
Hþp tác v¾i Bµ Nông nghi®p Hoa KÏ. Tài li®u do Chß½ng trình Giáo døc dinh dßÞng cüa ÐÕi h÷c m· rµng UMass xây dñng v¾i sñ
giúp ðÞ cüa C½ quan Hoa KÏ v« thñc ph¦m và thu¯c men cµng tác v¾i chß½ng trình cüa Massachusetts v« Giáo døc an toàn thñc
ph¦m.  Chß½ng trình ðÕi h÷c m· rµng UMass cung c¤p c½ hµi bình ðÆng v« chß½ng trình và vi®c làm NU-0134-01.2002.

1. Giæ cho thÑc ån ðßþc an toàn
SØ døng Bän s½ ð° "Túi ån trßa an toàn" ð¬
ðßþc biªt xem là thÑc ån trßa cüa bÕn có
phäi ð¬ · nhi®t ðµ lÕnh không.

2. Giæ t¤t cä m÷i thÑ sÕch s¨
khi bÕn chu¦n b¸ ð° ån trßa
• RØa tay sÕch trß¾c khi ðøng

vào thÑc ån

• RØa sÕch hoa quä và rau

• RØa sÕch các ð° ðñng và v§t chÑa mµt
cách c¦n th§n b¢ng xà phòng và nß¾c ¤m
và lau khô sau khi ðã dùng xong.

3. Giæ thÑc ån lÕnh làm cho các loÕi
vi trùng không th¬ näy n· ðßþc
Xªp vào tü lÕnh các thÑc ån khi bÕn
phäi ðªn trß¶ng hay ði làm vi®c.
Nªu nhß không có tü lÕnh thì sØ
døng túi ðñng thÑc ån có cách nhi®t
hay hµp ðñng nß¾c u¯ng giæ lÕnh.  Ð¬ các loÕi thÑc ån
c¥n phäi giæ lÕnh g¥n nh¤t v¾i bµ ph§n làm lÕnh

4. Hâm nóng lÕi thÑc ån mµt cách c¦n th§n
Nªu nhß bÕn sØ døng các thÑc ån còn lÕi, thi bÕn
phäi ðäm bäo r¢ng ðã xªp và giæ cho thÑc ån ðßþc
lÕnh.  N¤u thÑc ån mµt cách kÛ lßÞng. Nªu nhß bÕn
dùng lò vi sóng, thì phäi ðñng thÑc ån trong hµp an
toàn v« máy vi sóng.

TÚI ÅN TR¿A

AN TOÀN

Các loÕi thÑc ån... Phäi ðßþc giæ lÕnh Giæ an toàn theo
nhi®t ðµ phòng

Th¸t, Gia c¥m,
Cá, các loÕi ð§u
khô, TrÑng và
các loÕi hÕt

• B¤t cÑ các loÕi th¸t, cá, th¸t, trÑng,
các loÕi ð§u ðã n¤u, ho£c các loÕi
bánh k©p th¸t, rau xa lat ho£c các loÕi
thÑc ån làm b¢ng thñc ph¦m trên.

• Các loÕi th¸t chª biªn (bologna, hot
dog, v.v.)

• Ð§u phø, các  sän ph¦m ð§u tß½ng
hay các loÕi th¸t thay thª khác.

• Các loÕi hÕi và ch¤t b½
cüa hÕt

• H²n hþp xúp trµn

Sæa, sæa chua
và nhóm phó
mát

• Sæa và các loÕi sæa u¯ng
• Các loÕi bµt dính và bµt ð£c
• T¤t cä các thÑc ån có phó mát (nhß

piza và bánh gói)
• Sæa chua

• Sæa có n¡p ð§y không
m· và các loÕi bµt
dính có n¡p ð§y

Nhóm rau • T¤t cä các loÕi rau ðã n¤u
• Giá

• Các loÕi rau tß½i
• Các loÕi nß¾c u¯ng rau

quä không m· n¡p

Nhóm hoa quä • Dßa h¤u ðã c¡t miªng • T¤t cä các loÕi hoa quä
• Các hµp nß¾c hoa

quä chßa m· n¡p

Bánh mÏ, lúa mÕch,
gÕo và nhóm bµt
mÏ ¯ng

• Các loÕi mÏ ¯ng ðã n¤u, c½m và các
ngû c¯c ðã n¤u và các loÕi ngô

• B¤t cÑ loÕi rau sa-lát, các loÕi xúp và
các loÕi thÑc ån n¤u b¢ng lúa mÕch

• Bánh mÏ và bánh qui
• Bánh x¯p ng÷t
• Các loÕi ngû c¯c khô

Các loÕi ch¤t béo,
d¥u và các loÕi
ch¤t ng÷t

• Các loÕi nß¾c x¯t và nß¾c trµn
• Ch¤t may-on-ne-se
• B½

• K©o
• Các loÕi nß¾c trµn cà

chua và mu-xtat
• B½, d¥u
• Các loÕi bánh tròn hoa quä

Ð¬ có nhi«u thông tin h½n v« bäo quän thÑc ån an toàn:

• xem mÕng internet www.foodsafety.gov • g÷i ði®n cho USDA theo ðß¶ng dây ði®n thoÕi v« th¸t
và các loÕi thÑc ån gia c¥m, s¯ 1 800-535-4555

VIETNAMESE:


