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 آشپزخانه

 .قثل اص شستي ظشٍف تجای گشفتي آًْا دس صیش شیش آب اتتذا تا یک دستوال سطح آًشا پاک ًواییذ  .1

 ٌّگام شستشَی ظشٍف تا دست اص یک سیٌک تشای شستشَ ٍاص سیٌک دیگش تشای آتکشی استفادُ ًوائیذ. .2

 

شَ سا گشم کٌیذ. تا اًجام ایي کاس تا ًصة آب گشهکي دسًضدیکی سیٌک آشپشخاًِ، آب هَسد استفادُ تشای شست    .3

 عالٍُ تش صشفِ جَیی دس هصشف آب، هیضاى ّضیٌِ گشهایی خاًِ شوا کاّش پیذا خَاّذ کشد.

اص جشیاى آب تِ هٌظَس آب شذى یخ گَشت یا دیگش هَاد غزایی هٌجوذ استفادُ ًکٌیذ؛ ٍ تشای آب شذى یخ    .4

 هَاد خَساکی هٌجوذ، اًشا دس َّای آصاد قشاس دّیذ
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هاشیٌْای لثاسشَیی هعوَالً هقذاسی صیادی آب هصشف هی کٌٌدذ. تٌداتشایي اگدش اص اعدذاد دفعداب کداستشد         .5

 لثاسشَئی تکاّیذ، عوالً دس هصشف آب صشفِ جَیی کشدُ ایذ هاشیي

 

کٌیدذ، صهداى آتکشدی سا کداّش دّیدذ.       شَیی جذیدذ اسدتفادُ هدی   سچٌاًچِ اص هاشیي ّای ظشفشَیی ٍلثا .6

 پاک کٌٌذگی تْتشیذاسًذ ّای جذیذ قذسب هذل

 
 

ًیاصی ًیست کِ اص هیضاى شست ٍ شَی لثاسْا تکاّیذ تلکِ فقط صثش کٌیذ اا هقذاس لثاسْای کثیف تاًدذاصُ   .7

 ظشفیت کاهل هاشیي تشسذ.

آب خٌک هَسد هصشفتاى سا ّوَاسُ دس یخچال ًگْذاسیذ اا ّش گاُ کِ یک لیَاى آب خٌک هی خَاّیذ،  .8

  هجثَس ًثاشیذ شیش آب سا تشای هذای تاص تگزاسیذ اا آب خٌک شَد.

 
تشای ًَشیذى آب تِ جای آًکِ شیش آب سا تِ هذب صیادی تاص تگزاسیذ، تْتش است اتتذا چٌذ قطعِ یخ دس لیَاى  .9

 ّیذ ٍ سپس شیش آب سا تاص کٌیذ.قشاس د
  

 

 دس طَل سٍص اص یک لیَاى هشخص تشای آب خَسدى استفادُ کٌیذ اا ًیاص تِ شستشَ کاّش یاتذ .11
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 تاقیواًذُ غزاّا سا تجای سیختي دس سطل صتالِ دفي ًواییذ. تذیي صَسب هقادیش صیادی آب رخیشُ هی شَد .11

ًکِ شیش آب سٍی آًْا تاص تَدُ  ٍشوا سعی هی کٌیذ اا ااتِ سا تگزاسیذ خیس تخَسد، تِ جای آ دیگ ٍ هاّی .12

 داخل آى سا تا سین ظشفشَیی اویض ًواییذ.

اَاًیذ دس هقذاس کوی آب تپضیذ. تا ایي کاس اص اصدست سفتي هقذاس صیادی اص هَاد هغزی  غزای خَد سا اا هی .13

 جلَگیشی هی کٌیذ.

اس غزا سا اص شة قثل دس یخچال گزاشتِ ٍ یا اص ، تشای ایٌکاص آب شیش تشای صدٍدى یخ غزا استفادُ ًکٌیذ .14

 دستگاُ هایکشٍیَ اسستفادُ کٌیذ.

 

 اص اواهی ظشفیت هاشیي لثاسشَیی ٍظشفشَیی خَد استفادُ کٌیذ. .15

 قشاس دّیذ.ظشفی دسسا دس سیٌک یا تجای گشفتي دس صیش شیش آب ،آًْا هیَُ ٍسثضی تشای شستي  .16

 

 صشف فضای سثض تشساًیذ.آب حاصل اص شستشَی هیَُ ٍسثضی سا تِ ه .17

 

 

 


