AN TOÀN THỰC PHẨM
Clean - Giữ Sạch: Rửa tay và dụng cụ làm bếp thường xuyên
Vi trùng gây ngộ độc có thể sống sót ở nhiều nơi và lây lan trong nhà bếp
Rửa tay trong 20 giây bằng xà phòng và nước trước, trong và sau khi chuẩn bị
thức ăn, và trước khi ăn
● Rửa dụng cụ, thớt và mặt bàn bằng nước nóng và xà phòng
● Rửa sạch trái cây và rau quả tươi dưới vòi nước chảy
Separate - Tách rời: Đừng để lây nhiễm
●
●

Thịt sống, hải sản và trứng có thể lây truyền vi trùng sang thực phẩm ăn liền - trừ
khi bạn tách riêng thực phẩm sống và chín.
o Sử dụng thớt và đĩa riêng cho thịt sống, và hải sản.
o Khi đi chợ, hãy để thịt sống và hải sản tránh xa các thực phẩm khác. Đừng
để nước thịt hay nước cá sống chạm vào các thực phẩm khác.
o Giữ thịt sống, hải sản và trứng tách biệt với tất cả các loại thực phẩm
khác trong tủ lạnh.
Cook - Nấu: Nấu đến nhiệt độ thích hợp
●

Thực phẩm được nấu chín an toàn khi nhiệt độ bên trong đủ cao để tiêu diệt vi
trùng gây bệnh. Cách duy nhất để biết thực phẩm được nấu chín tới nhiệt độ an
toàn là sử dụng nhiệt kế cho thực phẩm chứ không phải bằng cách kiểm tra màu
sắc và kết cấu của nó.
● Sử dụng nhiệt kế thực phẩm để đảm bảo thực phẩm được nấu chín đến nhiệt
độ an toàn. Dùng biểu đồ dưới đây để biết thêm chi tiết các loại thực phẩm và
nhiệt độ thích hợp.
o 145°F cho toàn bộ thịt bò, thịt heo, thịt bê và thịt cừu (sau đó lấy ra khỏi lò
nấu 3 phút trước khi cắt hoặc ăn)
o 160°F cho thịt xay, chẳng hạn như thịt bò và thịt heo
o 165°F cho tất cả gia cầm, bao gồm gà xay và gà tây
o 165°F cho thức ăn thừa và thịt hầm
o 145°F cho thịt “ham” (sống)
o 145°F cho cá hoặc nấu cho đến khi thịt đục
Chill - Lạnh: Ướp lạnh kịp thời
●

Vi trùng có thể phát triển nhanh chóng nếu để ở nhiệt độ bình thường hoặc giữa
40° F và 140° F. Đừng bao giờ để thức ăn dễ hỏng bên ngoài lâu hơn 2 giờ (hoặc
1 giờ nếu nhiệt độ bên ngoài nóng hơn 90° F)
● Giữ tủ lạnh dưới 40° F và biết khi nào thực phẩm không còn dùng được
● Ướp lạnh thực phẩm dễ hỏng trong vòng 2 giờ. (Nếu nhiệt độ ngoài trời trên 90°
F, hãy ướp lạnh trong vòng 1 giờ.)
● Để thực phẩm tan đá trong tủ lạnh, trong nước lạnh hoặc trong lò vi sóng. Đừng
bao giờ làm tan đá thực phẩm trên quầy nhà bếp, vì vi trùng phát triển rất nhanh
trong các phần của thực phẩm đạt đến nhiệt độ bình thường.
●

https://www.cdc.gov/foodsafety/keep-food-safe.html

1. Các thực phẩm như Sữa, Cơm, Rau Tươi, Đậu Hũ, Dưa Quả cắt sẵn, Cà Chua cắt sẵn, nên giữ cho
đúng nhiệt độ tiêu chuẩn nóng hoặc lạnh để tránh hư thối hay bị nhiễm trùng
2. Những người phụ trách thức ăn trong các gian hàng cần đeo găng tay và khăn bọc đầu (để ngăn tóc
rơi vào đồ ăn).
3. Thay găng tay nếu thay đổi từ thực phẩm sống qua thực phẩm ăn liền
4. Người phụ trách thâu tiền nên tránh đụng vào đồ ăn bán cho khách. Găng tay để làm đồ ăn hoặc
đụng vào đồ ăn, thì không được dùng để thâu tiền
5. Mỗi gian hàng nên có một chai thuốc sát trùng.
6. Mỗi gian hàng nên có nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ đồ ăn.
7. Những gian hàng bán trọn ngày chỉ nên đem đồ ăn đủ cho buổi sáng ra hội trường; còn đồ ăn bán cho
buổi tối nên bảo quản ở nhà và chỉ đem ra trước 5:30 pm.
8. Mỗi gian hàng nên chỉ định sẵn một người (nói tiếng Anh trôi chảy) để trả lời các câu hỏi của nhân
viên Wake County, nếu họ đến. Nên tránh trường hợp nhiều người trong gian hàng cùng trả lời để có
sự nhất quán.
9. Những đồ ăn và ingredients cần có "xuất xứ" rõ ràng hoặc có backup của một nhà hàng.
10. Những gian hàng có 501(c) (3) status nên chuẩn bị sẵn giấy xác nhận của IRS .

