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الشائعات الغذائية
تنتشــر الشــائعات الغذائيــة خــال شــهر رمضــان المبــارك
بشــكل كبيــر ومبالــغ فيــه عبــر مواقع التواصــل االجتماعي،
وتســتهدف بعــض المنتجــات الغذائيــة بمعلومــات مضللــة
وغيــر صحيحــة مــن مصــادر مجهولــة ،بهــدف التشــكيك
فــي جــودة هــذه المــواد ،واســتغالل جهــل بعــض مــن
يتداولهــا بأســس ســامة وجــودة الغــذاء ،وتحــذر هيئــة
أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة علــى الــدوام مــن
خطــورة االنســياق وراء الشــائعات لمــا تمثلــه مــن تهديــد
لســامة المجتمــع واقتصــاده ،والتأكــد مــن مصدرهــا قبــل
إرســالها والتحــري مــن صحــة المعلومــات الــواردة فيهــا.
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وتتيــح حســابات الهيئــة الرســمية علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي الفرصــة أمــام جميــع أفــراد المجتمــع للتأكــد
مــن صحــة المعلومــات والشــائعات التــي يتــم تداولهــا
مــن حيــن آلخــر حــول المنتجــات الغذائيــة ،حيــث تعمــل
الهيئةعلــى التحقــق مــن هــذه الشــائعات بمــا يســهم
فــي تعزيــز وعــي المجتمــع والحفــاظ علــى صحــة وســامة
أفــراده ،وندعوكــم لزيــارة صفحــة الشــائعات علــى موقعنــا
اإللكترونــي مــن خــال مســح الرمــز الذكــي

العروض الترويجية
تزدحــم منافــذ البيــع بالعــروض الترويجيــة وخاصــة علــى
المــواد الغذائيــة ،ويــزداد معهــا اإلقبــال علــى شــراء هــذه
المــواد مــن قبــل المســتهلك ،وتوصــي هيئــة أبوظبــي
للزراعــة والســامة الغذائيــة بمراعــاة بعــض الضوابــط
خــال اإلقبــال علــى هــذه العــروض لضمــان ســامة
المســتهلك والحــد مــن هــدر الغــذاء ،كالتســوق باتــزان
وعــدم شــراء مــواد غذائيــة تفــوق احتياجــات المســتهلك
حتــى ال تتعــرض للكســاد فــي المنــزل وبالتالــي انتهــاء
صالحيتهــا وتلفهــا.
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وتؤكــد الهيئــة كذلــك علــى ضــرورة قــراءة البطاقــة
الغذائيــة لهــذه المنتجــات والتأكــد مــن أن تاريــخ
صالحيتهــا يمتــد لفتــرة كافيــة الســتهالك المنتــج،
باإلضافــة للتأكــد مــن عرضهــا بشــكل جيــد بعيــدًا عــن
مــواد التنظيــف والمــواد الكيماويــة وضمــن درجــات الحــرارة
المالئمــة ،وتجنــب شــراء األغذيــة ســريعة التلــف كالحليــب
ومشــتقاته بكميــات كبيــرة لضمــان عــدم تلفهــا وهدرهــا.

الباعة الجائلين
يعــد التــداول غيــر اآلمــن للمــواد الغذائيــة ممارســة خاطئــة
تشــكل تهديــدًا لســامة الغــذاء والمجتمــع ،فشــراء
المــواد الغذائيــة مــن الباعــة الجائليــن ســلوك خاطــئ
يعــرض ســامة المســتهلك للخطــر ،ولضمــان ســامة
الغــذاء المتــداول تؤكــد هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة
الغذائيــة علــى ضــرورة تجنــب شــراء المــواد الغذائيــة مــن
الباعــة الجائليــن والتأكــد مــن الحصــول علــى الغــذاء مــن
أحــد منافــذ البيــع المعتمــدة والمنتشــرة فــي جميــع أنحــاء
إمــارة أبوظبــي.
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وتشــير الهيئــة إلــى أن المــواد الغذائيــة التي يتــم تداولها
مــن قبــل الباعــة الجائليــن مجهولة المصــدر ومن الممكن
أن تحمــل الكثيــر مــن األمــراض والميكروبــات الضــارة
نتيجــة تداولهــا بصــورة خاطئــة دون مراعــاة الظــروف
الصحيحــة لتــداول الغــذاء ،فتعرضهــا لعــوادم الســيارات
والغبــار يجعلهــا غيــر مأمونــة لالســتهالك البشــري ويزيــد
مــن خطورتهــا ،وتناشــد الهيئةجميــع المســتهلكين
بضــرورة اإلبــاغ عنهــم للســلطات المختصــة.

عربة التسوق
تعــد عربــات التســوق مــن األدوات الرئيســية والمهمــة
فــي عمليــة التســوق ،ونظــرًا الســتخدامها بشــكل متكــرر
مــن قبــل المســتهلكين فــي عمليــة تســوق أصنــاف
عديــدة مــن الســلع الغذائيــة وغيــر الغذائيــة ،فإنهــا عرضــة
للتلــوث ،لذلــك تنصــح هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة
الغذائيــة بالتأكــد مــن نظافــة عربــة التســوق وخلوهــا مــن
أيــة ســوائل أو ملوثــات وكذلــك نظافــة مقبضهــا ،وضمــان
عــدم خلــط المــواد الكيميائيــة والمنظفــات مــع المــواد
الغذائيــة خــال عمليــة التســوق.
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وتشــدد الهيئــة علــى ضــرورة عــدم اســتخدام العربــات
التــي يظهــر عليهــا الصــدأ أو الكســر لتجنــب حــدوث
أي تلــف أو تمــزق أو انبعــاج فــي أغلفــة أو عبــوات المــواد
الغذائيــة وبالتالــي تعــرض المــواد الغذائيــة بداخلهــا إلــى
إمكانيــة التلــوث بالعوامــل المختلفــة ،كمــا تدعــو الهيئــة
إلــى عــدم تكديــس المــواد الغذائيــة داخــل العربــة لتجنــب
تعرضهــا للضغــط الشــديد وبالتالــي تلفهــا وتســرب
العصــارة منهــا.

التسوق الذكي
تمثــل عمليــة التســوق حلقــة هامــة فــي سلســلة الســامة
الغذائيــة ،وذلــك نظــرًا إلمكانيــة تعــرض المــواد الغذائيــة
لخطــر التلــوث أو التلــف نتيجــة الممارســات الخاطئــة
خــال عمليــة التســوق ،ولضمــان الحفــاظ علــى ســامة
األغذيــة عنــد التســوق تنصــح هيئــة أبوظبــي للزراعــة
والســامة الغذائيــة باتبــاع إرشــادات وضوابــط التســوق
اآلمــن والمتمثلــة فــي تخصيــص عربــة للمــواد الغذائيــة
وأخــرى لمــواد التنظيــف واألدوات المنزليــة وغيرهــا مــن
المشــتريات غيــر الغذائيــة ،وعنــد شــراء األغذيــة المعلبــة
ينصــح الهيئةبشــراء عبــوات يتناســب حجمهــا مــع
احتياجــات المســتهلك.
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كمــا تشــدد الهيئــة علــى ضــرورة اختيــار المــواد الجافــة أوال
كالحبــوب والبقوليــات ،وجعــل المــواد المبــردة والمجمــدة
واللحــوم واألســماك والدواجــن آخــر المشــتريات لتجنــب
ارتفــاع درجــة حرارتهــا وبالتالــي تلفهــا ،وتوصــي الهيئــة
بفصــل األغذيــة النيئــة عــن الخضــروات والفاكهــة فــي عربة
التســوق لتالفــي حــدوث التلــوث التبادلــي ،مــع الحــرص
علــى قــراءة البطاقــة الغذائيــة لجميــع المنتجــات الغذائيــة
قبــل شــرائها ،ومراعــاة إيصــال المــواد الغذائيــة مباشــرة
إلــى وجهتهــا لتفــادي تلفهــا.

البطاقة الغذائية
تبــرز أهميــة البطاقــة الغذائيــة فــي الكشــف عــن هويــة
المنتــج الغذائــي وتاريــخ صالحيتــه ،والمــواد الغذائيــة التــي
يتكــون منهــا ،باإلضافــة إلــى العناصــر الغذائيــة ووزن
كل منهــا فــي الحصــة الغذائيــة الواحــدة ،وتشــدد هيئــة
أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة علــى أهميــة قــراءة
البطاقــة الغذائيــة قبــل شــراء المنتــج للتأكــد مــن مالءمــة
المنتــج مــع احتياجاتنــا الصحيــة والغذائيــة.
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وتنصــح الهيئــة علــى الــدوام بأهميــة قــراءة البطاقــة
الغذائيــة ومعرفــة ظــروف االســتخدام والتخزيــن المناســبة
للمنتــج الغذائــي ،والمضافــات الغذائيــة ومــدى مواءمتهــا
مــع المســتهلك ،والعبــارات التحذيريــة وبيانات الحساســية
إن وجــدت لتجنــب اإلصابــة بأيــة مضاعفــات ناتجــة عــن
تنــاول مــادة غذائيــة تحفــز الحساســية لــدى المســتهلك،
إضافــة إلــى تعليمــات االســتخدام لضمــان تحضيــر المنتــج
بالطريقــة المثلــى والتــي تعــزز مأمونيتــه لالســتهالك.

األسماك
تصنــف األســماك علــى أنهــا مــن األغذيــة عاليــة الخطــورة ،إذ
أنهــا ســريعة التأثــر بالعوامــل المحيطــة التــي قــد تعرضهــا
للتلــف ،وللحصــول علــى أســماك طازجــة وصحيــة ،تضــع هيئــة
أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة جملــة مــن اإلرشــادات
للتعامــل مــع األســماك للحفــاظ علــى مأمونيتهــا ،وتؤكــد
الهيئــة أهميــة شــراء األســماك مــن منافــذ البيــع المرخصــة،
واختيــار األســماك الطازجــة مــن خــال مالحظــة قشــورها
الالمعــة وخياشــيمها الورديــة والنظيفــة إلــى جانــب رائحتهــا
التــي تشــبه رائحــة البحــر ،والتأكــد مــن أن عيونهــا المعــة
وســليمة.
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وتؤكــد الهيئــة علــى أهميــة أن تكــون األســماك آخــر
المشــتريات خــال عمليــة التســوق بهــدف نقلهــا بأســرع وقــت
إلــى المنــزل ،وتجنــب اســتخدام صناديــق الكرتــون المعــاد
اســتخدامها فــي تعبئــة ونقــل األســماك فقــد تكــون مصــدرًا
للتلــوث والتســمم ،وفــي حــال تطلــب نقــل األســماك للمنــزل
فتــرة طويلــة تنصــح الهيئــة باســتخدام صناديــق الحفــظ
المخصصــة لذلــك ووضــع كميــة مــن الثلــج فــوق األســماك،
والحــرص علــى تنظيــف األســماك مباشــرة بعــد شــرائها
وذلــك عبــر التخلــص مــن قشــورها وجوفهــا ،وضــرورة اإلســراع
بطهيهــا وتجنــب تجميدهــا وإعــادة تذويبهــا مــرة أخــرى.

األسماك
قبل شراء األسماك تأكد من اآلتي :
األسماك الطازجة

األسماك غير الصالحة

البطن غير منتفخة وال تنبعث

البطن منتفخة ،بروز فتحة
الشرج وخروج جزء من األمعاء
منها.

لحوم األسماك متماسكة ترتد

لحوم األسماك غير متماسكة
مهترئة ال ترتد عند الضغط
عليها

منها رائحة كريهة

مرة أخرى بعد الضغط عليها

قشور المعة متماسكة ال
تنتزع بسهولة عند إزالتها
في االتجاه العكسي

عيون بارزة تتميز باللمعان
والسواد

خياشيم حمراء إلى وردية
اللون نظيفة

قشور باهتة غير متماسكة
تنتزع بسهولة عند إزالتها
في االتجاه العكسي

عيون غائرة معتمة

خياشيم باهتة اللون أو رمادية
إلى بني بها مخاط كثير

شراء اللحوم والدواجن
تشــكل اللحــوم والدواجــن المجموعــة الثالثــة مــن
مجموعــات الهــرم الغذائــي وتشــكل أحــد االحتياجــات
الرئيســية لإلنســان ،وفــي الوقــت ذاتــه تعتبــر مــن المــواد
الغذائيــة عاليــة الخطــورة ،لســرعة تأثرهــا بالعوامــل
المحيطــة التــي قــد تــؤدي لتلفهــا ،وللحفــاظ علــى
ســامتها تؤكــد هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة
الغذائيــة أهميــة مراعــاة بعــض الضوابــط خــال عمليــة
شــراء ونقــل اللحــوم والدواجــن ،كالتأكــد مــن شــرائها
مــن أحــد منافــذ البيــع المعتمــدة وتجــب الباعــة الجائليــن.
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وتوصــي الهيئــة بضــرورة جعــل اللحــوم والدواجــن
آخــر المشــتريات ،والتأكــد مــن عرضهــا داخــل الثالجــات
المخصصــة فــي منافــذ البيــع ،وضمــان وضعهــا فــي
أكيــاس محكمــة اإلغــاق لتجنــب تســرب عصارتهــا إلــى
باقــي المــواد الغذائيــة ،مــع ضــرورة نقلهــا بســرعة إلــى
المجمِ ــدة (الفريــزر) أو
المنــزل ووضعهــا فــي الثالجــة أو ُ
طهيهــا مباشــرة لضمــان عــدم تلفهــا.

األغذية المعلبة
يزيــد اإلقبــال علــى األغذيــة المعلبــة وذلــك لســهولة
تحضيرهــا وتنــوع محتوياتهــا ،ودخولهــا فــي بعــض
األطبــاق والحلــوى التقليديــة التــي اعتــاد عليهــا المجتمــع،
وللحفــاظ علــى ســامة األغذيــة المعلبــة توصــي هيئــة
أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة بأهميــة قــراءة
البطاقــة الغذائيــة والتأكــد مــن تاريــخ الصالحيــة ،وتجنــب
شــراء المعلبــات المنتفخــة والمنبعجــة أو الصدئــة.
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كمــا تنصــع الهيئــة باســتهالك األغذيــة المعلبــة بعــد فتــح
عبواتهــا لتجنــب تلفهــا ،والحــرص علــى شــراء العبــوات
ذات الحجــم المناســب لحاجــة االســتهالك ،وفــي حــال
الرغبــة بتخزيــن المتبقــي منهــا يجــب إفراغــه فــي عبــوات
بالســتيكية نظيفــة ووضعــه فــي الثالجــة وتجنــب وضعــه
بعبواتــه األصليــة فــي الثالجــة نظــرًا إلمكانيــة تعرضهــا
للصــدأ وتهديــد ســامة الغــذاء الموجــود بداخلهــا ،إضافة
إلــى ضــرورة عــدم اإلكثــار مــن تنــاول األغذيــة المعلبــة
والحــرص علــى تنــاول األغذيــة الطازجــة نظــرًا لفائدتهــا
الكبيــرة لإلنســان ،مــع ضــرورة عــدم نــزع البطاقــة الغذائيــة
عــن المنتــج  ،والتأكــد مــن تخزيــن المعلبــات فــي مــكان
جــاف و بــارد بعيــدا عــن أشــعة الشــمس والرطوبــة.

نقل الغذاء
كثيــرًا مــا يتعــرض الغــذاء للتلــوث والتلــف نتيجــة عــدم
اتبــاع الممارســات الصحيحــة لنقــل المــواد الغذائيــة ،ممــا
يمثــل تهديــدًا كبيــرًا لســامة المســتهلك ،ولضمــان
ســامة الغــذاء خــال نقلــه تضــع هيئــة أبوظبــي للزراعــة
والســامة الغذائيــة جملــة مــن اإلرشــادات المهمــة الواجــب
مراعاتهــا خــال عمليــة نقــل األغذيــة كوضــع الثلــج علــى
اللحــوم واألســماك المبــردة والمجمــدة خــال نقلهــا،
وتجنــب وضــع المــواد الغذائيــة فــي الصنــدوق الخلفــي
للمركبــة واالســتعاضة عــن ذلــك بوضعهــا فــي المقعــد
الخلفــي للمركبــة مــع ضــرورة تشــغيل التكييــف.
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وتحــذر الهيئــة مــن التأخــر فــي عمليــة نقــل األغذيــة وتأثيــر
ذلــك علــى ســامة المــواد الغذائيــة نتيجــة تعرضهــا
لدراجــات الحــرارة المرتفعــة ،وتوصــي بضــرورة إيصــال
الغــذاء للمنــزل بســرعة وتخزينــه بالشــكل الصحيــح ،إلــى
جانــب مراعــاة عــدم تــرك أي مــادة غذائيــة فــي المركبــة
لفتــرة طويلــة وفــي حــال نســيان أحدهــا يجــب التخلــص
الفــوري منهــا ،وفــي الرحــات الترفيهيــة يجــب التأكــد
مــن وضــع اللحــوم والدواجــن النيئــة فــي أكيــاس عازلــة
منفصلــة عــن المأكــوالت المطبوخــة أو التــي ال تحتــاج الــى
طبــخ مثــل الخضــار والفواكــه ،ووضــع كميــات مناســبة مــن
الثلــج عليهــا.

التخزين
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عنــد شــراء المــواد الغذائيــة تصبــح ســامتها مســؤولية
المســتهلك وللحفــاظ علــى ســامتها ننصــح االلتــزام
باإلجــراءات التاليــة:
•احــرص أن تكــون المــواد المخزنــة بعيــدة عــن أشــعة
الشــمس المباشــرة فــي مــكان بــارد وجــاف.
• تأكــد مــن عــدم تكــدس المــواد علــى رفــوف التخزيــن
واتــرك مجــاال لمــرور الهــواء بينهــا.
• خــزن المــواد الجديــدة فــي الخلــف والقديمــة فــي األمــام
لضمــان اســتخدامها قبــل تلفهــا.
• احــرص علــى عــدم تخزيــن المــواد الجافــة علــى األرض
مباشــرة .
• اتــرك مســافة كافيــة بيــن األغذيــة المخزنــة و جــدران مــكان
التخزين.
• تأكــد مــن تخزيــن األغذيــة بشــكل منفصــل تمامــا عــن
مــواد التنظيــف والكيماويــات والمبيــدات الحشــرية.
• يفضــل عــدم تخزيــن كميــات كبيــرة مــن األغذيــة خــال
الصيــف مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة حيــث أن التخزيــن
الســيئ يــؤدي إلــى فســاد األغذيــة.

أكياس التسوق
تنتشــر بيــن النــاس ثقافــة إعــادة اســتخدام أكيــاس
التســوق فــي نقــل وتغليــف مــواد أخــرى خــال الرحــات
وغيرهــا مــن األنشــطة اليوميــة مثــل تخزيــن األغذيــة،
ولكــن تكمــن خطــورة اســتخدام هــذه األكيــاس عندمــا
يتــم اســتخدامها فــي تعبئــة وتخزيــن المــواد الغذائيــة
وخاصــة الخضــار والفاكهــة واللحــوم والدواجــن ،وتضــع
هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة مجموعــة
مــن الضوابــط للمــواد المالمســة للغــذاء ،وينصــح بعــدم
اســتخدام أكيــاس التســوق فــي عمليــة تغليــف أو
تخزيــن المــواد الغذائيــة وذلــك نظــرًا لعــدم مأمونيتهــا
وصالحيتهــا لهــذا الغــرض.
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وتشــير الهيئــة إلــى أن أكيــاس التســوق مصممــة لنقــل
المــواد الغذائيــة المغلفــة وغيــر مصممــة لمالمســة الغــذاء
بشــكل مباشــر ،فقــد تكــون ملوثــة بالعديــد مــن المــواد
الكيميائيــة الضــارة إلــى جانــب إمكانيــة حملهــا للبكتيريــا
والميكروبــات الخطيــرة نظــرًا لظــروف تصنيعهــا وتخزينها
فــي مخــازن غيــر معــدة لتخزيــن المــواد المالمســة للغــذاء،
فتنصــح الهيئــة بعــدم إعــادة اســتخدام هــذه األكيــاس
لنقــل أو تخزيــن أو تغليــف المــواد الغذائيــة.

أدوات الطهي
اختيــار أدوات الطهــي مــن األمــور المهــم مراعاتهــا لضمــان
الســامة الغذائيــة ،فخــال عمليــة تحضيــر الطعــام وطهيــه
قــد يحــدث تفاعــات كيميائيــة ضــارة نتيجــة اســتخدام
األدوات غيــر المناســبة للطهــي ،لذلــك تشــدد هيئــة
أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة علــى أهميــة اختيــار
أدوات الطهــي الفوالذيــة المقاومــة للصــدأ (الســتانلس
ســتيل) وتجنــب الحديديــة أو المصنوعــة مــن األلمنيــوم
نظــرًا إلمكانيــة تعرضهــا للصــدأ وتفاعلهــا مــع األحمــاض
والعناصــر المختلفــة الموجــودة فــي الغــذاء.
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وتؤكــد الهيئــة أهميــة الحفــاظ علــى نظافــة أدوات
الطهــي بشــكل مســتمر مــن خــال غســلها الجيــد بالمــاء
والصابــون ،وتجفيفهــا التــام قبــل وضعهــا فــي أماكــن
تخزينهــا لضمــان عــدم تعرضهــا للرطوبــة التــي تســمح
بنمــو البكتيريــا الضــارة والحشــرات ،وتنصــح الهيئــة
بضــرورة اســتبدال أدوات الطهــي المطليــة فــي حــال
ظهــرت عليهــا عالمــات تغيــر لــون الطــاء أو زوالــه وظهــور
المعــدن األصلــي لهــا ،ويفضــل تخصيــص ســكين لتقطيــع
اللحــوم وآخــر لتقطيــع الخضــروات.

الثالجة
تعتبــر الثالجــة مــن أهــم األجهــزة المنزليــة المعنيــة
بتخزيــن الغــذاء والحفــاظ علــى ســامته ،لذلــك تؤكــد
هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة أهميــة
الحفــاظ علــى درجــة حرارتهــا بحيــث تكــون أقــل مــن 5
درجــات مئويــة ،ودرجــة حــرارة الفريــزر  -18درجــة ،مع ضرورة
إبقــاء أبــواب الثالجــة والفريــزر محكمــة اإلغــاق وعــدم تكــرار
فتحهــا بشــكل قــد يجعلهــا تخســر برودتهــا.
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كمــا تشــدد الهيئةعلــى أهميــة عــدم تكديــس األغذيــة
داخــل الثالجــة لضمــان مــرور التيــار الهوائــي البــارد إلــى
جميــع أجــزاء األغذيــة المخزنــة ،ووضــع البيــض داخــل
الثالجــة وليــس فــي بابهــا مــع مراعــاة حفــظ األغذيــة
المطبوخــة فــي الــرف العلــوي والخضــار فــي الوســطي
واألغذيــة النيئــة فــي الســفلي لتجنــب التلــوث التبادلــي،
مــع ضــرورة التخلــص الــدوري مــن األغذيــة القديمــة وإبقــاء
الثالجــة نظيفــة ومرتبــة بشــكل دائــم لمنــع نمــو البكتيريا
الضــارة وتلــوث األغذيــة.
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تنظيف الثالجة

يعتبــر بقــاء الثالجــة نظيفــة أحــد أهــم النقــاط للمحافظــة
علــى ســامة الغــذاء المحفــوظ بداخلهــا ويعتمــد عــدد مــرات
تنظيــف الثالجــة علــى طريقــة االســتخدام وحجــم الثالجــة.
يجــب أن يتــم تنظيــف البقــع والمــواد المنســكبة فــي الثالجــة
فــورًا وعــدم تركهــا ،وذلــك باســتخدام المــاء الحــار المحتــوي
علــى الصابــون ثــم مســحها أو غســلها بالمــاء مباشــرة.
اجعليهــا عــادة أســبوعية بــأن تتفقــدي الثالجــة ومحتوياتهــا
خاصــة األغذيــة ذات فتــرة الصالحيــة القصيــرة.
ونقتــرح بــأن يتــم إجــراء تنظيــف شــامل للثالجــة شــهريًا بإتبــاع
الخطــوات التاليــة
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 .1تفريــغ محتويــات الثالجــة تمامــً وتفقــد جميــع
محتوياتهــا للتخلــص مــن غيــر الصالــح منهــا أو التــي
تغيــر لونهــا أو رائحتهــا.
 .2التأكــد مــن وضــع األغذيــة فــي مــكان بــارد آمــن آخــر
للمحافظــة علــى برودتهــا.
 .3إيقاف التيار الكهربائي عن الثالجة.
 .4إزالــة جميــع األرفــف وغســلها بمــاء دافــئ وصابــون أو
منظــف مــع ضــرورة تجفيفهــا جيــدًا.
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 .5للتقليــل مــن الروائــح الكريهــة فــي الثالجــة ،يمكــن وضــع
بكربونــات الصــودا فــي علبــة مفتوحــة علــى أحــد الرفوف،
و يمكــن تنظيــف الثالجــة بمحلــول مــن بيكربونــات
الصــودا والمــاء أو محلــول الخــل فــي المــاء حيــث يحتــوي
الخــل علــى حمــض يســاعد فــي القضــاء علــى رائحــة
العفــن.
 .6يجــب أيضــً تنظيــف بــاب الثالجــة مــن الخــارج والداخــل
والحــواف ومقابــض اليــد.
 .7يجــب تنظيــف ألــواح مكثــف الهــواء الموجــودة خلــف
الثالجــة عــدة مــرات فــي الســنة باســتخدام فرشــاة أو
مضخــة هوائيــة إلزالــة األوســاخ العالقــة ممــا يضمــن
كفــاءة عمــل الثالجــة.
 .8ال بد من مراقبة سالمة لدائن البالستيك ()Rubber
علــى األبــواب حيــث أن ســامتها تحافــظ علــى درجــات
الحــرارة داخــل الثالجــة.
 .9حافــظ علــى تنظيــف الثالجــة كل أســبوع أو كل
أســبوعين علــى األقــل فبذلــك تضمــن معرفــة األطعمــة
المتوفــرة لديــك فــي الثالجــة و ضمــان اســتمرار ترتيــب
المحتويــات باإلضافــة إلــى التخلــص مــن األطعمــة القديمة
وغيــر الصالحــة وتجهيــز مســاحة لمشــترياتك الجديــدة.
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إن عمليــة تنظيــف وترتيــب الثالجــة مــن الضروريــات الواجــب
اتباعهــا للمحافظــة علــى صحــة العائلــة وســامة األغذيــة
والتقليــل مــن المــواد التــي يتــم التخلــص منهــا دون اســتخدامها
النتهــاء فتــرة صالحيتهــا ونأمــل مــن خــال األســطر التاليــة تقديــم
نصائــح تســاعد ربــة المنــزل علــى المحافظــة علــى نظافــة وترتيــب
الثالجــة فــي المنــزل:
 .1درجــة الحــرارة المثلــى للثالجــة هــي أقــل مــن  5درجــات مئويــة،
لذلــك مــن األفضــل إذا لــم تكــن الثالجــة مــزودة بمقيــاس حــرارة أن
يتــم وضــع مقيــاس حــراري بســيط (ثيرمومتــر) للتأكــد مــن درجــة
الحــرارة بشــكل دائــم.
 .2درجة الحرارة المثلى للفريزر  18-درجة مئوية أو أقل.
 .3عــدم تــرك بــاب الثالجــة والمجمــدة (الفريــزر) مفتوحــً والتأكــد مــن
غلقــه جيــدًا بعــد كل اســتخدام وذلــك للمحافظــة علــى ثبــات
درجــة الحــرارة.
 .4يفضــل اإلســراع فــي تخزيــن األغذيــة المثلجــة فــي الفريــزر
والمبــردة فــي الثالجــة بعــد عمليــة التســوق مباشــرة ممــا يقلــل
مــن إمكانيــة نمــو الميكروبــات فيهــا.
 .5عــدم مــلء الثالجــة باألطعمــة وتــرك مســاحة كافيــة كفيلــة
بالســماح لتيــار الهــواء البــارد بالمــرور مــن خاللهــا األمــر الــذي
يحافــظ علــى أن يكــون التبريــد بصــورة صحيحــة وبالتالــي
المحافظــة علــى ســامة األغذيــة مــن الفســاد.
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 .6وضــع البيــض داخــل الثالجــة علــى الرفــوف واالحتفــاظ بــه فــي
علبتــه لمعرفــة تاريــخ االنتهــاء.
 .7االحتفــاظ بالمــواد الغذائيــة ذات األحجــام الكبيــرة فــي المســاحة
الخلفيــة للرفــوف ممــا يســاعد علــى رؤيــة المــواد الغذائيــة ذات
األحجــام الصغيــرة فبذلــك تعمــل علــى تقليــل فقــد المــواد قبــل
االنتهــاء مــن تاريــخ صالحيتهــا.
 .8يفضــل توزيــع وتقســيم الكميــات الكبيــرة (مــن اللحــوم أو
الدواجــن أو األســماك ) فــي أكيــاس منفصلــة قبــل تجميدهــا
فــي الفريــزر لتتناســب تجهيــز الوجبــة الواحــدة حســب عــدد أفــراد
العائلــة فبذلــك نتفــادى تكــرار إذابــة الكميــة كلهــا فــي كل مــرة.
 .9حفــظ األغذيــة المطبوخــة فــي الــرف العلــوي والخضــار فــي الــرف
الوســطي و األغذيــة النيئــة فــي الــرف الســفلي..
 .10عــدم حفــظ األغذيــة ســريعة التلــف كالحليــب والعصيــر أو
البيــض فــي بــاب الثالجــة نظــرًا ألن درجــة حــرارة البــاب تعتبــر أكثــر
تغيــرًا مــن باقــي أجــزاء الثالجــة بســبب الفتــح و الغلــق ،ويمكــن
االحتفــاظ بالمــواد الجافــة والتوابــل فــي بــاب الثالجــة.
 .11يفضــل عــدم غســل الفواكــه قبــل حفظهــا فــي الثالجــة
لتفــادي نشــاط البكتريــا والفطريــات وتحفيــز نموهــا والحــرص
علــى غســلها جيــدًا قبــل التنــاول .أمــا عنــد الحاجــة لغســلها
ووضعهــا فــي الثالجــة ،فإنــه يجــب الحــرص علــى تجفيفهــا جيــدًا
قبــل وضعهــا داخلهــا.
 .12يفضــل عنــد تخزيــن المتبقــي مــن الطعــام وضعــه فــي عبــوات
شــفافة فبذلــك يمكنــك التعــرف علــى المحتــوى دون الحاجــة
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لفتــح العبــوة والنظــر لمــا بداخلهــا مــع تجنــب وضــع األطعمــة
ســريعة التلــف أو الحامضيــة فــي أوانــي بالســتيكية ،ويفضــل
اســتخدام األوانــي الخاصــة بحفــظ األطعمــة فــي الثالجــة.
 .13يجــب حفــظ األغذيــة فــي الثالجــة فــي أوانــي ال يزيــد عمقهــا عــن
10ســم ،كمــا يجــب تقســيم األغذيــة ذات الكميــات الكبيــرة إلــى
كميــات أصغــر حتــى تصــل البــرودة إلــى جميــع أجــزاء الطعــام.
 .14عنــد الرغبــة بتذويــب اللحــوم والدواجــن واألســماك فــي الثالجــة،
يجــب وضعهــا فــي الــرف الســفلي وفــي أوعيــة مناســبة لمنــع
تســرب الســوائل الناتجــة عــن التذويــب إلــى الثالجــة ممــا يــؤدي إلــى
تلــوث باقــي األطعمــة.
 .15تخزيــن بقايــا األغذيــة المطبوخــة مباشــرة فــي البــراد لمــدة ثالثــة
أيــام كحــد أقصــى ومــن ثــم التخلــص منهــا.
 .16فــي حــال الرغبــة فــي تخزيــن األغذيــة المطهيــة ،يجــب تبريــد
الغــذاء بحفظــه فــي الثالجــة ،ويفضــل اســتخدام طــرق التبريــد
البديلــة قبــل إدخالــه مباشــرة فيهــا حتــى ال تؤثــر درجــة حــرارة
الطعــام علــى درجــة حــرارة الثالجــة أو األطعمــة األخــرى الموجــودة
فيهــا ،ومــن هــذه الطــرق البديلــة وضعــه فــي حمــام ثلجــي أو مائــي
بــارد ثــم يتــم وضعــه فــي الثالجــة.
 .17فــي حالــة انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن الثالجــة لفتــرة طويلــة
يفضــل التأكــد مــن درجــة تجمــد المنتجــات المجمــدة بالضغــط
عليهــا ،وفــي حالــة حــدوث ذوبــان لهــذه المنتجــات يجــب التخلــص
منهــا مباشــرة.

شمع الخضروات والفاكهة
تغطــي معظــم الفواكــه مثــل التفــاح طبقــة شــمعية
طبيعيــة تحمــي الثمــرة وتحافــظ علــى جودتهــا وتحميهــا
مــن التأكســد والجفــاف .وتؤكــد هيئــة أبوظبــي للزراعــة
والســامة الغذائيــة أن هــذه الطبقــة الطبيعيــة آمنــة
وليــس لهــا آثــار جانبيــة وتــزول مــع عمليــات غســيل
الفاكهــة للتخلــص مــن الغبــار وتقليــل نســبة متبقيــات
المبيــدات الحشــرية التــي قــد يتــم اســتخدامها علــى
اشــجار التفــاح والفاكهــة عمومــا للمحافظــة علــى جــودة
الفاكهــة لفتــرة أطــول.
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وتحــذر الهيئــة مــن اســتخدام المنظفــات الكيميائيــة
إلزالــة هــذه الطبقــة واتبــاع عــدد مــن الطــرق الســليمة
التــي يمكــن مــن خاللهــا التخلــص مــن الطبقــة الشــمعية
فــي البيــت كاســتخدام المــاء الدافــئ مــع الفــرك بفرشــاة
علــى ســطح الثمــرة ،أو غســل الثمــار بمحلــول مــن الخــل
الطبيعــي بنســبة  10ملليلتــر خــل لــكل لتــر مــاء و
اســتخدام فرشــاة ،أو عبــر غســلها بمــاء يحتــوي علــى
ملعقــة صغيــرة مــن عصيــر الليمــون وملعقــة صغيــرة مــن
بيكربونــات الصــودا مــع اســتخدام فرشــاة لتخليــص الثمــار
مــن الطبقــة الشــمعية.

شراء الخضار والفاكهة
تمثــل الخضــروات والفواكــه أحــد أهــم األغذيــة الصحيــة
لإلنســان ،ولضمــان الحصــول علــى الفائــدة األكبــر منهــا
ال بــد مــن الحــرص علــى شــرائها طازجــة وســليمة مــن
أي عيــوب قــد تؤثــر علــى قيمتهــا الغذائيــة أو ســامتها،
وتوصــي هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة
بضــرورة عــدم شــراء الخضــار والفاكهــة التــي تبــدو عليهــا
عالمــات العفــن أو التلــف كالجــروح واإلصابــات المختلفــة أو
ظهــور الثقــوب عليهــا.
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وتوصــي الهيئــة كذلــك بأهميــة فصــل الخضــروات
والفاكهــة خــال عمليــة التســوق عــن اللحــوم والدواجــن
واألســماك لضمــان عــدم تلوثهــا إلــى جانــب فصلهــا عــن
المــواد الكيميائيــة كالمنظفــات والعطــور وغيرهــا مــن
المــواد ،مــع مراعــاة عــدم وضعهــا أســفل عربــة التســوق
للتأكــد مــن عــدم تعرضهــا لضغــط كبيــر مــن الســلع
الغذائيــة األخــرى وبالتالــي هرســها وخــروج عصارتهــا ممــا
يــؤدي لتلفهــا.

ألواح التقطيع
االختيــار األمثــل أللــواح تقطيــع الطعــام مــن األساســيات
الضروريــة لتحقيــق الســامة الغذائيــة باعتبارهــا مــن
األســطح المالمســة للغــذاء ،ولتعزيــز ســامة الغــذاء خــال
عمليــة التحضيــر تنصــح هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة
الغذائيــة بتجنــب شــراء ألــواح التقطيــع الخشــبية نظــرًا
لصعوبــة تنظيفهــا ولقابليتهــا لتشــرب الســوائل
المختلفــة التــي تنتــج عــن المــواد الغذائيــة خــال عمليــة
التقطيــع ،واالســتعاضة عنهــا بألــواح بالســتيكية أو
زجاجيــة مصنوعــة مــن مــواد صلبــة وآمنــة.
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وتنصــح الهيئــة كذلــك بضــرورة اســتبدال ألــواح التقطيــع
فــي حــال خشــونة ســطحتها أو ظهــور النتــوءات عليهــا
نتيجــة االســتخدام المتكــرر لهــا وخاصــة أن عمليــة
التقطيــع تتــم باســتخدام أدوات حــادة تســبب التلــف
لســطح اللــوح ،كمــا يشــدد الهيئةعلــى ضــرورة تخصيــص
لــوح للخضــار والفاكهــة وآخــر للحــوم والدواجــن لتجنــب
حــدوث التلــوث التبادلــي ،مــع مراعــاة غســل هــذه األلــواح
بعــد كل اســتخدام بالمــاء الدافــئ و الصابــون و ذلــك لمنــع
التلــوث العرضــي.

األواني البالستيكية
يعتبــر اســتخدام األوانــي البالســتيكية فــي حفــظ أو تقديــم
األغذيــة والمشــروبات الســاخنة مــن الســلوكيات الخاطئــة التــي
تحــذر هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة منهــا ،وتؤكــد
الهيئــة علــى الــدوام أهميــة اتبــاع الضوابــط الخاصــة بالمــواد
المالمســة للغــذاء والتأكــد مــن التقيــد بضوابــط تعبئــة األغذيــة
والمشــروبات فــي المــواد البالســتيكية والمتمثلــة فــي عــدم
إعــادة اســتخدام العبــوات البالســتيكية التــي تســتخدم ملــرة
واحــدة فــي تعبئــة المــواد الغذائيــة ،والتحكــم فــي درجــة حــرارة
المــادة الغذائيــة قبــل تعبئتهــا أو وضعهــا فــي األوعيــة والعبــوات
البالســتيكية ،واســتخدام العبــوات البالســتيكية المناســبة
لطبيعــة المــادة الغذائيــة ،وعــدم اســتخدام األكــواب واألطبــاق
البالســتيكية مــن نــوع البولســترين الصلــب فــي التعامــل مــع
األطعمــة والمشــروبات الســاخنة.
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وتشــدد الهيئــة علــى ضــرورة قــراءة معلومــات االســتخدام علــى
األوانــي الغذائيــة والتخلــص الفــوري مــن المــواد الغذائيــة التــي
يتــم تخزينهــا فــي عبــوات بالســتيكية فــي حــال مالحظــة تشــوه
للشــكل الخارجــي للعبــوة إذ أن تخزيــن األغذيــة والمشــروبات
عاليــة الحــرارة فــي عبــوات بالســتيكية يمكــن أن يؤثــر علــى مظهــر
العبــوة ممــا يمكــن المســتهلك مــن االســتدالل علــى أن المنتــج
قــد تعــرض لظــروف غيــر صحيــة ومــا إلــى ذلــك مــن تأثيــرات غيــر
آمنــة لالســتخدام البشــري مثــل هجــرة بعــض المركبــات الضــارة
إلــى المــادة الغذائيــة.

إسفنجة غسل األواني
تعــد إســفنجة غســل األوانــي (ليفــة الجلــي) مــن األدوات
المهمــة فــي عمليــة تنظيــف أدوات الطهــي وتعــد كذلــك
بيئــة خصبــة لنمــو الميكروبــات الضــارة ،ولتجنــب تلوثهــا
توصــي هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة
بضــرورة تنظيفهــا بالمــاء والصابــون بشــكل جيــد بعــد
اســتخدامها وتجفيفهــا بشــكل تــام ،ويمكــن اســتخدام
المايكرويــف فــي عمليــة تعقيمهــا ،أو باســتخدام محلــول
مــن الكلــور المخفــف الــذي يضمــن القضــاء علــى البكتيريــا
والميكروبــات الضــارة.
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وتنصــح الهيئــة بأهميــة اســتبدال اســفنجة غســل األواني
(ليفــة الجلــي) بشــكل مســتمر وعــدم اســتخدامها
لفتــرات طويلــة ،وتجنــب اســتخدامها فــي حــال تآكلهــا أو
تغيــر لونهــا أو حجمهــا ،واالبتعــاد عــن شــراء ليــف الجلــي
رخيصــة الثمــن لــرداءة جودتهــا وعــدم كفاءتهــا ،والحــرص
علــى إبعادهــا عــن األماكــن الرطبــة بعــد تجفيفهــا
إلبقائهــا معقمــة ونظيفــة ،مــع ضــرورة غســل أدوات
المطبــخ بالميــاه قبــل اســتخدام االســفنجة للتخلــص مــن
العوالــق الكبيــرة وعــدم تراكمهــا علــى االســفنجة.

تنظيف المطبخ
تؤكــد هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة ضــرورة
المحافظــة علــى نظافــة المطبــخ واألدوات المســتخدمة
فــي عمليــة الطهــي مــن خــال مراعــاة بعــض األمــور المهمــة
كتغييــر اإلســفنج وفــوط المطبــخ بشــكل مســتمر وعــدم
تــرك اإلســفنج فــي المــاء بعــد االنتهــاء مــن اســتخدامها،
كمــا توصــي الهيئــة بالبــدء بغســل أوانــي الطهــي بالمــاء
أوالً للتخلــص مــن بقايــا الطعــام العالقــة مــن ثــم اســتخدام
ســائل التنظيــف ،وتجنــب خلــط ســائل التنظيــف بالمــواد
المعقمــة حتــى ال يقلــل ذلــك مــن كفاءتــه.
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وتدعــو الهيئةإلــى التأكــد بشــكل مســتمر مــن تنظيــف
أســطح المطبــخ بالمــاء والصابــون قبــل وبعــد تحضيــر
الطعــام لتبقــى نظيفــة دائمــً ،وينصــح كذلــك باســتخدام
الفــوط الورقيــة التــي تســتخدم لمــرة واحــدة فــي عمليــة
تنشــيف أدوات المطبــخ ،مــع ضــرورة التخلــص بشــكل
يومــي مــن ســلة النفايــات الخاصــة بالمطبــخ ،والتأكــد مــن
إبقــاء خزائــن المطبــخ وأرضيتــه جافــة بشــكل دائــم ،إلــى
جانــب إحــكام إغــاق فتحــة تصريــف الميــاه بشــكل جيــد
بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التنظيــف.

الطهي
اختيــار المــواد الغذائيــة الســليمة ال يكفــي لضمــان ســامة
الغــذاء ،فعمليــة طهــي الغــذاء تعتبــر مــن العمليــات
الرئيســية المســؤولة عــن الســامة الغذائيــة نظــرًا للــدور
المهــم الــذي يضطلــع بــه الطهــي فــي قتــل البكتيريــا
الضــارة والتخلــص مــن ملوثــات الطعــام المختلفــة،
ولضمــان مأمونيــة الغــذاء خــال الطهــي تنصــح هيئــة
أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة بضــرورة الطهــي
الجيــد للغــذاء والتأكــد مــن نضجــه قبــل تناولــه ،وعــدم
تعريضــه للطهــي الزائــد عــن الحاجــة لتجنــب تغيــر
خصائــص الطعــام وتشــكل المركبــات الضــارة مثــل
األكريالميــد.
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كمــا تنصــح الهيئــة بضــرورة عــدم غســل اللحــوم قبــل
طهيهــا لتنجــب انتشــار البكتيريــا الضــارة إلــى أماكــن
وأدوات المطبــخ وبالتالــي تهديــد ســامة األغذيــة األخــرى،
وضــرورة عــدم التأخــر فــي تقديــم الطعــام بعــد االنتهــاء
مــن طهيــه للحفــاظ علــى ســامته ،وفــي حــال االضطــرار
للتأخــر بتقديمــه توصــي الهيئــة بالحفــاظ عليــه مــن خــال
إبقائــه ضمــن درجــة حــرار  63درجــة مئويــة لحيــن تقديمــه.

األرز
يعتبــر األرز مــن المــواد الغذائيــة التــي تتصــدر قائمــة
احتياجــات المســتهلك والتــي تدخــل فــي تحضيــر أطبــاق
رئيســية عــدة ،وقــد تحتــوي علــى عنصــر الزرنيــخ الضــار
بصحــة اإلنســان ،وللتقليــل مــن تركيــز هــذا العنصــر
وضمــان بقائــه ضمــن الحــدود اآلمنــة تنصــح هيئــة
أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة بالتخلــص مــن المــاء
المســتخدم فــي نقــع األرز قبــل الطبــخ ،وتغييــر مــاء النقــع
أكثــر مــن مــرة وذلــك علــى ســبيل االحتيــاط وكإجــراء
احتــرازي بهــدف تقليــل تركيــز الزرنيــخ فــي األرز إن وجــد.
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كمــا توصــي الهيئــة بضــرورة غســل األرز ألكثــر مــن مــرة
وبشــكل جيــد لضمــان خلــوه مــن أيــة عوالــق حقليــة أو
ملوثــات ،والتأكــد مــن طهيــه بشــكل صحيــح ،واإلســراع
بتناولــه بعــد االنتهــاء مــن عمليــة الطهــي ،أو حفظــه
داخــل الثالجــة بعبــوات مغلقــة وشــفافة لتســهل معرفتــه
عنــد الحاجــة إليــه وإخراجــه بســهولة دون الحاجــة إلبقــاء
الثالجــة مفتوحــة لمــدة طويلــة.

الزيوت النباتية
تدخــل الزيــوت النباتيــة بشــكل رئيســي فــي تحضيــر
الكثيــر مــن األطبــاق الغذائيــة التــي يتــم إعدادهــا فــي
المنــزل بشــكل يومــي ،وكباقــي المــواد الغذائيــة المهمــة
يجــب التعامــل مــع هــذه المــادة بطريقــة آمنــة لتجنــب
تلفهــا وضررهــا بصحــة اإلنســان ،وتضــع هيئــة أبوظبــي
للرقابــة مجموعــة مــن اإلرشــادات للحفــاظ علــى ســامة
الزيــوت واألغذيــة المقليــة تتمثــل فــي التأكــد مــن إخــراج
األغذيــة المقليــة جيــدًا عنــد االنتهــاء مــن عمليــة القلــي،
وتجنــب تبقــي عوالــق داخــل الزيــت بعــد االنتهــاء مــن
عمليــة القلــي.
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وتحــذر الهيئــة مــن خطــورة خلــط الزيــت المســتخدم مــع
آخــر جديــد ،وعنــد الرغبــة بإعــادة اســتخدام الزيــت التأكــد
مــن أن حالتــه جيــدة وعــدم تغيــر لونــه ،ومراعــاة خلــوه مــن
أيــة عوالــق أو متبقيــات غذائيــة ،والحــرص علــى تخزيــن
الزيــوت فــي مــكان جــاف وبــارد ومعتــم وفــي عبــوات
محكمــة اإلغــاق ،والتأكــد مــن تهويــة المطبــخ جيــدًا عنــد
عمليــة القلــي.

البيض والحليب
فــي أغلــب الثالجــات المنزليــة تأتــي األرفــف الموجــودة فــي
بــاب الثالجــة مصممــة لتخزيــن البيــض ،إال أن الفتــح المتكــرر
لبــاب الثالجــة يجعــل األغذيــة والبيــض المخــزن فــي هــذه
األرفــف أكثــر عرضــة لتغيــر درجــات الحــرارة وبالتالــي
تعريضــه لخطــر التلــف ،ولضمــان ســامة البيــض والحليــب
باعتبارهمــا مــن األغذيــة عاليــة الخطــورة وســريعة التلــف
تنصــح هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة بعــدم
تخزينهــا فــي بــاب الثالجــة واالســتغناء عــن ذلــك مــن خــال
وضعهــا فــي األرفــف الداخليــة للثالجــة وضمــن  5درجــات
مئويــة مــع ضــرورة عــدم اســتهالك البيــض إذا كان يظهــر
عليــه عالمــات الكســر أو الفســاد.
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كمــا تؤكــد الهيئــة أهميــة عــدم الفتــح المتكــرر والمطــول
لبــاب الثالجــة ،ألن ذلــك يســهم فــي ارتفــاع درجــة حــرارة
األغذيــة المخزنــة بداخلهــا وبالتالــي تلفهــا ،ويدعــو
الهيئةلضــرورة عــدم تــرك عبــوات الحليــب خــارج الثالجــة
بعــد اســتخدامها والتأكــد مــن إعادتهــا إلــى الثالجــة فــي
أســرع وقــت لتبقــى ضمــن درجــة حــرارة التخزيــن اآلمنــة.

المخبوزات
تؤكــد هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة أن
تعبئــة أو تغليــف الخبــز والمعجنــات والمخبوزات الســاخنة
بشــكل عــام فــي أكيــاس مــن النايلــون أو البالســتيك
دون تبريدهــا يزيــد مــن فــرص تفاعــل المــادة الغذائيــة
مــع المــواد المكونــة ألكيــاس النايلــون أو البالســتيك
فــي وســط شــديد الحــرارة والرطوبــة ،بمــا يعــرف بهجــرة
المركبــات الكيميائيــة ،وبالتالــي تعــرض ســامة الغــذاء
لخطــر التلــوث بمــواد ضــارة ،لذلــك يتــم إلــزام المنشــآت
الغذائيــة باســتخدام أكيــاس مخصصــة لتغليــف
المخبــوزان بمــا يضمــن ســامة المســتهلك.
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لذلــك توصــي الهيئــة بضــرورة تبريــد المخبــوزات بشــكل
جيــد قبــل وضعهــا فــي أكيــاس النايلــون أو البالســتيك
لضمــان عــدم حــدوث تفاعــل وللحفــاظ علــى ســامتها،
كمــا تنصــح الهيئــة بأهميــة قــراءة تاريــخ اإلنتــاج واالنتهــاء
بشــكل دائــم عــن شــراء المخبــوزات نظــرًا لمحدوديــة
صالحيتهــا ،والتأكــد مــن حفظهــا فــي ظــروف تخزيــن
مناســبة بعيــدًا عــن الرطوبــة والحشــرات ،وعــدم شــراء
كميــات كبيــرة منهــا لتالفــي تلفهــا.

التلوث العرضي
يمكــن للبكتريــا أن تنمــو وتتكاثــر عنــد انتقالهــا مــن
األغذيــة غيــر المطبوخــة (اللحــم والدجــاج النيــئ) التــي
تحفــظ بشــكل مالمــس للطعــام المطبــوخ الجاهــز لــأكل
كالخضــراوات والســلطات ،ومــن أجــل الحصــول علــى
طعــام آمــن توصــي هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة
الغذائيــة بحفــظ اللحــوم غيــر المطبوخــة والدجــاج
ومشــتقاته بشــكل يحــول دون مالمســة األغذيــة األخــرى
كاأللبــان والخضــراوات عنــد التخزيــن؛ حيــث يمكــن حفظهــا
فــي الجــزء الســفلي مــن الثالجــة أو بإنــاء مغلــق بحيــث ال
تقطــر عصارتهــا علــى بقيــة األغذيــة المخزونــة.
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كمــا تشــدد الهيئةعلــى أهميــة الحفــاظ علــى نظافــة
المطبــخ واألوانــي المســتخدمة فــي تخزيــن وتحضيــر
وتقديــم الغــذاء ،بشــكل جيــد ،ومراعــاة الفصــل بيــن
الطعــام غيــر المطبــوخ واألطعمــة الجاهــزة لــأكل ،وغســل
اليديــن بشــكل جيــد بالمــاء والصابــون لمــدة ال تقــل عــن
 20ثانيــة وشــطفها بالمــاء وتجفيفهــا بشــكل كامــل
قبــل البــدء بالطبــخ وبعــد تهيئــة األغذيــة غيــر المطبوخــة،
مــع ضــرورة تجنــب إعــداد الطعــام إذا كان الشــخص مريضًا،
ويفضــل اســتخدام حاويــات نفايــات تفتــح بالقــدم لتالفــي
مالمســتها لأليــدي مــع أهميــة وضعهــا فــي مــكان بعيــد
عــن مناطــق تخزيــن وتحضيــر الطعــام.

التسمم الغذائي
يبــرز التســمم الغذائــي كأحــد أهــم المخاطــر التــي تنتــج
عــن الممارســات الغذائيــة الخاطئــة والتــي قــد تتســبب
بأمــراض مزمنــة أو خطيــرة تهــدد ســامة المســتهلك،
ولضمــان تجنــب هــذه المخاطــر توصــي هيئــة أبوظبــي
للزراعــة والســامة الغذائيــة بأهميــة غســل اليديــن جيــدًا
بالمــاء و الصابــون لمــدة ال تقــل عــن  20ثانيــة قبــل وبعــد
تحضيــر الطعــام وتناولــه ،والطهــي الجيــد لألغذيــة ،وعــدم
تــرك األغذيــة المطهيــة أكثــر مــن ســاعتين فــي درجــة حرارة
الغرفــة واإلســراع فــي اســتهالكها أو تخزينهــا فــي الثالجــة
بأوعيــة شــفافة ال يزيــد عمقهــا عــن  10ســم.
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وتوصــي الهيئةكذلــك بالعمــل علــى نظافــة وتطهيــر
أجهــزة وأدوات المطبــخ بعــد نهايــة العمــل باســتخدام
المــاء والصابــون المخصــص لذلــك ،والتأكــد مــن الحصــول
علــى األغذيــة مــن مصــادر ســليمة وموثوقــة ،وتجنــب تكــرار
اســتخدام القفــازات المصممــة لالســتخدام مــرة واحــدة
فقــط ،إلــى جانــب التأكــد مــن عــدم وجــود الحشــرات
والقــوارض والذبــاب فــي أماكــن إعــداد الطعــام.

التسمم الغذائي
بعض مسببات التسمم و األغذية التي قد توجد فيها
األغذية المحتمل تلوثها

الميكروب المسبب

نوع اإلصابة

األعراض

اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات األلبان

السالمونيال

عدوى بكتيرية

آالم معوية ،إسهال ،غثيان ،قيء ،وحمى

األغذية قليلة الحموضة التي لم تعلب
بطريقة سليمة واألسماك المعبأة بطريقة
تفريغ الهواء والمدخنة واألغذية المتخمرة
والعسل
)لألطفال الرضع(.

كلوسترديوم بوتيولينم

تسمم غذائي
)السموم سابقة التكوين في
الغذاء(

القيء  ،آالم في الجسم ،الشعور بالوهن
والضعف ،كما تؤثر سموم الميكروب
على الهيئةالتنفسي مما يتسبب في
صعوبة البلع والشلل التنفسي في
.الحاالت الخطيرة

المياه غير النظيفة واللحوم غير المطهية
والخضار والفواكه غير المغسولة

اإليشيريشيا كوالي

تسمم غذائي

آالم معوية وحمى وإسهال وغثيان 1-5
أيام

اللحوم والدواجن المطهية ومنتاجاتها
والجبن والحليب السائل والجاف

استافيلوكوكس أوريس

تسمم غذائي
)السموم سابقة التكوين في
الغذاء(

غثيان ودوخة حاده وقيء وإسهال
وتوعك وضعف عام

اللحوم والدواجن

كلوسترديوم بيرفرنجز

عدوى بكتيرية مع سموم تفرز في
األمعاء

آالم معوية وإسهال وبالتالي غثيان
وقيء وحمى

األغذية الحمضية وعصائر الفاكهة

الكادميوم والزنك والرصاص

تسمم كيميائي

غثيان وقيء وتقلصات عاد ًة ما تكون
خطيرة

األنواع السامة من الفطر

تسمم من أنسجة الفطر

األنواع السامة من الفطر

آالم معوية وغثيان وقيء وتعرق

الذبح العشوائي
يســهم الذبــح خــارج المســالخ المعتمــدة فــي انتشــار
وتفشــي األمــراض الوبائيــة المختلفــة والتــي تشــكل
تهديــدًا لصحــة وســامة اإلنســان ،وتؤكــد هيئــة أبوظبــي
للزراعــة والســامة الغذائيــة أن الذبــح فــي المســالخ
المخصصــة والمعتمــدة يضمن ســامة الذبيحة لالســتهالك
اآلدمــي ،ويحافــظ علــى الصحــة العامــة ،حيــث توفــر المســالخ
فــي الدولــة مجموعــة مــن المقومــات التــي تجعــل مــن الذبــح
داخلهــا مــن الضروريــات.
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وتبيــن الهيئــة أن الذبــح داخــل المســالخ يضمــن مكافحــة
التلــوث أثنــاء الذبــح واإلعــداد لتجهيــز الذبائــح فــي بيئــة
نظيفــة وآمنــة صحيــً مــن التلــوث ،إلــى جانــب الكشــف
البيطــري علــى الذبيحــة قبــل وبعــد الذبــح وخاصــة فــي
ظــل وجــود بعــض األمــراض الدخيلــة والخطــرة مثــل حمــى
الكونغــو النزفيــة وغيرهــا ،واتبــاع الخطــوات الســليمة
والتــي تمنــع تلــوث لحــوم الذبائــح وتوفــر البيئــة النظيفــة
واآلمنــة للذبــح ،حيــث توفــر المســالخ قصابيــن مؤهليــن
ومرخصيــن قانونيــً لهــذه المهنــة ،باإلضافــة إلــى التعامــل
الســليم مــع مخلفــات الذبــح (الدمــاء ،الجلــود ،األعضــاء غيــر
المســتهلكة) والتخلــص منهــا بشــكل آمــن.

مكافحة الحشرات والقوارض
االلتــزام بالممارســات الجيــدة عنــد حفــظ وتخزيــن األغذيــة
داخــل المطبــخ والحفــاظ علــى نظافتــه بشــكل دائــم
يســمح بعــدم نمــو أو تكاثــر الحشــرات والقــوارض التــي
تهــدد ســامة الغــذاء ،وتوصــي هيئــة أبوظبــي للزراعــة
والســامة الغذائيــة بأهميــة الحفــاظ علــى نظافــة المطبــخ
والتأكــد مــن عــدم وجــود فتحــات أو شــقوق للخــارج
تســمح بدخــول الحشــرات أو القــوارض ،كمــا يؤكــد ضــرورة
التخلــص الفــوري مــن نفايــات المطبــخ وعــدم الســماح
بتراكمهــا لفتــرات طويلــة ،وإبقــاء فتحــة تصريــف الميــاه
مغلقــة بشــكل محكــم.
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وتدعــو الهيئــة للحفــاظ علــى خزائــن المطبــخ بعيــدة
عــن المــاء والرطوبــة مــن خــال تهويتهــا الجيــدة وعــدم
الســماح للســوائل بالتســرب داخلهــا ،وفــي حــال ظهــور
الحشــرات أو القــوارض تنصــح الهيئــة باالســتعانة بإحــدى
الشــركات المتخصصــة فــي مكافحــة الحشــرات والقــوارض
لضمــان التخلــص اآلمــن منهــا دون إلحــاق الضــرر بالمــواد
الغذائيــة ،ويشــدد علــى أهميــة إبعــاد المــواد الغذائيــة
عــن المبيــدات الكيميائيــة والمنظفــات.

المشروبات الغازية
تنصــح هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة بعــدم
اإلفــراط بتنــاول المشــروبات الغازيــة والعصائــر المعبــأة
الحتوائهــا علــى نســبة كبيــرة مــن الســكر  ،واإلكثــار
مــن تنــاول العصائــر الطبيعيــة نظــرًا لمــا تحتويــه مــن
فيتامينــات ومعــادن طبيعيــة مفيــدة لصحــة اإلنســان،
كمــا تؤكــد الهيئــة علــى ضــرورة عــدم تــرك العصائــر
المبــردة والطازجــة فــي صنــدوق الســيارة أو تركهــا فــي
الســيارة لفتــرة طويلــة والحفــاظ عليهــا مــن خالل تشــغيل
التكييــف إلــى حيــن الوصــول إلــى المنــزل أو تناولهــا.
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وتنصــح الهيئــة باســتغالل الفاكهــة والخضــروات المخزنــة
فــي الثالجــة قبــل تلفهــا مــن خــال تدوريهــا وتحويلهــا إلى
عصيــر طبيعــي يحتــوي علــى كميــة جيــدة مــن العناصــر
المفيــدة للجســم ويســهم فــي الحــد مــن هــدر الغــذاء
والحفــاظ علــى النعمــة ويضمــن عــدم تكــدس المــواد
الغذائيــة داخــل الثالجــة وتلفهــا ،باإلضافــة إلــى تجنــب
الخســائر االقتصاديــة للعائلــة نتيجــة تلــف األغذيــة.

طهي اللحوم والدواجن
يمكــن أن تحتــوي اللحــوم والدواجــن واألســماك الن ّيئــة على
أنــواع البكتريــا المســببة للتســمم الغذائــي؛ لــذا فــإن طهو
الطعــام بشــكل جيــد ســيخفض مــن مخاطــر التســمم
الغذائــي بشــكل كبيــر ،ولذلــك تشــدد هيئــة أبوظبــي
للزراعــة والســامة الغذائيــة علــى أهميــة الطهــي الجيــد
للغــذاء وخاصــة اللحــوم واألســماك والدواجــن ،مــن خــال
طهيهــا فــي ظــروف الطهــي المالئمــة للمــادة الغذائيــة،
ومالحظــة تغيــر لونهــا وعــدم وجــود لــون وردي داخلهــا،
باإلضافــة إلــى ضــرورة التأكــد مــن نضجهــا جيــدًا مــن خــال
مالحظــة نضجهــا.
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وتؤكــد الهيئــة أهميــة اتبــاع طــرق التذويــب الصحيحــة
للحــوم والدواجــن المجمــدة والمتمثلــة فــي اســتخدام
المايكرويــف فــي عمليــة التذويــب ،أو وضعهــا فــي إنــاء
نظيــف محكــم اإلغــاق فــي األرفــف الســفلية للثالجــة،
وتركهــا إلــى حيــن ذوبانهــا مــع ضــرورة اإلســراع فــي عمليــة
طهيهــا لمنــع نمــو أو انتشــار البكتيريــا والميكروبــات
الضــارة.

دليل المسافرين
لألغذية الشخصية
• قبــل قدومكــم إلــى الدولــة أو شــحن أيــة مــواد غذائيــة يمكنكــم
زيــارة موقعنــا عبــر اإلنترنــت أو التواصــل معنــا عبــر صفحاتنــا علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي لمعرفــة األغذيــة ذات االســتخدام
الشــخصي المســموح بهــا وكمياتهــا واألغذيــة غيــر المســموح
بإحضارهــا إلــى الدولــة ( األغذيــة المحظــورة).
• عنــد وصولــك إلــى إحــدى منافــذ اإلمــارة يرجــى اإلفصــاح وبدقــة
للســلطات المختصــة عــن المــواد الغذائيــة التــي تكــون بحوزتــك
أثنــاء الســفر وكمياتهــا وأصنافهــا.
• يســمح بدخــول األغذيــة ذات االســتخدام الشــخصي عبــر منافــذ
إمــارة أبوظبــي علــى أن يتــم االلتــزام بأنــواع وكميــات األغذيــة
الشــخصية المذكــورة فــي هــذا الدليــل ويمنــع دخــول األغذيــة
الشــخصية المحظــورة بقــرارات صــادرة مــن وزارة التغيــر المناخــي
والبيئــة.
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• أن تكــون العبــوات موســومة بإســم صاحــب /أصحــاب العالقــة
بشــكل واضــح وغيــر قابــل لإلزالــة بإســتثناء األغذيــة التــي برفقــة
المســافرين.

دليل المسافرين
لألغذية الشخصية
• أن تكــون األغذيــة مطابقــة ظاهريــً ومرفقــة بمســتندات
صــادرة عــن الجهــة الناقلــة وبلــد المنشــأ تتضمــن بيانــات األغذيــة
وأنواعهــا وكمياتهــا وتواريــخ صالحيتهــا وكذلــك بيانــات عــن
صاحــب /أصحــاب العالقــة المرســل إليــة  /إليهــم باســتثناء األغذيــة
التــي برفقــة المســافرين.
• إن التغليــف الجيــد للمــواد الغذائيــة وااللتــزام بدرجــات الحــرارة
المناســبة لنقــل األغذيـــة خــال عمليـــة الســفر أو الشــحن يضمــن
ســامتها والمحافظــة علــى جودتهــا.
• الغذاء المبرد
يحفظ بدرجة حرارة أقل من  5درجات مئوية.
• الغذاء المجمد
يحفظ بدرجات حرارة  -18درجة مئوية أو أقل.
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• الغذاء طويل األمد
يحفــظ بدرجــات حــرارة مناســبة تمنــع التســبب بأيــة مخاطــر
علــى صحــة اإلنســان  ،وبحســب درجــة الحــرارة المالئمــة لــكل مــادة
غذائيــة.

الكميات الغذائية المسموح بها:
النــــوع

الكمية

اللحوم الحمراء

 30كج

لحوم الطيور والدواجن

 20كج

األسماك والمنتجات البحرية بما فيها المالح

 10كج

الكافيار

 500ج

الفواكه والخضروات بما فيها عالية الخطورة والمجففه والمخلالت

 10كج

التمور

 100كج

األلبان

 20كج

الزيوت بما فيها زيت الزيتون

 50لتر

المشروبات والعصائر بما فيها المياه

 20لتر

مركزات العصائر

 5كج

الحلويات منتجات المخابز

 10كج

العسل والمنتجات السكرية

 20كج

البيض

 10كج

الثلج

 20لتر

الحبوب والغالل

 30كج

األعشاب والتوابل بما فيها الخل وماء الزهر وماء الورد

 5كج  /لتر

الزعفران

 500ج

األغذية ذات االستعماالت الخاصه بما فيها أغذية األطفال

 10كج

األغذية الحامضية المعلبة

 25كج

قائمة المسالخ
أبوظبي ومناطقها

العين ومناطقها

المسلخ اآللي

02/6955151

المسلخ المركزي

03/7127752

مسلخ الجمهور

02/6956954

مسلخ األهالي

03/7840185

مسلخ الشهامة

02/6956953

مسلخ الهير

03/7321184

مسلخ بني ياس

02/6956952

مسلخ الفقع

03/7127752

مسلخ الوثبة

02/6956039
02/6956951

مسلخ الوجن

03/7351747

مسلخ سويحان

03/7347065

مسلخ القوع

03/7127752

مسلخ اليحر

03/7815315

الظفرة
مسلخ مدينة زايد

02/8846919

مسلخ ليوا

02/8988873

مسلخ غياثى
مسلخ السلع

02/8721638

مسلخ المرفأ

02/8832493

مسلخ دلما
مسلخ الرويس

02/8768576

List of Slaughterhouses in
Abu Dhabi Emirate
Abu Dhabi City and Suburbs

Al Ain and Suburbs
Al Ain Central Slaughterhouse

03 7127752

New Public Slaughterhouse

03 7840185

02 6956954

Al Wagan Slaughterhouse

03 7321184

Al Shahama Slaughterhouse

02 6956953

AL Quo’o Temporary Slaughterhall

03 7127752

Bani Yas Slaughterhouse

02 6956952

Al Hayar Slaughterhouse

03 7351747

Al Wathba Slaughterhouse

02 6956039
02 6956951

Sweihan Slaughterhouse

03 7347065

Al Faqa’a Slaughterhouse

03 7127752

Al Yahr Slaughterhouse

03 7815315

Abu Dhabi Automatic Slaughterhouse

02 6955151

The Public Slaughterhouse

Western Region
Madinat Zayed Slaughterhouse

02 8846919

Liwa Slaughterhouse

02 8988873

Ghayathi Slaughterhouse
Sila’a Slaughterhouse

02 8721638

Al Marfa Slaughterhouse

02 8832493

Delma Island Slaughterhouse
Al Ruwais Slaughterhouse

02 8768576

Allowed Food Quantities:
Type
Red meat
Poultry and game meat
Fish and fish products
Caviar
Fruits and vegetables (including high risk) dried food and pickles
Dates
Dairy
Oils, including olive oil
Beverages and juices, including water
Juice concentrates
Confections
Honey and sweeteners
Eggs
Ice
Bakery products
Cereals and grains
Herbs and spices, including vinegar, blossom water and rose water
Saffron
Foodstuff for particular nutritional uses, including infants’ food
Acidic canned foods

Quantity
30 kg
20 kg
10 kg
500 gm
10 kg
100 kg
20 kg
50 liters
20 liters
5 kg
10 kg
20 kg
10 kg
20 liters
10 kg
30 kg
30 kg/liters
500 gm
10 kg
25 kg

Traveler’s Guide
for Personal Food
• The Foodstuff should be physically acceptable and
accompanied with shipping and COO documents
that include the food products description , types ,
quantities , shelf life , in addition to the Owner(s)related information that the shipment sent to except
for the foodstuff accompanied by travelers.
• Proper packaging of foodstuffs and maintaining the
appropriate temperatures of food during travel or
shipping process ensures its safety and quality.
• Keep chilled food at a lower temperature of 5
degrees Celsius.
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• Keep frozen food at a temperatures of 18- degrees
Celsius or less.
• Keep long-life foodstuffs in adequate temperature
to avoid risk to human health, by keeping each type
of food within appropriate temperature range .

Traveler’s Guide
for Personal Food
• Before your arrival to the country or shipping any
food, please visit our Internet website or
communicate with us through our social media
channels to know the allowed personal foodstuffs ,
Allowed quantities, and the prohibited foodstuffs.
• When you arrive at one of the ports of entry, please
disclose accurately of all foodstuffs and quantities in
your possession to the competent authorities.
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• The entry of foodstuffs for personal use is allowed
through the points of borders of the Emirate of Abu
Dhabi with a commitment to the allowed types and
amounts of personal food listed in this brochure.
Those foodstuffs prohibited by decrees of The
Ministry of Climate Change and Environment will be
rejected
• The foodstuff package(s) should be labelled with
the name of the Owner(s)-related in clearly and
removable way except for the foodstuff accompanied
by travelers.

Cooking Meat
and Poultry
Raw meat, poultry, and fish can contain bacteria
that cause food poisoning. Therefore, proper
cooking of foods would greatly reduce the risks of
food poisoning. In this sense, ADAFSA stresses
the importance of proper cooking of foods,
particularly meat, fish, and poultry, by ensuring
that raw food's pink color has changed and that
the food is properly cooked.
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The authority urges the public to follow the
thawing methods of frozen raw foods. These
methods include thawing frozen food using the
microwave or through putting food in a clean and
well-sealed container on the lower shelves of the
refrigerator. When thawing, it is preferable to
cook food immediately to prevent bad bacteria
from growing or spreading.

Fizzy Drinks
ADAFSA advises not to drink too much fizzy
drinks and bottled juices., as they are incurring
high percentages of sugar. Instead, it is preferable
to drink plenty of natural juices rich in vitamins
and natural minerals that are good for human
health. It is also advised to leave cold and fresh
juices only in your air-conditioned car and not in
its trunk until coming back to your home or
consuming them.
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It is recommended to use fruits and vegetables
stored in the refrigerator in making natural juice
before being damaged. This contributes to
reducing food waste and preserving the grace. It
also ensures that foods are not stacked in your
fridge and prevent economic losses that may
result from food spoilage.

Insects and Rodents
Control
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In addition to keeping the kitchen clean
permanently, adhering to sound practices while
storing food in prevents the growth or proliferation
of insects and rodents that threaten the food
safety. Thus, ADAFSA recommends keeping the
kitchen clean and ensuring that there are no
exterior openings or cracks that allow insects or
rodent entry.
Instead of accumulating trash in your kitchen for
long times, ADAFSA urges the public to get rid of
such trash constantly, as well as keeping drain
strainers tightly closed. It is also advised to keep
the kitchen cupboards away from water and
moisture by ensuring they are well-ventilated and
that liquids cannot leak inside. As for insects and
rodents control, it is preferable to rely on a
specialized company for such purpose to get rid
of insects without causing harm to foods.
Furthermore, ADAFSA stresses the importance
of keeping food items away from pesticides and
detergents.

Indiscriminate Slaughter
Slaughtering your animal in places other than the
licensed slaughterhouses contributes to the
spreading of various epidemic diseases that pose
a threat to human health and safety. ADAFSA
asserts
that
slaughtering
in
licensed
slaughterhouses ensure the safety of the
slaughtered animal for human consumption, as
there are several features in the state's
slaughterhouses, making the slaughter inside
them of the necessities.
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The authority pointed out that slaughterhouses
ensure contamination control and provide a clean
and safe environment for slaughtering. As there
are some exotic and dangerous diseases such as
Crimean-Congo
hemorrhagic
fever,
slaughterhouses
also
provide
veterinary
inspection of the animal before and after
slaughter. In addition to providing qualified and
licensed butchers, slaughterhouses ensure
proper dealing with the slaughter remnants
(blood, skins and non-edible offal).

Food Poisoning
Some causes of food poisoning and the foods that may occasion it
Contamination-prone foods

Causative Microbes

Type of disease

Symptoms

Meats, poultry, eggs and milk
products

Salmonella

Bacterial infection

Intestinal pain, diarrhea, nausea,
vomiting and fever

Low acidity foods not packed
properly, smoked fish not canned
airtight, fermented foods and
honey (for infants)

Clostridium botulinum

Food poisoning
(toxins pre-formed in food)

Vomiting, body pain, fatigue. The
microbial toxins could affect the
respiratory system, causing difficulty in swallowing and respiratory
paralysis in extreme cases

Unclean water, uncooked meat,
unwashed vegetables and fruits

Escherichia coli

Food poisoning

Intestinal pain, fever, diarrhea,
and nausea for a period of one to
five days

Cooked meat and poultry and
their products, cheese, dry and
liquid milk

Staphylococcus aureus

Food poisoning
(toxins pre-formed in food)

Nausea, severe dizziness, vomiting, diarrhea, general fatigue and
malaise

Meats and poultry

Clostridium perfringens

Bacterial infection with toxins
seeping into the intestines

Intestinal pain, diarrhea, nausea,
vomiting and fever

Acidic foods and fruit juices

Cadmium, zinc and lead

Chemical poisoning

Nausea, vomiting, severe cramps
that can be dangerous

Toxic types of mushroom

Poisoning from mushroom
tissues

Toxic types of mushrooms

Intestinal pain, nausea, vomiting
and perspiration

Food Poisoning
Food poisoning is one of the most serious threats
to the consumer's health. It stems from following
unsound food practices that can cause chronic or
serious diseases. To avoid such threats, ADAFSA
recommends observing the following while
preparing the food. Wash your hands thoroughly
with soap and water for - at least - 20 seconds
before and after preparing food. In addition to
cooking your food well, it is advised not to leave
cooked food at room temperature more than two
hours. It is also preferable to eat the cooked food
immediately after preparing it or store it in a
shallow container with a depth of less than 10 cm.
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In addition, the authority advises food handlers to
wash and clean up the kitchen's appliances and
utensils with detergents. It is also recommended
to buy food from reliable and safe sources, and
avoid re-using gloves designated for being used
one time, as well as ensuring that the kitchen is
free from insects, rodents, and flies.

Accidental Contamination
Bacteria can grow and multiply when they are
transferred from raw foods (meat and poultry) to
ready-to-eat foods such as vegetables and
salads. For your food safety, ADAFSA
recommends separating raw foods from other
foods such as milk and vegetables while storing.
Furthermore, you should store raw food in sealed
containers and on the bottom shelf of the
refrigerator so that any juices do not leak onto
other foods.
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In addition to separating raw foods from ready-toeat foods, the authority also stresses the
importance of keeping the kitchen clean as well
as utensils used to store, prepare and serve food.
Furthermore, it is advised to wash your hands
with soap and water for at least 20 seconds and
dry them thoroughly before preparing food.

Baked Goods
ADAFSA stresses that packaging hot bread,
pastries and baked goods in nylon or plastic bags
may lead to the interaction of their chemical
compounds with food components. This process
is known as the migration of chemical compounds.
Such chemical compounds might cause food
contamination by harmful substances. Therefore,
food facilities are obliged to use special bags for
packaging the baked goods to guarantee the
consumer›s safety.
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Therefore, ADAFSA recommends refrigerating
the baked goods well before packaging it in nylon
or plastic bags, to prevent the interaction between
food components and the bag's compounds. The
authority also advises reading the baked good's
production and expiry date. It is also preferable to
make sure that baked goods are stored in
appropriate storage conditions away from
moisture and insects. Do not buy large quantities
of baked goods to avoid its spoilage.

Eggs and Milk
The plastic rack of the refrigerator door is always
the place for storing eggs. However, storing eggs
in the refrigerator door exposes them to fluctuating
temperatures each time the door is opened. This
means they are more likely to go rotten. As eggs
and milk are perishable food, ADAFSA
recommends not storing them in the refrigerator
door. Instead, they should be stored in the
refrigerator shelves at 5 ° C. It is necessary not to
consume eggs if they seem to be broken or
damaged.
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It is also advised not to open the refrigerator door
frequently or longer than necessary, as this
contributes to rising temperature of food stored
in, which leads to food spoilage. ADAFSA also
recommends returning milk to the refrigerator
immediately after using, to keep it at the suitable
temperature for storage.

Vegetable Oil
Vegetable oils are used mainly in preparing food
at home daily. Like all other important food items,
frying oil must be treated in a safe manner to
avoid its spoilage. ADAFSA recommends a set of
guidelines to keep vegetable oils and fried foods
safe. After the frying is complete, avoid keeping
food particles and crumbs in the oil.
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The authority warns of mixing the used oil with
the new one. When re-using oil, make sure that
its condition is good and its color has not changed.
It should be free of food particles, crumbs, and
impurities. It is also advised to store used oil in
well-sealed containers and a dry, cool and dark
place. While frying, make sure that your kitchen is
well ventilated.

Rice
Rice is one of the main food items being used by
consumers in preparing several dishes. It may
contain a high concentration of arsenic which is
harmful to human health. To reduce the
concentration of this ingredient to reach the safe
limits, ADAFSA recommends discarding water
used in soaking rice before cooking. In addition to
changing water used for soaking the rice more
than once to bring any arsenic in the rice to
relatively low levels.
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The authority also recommends rinsing rice well
and more than once, to ensure that it is free of
any impurities or contaminants. Moreover, rice
should be cooked properly. It is preferable to eat
the rice immediately after cooking it, as well as
storing it in the refrigerator in well-sealed and
transparent containers that allow you to recognize
it easily without keeping the refrigerator's door
open for a long time.

Cooking Food
Choosing healthy food is not enough to ensure its
safety. Due to its important role in ensuring food
safety, cooking food properly will help make sure
that any harmful bacteria are killed. To ensure
food safety while cooking, ADAFSA recommends
cooking food properly and checking this before
eating it. Avoid over-cooking your food as this
can make changes in the nutritional elements
and form harmful ones, such as acrylamide.
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The authority also advises not to wash raw meat
or poultry as this can spread bacteria around your
utensils and work surface. Moreover, it is
preferable to serve food immediately after
cooking it to maintain its safety. If not eating
immediately, keep your food at a temperature of
63 ° C until serving time.

Cleaning up the Kitchen
ADAFSA stresses the need to keep your kitchen
clean as well as utensils being used in preparing
food. It is recommended to replace the kitchen's
sponges and towels continuously with new ones,
and not to leave sponges in water after using
them. It is also advised to start cleaning the
kitchen utensils first to eliminate stuck leftovers,
and then use the washing fluid. Do not mix the
washing fluid with the sterilizers to maintain its
efficiency.
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The authority urges housewives to clean off the
kitchen surface with soap and water before and
after preparing food to keep it clean. It is
preferable to use single-use paper towels in
drying the kitchen utensils. In addition to getting
rid of the kitchen trash daily, it is preferable to
ensure that your keep kitchen cupboards and
floor are dry constantly. It is also advised to close
drain strainers well after cleaning up your kitchen.

Kitchen Sponge
The kitchen sponge is an important tool in
cleaning cooking utensils. It may provide breeding
environs for harmful microbes. Once you finish
cleaning, ADAFSA recommends washing and
squeezing out the excess water from the sponges
to avoid its contamination. The microwave can be
used in sanitizing your sponge. Moreover, you
can sterilize it using a diluted chloride solution to
eliminate harmful bacteria and microbes.
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The authority advises replacing the kitchen
sponge constantly and not using it for long times.
But if your sponge starts to smell and erode,
throw it out. It is also preferable not to buy cheap
sponge because of its poor quality and
inefficiency. To keep it clean, store the sponge
away from wet places after drying. Before using
the sponge, it is necessary to wash kitchen
utensils with water to eliminate stuck leftovers.

Plastic Containers
The Abu Dhabi Agriculture and Food Safety
Authority warns of using plastic containers in storing
or serving of hot food and beverages. The authority
always asserts the importance of complying with
the guidelines regarding food contact materials
while packing food and beverages in plastic
containers. These guidelines include getting rid of
single-use plastic containers in packaging foods,
controlling food temperatures before packing it in
plastic containers, using plastic food containers
appropriate to the food's nature, and avoiding the
use of polystyrene cups or containers in serving hot
food and beverages.
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In addition to getting rid of deformation food
containers, ADAFSA also affirms the need to read
the usage information of food containers. As storing
hot food and beverages in plastic containers affects
their external shape, it enables the consumer to
figure out that the product has been exposed to
unhealthy conditions, which leads to the migration
of certain harmful compounds to food.

Cutting Boards
The optimal choice for food cutting boards is
necessary for food safety as it is one of the
surfaces that touch food. To ensure the safety of
your food while preparing it, ADAFSA advises not
to buy a wood cutting board because of the
difficulty in cleaning it and its ability to absorb
various liquids resulted from cutting food items.
Instead, it is preferable to buy cutting boards
made of plastic, marble or glass.
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The authority also advises replacing the cutting
board when it contains deep grooves and
scratches resulted from repeated use, as the
cutting process is done using sharp tools cause
damage to the board's surface. It is preferable to
allocate a cutting board for vegetables and fruits
and another one for meat and poultry, keeping in
mind the need to wash those boards after each
use with warm water and soap to avoid accidental
contamination.

Purchasing Vegetables
& Fruits
Vegetables and fruits are one of the most
important healthy foods for humans. To take full
benefits from vegetables and fruits, it is necessary
to buy fresh items that are free from any damages
that may affect their nutritional value or safety.
When shopping for fresh items, ADAFSA
recommends avoiding items that are bruised,
damaged or moldy or that show signs of insect
damage.
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The authority also urges consumers to separate
vegetables and fruits from meat, poultry and fish
as well as chemical products, such as detergents
and perfumes, while shopping. It is advised not to
put vegetables and fruits below the other items in
the shopping cart to ensure that they are not
pressed and damaged.

Waxed Vegetables
& Fruit
Most fruit, such as apples, are covered in a
natural layer of wax that preserves the quality of
the fresh fruit and protects it from oxidation and
dehydration. The Abu Dhabi Agriculture and
Food Safety Authority (ADAFSA) confirms that
this natural layer is safe and does not have side
effects. While washing the fruit, the wax layer can
be removed with water. This also helps in getting
rid of dust and any residue from pesticides.
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ADAFSA also recommends not to use detergents
for removing the wax. Instead, it can be removed
by washing the fruit with warm water, rinsing fruit
and vegetables in a solution of natural vinegar in
the ratio of 10 ml per litre of water, or washing the
product in water containing a teaspoon of lemon
juice and another teaspoon of bicarbonate of
soda. It is recommended to use a scrub brush
while removing the wax by any of the mentioned
ways.

The Refrigerator
Fridge Layout
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12.It is recommended to store leftovers from cooked
foods in transparent containers that allow you
to recognize their content without opening
them. Avoid keeping perishable and acidic
foods in plastic containers; instead, use special
containers with tightly closed lids or paper covers
13.Cooked food should be stored in shallow
containers less than 10 cm deep and in smaller
quantities to allow all food to cool off.
14.To defreeze meat, chickens and fish, move them
to the bottom shelf and in special containers
to avoid liquid leakage that would cause cross
contamination.
15.Store leftovers from cooked foods immediately
in the fridge for a maximum period of three days
and then get rid of them.
16.You may cool off cooked food by storing it in
the fridge; but since this will lead to a rise in
temperature inside the fridge and damage
perishable food items stored inside, it is
preferable to use alternative cooling methods
such as ice bath or cold water.
17.In cases of a power outage for a long time, check
the frozen foods with finger pressing. If these
foods are defrozen, you have to dispose of them.

The Refrigerator
Fridge Layout
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6. Do not clutter your fridge with foods; leave
enough space for the flow of cool air and effective
refrigeration so the food doesn’t rot.
7. Store large-size foods in the back area of the
fridge shelves allowing smaller size foods in
the front area to be easily seen and consumed
before their expiration.
8. Do not keep perishable foods such as milk, juices
and eggs in the fridge door racks. Temperature
in frequently opened and closed fridge doors is
more volatile than other fridge parts. Instead,
leave door racks for storing dry foods and spices.
9. Keeping food cooked in the top shelf and
vegetables in the middle shelf and raw food in
the bottom shelf.
10.It is preferable to keep fruits in the fridge
unwashed to avoid bacterial and fungi growth,
but make sure to clean them well before
consumption. Should you like to wash the fruits,
make sure to dry them well before storing them
in the fridge.
11. Keep cooked foods on the upper shelf, vegies
on the middle shelf and raw foods on the bottom
shelf to avoid cross-contamination.

The Refrigerator
Fridge Layout
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Cleaning and tidying fridges (Refrigerators) is a
must to protect family health, keep food hazards at
bay and minimize the disposal foodstuffs not used
until after their expiry dates. The following tips would
help you keep your fridges clean and tidy:
1. Keep your fridge at the optimal temperature of
less than (5°C). If your fridge is not equipped
with a built-in thermostat, you can use a simple
thermometer to control the temperature inside
you fridge.
2. Keep your freezer at the optimal temperature of
(- 18° C) or less.
3. Make sure to close well the door of your fridge
and freezer after each use in order to preserve
the inside temperature.
4. Store the cold foods and the frozen foods in the
fridge and freezer respectively immediately after
shopping in order not to allow microbial growth
inside these foods.
5. It is not preferable to defreeze and re-freeze
foods. Therefore, before storing large quantities
of meat, chickens and fish in the freezer, it is
recommended to pack them in separate bags
each containing one quantity that adequately
serves your family members.

The Refrigerator
Fridge Cleaning

5.

6.
7.

8.
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9.

To minimize stinky smells inside the fridge, you
can place an open container with bicarbonate
soda on a shelf. You may clean the interior
with a solution of bicarbonate soda or vinegar
diluted with water since vinegar contains acid
that is effective to remove bad smells.
The interior and exterior of the fridge door as
well the handles must be cleaned.
Vacuum the fridge coils placed on the back
of the fridge using the brush attachment or
vacuum cleaner to ensure effective cooling of
the fridge.
Check that the rubber seals on the fridge door
are still fit to prevent cool air leakage.
Clean the fridge at least once a week or
fortnightly. This periodical cleaning allows
you to know the foods available in the fridge,
organize the content, dispose of the old or
expired foods and have a space for new
shopping.

The Refrigerator
Fridge Cleaning

Keeping your fridge clean is an effective way to
ward off food-related mishaps. Cleaning frequency
depends on how large your fridge is and the way
you use it.
Spots and spills must be cleaned immediately; use
warm water and soap, rinse and dry up.
Check the foods, especially those with short expiry
date, in your fridge once a week.
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It is recommended to conduct a thorough cleaning
of your fridge once a month. The following steps will
go a long way to keeping your refrigerator clean:
1. Remove all foods from the fridge, check them
one by one and toss any expired food, or foods
with bad smell and changing color into the
trash.
2. While you clean the remainder of the
refrigerator, keep the food that is still good in a
cooler with ice to keep it safe and cold.
3. Unplug the fridge
4. Take out all removable drawers and shelves,
wash them with warm water and dish soap
right away and dry them well.

The Refrigerator
The refrigerator is one of the most important
household appliances for storing food and
keeping its safety. Therefore, ADAFSA stresses
the need to keep the refrigerator's temperature
below 5 ° C, and the freezer temperature below
18 ° C. Be sure refrigerator/freezer doors are
always closed tightly and do not open them
repeatedly to maintain temperature.
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The authority affirms the need not to stack food in
the refrigerator to ensure the flow of cold air to all
parts of food. It is also recommended not to keep
eggs in the refrigerator's door racks, as well as
storing ready-to-eat food in the upper shelf,
vegetables in the middle shelf, and raw food in
the bottom shelf, to avoid cross-contamination.
ADAFSA stresses the need to keep the
refrigerator clean and tidy to prevent the growth
of harmful bacteria and food contamination.

Kitchen Utensils
Choosing your kitchen utensils is important in
ensuring food safety. While preparing food,
harmful chemical reactions may occur as a result
of using unsuitable utensils. Therefore, ADAFSA
recommends choosing stainless steel kitchen
utensils. It is also advised to avoid buying utensils
that made of iron or aluminum because they can
rust, thus interacting with acids and various
nutritional elements.
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The authority stresses the need to keep the
kitchen utensils clean and dry by washing them
with soap and water, as well as drying them to
avoid moisture that leads to the growth of harmful
bacteria and insects. ADAFSA advises to replace
the coated utensils with new ones in case of the
existence of discoloration signs or the appearance
of its original metal. It is also preferable to allocate
a knife for cutting meat and another one for
chopping vegetables.

Shopping Bags
People used to re-use shopping bags for
transporting and packaging other materials
during trips and other daily activities such as food
storage. However, re-using these bags in
packaging and storing foods, particularly
vegetables, fruit, meat, and poultry, can pose
dangers to humans. ADAFSA formulates a set of
controls for food contact materials. It advises not
to re-use shopping bags in packaging or storing
foods as they are not safe and suitable for such
purpose.
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The authority indicates that shopping bags are
designated to transport packed food and not to
touch the food directly. ADAFSA stresses that
these bags may be contaminated with many
harmful chemicals. Given the conditions of
manufacturing and storing the shopping bags,
they may carry dangerous bacteria and microbes
as they are not designated to store food contact
materials.

Storage
After purchasing foodstuffs, consumers become
responsible for their safety. To ensure the safety
of your food, we recommend following the
procedures below:
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- Store items out of direct sunlight and in a cool
and dry place.
- Ensure stored items are not stacked on storage
shelves and leave room between items for
airflow.
- Store new-produced products first and followed
by the old items, to ensure consuming them
before its spoilage.
- Do not store dry materials directly on the floor.
- Leave enough space between the stored food
and walls of storage place.
- Make sure food items are completely stored
away from detergents, chemicals and pesticides.
- It is preferable not to store large amounts of
food during the summer's high temperatures, as
poor storage leads to food spoilage.

Food Transportation
As a result of not adhering to the best food
transport practices, food items are often exposed
to contamination and damage, posing a major
threat to consumer safety. ADAFSA recommends
a number of important guidelines to be followed
when transporting your food. This includes
putting an amount of ice on frozen raw products
and placing the food only in your air-conditioned
car and not in its trunk.
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The authority warns of delaying the transportation
of food, as high temperatures may affect food
safety. It is also advised to transport foods to your
home as soon as possible and store it properly. It
is preferable not to leave any food item in the car
for a long time. If an item is forgotten, get rid of it
immediately. While making recreational trips, it is
necessary to ensure that raw meat and poultry
are placed in insulated bags to separate them
from cooked foods, vegetables and fruits, as well
as putting an amount of ice on the raw foods.

Canned Food
There is a growing demand for canned foods due
to its ease in preparation and diversity of contents.
When
buying
canned
foods,
ADAFSA
recommends reading the food label and checking
date of expiry. Furthermore, avoid bulging,
dented, leaky or rusty cans.
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ADAFSA also recommends consuming a can
once it is opened, as it becomes perishable. It is
preferable to buy appropriately sized cans for
consumption. To store the can's leftovers, its
foods should be transferred to plastic or glass
containers before refrigerating. Avoid refrigerating
leftovers in its original cans as they can rust. It is
also advised not to consume too much canned
foods, but eating fresh food due to its great
benefits for human health. Do not remove the
product's food label, and store canned foods in a
dry and cool place out of sunlight and moisture.

Purchasing Meat
& Poultry
Meat and poultry represent the third group of the
food pyramid and one of the basic human needs.
Meanwhile, they are high-risk foods for their
vulnerability to environmental factors that may
lead to their damage. To maintain their safety,
ADAFSA urges consumers to consider certain
guidelines while purchasing and transporting
meat and poultry, such as ensuring that they are
bought from a licensed outlet and avoiding street
vendors.

08

ADAFSA recommends buying meat and poultry
at the very end of shopping as well as making
sure that these products are displayed inside
refrigerators dedicated for such purpose. It is also
advised to make sure the product's packages are
well-sealed to ensure juices do not leak onto
other foods. To avoid rotting, it is preferable to
rush home with the purchased food items to cook
or put them in the refrigerator or freezer.

Fish
Before buying fish, make sure of the following:
Fresh Fish

Bad Fish

Gut: Not swollen – with
no bad smell

Gut: Swollen, bulging
anus with a part
of bowels out with
Unpleasant, ammonia or
rancid smell

Fish flesh: Firm,
rebound when poked
with a finger.

Fish flesh: Discolored
with a slimy viscid layer.

Scales: Shiny, firm,
do not come off easily
when scaled in the
opposite direction.

Scales: Discolored, not
firm, go off easily when
removed in the opposite
direction.

Eyes: Bulging, shiny and
black.

Eyes: Sunken into the head,
cloudy.

Gills: Pink red color,
clear.

Gills: Discolored or
gray to brown color with
plenty of slime.

Fish
As the surrounding environment is affecting fish,
which may cause damage to them, fish are
classified as high-risk food. To have fresh and
healthy fish, ADAFSA advises the public to follow
a set of guidelines while purchasing fish to
maintain their safety. The authority stresses the
importance of buying fish from licensed outlets,
as well as choosing fresh fish with shiny scales,
pink and clean gills, smell like clean water, and
shiny eyes.
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ADAFSA also affirms the need to leave fish
purchases to the end of your shopping to transfer
them as soon as possible to the house. Do not
use re-used cardboard boxes in packaging and
transporting fish as they can be a source of
contamination and poisoning. If it will take a long
time to transfer the fish to the house, the authority
advises storing fish with ice in chiller boxes. It is
also recommended to start scaling and gutting
fish immediately after buying them, cook them as
soon as possible. It is not preferable to re-freeze
your food after being thawed.

Food Label
The importance of labels on food products lies in
checking the product's expiry date, ingredients,
and content of nutrients. In this sense, ADAFSA
stresses the importance of reading the product's
labels carefully while purchasing to ensure that
they are fulfilling the consumer's nutritional
needs.
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In addition to knowing conditions of using and
storing the product, the labels help consumers to
find out food additives, protective information,
health risks, if any, to avoid any complications
resulting from eating some food items, as well as
preparation information of the product to ensure
preparing it in a way that enhances its safety for
consumption.

Smart Shopping
Shopping is an important part of the food chain.
As a result of following unsound practices while
shopping, food can be contaminated or damaged.
To ensure food safety while shopping, ADAFSA
urges the public to stick to the safe shopping
guidelines and rules, which include allocating a
shopping cart for food products and another one
for non-food items such as detergents and
housewares. When purchasing canned food,
ADAFSA recommends buying packages suitable
for consumer's needs.
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When shopping, ADAFSA advises its customers
to start buying dry food items, such as grain and
pulses, and then frozen items, such as meat, fish,
and poultry, to avoid the variation in the
temperature level that may cause damage to
such products. In addition to reading the food
label of all food products before purchasing them,
it is also preferable to separate raw meat, poultry,
and fish from vegetables and fruits to prevent
cross-contamination.

Shopping Cart
Shopping cart is a main and important tool in the
shopping process. As consumers are using it
frequently while purchasing many food and nonfood items, it is vulnerable to contamination. In
this sense, ADAFSA advises the public to ensure
that shopping cart and its handles are clean and
free from any liquids or contaminants and that
chemicals and detergents are not mixed with
food items during shopping.
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To maintain the safety of your food, ADAFSA
urges consumers not to use rusted or unusable
shopping carts to avoid causing any damage to
food cans and packages, and not to stack food
items inside the shopping cart.

Street Vendors
The unsafe handling of food is an unsound
practice that poses a threat to food safety and the
society. Buying foods from street vendors is
wrong behavior that endangers the consumer's
safety. To ensure the safety of the traded food,
ADAFSA warns of buying foods from street
vendors. It is also recommended buying food
items from one of the licensed outlets existing
throughout Abu Dhabi.
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The authority indicates that sources of foodstuffs
being traded by street vendors are unknown and
can contain many diseases and harmful microbes
as a result of handling them incorrectly. The
exposure of food to car exhaust and dust makes
it unsafe for human consumption. In addition,
ADAFSA urges consumers to report the
competent authorities about street food vendors.

Food Offers
As markets are full of sales and commercial
offers on all foodstuffs, the Abu Dhabi Agriculture
and
Food
Safety
Authority
(ADAFSA)
recommends some advice to be followed while
buying these products for ensuring the
consumer's safety and reduce food waste. It is
recommended not to buy unnecessary food
products as they could expire or spoil at home.

02

The authority further urges the public to read the
products food label to make sure if the expiration
date is enough for consumption. It is also
recommended to make sure that food products
are well-displayed away from detergents and
chemicals and at appropriate temperatures.
Moreover, it is advised to avoid purchasing many
perishable foods, such as dairy products.

Food Rumors
There are food-related rumors are shared through
social media networks for some food products.
Such rumors aim to question the quality of these
products, exploiting the ignorance of some
consumers about the basis of safety and quality
of food. Therefore, ADAFSA warns of following
such rumors which threaten the safety and
economy of the society. The authority urges
consumers to verify food rumors and their
sources before sending them to the authority.
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ADAFSA's official accounts on social media
networks allow all members of society to get the
right information about the circulated food
products from time to time. Moreover, the
authority works to verify these rumors, which
contribute to raising the society's awareness and
maintaining the health and safety of its members.
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