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التسوق...
عن��د القيام بعملي��ة تس��وق المنتجات الغذائي��ة، يرجى 

مراعاة ما يلي:
شراء األغذية من مصدر موثوق، ومورد معتمد يضمن لك غذاءاً سليماً.  •

اح��رص على قراءة البطاقة الغذائية بعناي��ة وتأكد من تاريخ الصالحية قبل   •
الشراء.

ش��راء املواد الغذائية اجملمدة واملبردة في آخر مراحل التس��وق يضمن استمرار   •
حالة حفظها ودرجة حرارتها. 

ال تش��تري املعلبات املنتفخة أو املنبعجة أو املثقوبة باخلطأ، واس��تبعد متاماً   •
املعلبات الصدئة.

ع��دم خلط امل��واد الغذائية مع املواد الكيميائي��ة كأدوات التنظيف واملبيدات   •
احلشرية أثناء التسوق.

اإلس��راع بنقل املش��تريات الغذائية إلى املنزل أفضل وسيلة للحفاظ عليها   •
من التلف خاصة في فصل الصيف.

اإلبالغ عن اخملالفات الغذائية أثناء التسوق يسهل اتخاذ اإلجراء الفوري والرادع   •
بحق اخملالفني.

تقنني املشتريات يعتبر ضرورة للحفاظ على الصحة العامة وتوفير النفقات.  •



نقل المواد الغذائية...
عن��د نقل الم��واد الغذائية من الس��وق إل��ى المنزل يرجى 

مراعاة ما يلي:
جتن��ب تخزين امل��واد الغذائية اجلافة قرب مواد التنظي��ف أو أية مواد كيماوية  	•

أخرى. 

وضع األغذية املبردة واجملمدة واجملففة واملعلبة مباش��رة في األماكن املناسبة  	•

واخملصصة لكل منها.

يجب تخزين املعلبات واألغذية اجملففة في أماكن جافة جيدة التهوية وبعيدة  	•

عن الضوء.

س��رعة تخزي��ن اللحوم واملنتجات اجملم��دة في »الفريزر« قب��ل أن يذوب الثلج  	•

عنها.

فصل األطعمة اجلاهزة املعدة لألكل عن األطعمة النيئة سواء كانت حلوماً أو  	•

خضروات أو غيرها.

نقل األطعمة إلى حافظات نظيفة وجافة وس��هلة الغسل ومحكمة الغلق  	•

أو مغطاة بورق قصدير أو بالستيك.



الحفظ في الثالجة...
عن��د حفظ الم��واد الغذائية في الثالجة يرج��ى مراعاة ما 

يلي:
احلرص عل��ى متابعة درجة حرارة الثالجة من وقت آلخ��ر للتأكد من كفاءتها   •

للتبريد.

فص��ل األطعم��ة املطبوخة عن األطعمة النيئة وتخزي��ن كل منها في أرفف   •
مستقلة بالثالجة.

وض��ع األطعم��ة املطبوخة املعّدة لألكل ف��ي األرفف العلي��ا للثالجة، ووضع   •
األطعم��ة غير املطبوخة في األرفف الس��فلى جتنباً لتس��اقط م��واد صلبة 

كاألتربة أو سائلة كالعصارة على األطعمة املعّدة لألكل.

جتنب وضع األطعمة الس��اخنة في الثالجة واحرص على تبريدها باخلارج حتى   •
ال ترتفع درجة حرارة الثالجة٫ 

احلرص على إذابة األغذية اجملمدة باس��تخدام »امليكروييف« أو الرف الس��فلي   •
من الثالجة وليس في درجة حرارة الغرفة.

احل��رص على تغطية جميع امل��واد الغذائية احملفوظة في الثالجة وعدم تركها   •
مكشوفة.

جتنب ملء الثالجة بالكثير من األطعمة لترك مس��احة كافية تس��مح مبرور   •
تيار من الهواء البارد للحفاظ على سالمة الطعام بداخلها.

ال تزي��د مدة تخزين األطعمة املطبوخة واحملفوظة حتت ش��روط صحيحة في   •
الثالجة عن 3 إلى 5 أيام جتنباً للعفن أو النمو البكتيري.



الحفظ في الفريزر...
عن��د حف��ظ الم��واد الغذائية ف��ي »الفريزر« يرج��ى مراعاة 

مايلي:
التأكد من درجة حرارة »الفريزر« من وقت آلخر لضمان عدم ذوبان الثلج عن  	•

األطعمة احملفوظة به.

عدم  جتميد األغذية التي سبق إذابتها.   	•

حفظ األطعمة عند التجميد في حافظات صغيرة يضمن سهولة وسرعة  	•

إذابتها.

تغليف األطعمة املراد جتميدها بإحكام )خاصة اللحوم( وتدوين تاريخ احلفظ. 	•



تحضير الطعام...
عند تنظيف منطقة تحضير الطعام يرجى مراعاة ما يلي:

غسل األيدي دائماً قبل البدء في إعداد الطعام أو تناوله.  •
)خصوصاً  الطعام  إعداد  أثناء  املستخدمة  واألواني  األسطح  جميع  غسل   •

األطعمة املدهنة( مباء ساخن وصابون.
ترك األواني املغسولة لتجف في الهواء في حال عدم توفر منشفة نظيفة   •

وجافة.
والسوائل  الفتات  إلزالة  بانتظام  املطبخ  وخزانات  ورفوفها  الثالجة  تنظيف   •

التي ميكن أن تكون بيئة خصبة للنمو البكتيري.
لألغذية  واملعدات  األواني  نفس  استخدام  األحوال  من  حال  أي  في  يجوز  ال   •

النيئة واملطبوخة في نفس الوقت ودون غسلها باملاء والصابون.
يجب طهي اللحوم جيداً، خاصة املفرومة، حتى يصبح سائلها شفافاً ويكون   •

اللحم خالياً من اللون الوردي.
احلرارة لكل  التأكد من وصول  أكثر من مرة يجب  الطعام  في حال تسخني   •
فقط  وليس  مئوية(  درجة   70 )فوق  عالية  حرارة  لدرجة  وإيصاله  الطعام 
البكتيري، كما  النمو  البسيط يشجع  التسخني  أن هذا  إذ  تسخني بسيط 
كل  تسخني  وعدم  تناولها  املستهلك  يريد  التي  الكمية  تسخني  يفضل 

الطعام في كل مرة. 
عدم استخدام لوح تقطيع اللحوم والدواجن في تقطيع اخلضروات لتفادي   •

التلوث العرضي.



طهي الطعام...
عند طهي الطعام يرجى مراعاة ما يلي:

طبخ الغ��ذاء على درجات احلرارة الداخلية املوصى بها لكل صنف، ال س��يما  	•
اللحوم والدواجن والبيض واألطعمة البحرية.

طب��خ الصلصات والش��وربات واملرق على درج��ة الغليان عن��د القيام بإعادة  	•
تسخينها.

ع��دم وضع األغذي��ة املطبوخة في نفس الوعاء الذي مت اس��تخدامه س��ابقاً  	•
للحوم النيئة.

اس��تخدام مي��زان حرارة نظيف للتأك��د من وصول احل��رارة الداخلية  ألطباق  	•
اللحوم والدواجن والبيض إلى درجة احلرارة الصحيحة خالل عملية الطبخ.



COOK FOOD... 
While cooking food, please observe  the following:

•	 Cook	food	according	to	the	internal	temperature	recommended	
for	each	type,	especially,	meat,	poultry,	eggs	and	seafood.

•	 When	 reheating	 food	 Cook	 sauces,	 soups	 and	 casserole	 on	
boiling	temperatures.

•	 Do	not	use	same	container	used	to	accommodate	raw	meat	for	
ready	cooked	foods.

•	 Use	clean	thermometer	to	assure	that	internal	heat	of	meat	and	
poultry	reached	desired	temperature	during	cooking.



FOOD PREPARATION... 
While cleaning the areas of food preparation, please 
observe  the following:
•	 Always	wash	your	hands	before	preparing	and	consuming	food.
•	 Wash	 the	 entire	 surface	 and	utensils	 used	 for	 preparing	 food	
(especially	if	it	was	oily	food)	with	warm	water	and	soap.

•	 Leave	 the	 washed	 plates	 for	 drying	 in	 the	 open	 if	 clean	 dry	
towels	are	unavailable.

•	 Clean	 the	 refrigerator	 and	 its	 shelves	 and	 the	 store	 spaces	 in	
the	kitchen	regularly	to	remove	crumbs	and	fluids	that	serve	as	
fertile	grounds	for	bacterial	growth.

•	 Never	use	the	same	utensils	and	equipment	for	raw	and	cooked	
foods	without	washing	them	with	water	and	soap.

•	 Meat,	especially	chopped	meat,	should	be	cooked	very	well	so	
its	fluids	turn	clear	and	the	meat	free	from	pink	color.

•	 In	 case	 you	heat	up	 food	more	 than	once,	make	 sure	 you	do	
so	 to	 a	 high	 temperature	 (more	 than	 70	 degree	 Celsius)	 and	
allow	 the	 heat	 to	 reach	 every	 part	 of	 the	 food.	 If	 not	 heated	
up	properly,	 the	 food	will	 be	 susceptible	 to	bacterial	 growth.	
Similarly,	heat	up	only	as	much	food	as	you	want	to	consume	at	
a	time	and	not	heat	up	the	entire	food	every	time.

•	Do	not	use	the	cutting	boards	for	meat	and	poultry	in	cutting	
vegetables	and	avoid	cross	contamination.



STORING FOODS IN THE FREEZER... 
While storing foods in the freezer, please observe the 
following:
•	 Monitor	the	temperature	inside	the	freezer	from	time	to	time	to	
ensure	the	ice	does	not	melt	and	comes	away	from	the	foods.

•	 Beware	of	freezing	foods	again	after	taking	out	and	de-freezing.

•	 Store	foods	for	freezing	in	small	containers	for	quick	and	easy	
de-freezing.

•	 While	 freezing	 foods	 (especially	meat),	pack	 them	 tightly	and	
note	down	the	date	on	which	you	keep	them	in	the	freezer.



STORING FOODS IN THE REFRIGERATOR... 
While storing food products in the refrigerator, please 
observe the following:
•	 Check	the	temperature	inside	the	refrigerator	from	time	to	time	
to	ensure	there	is	appropriate	cooling.

•	 Keep	 cooked	 foods	 away	 from	 raw	 foods	 and	 store	 them	 in	
separate	shelves.

•	 Store	cooked	and	ready	to	eat	foods	 in	the	upper	shelf	of	the	
refrigerator	and		uncooked	foods	in	the	lower	shelf	in	order	to	
avoid	solid	or	liquid	things	like	debris	and	fluids	falling	on	ready	
to	eat	foods.

•	 Avoid	 storing	 warm	 foods	 in	 the	 refrigerator	 and	 cool	 them	
outside	so	that	the	temperature	inside	the	refrigerator	does	not	
rise.

•	 Defreeze	frozen	foods	in	a	microwave	oven	or	in	the	lowest	shelf	
of	the	refrigerator	and	never	in	room	temperature.

•	 Make	 sure	 all	 food	 items	 in	 the	 refrigerator	 are	 covered	 and	
never	left	open.

•	 Do	not	fill	the	refrigerator	with	too	much	food	so	that	there	is	
adequate	 and	 free	 flow	 of	 cool	 air	 that	 ensures	 the	 safety	 of	
foods	inside.

•	 Do	not	keep	cooked	 foods	 inside	a	 refrigerator	 for	more	 than	
three	to	five	days	to	avoid	rotting	or	bacterial	growth.



TRANSPORTING FOODS... 
While transporting foods from the shop to your home, 
please observe the following:
•	 Avoid	keeping	dried	 foods	near	detergents	or	other	chemical	
materials.

•	 Store	chilled,	frozen,	dried	and	canned	foods	in	their	appropriate	
places	right	away.

•	 Canned	and	dried	foods	should	be	kept	in	dry	places	with	good	
ventilation	and	away	from	sunlight.

•	 Store	meats	and	 frozen	products	 in	 the	 freezer	before	 the	 ice	
begins	to	melt.

•	 Separate	 ready	 to	 eat	 foods	 from	 raw	 foods,	 be	 they	 meats,	
vegetables	or	any	other	products.

•	 Transfer	 food	to	clean,	dry,	easy	to	wash	containers,	sealed	or	
covered	with	tin	foil	or	plastic.	



SHOPPING FOR FOOD PRODUCTS... 
While shopping for food products, please observe the 
following:
•	 Buy	 from	 reliable	 and	 certified	 suppliers	 that	 guarantee	 safe	
food.

•	 Read	the	food	label	carefully	and	pay	attention	to	the	date	of	
expiry	before	purchase.

•	 Buy	frozen	and	chilled	foods	at	the	very	end	of	your	shopping	so	
they	continue	to	be	preserved	in	the	required	temperatures	and	
conditions.

•	 While	 buying	 canned	 foods,	 avoid	 bulging,	 dented,	 leaky	 or	
rusty	cans.	

•	 While	 shopping,	 do	 not	 mix	 food	 products	 with	 chemical	
materials,	such	as	detergents	and	pesticides.

•	 Rushing	home	with	the	purchased	food	items	is	the	best	way	to	
avoid	rotting,	especially	in	summer.

•	 Quick	 whistle	 blowing	 about	 food	 safety	 violations	 found	
during	shopping	facilitates	immediate	deterrent	action.

•	 Economizing	 your	 purchases	 and	 making	 correct	 choices	 is	
necessary	for	public	health	as	well	as	for	saving	money.
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FOR YOUR FOOD SAFETY...

YOUR GUARDS TO SAFE FOOD


