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زينب أبو سيدو
عيــــد االضحــــى ال يكتمل اال 
باالضحيــــة ويحاول املســــلمون 
كافة احلصول على اضحية العيد، 
ولذلك ترتفع اسعار املواشي ويكثر 
الطلب عليها وميكن ان يقع املواطن 
فريسة لقلة معرفته سواء باحليوان 
او بالطرق  الصحيح عند شرائه 
الســــليمة للتعامل مع االضحية 
وحلومهــــا للحفاظ على صحتنا، 
كما ان هناك الكثير من االمراض 
اخلطيرة التي تنتقل من احليوان 
املصاب الى االنسان، ومن اللحوم 

الى االنسان.
«األنباء» توجهت للدكتور عالء 
اجلمل استشاري امراض باطنية 
للوقوف على االمراض التي تسببها 
اللحوم التي ال تستوفي الشروط 
الصحية، وخطرهــــا على صحة 
االنسان، كما توجهت للجزار سفيان 
جهاد لالستماع الى ارائه، وخبرته 
في مجال االضاحي والتعرف على 

املواشي املصابة وحلومها.

التلوث والعدوى

في البداية ســــألنا د.عالء عن 
تلــــوث اللحوم واالمــــراض التي 
تســــببها في حال كانــــت ملوثة 
باالمــــراض، وكذلك للتعرف على 
االمراض املصنفة على انها بسبب 
حلوم احليوانــــات، فقال: للحوم 
اهمية عظيمة في غذاء االنســــان، 
النهــــا مصــــدر هام مــــن مصادر 
البروتــــني واألحمــــاض االمينية 
الدهون  الى  االساسية، باالضافة 
واملعادن والڤيتامينات الالزمة لنمو 
االنسان، وقيام اجلسم بوظائفه 

الفيزيولوجية الطبيعية.
اللحوم  والغايــــة من حفــــظ 
حمايتها من مســــببات الفســــاد، 
باالضافــــة الــــى احملافظــــة بقدر 
االمكان على املميزات االستهالكية 
والقيمة الغطائية للنسج، وتالفي 
حدوث اي تغيــــرات في الصفات 
الفيزيائية للحم، مثل اللون والطعم 

والقوام.
وعــــن انتقــــال العــــدوى الى 
االنسان قال: طرق انتقال العدوى 
من احليوان الى االنسان متعددة 
فمنها ما ينتقل عن طريق تناول 
اللحوم مثل الديدان الشــــريطية 
واحلويصــــالت املائيــــة واحلمى 
املالطية والدرن وبعض االمراض 
البكتيرية والڤيروسية، وقد تنتقل 
العدوى اذا ذبح االنسان احليوان 
املصاب وفيه جروح، أو ملس الدم 
امللوث، فقد يصاب مبرض حمى 
الوادي املتصدع، واحلمي النزفية 

وغيرها.
وعن مصادر التلوث افاد بأن 
اهم مصــــادر التلوث في اللحوم: 
احليوان، التجهيز في املجزر، النقل 
الثالجات،  والتداول، األســــواق، 
ويحتــــوي اللحم على ميكروبات 
عديدة، اما ان تكون ضمن الفلورا 
الطبيعية املوجودة في اللحم او 
الفلورا امللوثــــة له، وعموما تعد 
جميع امليكروبات ملوثة للحم نظرا 

والڤيروس  والبكتيريا  الشريطية  الديدان 
تنتقل من الحيوان إلى اإلنسان عند الذبح

طرق التعامل مع اللحوم وطهيها
ألن شي اللحوم عادة مفضلة لدى الكثيرين في العيد ،  تتكون مركبات ضارة بالصحة 
أثناء الشوي وهي األمينات وهيدروكربونات  والتي حتدث لها حتوالت باجلسم قد ترتبط 
مبخاطر األورام ، وبالذات في املعدة والقولون، وهذه املركبات تتكون في اللحوم املشوية 
نتيجة لتعرض بروتيناتها للحرارة العالية ولتساقط دهونها على الفحم املشتعل فيحدث 
لها انحالل حراري ينتج عنه الهيدروكربونات احللقية في دخان الشوي ومنه تترسب 
على ســـطح اللحوم املشـــوية ، وقد توصلت أحدث الدراسات باملعهد األميركي لبحوث 
األورام إلى إمكانية خفض تركيز هذه املواد الضارة احللقية في اللحوم املشـــوية حتى 
تصبـــح صحية ، وذلك يتحقق من خالل عدة خطوات منها ، تصغير حجم قطع اللحوم 
املشوية لتقليل مدة تعرضها للحرارة مع إزالة دهونها الظاهرة ملنع تساقطها على الفحم 
وتكويـــن املواد الضارة منها ، وينصح بتتبيلها بخلطات محتوية على اخلل والليمون 
قبل الشي ، خلفض تكوين األمينات احللقية الضارة في اللحوم املشوية بنسبة  ٩٠٪. 

 عدم البدء في الشي إال بعد أن يصبح الفحم أقل اشتعاال لتقليل تأثير شدة حرارته 
على اللحوم مع وضع اللحوم على مستوى مرتفع من الفحم قدر اإلمكان وتقليبها مرة 

كل دقيقة لتقليل تعرضها للحرارة الشديدة .  
شي الكثير من اخلضروات مثل البطاطس واجلزر والبصل والطماطم والفلفل األخضر 
والكوسة مع اللحوم ألنها ال تتكون بها املركبات احللقية الضارة ، كما أنها حتتوي على 
مواد الفايتو احملفزة إلنزميات اجلســـم لتحـــول هذه املركبات في اللحوم املتناولة إلى 

صورة غير نشطة يسهل طردها من اجلسم . 
 استخدام أي وسيلة مناسبة لتجميع الدهون املتساقطة من اللحوم أثناء الشي لتفادي 
ســـقوطها على الفحم مباشـــرة مما مينع انحاللها وتكوين املـــواد احللقية منها والتي 
تترســـب إلى اللحوم بتأثير دخان الشي ، ولنفس السبب يرش رذاذ من املاء إلطفاء أي 
فحم مشتعل بدهون اللحوم .  ويقول د.محمد عبد املنعم أستاذ كيمياء التغذية املتفرغ 
باملعهـــد القومي للتغذيـــة إن خير اللحم ماكان حول العظم ، ويوصي بتناول حســـاء 
اللحوم في بداية تناول الطعام الحتوائه على نسبة ضئيلة من الدهن وقليل من املعادن 
ويســـاعد على تنبيه املعدة ويساعد على إفراز العصارات الهضمية .  ومحتوى اللحوم 
من البروتني يبلغ  ١٦ - ٢٠٪  ويعتبر هـــذا البروتني ذا قيمة غذائية عالية والالزم لبناء 
خاليا اجلسم وسوائله احليوية كبالزما الدم وسائل النخاع ومواد الهضم واألنزميات 
والهرمونات ، كما يحتوى بروتني اللحم على األحماض األمينية األساسية التي يحتاجها 
اجلسم ، ومتثل الدهون حوالي  ١٠ - ٢٠٪  من محتوى اللحم وكل واحد غرام من البروتني 

أو الكربوهيدرات يعطي  ٤  سعرات حرارية .
ويجب اجتناب أكل اللحم مرتني في اليوم ألن ذلك يورث الترهل وأكله ليال يســـبب 
التخمة ، كما يجب جتنب اللحم ذي اللون األحمر الباهت الذي يدل على مرض الذبيحة 
وكذلك املائل للزرقة مما يدل على أنه حلم حيوان ميت وليس مذبوحا .  وتنصح د.أمينة 
محمد عبد املطلب األســـتاذ باملعهد القومي للتغذية بتناول اللحوم بطريقة طهي سهلة 
الهضم مثل اللحوم املســـلوقة ، ويتناولها من ال يعانون من أمراض مرتبطة بالتغذية 
كالسمنة أو ارتفاع السكر أو الضغط أو مرض الكبد الدهني أو النقرس ، ويجب عدم تناول 
اللحـــوم محمرة حيث ان اجلمع بني البروتينات والدهون في وجبة واحدة يطيل فترة 
هضم الغذاء في املعدة وفترة االمتصاص ، وينصح بتناول طبق السلطة واخلضراوات 
مع اللحوم لكي مند اجلسم باألنزميات الهاضمة التي تساعد على الهضم باإلضافة إلى 
إمداد اجلسم باأللياف الغذائية التي تلعب دورا كبيرا في امتصاص الزائد من الدهون ، 
مثال ذلك تناول البقدونس مع اللحوم املشـــوية ، والزبادي مع الفتة ألنه يســـاعد على 

الهضم أيضا ويحتوي على خمائر تزيد من سرعة وسهولة الهضم . 

الى ان االنسجة الداخلية للحيوان 
الســــليم تكون خالية من االحياء 
الدقيقة، يأتــــي التلوث من حقل 
التربية والعلف واالرضية وماء 
الشرب، فتتلوث االرجل واجللد 
واالحشــــاء التي تنتقل الى اللحم 
اثناء عملية الذبح واالنتاج. ويحدث 
تلوث اللحم على شــــكلني، تلوث 

اولي، وتلوث ثانوي.
فالتلــــوث االولــــي: يحصــــل 
عندما يكون احليــــوان على قيد 
الدقيقة  احلياة وتصل االحيــــاء 
الى العضالت عن طريق االوعية 
الدموية، او يحصل التلوث اثناء 
الذبح، وبشــــكل عام يعد  عملية 
اللحم معقما الن االحياء الدقيقة 
ال تنمو في االنسحة السليمة، اال 
ان تعــــرض احليوان الى عمليات 
االجهاد اجلسدي تؤدي الى ضعف 
مقاومة اجلسم، وحدوث خلل في 
نفاذية بعض االغشية التي تسمح 
مبرور امليكروبات الى العضالت عن 
طريق االوعية الدموية املوجودة 

في تلك املنطقة.
كما تؤدي بعض احلاالت الى 
الى العضالت  امليكروبات  دخول 
عندما يتعرض احليوان للعطش 
الشــــديد، او اجلوع الشــــديد او 
للتبــــدالت احلراريــــة املفاجئــــة 
وتقلباتها، فتؤثر في اجلهاز املناعي 
للحيوان مما يسبب زيادة في اعداد 

االحياء الدقيقة في اللحم.
كما تؤثر فترة استراحة احليوان 
في املســــلخ قبل عملية الذبح في 
اعــــداد الكائنات احليــــة الدقيقة 
فــــي اللحم، فعند ذبــــح احليوان 

مباشرة بعد وصوله الى املسلخ 
يحتوي اللحم على عدة اضعاف 
الداخلية  من ميكروبات االحشاء 
مقارنة مع احليوانات التي تعطى 

فترة راحة مناسبة.
التلوث عن  واضاف: يتم هذا 
طريق: استخدام االكياس السوداء 
املخصصة للنفايــــات وكذلك في 
التجارية  الكرتونيــــة  العبــــوات 
كاملبيضات (كلوركس) والصابون 
الذبيحة بســــيارة  وغيرها، نقل 
مكشــــوفة، او تركها في السيارة 
لفترة زمنية طويلة حتت درجة 
حرارة عالية، استخدام ادوات ملوثة 
في التقطيع والتي يظهر عليها اثار 
الصدأ او التي سبق استخدامها في 
تقطيع منتجات اخرى، مالمســــة 
باليــــد دون  اللحــــوم مباشــــرة 
استخدام قفازين وخاصة االيدي 
التي حتمــــل جروحا او تقرحات، 
تغليف او حفظ اللحوم في اكياس 
بالستيكية جتارية سبق استخدامها 
في اغراض اخرى، االهمال بوضع 
اللحوم الطازجــــة بعد الذبح في 
التبريد ملدة ال تزيد على ٢٤ ساعة 
عند درجة حــــرارة ٣ – ٥ درجات 
مئوية قبل مرحلة التجميد، وضع 
مخلفات الذبيحة كالكرش واملصران 
مع اللحوم في عبوة واحدة دون 
فصلها بأكياس مســــتقلة، اهمال 
جتميد اللحوم عند درجة حرارة ١٨ 
درجة مئوية الى ٣٠ درجة مئوية 
والتبريد عند درجة حرارة بني ١ 
و٥ درجات مئوية، مع عدم تفريغ 
اكياس احلفظ من الهواء، اذابة او 
تسييح اللحوم املجمدة واستقطاع 

جزء منها ثم اعادة جتميد الباقي 
مرة اخرى تكرار اعطال او توقف 
جهاز التبريد في حالة عدم وجود 

الكهرباء او خلل ساعة احلرارة.

تحليل اللحوم

واكد ان االحياء الدقيقة تهاجم 
اللحــــوم لتحللها الــــى مكوناتها 
االساسية وذلك لتسهيل امكانية 
االستفادة منها في منوها وتكاثرها، 
وهذا يؤدي حتما الى فساد اللحم، 
حيث تفرز الكائنات احلية الدقيقة 
االنزميــــات التي حتلــــل مكونات 
اللحم، «سكريات وبروتني ودهن» 
وينتــــج عن هذا التحلل تغير في 
قــــوام اللحم وانطالق رائحة غير 
مستســــاغة وطعم غير مقبول، 
وتبدأ عملية فســــاد اللحم ابتداء 
من حتلل املــــواد الكربوهيدراتية 
ثم املواد البروتينية، ثم الدهون 
الحتوائهــــا على كميات قليلة من 

املاء.

األمراض المعدية

وحول االمراض املعدية قال  
د.عالء: هي امـــراض ناجتة عن 
ســـموم كيميائيـــة او طبيعية: 
الكيماويات ذات االثر التراكمي، 
«املعادن الثقيلة»، او الكيماويات 
املستخدمة في احلفظ «النترات» 
والتلوث باملبيدات احلشـــرية 
باملصادفـــة او االهمال، وتواجد 
سموم فطرية في انسجة احليوانات 
نتيجة تغذيـــة احليوانات على 
اعالف ملوثة بالفطريات املفرزة 

للسموم الفطرية.

ومنها ايضا االمراض املشتركة 
بني احليـــوان واالنســـان وهي 
امراض تصيب احليوان ويوجد 
احتمـــال انتقالها لالنســـان عن 
طريق االحتكاك املباشر باحليوان، 
او عن طريق تداول واســـتهالك 
منتجاته وهي امراض تنتقل عن 
طريق اجلهاز الهضمي اساســـا 
مثل الســـل البقري، البروسيك، 
الساملونيال، وامراض تنتقل عن 
طريق اجلهاز الهضمي مصادفة 
مثل اللستيريا، وامراض تنتقل 
للعاملني في جتهيز اللحوم مثل 
السل، البروسيال، احلمى الفحمية، 

حمى الوادي املتصدع.
وكذلك امراض تنتقل عن طريق 
اللحوم ومنتجاتها نتيجة التلوث 
اخلارجي، التسمم الغذائي، وهي 
عدوى بكتيرية او ڤيروسية او 

سموم بكتيرية وفطرية.
وامـــراض طفيليـــة تصيب 
االنسان عن طريق اللحوم وهي 
مباشرة مثل الديدان الشريطية، 
وتنتقل عن طريق استهالك حلوم 
غيـــر مطهية جيدا حتتوي على 
الديدان الشريطية،  حويصالت 
او غير مباشرة مثل احلويصالت 

القنفدية والديدان الكبدية.
ومـــن االمـــراض حديثـــة 
الظهور ولم تكـــن معروفة من 
قبل: حـــاالت التســـمم الغذائي 
الناجت عن ميكروبات البرسينيا 
والكمبيلوبكتر والليســـتيريا، 
وظهـــور امراض ڤيروســـية لم 
يكن متعارفا عليها من قبل مثل 
الوادي املتصدع،  ڤيروس حمى 

د.عالء الجمل لـ «األنباء»:
احذروا لحوم األضاحي 
العطشى قبل الذبح

استشاري األمراض الباطنية حدد ٨ إجراءات للوقاية من انتقال األمراض لالنسان

األمراض التي تنقلها اللحوم ناتجة عن سموم كيميائيـة أو طبيعية أو أمراض مشتركة بين اإلنسان والحيوان
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الجزار سفيان لـ «األنباء»:
 الذبح محصور اآلن في المسلخ ومن مساوئه 

تعليق الذبيحة سريعًا ما يجعل اللحم داكنًا
ســـألنا اجلزار ســـفيان جهاد عن أمراض املواشي وقدرة 
املستهلك على معرفة املريض من والصحيح منها، فقال: هناك 
عالمات ملعرفة إذا ما كان اخلروف مريضا مثل وجود مسمار 

حلم في الكبد أو ان الرئة مضروبة ولونها داكن.
بالنســـبة للذبح أصبح اآلن في املسلخ فقط، بعدما كان 
أمام باب املنزل وذلك قبل عامني وهذا قرار صادر عن البلدية 
ومن لن يلتزم بذلك فســـيعاقب، وبرأيي ان أهمية الضحية 
ان تذبح أمام البيت، ففي املســـلخ قد يسبب إجناز األضحية 
وعملية الذبح والسلخ املتسرعة اسوداد لون اللحم، ويجب 
وضع األضحية على األرض حتـــى يخرج الدم كله، ويجف 
اللحم وهذا ال يتوافر عادة في الذبح السريع ويجب ان متكث 
األضحية من ٣ الى ٤ ساعات في التبريد قبل ان يطبخ حلمها 
وبالنسبة لي عندما يكون اللحم باردا يكون أفضل من كونه 
حارا، وهناك مالحظة أخرى فعندما تذبح األضحية ويكون 
اللحم ســـاخنا، ويغلف سريعا بأكياس النايلون تصدر منه 
رائحة كريهة وســـيئة جدا بعد إخراجـــه، وهذا يحتاج الى 
وقت لنشره بحيث تخرج الرائحة منه، ما يؤثر على نفسية 

املستهلك وعلى صحته.

التعرف على الحيوان المصاب

وحـــول قدرة املواطن على معرفة ما إذا كان هذا اخلروف 
مريضا أم ال؟ قال سفيان: من الصعب ان يعرف املواطن ذلك 
وال يســـتطيع التمييز بني أنواع اخلراف، أما نحن كجزارين 
فنعرف، الناس مثال تشتري اخلروف على أساس انه عربي، 

ولكنه يكـــون مهجنا بني األســـترالي والعربي، ومن ميزات 
اخلروف العربي انه يكون أليفا فإذا اقتربت منه يقترب منك، 
ولكـــن املهجن يجفل ويتراجع الى الوراء، مع العلم ان ليس 

كل اجلزارين يعرفون هذه املعلومة.
وامليزة األخرى انه مهما زاد وزن اخلروف العربي ال يتعدى 
الــــ ٦٥ كيلو، أما املهجن فيمكن ان يصل وزنه الى ٩٠ أو ٩٥ 
كيلو، وبالنسبة للفرو يكون في اخلروف الهجني أملس، وفي 

العربي خشنا.
أما بعد الذبح فيصعب التمييـــز بني العربي واملهجن إال 
مـــن لونه فقط، فاملهجن عندما يذبح يصير لونه داكنا قليال 
والعربي فيه دهن خفيف واللحم مغلف بقشـــرة من الشحم 
فقط ألن الدهن كله يتجمع في طرفه، أما املهجن فكمية الشحم 
فيه أكثر، كما اني استطيع ان أعرف انه مريض قبل الذبح إذا 

وضعت يدي على قلبه وشعرت انه يرجتف.
وعن األمراض التي تصيب اإلنسان والناجتة عن تناول 
حلم اخلروف املريض أوضح سفيان ان اإلنسان يصاب عادة 

بتسمم ألن مرارة اخلروف قد تكون مضروبة.
ونصح املواطن عند شراء اخلروف التأكد من صحته وأن 
يشتريه من املسالخ وليس من األسواق، ألن خراف املسالخ 

كلها مفحوصة طبيا، وخراف األسواق غير مفحوصة.
أما بعد ذبح اخلروف فيمكن ان تظهر األمراض اخلفية من 
خالل الكبد والرئة، فأي طبيب في املسالخ يفحص اللحم من 
كبدته فأحيانا تكون كاإلسفنج عندها يعرف الطبيب ان اخلروف 

مريض فيأمر بإتالفه، أما الرئة فيكون لونها داكنا.

واخيرا مرض جنون البقر.

طرق الوقاية

وحول طرق احلد من االمراض 
التي تنتقل الى االنسان عن طريق 
اللحوم ومنتجاتها افاد الدكتور بأن 
هناك عدة اشتراطات، اوال: حيوانات 
الذبح يجــــب ان تكون خالية من 
التي  االمراض خاصة االمــــراض 
تنتقل من احليوان الى االنســــان، 
يجــــب االهتمام بطــــرق التعامل 
مع احليــــوان قبل الذبح، بدءا من 
املزرعة مرورا بطرق النقل الى اراحة 

احليوانات في حظائر املجزر.
وثانيا فحص احليوان قبل الذبح 
وهذا الفحص بالغ االهمية حيث ان 
استبعاد احليوان املريض وعدم 
دخوله الى املجزر يقي العاملني من 
االصابة ويحمي املجزر من التلوث، 
باالضافة الى اكتشــــاف كثير من 
االمراض الهامة واخلطيرة والتي 
قد ال يكون لهــــا عالمات واضحة 

في الذبيحة.
وثالثا فحص احليوان بعد الذبح 
ويتم على اساس علمي وبواسطة 
طبيب بيطري مدرب للوقوف على 
اإلصابات املختلفة وإجازة ما هو 

صالح لالستهالك اآلدمي.
ورابعــــا الرقابة الفنية جلميع 
االنشطة داخل املسلخ وهي احلد 
من جميع مصادر التلوث املختلفة، 
حيث ان اي خطأ في اي خطوة من 
خطوات اعداد احليوان قد يؤدي 

الى تلوث اللحوم.
وخامسا الرقابة الصحية على 
جميع العاملــــني في املجزر وذلك 

مع فرض البرامج التثقيفية التي 
تؤدي إلى رفع مســــتوى تعاملهم 

مع اللحوم.
وسادسا تبريد الذبائح مباشرة 
بعد الذبح في غرف تبريد نظيفة 

مصممة ومجهزة لذلك.
وســــابعا النقل فيجب ان يتم 
نقــــل اللحوم في عربــــات مبردة 
مجهزة لذلك، بحيث ميكن تنظيفها 

وتطهيرها.
وثامنا: أماكن بيع اللحوم فيجب 
ان تكون مصممة ومجهزة جتهيزا 
جيدا بحيث ال يتم عرض اي ذبائح 

او حلوم خارج الثالجات.

نصائح من ذهب

وســــألناه عن اهــــم النصائح 
التي ميكن تقدميها للمســــتهلكني 
للحفاظ علــــى صحتهم فقال: يتم 
تبريد الذبيحة على درجة حرارة 
٤ مئوية ملدة ٦-٢٤ ســــاعة وبعد 
ذلك يتم تقطيع الذبيحة وتعليقها، 
ومن ثم تستهلك او تخزن بالتجميد 
وفي هذه احلالة ســــيحصل على 
حلوم طرية وذات عصيرية جيدة 
ولكن هــــذه قد تتعذر على الكثير 
من املستهلكني وذلك لعدم مقدرتهم 
على عملها في املنزل بل يجب ان 
تعمل اما في املجازر او في محالت 
عرض اللحوم وذلك لتوافر غرف 

التبريد الكبيرة.
ويجب ان يتم تقطيع اللحوم بعد 
الذبح ومن ثم تغليفها وتخزينها في 
الثالجة على درجة حرارة الثالجة 
العادية بشرط ان تتعرض جميع 
اللحوم للتبريد واال تتراكم اكياس 

اللحوم فوق بعضها ومن ثم يكون 
اجلزء السفلي لم تصل إليه البرودة 
وقد يفسد بعد ٢٤-٤٨ ساعة، يتم 
نقلها الى التجميد او تستهلك، هذه 
احلالــــة متوافرة في معظم بيوت 
املستهلكني وميكن ان تعمل بسهولة 
وتصبح اللحوم اقــــل طراوة من 

املرحلة األولى ولكنها جيدة.

تجنب النزالت المعوية

وعن نصائحه لتجنب النزالت 
املعوية عند التعامل مع اللحوم في 
املنزل قال: ال شــــك ان التعامل مع 
االطعمة بطريقة صحيحة يقلل من 
فرصة تكاثر البكتيريا في الطعام 
لهذا البد من توخي الدقة واحلرص 
عند جتهيز االطعمة ومن النقاط التي 
يجب مراعاتها النظافة الشخصية 
ومنها غسل اليدين حيث انها تعتبر 
مصدرا رئيسا لتلوث االغذية ان 
كانت غير نظيفة ألن امليكروبات 
تعيش على اليدين، وحتت اخلوامت 
واالساور اعداد كبيرة من اجلراثيم 
التي عنــــد انتقالها للطعام تؤدي 
الى تلوثه وألن اليدين في متاس 
مباشر مع الطعام ولهذا يجب مراعاة 
غسل اليدين قبل اعداد الطعام باملاء 
الساخن والصابون ملدة ال تقل عن 
٢٠ ثانية مع مراعاة خلع اخلوامت 

اثناء اعداد الطعام.
وايضا يجب غسل اليدين عند 
االنقطاع من عملية اعداد الطعام 
لفترة ثم الرجوع اليه مرة اخرى 
وفــــي كل مرحلة من مراحل اعداد 
الطعام البد من غسل اليدين وفي 
حالة وجود جرح او قطوع باليد 

يجب تغطيتها بضماد ومقاوم للماء 
مع تقليم االظافر ومراعاة عدم ملس 

الفم واالنف اثناء اعداد الطعام.
يوصي اخلبراء بعدم شراء اي 
منتج مجمد اذا ما الحظت وجود 
دماء على الغالف او الكيس، فهو 
ما يدل على ان املنتج قد ذاب من 
احلرارة لفترة من الزمن ومن ثم 

متت اعادة جتميده.
ويذكر اخلبراء انه ال يجوز شراء 
اي منتج مجمــــد يالحظ انه غير 
جامد الى حد الصالبة وهو ما يدل 
على فشل عملية احلفظ بالتبريد 
فهذه املمارسات تسمح للبكتيريا 
بالنمو والتكاثر وبالتالي يعتبر 

الغذاء فاسدا.
ومراعاة الطرق السليمة عند 
فك جتميــــد االطعمة وذلك بنقلها 
من الفريزر الى الثالجة قبل طهيها 
بحوالي ٢٤ ســــاعة وتعتبر هذه 
الطريقة الســــليمة لفك االطعمة 
املجمدة وال ينصح بترك الطعام 
املجمد في درجة حــــرارة الغرفة 
عند فك جتميده وتقطيع اللحوم 
والدواجن التي يراد طهيها إلى قطع 
صغيرة لضمان وصول احلرارة الى 
كل أجزاء الطعام، واستخدام ألواح 
للتقطيع منفصلة ليكون لألطعمة 
النيئــــة مثل اللحــــوم واألطعمة 
التي تؤكل طازجــــة مثل الفواكه 
واخلضراوات ملنع حدوث التلوث 
من األطعمة النيئة الى اخلضراوات 
والفواكه، وعدم استخدام ملعقة 
واحدة أثناء الطهي لتذوق الطعام 
عدة مرات ألن ذلك يؤدي الى انتقال 

اجلراثيم.

التعامل مع لحم الضأن في العيد 
إن هــــذا النوع من اللحوم يحتوي على كميات كبيرة من الدهون 
املشبعة الضارة بالصحة حيث تؤدي إلى اضطرابات اجلهاز الهضمي 
والســــمنة وارتفاع الكوليســــترول بالدم وتصلب وضيق الشرايني 
ومــــا يتبعها من ارتفاع الضغط وأمــــراض القلب والذبحة الصدرية 
وننبه الى انه حتى عنــــد تناول اللحم من دون دهون فإنه يحتوي 
على كميات من الدهون املشبعة غير املرئية، لذا يجب عدم االسراف 
في تناوله، ويفضل حلم الرقبة او الفخذ لقلقة الدهون بها بشــــرط 

تناولها مسلوقة أو مشوية مع احلرص على عدم حرق اللحم خوفا 
من االجزاء السوداء الضارة ألنها مسرطنة. ايضا تسبب الزيادة في 
تناول اللحوم زيادة مادة األمونيا التي تتحول إلى بولينا ترهق الكبد 
والكلى خاصة لدى املصابني بقصور في وظيفة الكلى أو الكبد وتؤدي 
الدهون املوجودة في حلم الضأن إلى زيادة افراز احلمض املعدي وتؤثر 
علــــى العصارة املعوية مما يؤدي في بعض احلاالت الى اضطرابات 

في اجلهاز الهضمي مثل االرجتاع والقيء وعسر الهضم.

اجلزار سفيان يتحدث للزميلة زينب أبوسيدو


