ຂໍການົດການຄົວກິນ (114004-114010)

ການລາງຖວຍດວຍມື (114095-114105)
1
2

3

5

4

ອນຫະພມຂັນ
້ ຕາສາລັບການຄົວກິນ

ປະເພດອາຫານ

ແລະ ເວລາ

ໝາກໄມ ແລະ ຜັກທີ່ຄົວກິນ ເພືອ
່ ເສີບຮອນ
ໄຂສາລັບການບໍລກ
ິ ານທັນທີ, ປາ,
ຊີ້ນຕອນໜຶ່ງ (ຊີ້ນງົວ, ຊີ້ນໝ, ຊີ້ນແກະ,
ຊີ້ນລກງົວ ແລະ ສັດທີ່ຖືກລາ)

1.

ຂັດ ຫຼື ກຽມລາງສິ່ງຂອງຕາມຈາເປນ.

2.
3.

ລາງສິ່ງຂອງດວຍສະບ ແລະ ນາອນ (100°F)
(ຊອງທາອິດ)
ລຽງສິ່ງຂອງດວຍນາສະອາດ. (ຊອງທີສອງ)

4.
5.

ຂາເຊື້ອສິ່ງຂອງຕາມຕາຕະລາງຂາງລມນີ.້ (ຊອງທີສາມ)
ປອຍໃຫສິ່ງຂອງແຫງເທິງແຜນລະບາຍນາ.

ຊີນ
້ ບົດ, ຊີນ
້ ບົດລະອຽດ ຫຼື ຊີນ
້ ທີ່ຖກ
ື ສີດກະຕນ
(ຊີນ
້ ງົວ, ຊີນ
້ ໝ, ຊີ້ນແກະ, ຊີນ
້ ລກງົວ) ໄຂ ແລະ
ສັດມີປກແຕບິນບໍໄດ
ສັດມີປກ, ສັດມີປກບົດລະອຽດ (ຊີນ
້ ຊັບ),
ສັດມີປກທີ່ຖືກຢດ, ປາ ແລະ ຊີ້ນ ແລະ
ຊີ້ນທີ່ຖືກຢດ

135°F ເປນເວລາ 15 ວິນາທີ
145°F ເປນເວລາ 15 ວິນາທີ

155°F ເປນເວລາ 15 ວິນາທີ

165°F ເປນເວລາ 15 ວິນາທີ

ຂໍການົດການຂາເຊືອ
້ (114099.4-114099.7)
ປະເພດຂອງ
ສານຂາເຊືອ
ື້

ຄວາມເຂັມ
້ ຂນສາ
ຈາເປນ
ລັບການຂາເຊືອ
້ ດ
ເວລາສາຜັດ
ວຍມື

ສານຄລໍຣນ
ິ

100 ppm

ສານໄອໂອດິນ

25 ppm

ກົວເຕີນາຣີ
ແອມໂມເນຍ

200 ppm

ນາຮອນ

171ºF (ຫຼື
ສງກວານັ້ນ)

ຄວາມເຂັມ
້ ຂນສາລັ
ບການຂາເຊືອ
້
ດວຍເຄືອ
່ ງກົນຈັກ

30 ວິນາທີ
1 ນາທີ
1 ນາທີ

ລະລາຍອາຫານແຊແຂງໃນໜຶ່ງໃນວິທີການດັງຕໍໄປນີ:້
ໃນຕເຢນ

•

ໃນໄມໂຄຣເວບ

•

ການເຊັດຜາລິນິນທີ່ຖືກນາໃຊສາລັບການທາຄວາມສະອາດອາຫານທີຕ
່ ົກເຮຍບໍຄວນຖື
ກນາໃຊສາລັບຈດປະສົງອື່ນໆ.

50 ppm
• ການເຊັດຜາລິນິນທີ່ຖືກນາໃຊຫຼາຍກວາໜຶ່ງຄັ້
ງ ເພື່ອທາຄວາມສະອາດອາຫານທີຕ
່ ກ
ົ ເຮຍ ແລະ
ພື້ນຜິວທີ່ສາຜັດກັບອາຫານ ຕອງຖືກຮັກສາໄວ
ໃນສານລະລາຍຂາເຊື້ອ (ໃນຄວາມເຂັ້ມຂນທີເ່ ໝ
າະສົມຕາມທີ່ລະບໄວໃນຕາຕະລາງຂາງລມນີ)້
ລະຫວາງການນາໃຊ.

25 ppm
ບໍມີ

160ºF
(ອນຫະພມໃນພື້ນຜິ
30 ວິນາທີ
ວ)

ການລະລາຍ (114020)

•

ການເຊັດຜາລິນິນ (114185.1)

•

ຕາກວາຄວາມເຢນ (70ºF ຫຼື ຕາກວາ)
ນາປະປາໃນອາງກະກຽມອາຫານ

•

ເຊິ່ງເປນສວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການຄົວກິນ

ຢາ ]ລະລາຍອາຫານແຊແຂງໂດຍປອຍໃຫພວກມັນຢ
ໃນອນຫະພມຫອງ.

•

ຜາລິນິນທີ່ຖືກນາໃຊກັບອາຫານດິບທີ່ເປນວັດຖຸດິບຈາກສັດຄວນຖືກຮັກສາແຍກຈາກຜ
າທີ່ຖືກນາໃຊສາລັບຈດປະສົງອື່ນໆ.

ການທົດສອບ ແລະ ການປບເຄືອ
່ ງວັດແທກອນຫະພມຂອງທານ
ໃຫເປນຄາມາດຕະຖານຄືນ (114159)
ເຄື່ອງວັດອນຫະພມສາມາດຖືກທົດສອບໂດຍການວັດແທກວັດຖຸທາດ
ຈາກອນຫະພມທີຮ
່ ັບຮ, ຕົວຢາງ: ສວນປະສົມຂອງນາກອນ ຫຼື ນາຝດ.
ການນາໃຊສວນປະສົມຂອງນາກອນ: ສາງສານປະສົມຂອງນາກອນບົດ
ລະອຽດ ແລະ ນາ (ມີນາກອນຫຼາຍກວານາ). ເຮັດໃຫອນຫະພມຄົງທີຕ
່ ະຫຼອດກ
ານປະສົມ. ໃສສາຍເຄື່ອງວັດອນຫະພມ ແລະ ອານອນຫະພມ ເມື່ອເຂັມຢດ
ເຄື່ອນຍາຍ. ອນຫະພມຄວນຢທີ່ 32°F. ເຄື່ອງວັດອນຫະພມບາງຢາງສາມ
າດຖືກປບປຽນໂດຍໜວຍທຽບມາດຕະຖານຂອງຫົວເຄື່ອງວັດແທກອນຫະພມ
ໃຫຖືກຕອງ.
ການນາໃຊນາຝດ: ເຮັດໃຫນາຝດ ແລະ ຮັບປະກັນວາອນຫະພມຄົ
ງທີ່ຕະຫຼອດຂະບວນການ. ໃສເຄືອ
່ ງວັດແທກອນຫະພມຢາງລະມັດລະວັ
ງຈົນກວາອນຫະພມຈະສະຖຽນ. ປບປຽນ 212°F.
ປບປງຄັ້ງວັນທີ 8.4.21

ໃບປວຄວາມປອດໄພອາຫານ
ວິທີການເຮັດໃຫອາຫານທີອ
່ າດມີຄວາມອັນຕະລາຍເຢນລົງ (114002-114002.1)
1. ວາງອາຫານໃສກະທະທີ່ບເລິ
ໍ ກ ຫຼື ພາຊະນະທີ່ສາງມາຈາກວັດສະ
ດທີ່ກໍໃຫເກີດຄວາມຮອນ ເຊັນ: ເຫຼັກສະແຕນເລດ. ຮັກສາໃຫອາຫ
ານຢໃນຄວາມເລິກທີ່ 2 ນິ້ວ ຫຼື ໜອຍກວານັ້ນໃນພາຊະນະ.
ວາງພາຊະນະໃສຫົວໜວຍແຊເຢນທີເ່ ໝາະສົມ.

ອາຫານທີອ
່ າດມີຄວາມອັນຕະລາຍ
ແມນອາຫານທີຈ
່ າເປນຕອງມີການຄວບຄມອນຫະພມ
ເພືອ
່ ຈາກັດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈລະຊີບກໍໂຣກ,
ເຊິ່ງສາມາດກໍໃຫເກີດໂຣກພະຍາດໄດ.
ອາຫານທີ່ອາດມີຄວາມອັນຕະລາຍສາມາດມາຈາກສັດ ແລະ
ພືດ, ເຊິ່ງລວມເຖິງແຕບໍຈາກັດພຽງຊີ້ນ, ສັດມີປກ,
ຜັກທີ່ຄົວກິນແລວ, ເຕົາຮ, ໝາກແຕງທີ່ຕັດແລວ, ໜໄມ,
ໝາກເລັນທີຕ
່ ັດແລວ ແລະ ກະທຽມໃນນາມັນ. (113871)

2. ວາງພາຊະນະທີ່ກໍໃຫເກີດຄວາມຮອນພອມກັບອາຫານທີ່ອາດມີຄວາ
ມອັນຕະລາຍໃນອາງນາກອນ ແລະ ຄົນຢເລື້ອຍໆ. ຖາອານຖືກນາ
ໃຊສາລັບອາງນາກອນ, ໃຫນາໃຊອາຫານທີ່ຮອງຮັບ
ອາງສາລັບການກະກຽມ.

ການຈັດເກັບອາຫານ (114047, 113986)

3. ໃສອປະກອນສາງຄວາມເຢນທີ່ໄວ ແລະ ຄົນຢເລື້ອຍໆ.

ຈັດເກັບອາຫານໃນລາດັບດັງຕໍໄປນີເ້ ພືອ
່ ຫຼີກເວັນ
້ ຈາກການປນເ
ປອນກັນ:
ອາຫານທີ່ພອມກິນ

ເມື່ອວາງອາຫານໃສຕເຢນ,
ປອຍໃຫມີພື້ນທີ່ພຽງພໍເພື່ອ
ໃຫມີການຖາຍເທອາກາດທີ່
ດີຢບໍລິເວນພາຊະນະ.

4. ແຍກເປນສວນນອຍໆ, ບາງໆ (ໂດຍສະເພາະສາລັບ
ສວນຂອງຊີນ
້ ທີ່ມຂ
ີ ະໜາດໃຫຍ) ແລະ
ວາງໃສຫົວໜວຍແຊເຢນທີເ່ ໝາະສົມ.

ປກ ອາຫານຢາງຫຼວມໆ
ເພືອ
່ ປອງກັນຈາກການປນ
ເປອນ.

6. ວາງອາຫານໃສຕົວສາງພະລັງຄວາມເຢນ.

ສວນທັງໝົດຂອງຊີ້ນດິບ,
ຊີ້ນໝ ຫຼື ປາ

5. ໃຊນາກອນເປນອົງປະກອບ.

ຊີ້ນສັດມີປກທີ່ດບ
ິ
ອາຫານທັງໝົດຢາງໜອຍ 6
ຈາກພືນ
້

7. ການປະສົມປະສານກັນໃດໜຶ່ງຈາກຂາງເທິງ.

ການຈັດການແບບຮອນ ແລະ ເຢນກັບອາຫານທີມ
່ ຄ
ີ ວາມອັນຕະລາຍ
(113996)
135º F ແລະ

ລະຫວາງ ທີ່
41º F ແລະ
135º F ແມນ
“ເຂດ ອັນຕະລາຍ”

135º F

41º F

ສງກວານັ້ນ
ເປນການຈັດການແບບ
ຮອນທີ່ ປອດໄພ
ອນຫະພມ ຂອບເຂດ

41º F ແລະ ຕາກວາ
ຄືການລາງມືໃຫ
ປອດໄພ ເຢນ ທີຈ
່ ັບ
ສຂະອະນາໄມໃນຂອບ
ເຂດສິ່ງແວດລອມ

ການລາງມື (113953.3)

ລາງມືໃຫທົວດວຍນາອນ ແລະ ໃສສະບຢາງໜອຍ
10 ວິນາທີ. ລາງມືໃຫແຫງດວຍຜາເຈຍ ຫຼື ເຄື່ອງເປາ. ການລາງ
ກອນການເລີ່ມເຮັດວຽກ, ຫຼັງຈາກທີ່ໄດສາຜັດກັບຊີນ
້ ດິບ, ກອນ ໃສຖົງມື
ແລະ ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ມືອາດຖືກປນເປອນ.
ອນຫະພມສະຕິກເກີການລາງມືແມນມີໃຫຈາກຜກວດກາ ແລະ
ຄວນຖືກຕິດແປະທີ່ອາງລາງມືແຕລະແຫງ.

ສຂະອະນາໄມສິງ່ ແວດລອມຂອງເຂດປກຄອງຄອນຕຣ
າ ຄອສຕາ 2120 ຖະໜົນໄດອາມອນ #100
ເມືອງຄອນຄອດ, CA 94520
ໂທລະສັບ: 925-608-5500

