5 CHAVES
PARA A INOCUIDADE DOS
ALIMENTOS NO NATAL

5
Chaves

Aproximadamente um terço dos surtos de Enfermidades
Transmitidas por Alimentos ocorrem no ambiente familiar
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A água e os alimentos são “seguros” quando não tem micróbios perigosos (bactérias,
vírus, parasitos uou fungos), químicos tóxicos ou agentes físicos externos (terra, pêlo, insetos, etc.)
que são um risco para nossa saúde. Um alimento seguro é chamado também inócuo.
A água segura é aquela em que foi aplicado algum tratamento de purificação, a qual
elimina os micróbios e químicos tóxicos, fazendo dela segura para beber-la ou utilizar-la para
preparar alimentos.
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Nas festas de fim de ano os alimentos são preparados em grande
quantidade e com grande antecedência e isto aumenta os riscos.
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Assegure-se de que tanto você como o lugar em que prepara os alimentos estejam limpos.
Os micróbios perigosos se encontram no chão, ar, na água, nos animais e nas pessoas.
Estes gérmens se transportam por meio de nossas mãos, nos panos ou panos sujos e nos
utensílios de cozinha, em especial, as tábuas de cortar.
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É muito importante cozinhar os alimentos completamente para matar os micróbios
perigosos que podem conter. Se deve prestar especial atenção a alimentos como: a carne
picada, enrolados de carnes, pedaços grandes de carne e frango, pescado, cerdo e os ovos e
produtos como a maionese, pastas, etc.
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Os alimentos crus, em especial a carne, o frango, o peixe e sucos podem conter
micróbios perigosos que podem contaminar outros alimentos crus durante a preparação e no
armazenamento da comida.É conveniente manter separados alimentos crus dos cozidos
para prevenir a transferência de micróbios e assim evitar a contaminação cruzada.

Os micróbios se multiplicam rápidamente se os alimentos preparados são deixados a temperatura
ambiente por mais de 2 horas. A comida deve estar bem quente ou bem fria, já que a estas
temperaturas, os micróbios não podem reproduzir-se.

Aplique as 5 CHAVES para prevenir as enfermidades
e ter FELIZES FESTAS!!!

Siga-nos
Facebook: PANAFTOSA
Twitter: panaftosa_inf
http://new.paho.org/panaftosa

