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التسممات الغذائية  ”     
تحدي و مسؤولية الجميع ، بمناسبة  

الحف الت و الوالئم توخوا الحذر عند  
“  تحضير وجباتكم  

      

http://www.dcwsoukahras.gov.dz


 
رشادإت للمس هتكل  نصاحئ وإ 

  حتققـــــــــوإ و إنتهبوإ إ ىل اترخي إنهتاء إلصالحية و رشوط حفظ و إس تعامل إملوإد
  .إلغذإئية إملعبأ ة 

   جتنبــــــــــوإ حمتيا إقتناء إملوإد إلغذإئية إلقابةل للتلف إملباعة عىل إلطريق إلعمويم
 .و إملعرضة للهوإء إلطلق 

   جيــــــــب غســـــــل إلفوإكـــــه و إخلرض إلطازجة ابملياه إجلاريــــــة إلعذبة قبل
  .إس هتالكها أ و طههيا

   إنتهبــــــوإ إىل إنقطاع سلسةل إلتربيد عند رشإء إملوإد إلغذإئية إملربدة أ و إجملمدة. 

  حضـــــــروإ إل غذية برسعة ، إطهوها يف درجة إحلرإرة إملطلوبة وقدموها فورإ.  

  إحتفظوإ ببعض إل غذية اكللحوم و إملنتوجات إللحمية بعيدإ عن إل غذية إل خرى
 .أ ثناء إحلفظ و إلتحضري

 

   Prenez le soin de vérifier la date de péremption et les 

conditions de conservation et d’utilisation des denrées 

alimentaires préemballées. 

   Evitez impérativement d’acquérir les denrées 

alimentaires périssables vendues sur la voie publique 

et exposées en plein air . 

 Les fruits et les légumes frais doivent être lavés à 

l’eau courante fraiche avant la consommation ou la 

cuisson. 

 Faites attention à la rupture de la chaine de froid en  

achetant des denrées alimentaires réfrigérées ou 

congelées .  

  Préparez les aliments rapidement ; faites les cuire à  

la température requise et servez – les immédiatement . 

  Gardez certains aliments comme la viande et les pro-

duits carnés ; à l’ écart des autres aliments pendant la 

conservation et la préparation . 


