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അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലനപദ്ധ്ി

അബുദഥാബി ഭക്ഷ്യനി്ഷനര്യ്ണഥാധിൈഥാര ദൈനര്യദയം വിൈസിപ്ിച് പരിശീലന പദ്ധ്ി്ഷഥാണ്യ 

EFST അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലന പദ്ധ്ി. 

അബുദഥാബി എമിദററ്്യ  പരിധി്ഷിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  കൈൈഥാര്യം ചെയ്യുന്ന ര്യപവര്യ ത്ന 

ദൈനര്യദങ്ങളിലുല്വര്യ ക്ക്യ  അറിവുയം ദബഥാധഥാവലൈരണവുയം അ്ുവഴി ഭക്ഷ്യച്ങ്ങല്ഷിലുടനീളയം 

ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  കൈൈരര്ഷയം ചെയ്യുന്ന്്യ പുര്യ ണസുരകി്മഥാ്ഷനചനന്നു ഉറപ്ക്കഥാനുദദധഷിച്യു 

്യ്ഥാറഥാക്കി്ഷ പരശീലന പദ്ധ്ി്ഷഥാന്നി്്യ.

EFST പരിശീലന പദ്ധ്ി്ഷില്യ  ഉള്യ പചപടുത്ി്ഷിരിക്കുന്ന്്യ ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  സുരകി്മഥാ്ഷ്യ  

കൈൈഥാര്യം ചെയ്യുന്ന്ിനുള്ള നഥാലു സുര്യപധഥാന ചനടുയം്ൂന്നുൈചള ൈുറിച്യുള്ള്ഥാണ്യ,

ഈ പുസ്ൈയം രൂപൈല്യ പന ചെയ്ിരിക്കുന്ന്്യ ൈഥാര്പരിപഥാടിൈള്യ  അടിസ്ഥാനപരമഥാ്ഷി 

പരിെ്ഷപചപടുത്ലിനുയം, ്ുടര്യ ന്നുള്ള പരിശീലന പരിശീലന പരിപഥാടി്ഷില്യ  

പൂര്ന്നരൂപവമഥാന്നു. ഉത്പ്ന്നങ്ങചലക്കുരിച്യുയം, ൈഥാര്ര്യൈമത്ച്ക്കുരിച്യുമുള്ള നിങ്ങളയുചട 

സയംശ്ഷങ്ങള്യ ക്ക്യ ഭക്ഷ്യപരിദശഥാധൈനദ്ഷഥാ, ADFCA-EFST സയംഘത്ച്ദ്ഷഥാ സമീപിക്കഥാവുന്ന്ഥാണ്യ.

അബുദഥാബി അബുദഥാബി ഭക്ഷ്യനി്ഷനര്യ്ണഥാധിൈഥാര

ദൈനര്യദയം അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലന പദ്ധ്ി

ഈ പുസ്ൈയം രൂപൈലപന ചെയ്ിരിൈുന്്യ, അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക 

പരിദശഥാധന പദ്ധ്ി ര്യപൈഥാരയം ഉള്ള സുര്യപധഥാന ഭക്ഷ്യ സുരക സനദദശങ്ങള്യ  

പരിച്്ഷചപടുന്ിനഥാണ്യ.

സങ്കര 

മലിനീൈരണയം
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ൈണ്യുൈള്യ ക്ക്യ  ൈഥാണഥാന്യ  ൈഴി്ഷഥാത്്ുയം സൂക്യമധര്യ ശന്ഷനര്യദത്ിലൂചട മഥാര്യ യം ൈഥാണഥാന്യ  

ൈഴി്ഷുന്ന സൂക്യമജീവഥാനുക്കളഥാണ്യ ബഥാക്ീരി്ഷ. െില ബഥാക്ീരി്ഷൈള്യ  ദദഥാഷൈരവുയം, 

ഭക്ഷ്യവിഷബഥാധ ദപഥാചല്ഷുള്ള മഥാരൈദരഥാഗങ്ങള്യ ക്കുയം ൈഥാരണമഥാൈുന്നു.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷുയം അപൈടദമഘലൈളയുയം

ഭക്ഷ്യസുരക ര്യപ്ിസന്ിൈള്യ  മൂന്നു്രമഥാൈുന്നു:

   1.സൂക്യമജീവിൈള്യ  (ഉദ: ബഥാക്ീരി്ഷ).

   2. രഥാസവസ്ുക്കള്യ (ഉദഥാ: അന്നുനഥാശിനി, വൃ്ി്ഷക്കുന്ന്ിനുള്ള രഥാസപധഥാര്്ങ്ങള്യ ).

   3.ചഭൌ്ിൈവസ്ുക്കള്യ  (ഉദഥാ: ഉടഞ്ഞ ൈണ്ഥാടി, ദരഥാമയം).

മിക്ക ഭക്ഷ്യവ്വസ്ഷങ്ങളയുയം ദനരിടുന്ന ര്യപധഥാന ര്യപ്ിസന്ി സൂക്യമജീവിൈള്യ  ആന്നു. 

അ്ിനഥാല്യ  ഈ പുസ്ൈയം ഇവ്ഷില്യ  ദൈനര്യദീൈരിച്ിരിക്കുന്നു.
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ദലഥാൈചമമ്ഥാടുയം ജനങ്ങള്യ  ദനരിടുന്ന മുഖ് ആദരഥാഗ്ര്യപശനമഥാന്നു, ഭക്ഷ്യവിഷബഥാധ. 

ച്ഛര്ധി, വ്ഷറിളക്കയം, പനി ് ുടങ്ങി ലകണങ്ങള്യ  ൈണടുവരുന്നുണട്യ.െില അവസരങ്ങളില്യ  

ഇവ മഥാരൈദരഥാഗങ്ങളഥാ്ഷി മഥാറുൈ്ഷുയം,മരണയം സയംഭവിക്കു്ഷുയം ചെയ്യുന്നു.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷുചട മഹ്്യം

ഭക്ഷ്യവിഷബഥാധ: ഏവര്യ ക്കുയം പിടിചപടുന്ന അവസ്്ഷനചനങ്കിലുയം ദരഥാഗമഥാനചനൈിലുയം, ചെറി്ഷ 

ൈുട്ിൈള്യ , മു്ിര്യ ന്ന ആളയുൈള്യ (ര്യപഥാ്ഷമഥാ്ഷവര്യ ), ഗര്യ ഭിണിൈള്യ  ,ദരഥാഗിൈള്യ  ്ുടങ്ങി്ഷവരില്യ  

ദരഥാഗസഥാധ്് ൈണടുവരുന്നു.

അടിസ്ഥാനപരമഥാ്ഷി ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  കൈൈഥാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏവരുയം 

അവ സുരകി്മഥാനചനന്നു ഉറപ്യുവരുച്ണട്ുയം,ചപഥാ്ുജനങ്ങചള 

ഭക്ഷ്യവിഷബധ്ഷില്യ നിന്നു സയംരകിചൈണടഥാ്ുമഥാന്നു.
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ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ  കൈൈകൈൈളില്യ  നിന്നുയം ദവഗയം പടരുന്നു , അര്യ പ്ിക്കപചപട് 

ദജഥാലി ചെയ്ുചൈഥാണടിരിക്കുന്ന്ിനിട്ഷിലുയം, ഇടക്കിചട കൈൈള്യ  

വൃത്ി്ഷഥാ്ഷി ൈഴുൈുൈ്ഷുയം ഉണക്കുൈ്ഷുയം ദവണയം. അടിസ്ഥാനപരമഥാ്ഷി 

ദവവിച് ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  സപര്യ ശിക്കുന്ന്ിനു മുമ്ുയം, പച്്ഷഥാ്ഷ (ദവവ്യ 

ആവശ്മില്ഥാത്) സപര്ഷിച്്ിനു ദശഷവുയം.

കൈൈളയുചട ശുെി്്യം

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

കൈൈള്യ  ഇളയം 

െൂടുചവള്ളത്ില്യ  

വൃത്ി്ഷഥാ്ഷി 

ൈഴുൈുൈ.

അന്നുനഥാശിനി- 
ൈള്യഅടങ്ങി്ഷ 

ദസഥാപ്യുപ്പ്ിച്യു 
20 ചസക്കണട്യ 

കൈൈളയുചട അൈവുയം 
പുറവുയം നന്നഥാ്ഷി 

്ടവുൈ. വിരലുൈള്യ  
ക്കിട്ഷിലുള്ള 

ഭഥാഗവുയം നഖങ്ങളയുയം 
വൃത്ി്ഷഥാക്കുൈ.

ധഥാരഥാളയം 

ചവള്ളചമഥാഴിച്യു 

ൈഴുൈുൈ.

വൃത്ി്ഷുള്ള 

ദപപ്ര്യ  ടവല്യ , 

(്ൂവഥാല) 

ഉപദ്ഷഥാഗിച്്യ 

കൈൈള്യ  

ഉണക്കുൈ

അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലനപദ്ധ്ി 13

ബഥാക്ീരി്ഷ ദരഥാഗഥാണു ദര്യസഥാ്സുൈള്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

ജലയം

 ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ

അഴുക്ക്യ

 ആളല്യുൈള്യ

 ര്യപഥാണിൈള്യ

മഥാലിന്യം

ഭക്ഷ്യവസത്ക്കള്യ  കൈൈഥാര്യം ചെയ്യുന്ന ദമഘല്ഷിദലക്ക്യ ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ  പല 

ദര്യസഥാ്സുൈളിലൂചട പടരുന്നു, ദര്യസഥാ്സുൈളഥാ്ഷി ൈണക്കഥാക്കുന്ന്്യ ഇവ്ഷഥാന്നു.

മനുഷ്ന്യ , ഭക്ഷ്യവസത്ക്കള്യ , ര്യപഥാണിൈള്യ , അഴുക്ക്യ, ചപഥാടി, മഥാലിന്യം, ൈൂടഥാച് ജലയം.

12
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മനുഷ്ശരീരത്ില്യ പല്രയംബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ  ഉണട്യ, 

വൃത്ി്ഷുള്ള്ുയം സയംരകണയം നല്യ ൈുന്ന്ുമഥാ്ഷ വസര്യ്ങ്ങള്യ , ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  
കൈൈഥാര്യം ചെയ്യുന്ന്ഷിടങ്ങളിദലക്ക്യ ദ്ഥാലിപ്യുര്ുള്ളദ്ഥാ അചല്ങ്കില്യ  ദരഥാമത്ില്യ  
നിനദനഥാ പുറത്ു ദപഥാൈുമദപഥാഴുപദ്ഷഥാഗിൈുന്ന വസര്യ ങ്ങളിലുള്ള പല്രയം 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ  പടരുന്ന ്്യ ്ട്ഷുന്നു.

ശുെി്്മുള്ള വസര്യ്ങ്ങള്യ 

ബാക്ടീരിയനുക്കള്

ത�ാപ്ി(വല).

ഉടുപ്്ഇളം

നിറത്ിലുള്ള�ും

ഉടുപ്ിനതറ

നടീളമുള്ള�ും,

കഴുകിയുപയയാ

ഗിക്കവുന്ന�ുമാകണം

വൃത്ിയുള്ള

പാദരക്ഷകള്

വൃത്ിയുള്ള

ഉപരിവസര്�ം

15അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലനപദ്ധ്ി

ആഭരണങ്ങള്യ , വഥാച്്യ ് ുടങ്ങി്ഷവ്ഷില്യ  ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ  ് ങ്ങിനിലൈുന്നു, 

ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കളിദലക്ക്യ പടരുന്നു. അസുഖഥാവസ്്ഷിലുള്ള അചല്ങ്കില്യ  

്ുറന്ന വൃണങ്ങദലഥാടുൈൂടി്ഷ ച്ഥാഴിലഥാളിൈള്യ  മലിനീൈരണയം പരത്ഥാന്യ  

ൈഥാരണമഥാൈുന്നു.

വ്ക്ിൈളയുചട ശുെി്്യം

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

ആഭരണങ്ങള്യ , വഥാച്യുൈള്യ  

്ുടങ്ങി്ഷവ ധരിക്കഥാന്യ  പഥാടില്.

മുറിവുൈള്യ  (വൃത്ി്ഷുള്ള്ുയം, 

ചവള്ളയം നന്ഷഥാത്്ുമഥാ്ഷ 

പ്ഥാസടര്യ  ചൈഥാണട്യ പൂര്യ ണമഥാ്ഷുയം 

മൂടികചൈട്ിചവയൈണയം.

മണിക്കൂറില്യ  ്ഥാചഴ പറ്ഷുന്ന അസുഖങ്ങള്യ  അനുഭവിച് ച്ഥാഴിലഥാളിൈള്യ  

ഒരിക്കലുയം ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  നിര്യ മിക്കുന്ന ദമഖല്ഷില്യ  ദജഥാലിചെയ്ഥാന്യ  പഥാടില്.

- വ്ഷറിളക്കയം 

- െര്ധി 

- പനീ

ദരഥാഗലകണചമ്ു്നചനൈണടഥാലുയം ഉടന്യ  െുമ്ല്ഷിലുള്ള  

ഉ്ഷര്യ ന്ന ഉദധ്ഥാഗസ്ചര വിവരമരി്ഷികചൈണടഥാ്ഥാണ്യ.
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ദവവിക്കഥാത് മഥായംസ ഭകണത്ില്യ നിന്നുയം, പഥാെൈയംചെയ്ഥാച് ഉപദ്ഷഥാഗിക്കഥാവുന്ന 

(ഉദഥാ:സലഥാഡ്യ )ഭക്ഷ്യ വസ്ുവിദലക്ക്യ ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുക്കള്യ  പടരുന്നു.ആ്ഷ്ിനഥാല്യ  

ഇവ രണടു വിഭഥാൈങ്ങളഥാ്ഷി മഥാര്യ യം സൂകികദൈണട്ഥാണ്യ. സപര്യ ശനത്ിലൂചട 

ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുക്കള്യ  കൈൈള്യ ,പഥാര്യ ങ്ങള്യ ,ഉപൈരണങ്ങള്യ  ് ുടങ്ങി്ഷവ്ഷിദലക്ക്യ പടരുന്ന .ു

സങ്കര മലിനീൈരണയം

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ

ദവവിക്കഥാത് ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കളില്യ  നിന്ന്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷ ദവഗത്ില്യ  കൈൈള്യ , ൈത്ി,മുറി

ക്കഥാനുപദ്ഷഥാഗിക്കുന്നപലൈ,മറ്്യഉപൈരണങ്ങ

ള്യ  (ഉദഥാ:ര്യരിഡജ്യ  ) ഇവ്ഷിദലക്ക്യ പടരുന്നു.

പഥാെൈയം ചെയ്യുമദപഥാഴുയം,ദശഖരത്ില്യ  
സൂകിക്കുമദപഥാഴുയം,ദവവിക്കഥാത് ഭക്ഷ്യ 

വസ്ുക്കള്യ ,ദവവിക്കഥാച് ൈഴിക്കഥാന്യ  ൈഴി്ഷുന്ന 
ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ , (ഉദഥാ:സലഥാഡ്യ )ചവദവേചറ 

സൂകിച്യു വയകദൈണട്ഥാണ്യ.-ദവവിച് ഭക്ഷ്യ 
വസ്ുക്കള്യ  -ദവവിക്കഥാത് ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  

ചവദവേചറ സൂകിച്യു വയകദൈണട്ഥാണ്യ

നിശ്ി് ദജഥാലി 
യ്ുചൈഥാണടിരി 
ക്കുന്ന്ിനിട്ഷിലുയം 

കൈൈള്യ ,ഉപൈരണങ്ങള്യ , 
പഥാര്യ്ങ്ങള്യ  ്ുടങ്ങി്ഷവ 
വൃത്ി്ഷഥാകദൈണട്ഥാണ്യ.

സഥാധ്മഥാൈുചമങ്കില്യ  ദവവിച്്ുയം,ദവവിക്കഥാത്്ുമഥാ്ഷ 

ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  ര്യപദ്്ൈയം ര്യരിഡജു ൈളില്യ  

സൂകികദൈണട്ഥാണ്യ.

സഥാധഥാരണ ഉപദ്ഷഥാഗ്മഥാ്ഷ ര്യരിഡജു ൈളില്യ  

ദവവിച് ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  മുൈളിചല 

്ട്യുൈളിലുയം,ദവവിക്കഥാത് ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  

്ഥാചഴ ്ട്ിലുയം ചവകദൈണട്ഥാണ്യ.

പഥാൈയംചെയ് 

ഭകണയം 

ദവവിയക്കഥാത് 

ഇറച്ി 
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ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

ൈീടസഥാന്നിധ് 

അട്ഷഥാളങ്ങള്യ ൈീടസഥാന്നിധ് 

അട്ഷഥാളങ്ങള്യ 

ജന്ുക്കളയുചട ൈഥാഷ്യം

ര്യപഥാണിൈളയുചട മുട്്ഷുചട ദ്ഥാട്യ

- ഭിത്ി്ഷിചല ്ുളൈള്യ  

ര്യപഥാണിൈളയുചട ച്ഥാലി

ര്യദവിക്കുന്ന പഥാടുൈള്യ  

െിലന്ിവല

ൈീടങ്ങള്യ  ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ  പടര്യ ത്ുന്നു. ഭക്ഷ്യദശഖരത്ില്യ  അചല്ങ്കില്യ  

കൈൈഥാര്യം ചെയ്യുന്ന ര്യപ്ലങ്ങളില്യ  ൈീടങ്ങള്യ  ൈടക്കഥാച് സൂകിക്കണയം.

ഉദഥാ: കൈപ്റ്ി്ഷ വസ്ുക്കള്യ  പരിദശഥാധിച്്യ ഉറപ്യു വരുത്ുൈ, 

മഥാലിന്ങ്ങള്യ  ്ഷഥഥാര്യൈമയം നീക്കയം ചെയ്യുൈ.മഥാലിന്യംപടരുന്ന്്യ ്ട്ഷുൈ

ൈീടങ്ങളയുചട നി്ഷനര്യ്ണയം

അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലനപദ്ധ്ി16
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ഉപൈരണങ്ങള്യ  വൃത്ി്ഷക്കുന്ന്ിലൂചട അഴുക്ക്യ,ദമദസ്്യ,്ുടങ്ങി്ഷവ

ര്യപ്ലത്ില്യ  നിന്നുയം വൃത്ി്ഷഥാൈുന്നു,ബഥാക്ീരി്ഷ്ഷുചട എണ്യം ൈുറ്ഷുന്നു,

വൃത്ി്ഷഥാക്കുമദപഥാള്യ  അണുനശീൈരണയം നടത്ുൈ്ഷഥാചണങ്കില്യ  ബഥാക്ീരി്ഷ 

പൂര്യ ണമഥാ്ഷുയം നശിക്കുന്നു.

വൃത്ി്ഷുയം അണുനശീൈരണവുയം

ൈഴുൈുൈ

അണുനശീൈരണയം 
നടത്ുൈ

ഉണക്കുൈ

അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലനപദ്ധ്ി 19

ഒന്നില്യ  ൈൂടു്ല്യ  ്വണ ഉപദ്ഷഥാഗ്മഥാ്ഷ ്ുണിൈളില്യ  (പഥാര്യ്ങ്ങള്യ  

്ുടയക്കുന്ന ്ുണിൈളില്യ )ബഥാക്ീരി്ഷ ദവഗയം പടരുന്ന്ഥാണ്യ,അ്ിനഥാല്യ  

ഒരു ്വണ മഥാര്യ്യം ഉപദ്ഷഥാഗിക്കഥാവുന്ന(ഉദഥാ:ൈടലഥാസ്ുവേഥാല)

്ൂവഥാലൈള്യ , ഉപദ്ഷഥാഗിച്ദശഷയം ഉദപകിക്കുന്നവ്ഷഥാണ്യ ഉെി്യം.

ദപപ്ര്യ  ടവേലിന്യ ചറ ഉപദ്ഷഥാഗയം

ഒറ് ്വണ മഥാര്യ്യം ഉപദ്ഷഥാഗ് മഥാ്ഷ 
ദപപ്ര്യ  ടവേലഥാണ്യ(ഉദഥാ:ൈടലഥാസ്ുവേഥാല)

പഥാര്യ്ങ്ങളയുയം,ര്യപ്ലവുയം 
വൃത്ി്ഷഥാക്കഥാന്യ  ഏറ്വുയം ഉത്മയം.

ഉപദ്ഷഥാഗത്ിനു ദശഷയം അവ 

ഉദപകിക്കഥാവുന്ന്ഥാണ്യ.

അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലനപദ്ധ്ി18
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ഉ്ഷര്യ ന്ന ്ഥാപനില്ഷില്യ  ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുക്കള്യ  നശിക്കുന്നു.

വൃത്ി്ഷഥാക്കുവഥാന്യ  െൂടുചവള്ളയം ഉപദ്ഷഥാഗികദൈണട്ഥാണ്യ(ഉദഥാ:പഥാര്യ്ങ്ങ

ള്യ  വൃത്ി്ഷഥാക്കുന്ന ്ഷനര്യ്യം)അണുക്കചള പൂര്യ ണ്മഥാ്ഷുയം നശിപ്ിക്കുവഥാന്യ  

ദവണടി ഇങ്ങചന വൃത്ി്ഷഥാക്കുന്ന്്യ അണുനശീൈരണത്ിന്യ ചറ മചറ്ഥാരു 

രീ്ി്ഷഥാ്ഷ്യ  പറ്ഷുന്നു.

മറ്്യ അണുനശീൈരണ മഥാര്യ ഗ്ഗങ്ങള്യ 

ൈഴുൈുൈ

അണുന 
ശീൈരണയം 
നടത്ുൈ

ഉണക്കുൈ

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 
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   വൃത്ി്ഷഥാക്കുവഥാന്യ  ഉപദ്ഷഥാഗിക്കുന്ന ര്യദഥാവൈമഥാണ്യ അണുനഥാശിനി. 

ബഥാക്ീരി്ഷച്ഷ നശിപ്ിക്കുവഥാന്യ  ഇവ്ഷുചട ശരി്ഷഥാ്ഷ ഉപദ്ഷഥാഗത്ിനു 

സഥാധിക്കുന്നു. വൃത്ി്ഷഥാക്കുന്നരീ്ി ഇങ്ങചന്ഷഥാണ്യ---വൃത്ി്ഷഥാ്ഷി 

ൈഴുൈുൈ (മഥാലിന്യം നീക്കയംചെയ്യുൈ )അണുനശീൈരണയം നടത്ുൈ 

(ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുക്കചള നശിപ്ിക്കുൈ )ഉണക്കുൈ.

വൃത്ി്ഷുയം അണുനശീൈരണവുയം

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

ഇളയം 

െൂടുചവള്ളവുയം 

ദസഥാപ്യുയം 

ഉപദ്ഷഥാഗിച്യു 

ൈഴുൈുൈ

െിര്യ്ത്ില്യ  

ൈഥാണിച്ിരിക്കുന്ന 

രീ്ി്ഷില്യ  

അണുനഥാശിനി 

ഉപദ്ഷഥാഗിക്കുൈ

ഉണക്കുൈദ്ഷഥാ 

ഉണങ്ങി്ഷ്ൂവലചൈഥാണട്യ   

്ുടക്കുൈദ്ഷഥാ ചെയ്യുൈ

അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലനപദ്ധ്ി20
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ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുക്കള്യ  
ൈൂടു്ലഥാ്ഷി ചപരുൈുന്ന 

്ഥാപനില (5-63°C) 
അപൈട ദമഖല
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പഥാെൈയം ചെയ് ഭക്ഷ്യ 
വസ്ുക്കള്യ  63° C ല്യ  ൈൂടു്ല്യ  
്ഥാപനില്ഷില്യ  സൂകിക്കുൈ.((ചറഡി 
ടൂ ഈറ്്യ ) ഉദഥാ:പഥാൈയംചെയ് െിക്കന്യ .

്ണുത് ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  5C ല്യ  

്ഥാചഴ ്ണുപ്ിച്യു സൂകിക്കുൈ.

(ചറഡി ടൂ ഈറ്്യ ) ഉദഥാ:പഥാല്യ

ഇളയം െൂടുള്ള ്ഥാപനില്ഷില്യ  ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുക്കള്യ  വളചര ദവഗത്ില്യ  

ചപരുൈുന്നു.ചൈഥാടുയം ് ണുപ്ില്യ  അവ്ഷുചട വളര്യ ച് പൂര്യ ണമഥാ്ഷുയം നിലക്കുന്നു.

ചൈഥാടുയം െൂടില്യ  ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുക്കള്യ  പൂര്യ ണമഥാ്ഷുയം നശിക്കുന്നു. അ്ിനഥാല്യ  

ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  െൂദടഥാടു ൈൂടിദ്ഷഥാ,്ണുപ്ിചദെഥാ മഥാര്യ്യം സൂകിക്കുൈ.

അപൈട ദമഖലൈള്യ 

ൈഴുൈുൈ

അണുനശീൈരണയം 
നടത്ുൈ

ഉണക്കുൈ

അപൈടസഥാധ്് 
ൈൂടി്ഷ ദമഘല

ൈഴുൈുൈ

ഉണക്കുൈ

അപൈടസഥാധ്് 
ൈുറഞ്ഞ ദമഘല

മച്്യ 

െുമര്യ 

്ലയം

ദജഥാലിചെയ്യുന്ന 

ര്യപ്ലയം

ൈത്ി,മുറിക്കഥാനു 

പദ്ഷഥാഗിക്കുന്ന ഉദഥാ

പലൈ,ര്യരിഡജ്യ 

െില വസ്ുക്കള്യ ,ദമഖലൈള്യ  ൈൂടു്ല്യ  അപൈട സഥാധ്്്ഷുള്ള്ഥാണ്യ.

ഇവ ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കളയുമഥാദ്ഷഥാ,കൈൈളയുമഥാദ്ഷഥാ ദനരിട്്യ സപര്യ ശന മുള്ളവ്ഷഥാണ്യ 

അണുനശീൈരണയം നടത്ുൈ്ഷുയം ബഥാക്ീരി്ഷൈചള നശിപ്ികദൈണട്ുയം ഇ്ുമൂലയം 

അ്്ഥാവശ്മഥാണ്യ.അപൈടസഥാധ്് ൈുറഞ്ഞ ദമഖലൈള്യ ക്കുയം വസ്ുക്കള്യ ക്കുയം 

ഇങ്ങചന ചെദയ്ണട്ില്.

ചെറു്ുയം വലു്ുമഥാ്ഷ അപൈടസഥാധ്് 

ദമഘലൈളയുയം ശുദ്ധീൈരണവുയം
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മയംസഥാഹഥാരങ്ങള്യ  പഥാെൈയം ചെയ്യുദബഥാള്യ  സുരകി് ് ഥാപനിലച്ഷത്ിച്ഷന്ന്യ  

മഥായംസത്ിലുണടഥാൈുന്ന നിറ വ്്്ഥാസത്ില്യ നിന്നുയം മനസ്ിലഥാൈുന്ന്ഥാണ്യ. 

ചവളയുത് മഥായംസയം (ഉദഥാ:ദൈഥാഴി) നിറയം ഇളയം െുവപ്ില്യ  നിന്നുയം അൈവുയം 

പുറവുയം ചവളയുത് നിറത്ിദലക്ക്യ വ്്്ഥാസ പചപടുന്നു. ഉദഥാ:പഥാെൈയം 

ചെയ്യുമദപഥാള്യ  70°C/ 2 മിനിറ്്യ  അന്ര്യ ഭഥാഗ ്ഥാപനില ഉറപ്്യ വരുത്ണയം.

ദൈഥാഴി്ഷിറച്ി,പകി്ഷിറച്ി പഥാെൈയം 

ചെയ്യുദബഥാള്യ  

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 
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ഉ്ഷര്യ ന്ന ്ഥാപനില്ഷില്യ  ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുക്കള്യ  നശിക്കുന്നു.ഭക്ഷ്യ 

വസ്ുക്കള്യ  പഥാെൈയം ചെയ്യുമദപഥാള്യ  അണുക്കചള നശിപ്ിക്കുന്ന ്ഥാപനില 

എത്ദ്ണട്ഥാണ്യ.ര്യദഥാവൈ രൂപത്ിചല ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  ഇളക്കുമദപഥാള്യ  

്ിളകദൈണട്ഥാണ്യ.്ിളക്കുമദപഥാള്യ  സുരകി്മഥാ്ഷ ്ഥാപനില്ഷിചലത്ുന്നു. 

ര്യദഥാവൈ രൂപത്ിചലഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  

പഥാെൈയം ചെയ്യുമദപഥാള്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലനപദ്ധ്ി24



അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലനപദ്ധ്ിഅടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലനപദ്ധ്ി

പഥാെൈയം ചെയ്യുമദപഥാള്യ  മിര്യശ ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  (ഉദഥാ:ബിരി്ഷഥാണി)

പൂര്യ ണമഥാ്ഷുയം െൂട്യ ൈടന്നു ചെല്യുൈ്ഷുയം,അ്ില്യ നിന്നുയം ആവി പുറപചപടുമദപഥാള്യ  

മഥാര്യ്യം സുരകി് ്ഥാപനിലച്ഷത്ിച്ഷന്ന്യ  മനസ്ിലഥാക്കഥാവുന്ന്ഥാണ്യ.

മിര്യശ ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  പഥാെൈയം 

ചെയ്യുമദപഥാള്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 
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െുവന്ന മഥായംസയം ൈഷണങ്ങളഥാദ്ഷഥാ,അല്ങ്കില്യ  അരചചെടുത്ദ്ഥാ അവ  

(ഉദഥാ:ൈബഥാബ്യ ഇറച്ി, ബര്യ ഗര്യ )പഥാെൈയം ചെയ്യുമദപഥാള്യ  െുവപ്യുനിറയം 

പൂര്യ ണ്മഥാ്ഷുയം ൈഥാപ്ി നിറത്ിദലക്ക്യ വ്്്ഥാസപചപടുന്നു.

െുവന്ന മഥായംസയം പഥാെൈയം ചെയ്യുമദപഥാള്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 
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ശീ്ള്ഥാപനില്ഷില്യ  ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുവിന്യ ചറവളര്യ ച് ൈുറ്ഷുൈദ്ഷഥാഅചല്ങ്കില്യ  

നിലയക്കുൈദ്ഷഥാചെയ്യുന്നു.

മരവിപ്ിയക്കുന്ന ്ണുപ്ില്യ  എല്ഥാ്രയം ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുക്കളയുചട്ഷുയംവ

ളര്യ ച്പൂര്യ ണ്മഥാ്ഷുയംനിലയക്കുന്നു

്ണുപ്ിച്യുയം, മരവിപ്ിച്യുയം 

സൂകിക്കുന്നദശഖരയം

ശീ്ള്ഥാപത്ില്യ  ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുവിന്യ ചറ 

വളര്യ ച് ൈുറവഥാ്ഷ്ിനഥാല്യ  പല്രയം 

ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  ശീ്ള്ഥാപത്ില്യ  

സൂകിച്യു വയക്കഥാവുന്ന്ഥാണ്യ

ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  മരവിപ്ിച്യു 

സൂകിച്യുവയക്കുൈ്ഷഥാചണങ്കില്യ  നീണട ൈഥാലയംവചര ദൈടു 

വരഥാ്ിരിയക്കുയം.മരവിപ്ിയക്കുന്ന്ണുപ്്യ(അ്ഥാ്ഷ്്യ  18C-ല്യ ) 

എല്ഥാ്രയം ബഥാക്ീരി്ഷൈളയുചട്ഷുയം വളര്യ ച് ്ട്ഷുന്നു.

ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  വഥാ്ഷുൈടക്കഥാത് രീ്ി്ഷില്യ  ദവണയം 

സൂകിച്യുവയകദൈണട്്യ. ൈൂടഥാച് ്ണുക്കഥാന്യ വയക്കുന്ന 

സമ്ഷവുയം രീ്ി്ഷുയം ദലബല്യ ചെയ്യുൈ്ഷുയം ദവണയം.

ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  

ദലബല്യ  ചെയ്ു 

സൂകികദൈണട്ഥാണ്യ.

ൈൂടഥാച് ഉപദഭഥാഗ 

ൈഥാല്ഷളവിനുള്ളില്യ ് നചന 

ഉപദ്ഷഥാഗികദൈണട്ഥാണ്യ.
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െൂദടഥാടു ൈൂടി്ഷ ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  

ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  െൂദടഥാടു ൈൂടി സൂകിക്കുമദപഥാള്യ  എപദപഥാഴുയം 
ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുക്കളയുചട വളര്യ ച്ച്ഷ ്ട്ഷുന്ന പനില്ഷിലഥാ്ഷിരിക്കണയം.
െൂദടഥാടു ൈൂടി്ഷ ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  ര്യപദര്യ ശിപ്ിക്കുമദപഥാഴുയം, 
ദശഖരിക്കുമദപഥാഴുയം െുരുങ്ങി്ഷ്്യ 2 മണിക്കൂര്യ  വചര 63C—ദലഥാ  
അ്ില്യ  ൈൂടു്ദലഥാ ്പനില ഉണടഥാ്ഷിരികദൈണട്ഥാണ്യ.

്ഥാപനില അളക്കുന്ന ഉപൈരണങ്ങളയുചട അഭഥാവത്ില്യ  െൂദടഥാടുൈൂടി്ഷ 
ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  ൈഥാഴ്ച്്ഷില്യ  (ഉദഥാ:ആവിപറക്കുന്ന അവസ്)െൂട്യ 
ദ്ഥാന്നുന്നുചവങ്കില്യ , സുരകി് ്ഥാപനിലച്ഷത്ിച്ഷന്ന്യ മനസ്ിലഥാക്കഥായം.

വീണടുയം െൂടഥാക്കുമദപഥാള്യ 

ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കള്യ  വീണടുയം െൂടഥാക്കുമദപഥാള്യ  ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുക്കള്യ  
പൂര്യ ണ്മഥാ്ഷുയംനശിക്കുന്ന ്ഥാപനില എത്ുന്ന ്്യ വചര ്ിളപ്ികദൈണട്ഥാണ്യ.

ഭക്ഷ്യ വസ്ുക്കളില്യ  നിന്ന്യ ൈുമിളൈള്യ  ഉണടഥാവുൈദ്ഷഥാ,ആവി 
പറക്കുൈദ്ഷഥാ ചെയ്യുമദപഥാള്യ  സുരകി് \ ്ഥാപനിലച്ഷത്ിച്ഷന്ന്യ മ
നസ്ിലഥാക്കഥായം.

്ഥാപനില സൂകമഥാവദലഥാൈനയം 

വ്ഥാവസഥാ്ഷിൈസ്ഭഥാവവുയം,വ്ഥാപ്ി്ഷുമനുസരിച്്യ ്ഥാപനില സൂകമഥാവദലഥാൈന രീ്ി 
വ്്്സ്മഥാണ്യ.െിലദമഖൈളില്യ  (ഉദഥാ:നിര്യ മ്ഥാണയം)

ഭക്ഷ്യസുരക ഉറപ്യുവരുത്ുന്ന്ിനഥാ്ഷി ്ുടര്യ ച്്ഷഥാ്ഷി ്ഥാപനില 
പരിദശഥാധിക്കുന്നു.മറ്യുെില വ്ഥാവസഥാ്ഷ ദമഖലൈളില്യ (ഉദഥാ:ൈഥാറ്റിയംഗ്യ ,രു
ഡ്യ  സര്യ വേീസ്യ ) ആഹഥാരങ്ങള്യ  പഥാെൈയം ചെയ്യുമദപഥാള്യ  ് നചനദ്ഷഥാ,വീണടുയം 
്ിളപ്ിക്കുമദപഥാദഴഥാ ദനരിട്്യ ൈണടുചൈഥാണട്യ  ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കളയുചട 
സുരക ഉറപ്്യ വരുത്ഥാവുന്ന്ഥാണ്യ. ്ഥാപനിലസൂകമഥാവദലഥാൈനയം 
നടത്ുന്ന്ിലൂചട പഥാെൈയംചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ ,െൂദടഥാടുൈൂടി്ഷ 
ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  വീണടുയം്ിളപ്ിയക്കുമദപഥാള്യ  ഭകണത്ിന്യ ചറ 
പൂര്യ ണ് സുരകി്്്യം ഉറപ്ക്കഥാവുന്ന്ഥാണ്യ.

െൂദടഥാടുൈൂടി്ഷ ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുവിന്യ ചറ 

വളര്യ ച് ്ട്ഷുന്ന ്ഥാപനിലനില്ഷില്യ  ദവണയം കിയകദൈണട്്യ.

ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  വീണടുയം െൂടഥാക്കുമദപഥാള്യ  ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുക്കള്യ  

നശിക്കുന്ന ൈൂടു്ല്യ  ്ഥാപനില കൈവരിയകദൈണട്്്ഥാവശ്മഥാണ്യ.

െൂദടഥാടു ൈൂടി്ഷ്ുയം വീണടുയം ്ിളപ്ിക്കുന്ന്ുയം
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ദശഖരിക്കുന്ന്ുയം,ര്യപദര്യ ശിപ്ി

ക്കുന്ന്ുമഥാ്ഷ ഉപൈരണങ്ങളില്യ  

ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  5°C-ല്യ 

്ഥാചഴ്ണുപ്ില്യ  

സൂകിച്യുവയകദൈണട്ഥാണ്യ.
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സഥാധഥാരണ ്ഥാപനില ്ണുത് ്ഥാപനില(50Cല്ഥാചഴ)

ബഥാക്ീരി്ഷനുക്കള്യ 

െൂദടഥാടുൈൂടി്ഷ ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  ്ണുപ്ിയക്കുന്ന്ിന്യ 
വിശിഷ്ടെില്ിയം ഉപൈരണങ്ങള്യ ് നചന്ിരഞചഞെടുക്കണയം.

(ഉദഥാ:ബ്ഥാസ്്യെില്ര്യ ) ചവറുയം 90 മിനിറ്ില്യ  ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  
്ണുപ്ി ക്കുവഥാന്യ  വിശിഷ്്യഉപൈരണങ്ങളയുചട ഉപദ്ഷഥാഗയം 
മൂലയം സഥാധിക്കുന്നു.അ്ിനഥാല്യ  അപൈട ദമഖല്ഷുചട 
സമ്ഷയംൈുറവഥാണ്യ.

ബഥാക്ീരി്ഷഥാണുവിന്യ ചറ വളര്യ ച് അ്ിനഥാല്യ  നടക്കുൈ്ഷില്.
വിശിഷ്്യഉപൈരണങ്ങളയുചടഅഭഥാവത്ില്യ , ഏറ്വുയം 
ദവഗദമറി്ഷ മഥാര്യ ഗ്ഗത്ില്യ ് നചന ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  
്ണുപ്ികദൈണട്ഥാണ്യ.മഥാര്യ ഗ്ഗങ്ങള്യ  ഇവ്ഷഥാണ്യ.

ഐസ്്യ,്ണുത്ചവള്ളത്ിദലഥാ 
ഭക്ഷ്യവസ്ുക്കള്യ  ഇറക്കി വയക്കുൈ.
ആഴയംൈുറഞ്ഞ പരന്നപഥാര്യ്ങ്ങള്യ (പരമഥാവധി 
25cm)ഉപദ്ഷഥാഗിയക്കഥായം. ഒരിയക്കലുയം 
സ്ഥാഭഥാവിൈ ്ഥാപനില്ഷില്യ  ഭകണ 
വസ്ുക്കള്യ  ്ണുക്കഥാനുദപകിയക്കരു്്യ.

്ണുപ്ിച്യുയം,മരവിപ്ിച്യുയം സൂകിക്കുന്നദശഖരയം

അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക പരിശീലനപദ്ധ്ി30



Essential Food Safety Training Program

വിവരങ്ങള്ക്ക്യ ബന്ധപചപടുൈ

ദൈഥാഡിദനറ്റര്യ-EFST ടീയം 

അബുദഥാബി ഭക്ഷ്യനി്ഷനര്യ്ണഥാധിൈഥാരദൈനര്യദയം

ഡലമഥാ സടീറ്റ്യ –അബുദഥാബി.

ദ�ഥാണനമ്പര്യ: 02 495 4000

ചവബകസറ്റ്യ:  www.adfca.ae

ഇചമ്ഷില്യ: efst@adfca.ae


