
ወረዳ ጥዕና ደቡባዊ ነቫዳ    1      መስልጠኒ መጽሓፍ ኣተሓሕዛ ምግቢ 

 

 
መሰልጠኒ መጽሓፍ ኣተሓሕዛ ምግቢ 

 
 
 
 
 
 
 

ብዛዕባ መበገሲ ምኽንያታት ምግቢ ወለድ 
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እዚ መጽሓፍ ዝተዳለወ ብደቡባዊ Nevada ሓለዋ ጥዕና ወረዳ ናይ ከባቢያዊ  ሓለዋ ጥዕና ክፋሊ ከም ትምህርታዊ መሳርሒ እዩ. ናይ 
ኣቕራቢ ምግቢ ድሕንነት ስልጠና ካርዲ ንምቕባል ፈተና ንምውሳድ ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ, www.snhd.info ይርኣዩ።   
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መእተዊ 
ብዛዕባ እዚ መጽሓፍ 
ናይ ደቡባዊ Navanda ወረዳ ሓለዋ ጥዕና፥ ናይ ምግቢ ቑጽጽር መግቢ ወለድ ሕማም ሓደጋ ከስዕቡ ዝኽእሉ ኩነታት ኣብ ምቑጽጻር 
ትኹረት ይገብር። ነቶም ሓሙሽት ዋና ዋና ምኽንያት ሓደጋታት ምቁጽጻር ምግቢ ወለድ ሕማም ንምግታእ ይሕግዝ። ሓደ ምግቢ 
ዘመሓድር ሰብ ናይ ምግቢ ሰራሕተኛታት ምስልጣን ከምኡውን ናይ ምግቢ ውሕስነት ተግባራት ንምርግጋጽ ቅሉዕ ምኽንያታት 
ምፍላጥ ኣለዎ። እዚ ሓበሬታ ምግቢ ወለድ ሕማም ንምግታእ ኣቓልቦ ብምሃብ ቀጻልነት ብዘለዎ ምስልጣን ዝማዕበለ እዩ። 

እንድሕር ናይ ምግቢ ውሕስነት ሓደጋ፥ ከም ናይ ማይ ሕጽረት፥ ረሳሕ ፈሳሲ ምምላስ፥ ወይ ከኣ ምፍላሕ ባልዕ ሓደጋታት ሃልዩ 
ኮይኑ፥ እቲ ምግቢ መስራቲ ባዕሉ ክዓጺ ኣለዎ ከምኡውን ንናይ ወረዳ ጥዕና ተቖጻጻሪ ክራኸብ ኣለዎ። 

መበገሲ ምኽንያታት ምግቢ ወለድ ሕማማት ሓደገኛ ምግቢታት 
ድኹም ዉልቃዊ ጽሬት 
• ትኽክል ዘይኮነ ኣተሓጻጺባ ኢድ  
• ንምብላዕ ዝተዳለዉ ምግብታት (RTE) ብጥራይ ኢድ ምንኻእ  
• መቕረቢ ምግቢ ሰራሕተኛታት ካብዚ ትሕቲ ተጢቂሶም ዘለዉ 
ምልክታት ሕማም ፡ ተምላስ፥ ተቕማጥ፥ ናይ ጎሮሮ ቑስለት ምስ 
ረስኒ፥ ኣብ የእዳዎም ብክለት ቑስለት  ከምኡውን ወይቦ 
እንዳሃለዉዎ እንትሰርሕ 
ካብ ድሕነነቱ ዘይተሓለወ ምንጪ ዝተረኸቡ ምግቢታት 
• ካብ ዘይተፈቐደ ምንጪ ከምኡውን / ወይ ከኣ ኣብ ዘይተፈቐደ 
ቦታ ዝተዳለወ ምግቢ 
 • ዝተበላሸወ ምግቢ ምቕባል 
ብዘይግቡእ ሙቐት/መንገዲታት ምብሳል 
•ምብሳል 
•ዳግም ምዉዓይ 
•ምዝሓል (ብደረጃ ምቕታል ኣብ ዓሳ ዘሎ ጽግዕተኛ ሓሳኹ 
ንምዉጋድ) 
ዘይግቡእ ኣታሓሕዛ፥ ግዘ ከምኡ ከኣ ሙቐት 
•ንናይ TCS ምግቢታት ብዘይግቡእ ሙቀት ከምኡ ከኣ ዛሕሊ 
ምሓዝ 
• ብዘይኣግባብ ግዘ ከም መቆጻጸሪ ምጥቓም 
• ብዘይኣግባብ ናይ TCS ምግቢታት ምዝሓል 
ብኽለት ምግቢ 
• ዝተበከሉ/ብዘይግቡእ ዝተሃነጹ ኣቑሑት ምጥቓም 
•ድኹም ተግባር ሰራሕተኛ 
• ዘይግቡእ ክዘና/ምድላው ምግቢ 
•ንኬሚካላት ምግላጽ 

ስነ-ሂወታዊ 
• ምግቢ ወለድ ሕማም ከስዕቡ ዝኽእሉ ደቀቕቲ-ተህዋስ 
•ባክተሪያ፥ቫይረሳት፥ ጽግዕተኛ ሓሳኹ ከምኡዉን ፋንጋይ 
ኬሚካል 
• ክብልዑ ዘይብሎም ኬሚካላት ማለት እዩ 
•መናጻጸሂ፥ መጽረዪ  መሳለጥቲ፥ ባልዓት መቆጻጸሪ ዝኾነ 
ምህርቲታት ካብ ምግቢ ክፍለዩ ኣለዎም 
 
ኣካላዊ 
• መጉዳእቲ ከስዕቡ ዝኽእሉ ናይ ወጻኢ ነገራት 
•መስትያት፥ብረት፥ ወይ ዓጽሚ 
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ዉልቃዊ ጽሬት 
ግቡእ ሜላታት ኢድ ምሕጻብ  
ኢድ ምሕጻብ ኣብ ግላዊ ንጽህና ምሕላው ወሳኒ ኣካል እዩ። ምግቢ ወለድ ሕማም ንምግታእ ምግቢ ቅድሚ ምሓዝ ኣብ ዝተፈለየ ናይ 
ኢድ መሕጸቢ ጋብላ ኢድ ምሕጻብ ኣድላይ እዩ። እቲ ጋብላ ኢድ መሕጸቢ ንኢድ ምሕጻብ ጥራይ እዩ ከምኡውን ፈሳሲ ሳምና፥ 
መወልወሊ ወረቐት ከምኡውን ናይ ጐዱፍ ታንካ ክህልዎ ኣለዎ። 

ርሑስ ኢድ 
ብዉዑይ ማይ 
(እንተንኣሰ  100 
ድግሪ ፋራንሃይት) 

ሳሙና ብሓይሊ ምድራዝ 
ን15 ሴከንድ 

ምሕጻብ ምድራቕ ማይ ምዕጻው 
ብመሓበሲ ወረቐት 
 

 

  ኣእዳዉካ ተሓጸብ 
 ናብ ምግቢ ቤት ክትኣቲ እንተለኻ  
  ገጽኻ፥ጸጉሪኻ፥ ወይ ከኣ ቖርበትካ ድሕሪ ምንኻእ 
  ሽቓቕ ድሕሪ ምጥቓምኻ 
  ጥረ ዉጽኢት እንስሳ ድሕሪ ምሓዝ 
 ጓሓፋት ድሕሪ ምዉሳድን ምጽራግን 
  ዝኾነ ርሳሕ ነገር ድሕሪ ምሓዝ 

 

ዝተቖረጸ ሕብሪ ቖርበት እንተድኣ ኣለካ(ኪ) 
ኢድካ ተሓጸብ፥  ጽሩይ ሽፋን ግበር ከምኡውን 
ጓንቲ ልበስ 
 
ብምኽንያት ቑስሊ፥ማህሰይቲ፥ ፋሻ፥ ወይ ከኣ 
መደልደሊ ክትሕጸብ እንተዘይኽእልካ ምስ 
ምግቢ ብሓንሳብ ምስራሕ ኣይትኽእልን። 

ንምብላዕ ዝተዳለወ ምግቢ ብጥራይ ኢድ  ኣይንካእን 
ንክብላዕ ድሉው ዝኮኑ ምግብታት ብባዶ የእዳው ኣይትሓዝን። ናይ ምግቢ ወለድ ሕማም ከስዕቡ ተኽእሎ ካብ ዘለዎም ተህዋስ 
ብኽለት ንምግታእ ኣካላዊ መካላኸሊ ተጠቐም። እዚኣቶም ተህዋስ ኢደ ብግቡእ ብምሕጻብ ምሉእ ብምሉእ ክዉገዱ ኣይክእሉን 
እዮም። 

ንምብላዕ ዝተዳለዉ ምግብታት፥ ዝብሰለ ምግቢ፥ ጥረ ፍሩታን ኣሕምልቲን፥ ዝተጋገረ ነገር፥ ናይ ጥዓሞት ምግብታት ከምኡውን በረድ 
የጠቓሊል። ኣካላዊ መከላኸሊታት: ናይ ረጒድ / ናይ ዋክስ ወረቓቕቲ፥ ጓንቲ ከምኡውን ኣቕሑ ንኣብነት ከም መንቀርቀር፥ መግሓጢ፥   
ከምኡውን መጨለፊ የጠቓሊል።  
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ዉልቃዊ ጽሬት 
ኽዳን-ደንቢ 
 

 ግቡእ መሽፈኒ ጸጉሪ 
 ጽሩይን ንጹህን ጨርቂ ምጥቓም 
 ኩሉ ቑስሊ ምሽፋን  
 ናይ ኢድ  መጋየጺ ኣይፍቀድን 
 ንጽር ቕናት ቀለበት  
 ሓጺርን ጽሩይን ጽፍሪ 

 ካብ ቖቢዕ ኣምልጡ ዝወጸ ጸጉሪ 
 ረሳሕ ኽዳን 
 ዝተቐልዐን ዝድምን ቑስሊ 
 ናይ ኢድ ቐለበት 
 ዝወቀበ ወይ ዘንጸባርቕ ቐለበት  
 ነዊሕ ፥ዝተቐብአ ከምኡ ከኣ/ወይ ሰብ ሰራሕ ጽፍሪ 

 

ፖሊሲ ጥዕና ሰራሕተኛ 
ንመዓልቱ ንስራሕ ካብ እትዳለወሉ ግዘ ጀሚሩ ግላዊ ጽሬት ኣብ ገዛ ይጅምር። ኩላትና ሕማም ከስዕቡ ዝኽእሉ ተህውስ ንሽከም። ከም 
ምግቢ ኣዳላዊ መጠን፥ ምግቢ ወለድ ሕማም ንምግታእ ጥዕናኻ ናይ ምንክብኻብ ሓላፊነት ናትካ እዩ።ንምግቢ ዚምርዝ ዓይነት 
ጀርም፥ሳልሞኔላ፥ሺገላ፥ ኢ-ኮሊ O157: H7፥ ሄፓቲትስ ኤ ወይ ከኣ Novgorod ኖሮቪረስ  ናይ ተባሂሉ ሕማም እንተጋጢሙካ ወይ 
ከኣ ካብዞም ዝስዕቡ ምልክታት ሓደ እንተጋጢሙካ ነቲ ዘስረሐካ ንገሮ: 

ተምላስ ዉጽኣት ረስኒ ዘለዎ ምቑሳል 
ጉሮሮ 

እቶም 5 ዓበይቲ ምግቢ ወለድ ሕማማት ንምዝካር 
ቐሊል መንገዲ 

 ዝተራኸሰ ምሕራድ ወይ 
ቑስሊ 

ኣብ ኢድን ቕልጽምን 

ዓይኒ ድም 
ምምላእ 

 ልኣኽ  
ሕማም 
ሰራሕተኛ 
ገዛ 
ሕጂ 

ሳልሞኔላ 
ሺጌላ 
ኢ ኮሊ 
ሄፓታይትስ A 
ኖሮ ቪረስ 

 

 

 መድሓኒት ከይተጠቐምካ ካብ ምልክታት ሕማም ን24 ሰዓታት ናጻ ክሳብ ዘይኮንካ፥ዳግም ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ። 
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ዝጸደቑ ፍልፍላት 
ምግቢ ካብ ዘይጸደቐ ከምኡ ከኣ/ወይ ዘይተፈቐደ ምንጪ 
ናይ መጀመርያ ነገራት መጀመርታ.... ሓንሳብ ካብ መቕረቢት  ምግቢ  ዝተቐበልካዮ ንሓደጋ ቅሉዕ ዝኾነ ምግብታት ተመሊስካ እንደገና 
ዉሑሳት ክትገብሮም ኣይትኽእልን ኢኻ። 
 
ንውሕስነት (TCS) ምግብታት፥ ብተወሳኺ ከም ሓደገ'ኛ ምግብታት (PHF) ተፈሊዮም ዝፍለጡ ምግብታት፥ ናይቶም ተጓዳእቲ ዝኾኑ 
ደቐቕቲ-ተህሃስ ዕቤት ንምግታእ ወይ ከኣ ዉህደቶም ንምደፍእ ጊዜን ናይ ሙቐት ቁጽጽር የድሊዮም እዩ። 

ዝተፈቐዶ ምንጪ ኣቕራቢ ዝበሃል ብሕጋዊ ኣገባብ ዝተፈለጠን ቑጽጽር ዝኽተልን እዩ። ኩሉጊዜ ግብኣታት ምግቢ ካብ መቐርቢ ቅድሚ 
ምቕባልካ ክተረጋግጽ ኣለካ። ኣብ እዋን ምግብታት ምቕባል እዞም ዝስዕቡ ምርግጋጽ ኣለካ: 

ናይ TCS ምግቢታት ንምቕባል ዘድሊ ሙቐት  ብኩሉ ነገር ንጥዕና ዝስማዕማዕ ዝዝሓለ ምግቢ 
135 ድግሪ 
ፋራንሃይት 

ሙቐት ሙዉቓት ምግቢታት 
(ልዕሊ 135 ድግሪ ፋራንሃይት) 

ዝተሰበረ፥ ዝጥለቐ  ወይ ከኣ ዝነቐዐ መትሓዚ 
ተሓሰም 

ዝተሰባበረ በረድ ወይ ከኣ ፈሳሲ ኣብቲ መትሓዚኡ 
ዘለዎ ምግቢታ ተሓሰሞ 

ሓደገኛ ዞባ! ኣብ  መንጉ 41 ድግሪ 
ፋራንሃይትን 135 ድግሪ 
ፋራንሃይን 

45 ድግሪ 
ፋራንሃይት 

ማዕረ እንቋቕሖ፥ ጸባ ከምኡውን 
ናይ ሼል ረጋቢት ብ 45 ድግሪ 
ፋራንሃይት ንምቕባል ተቐባልነት 
ኣለዎ 
 

41 ድግሪ 
ፋራንሃይት 
(ወይክኣ 
ልዕሊኡ) 

ዛሕዚ ዝሑል ምግብታት  (ካብ 
41 ዲግሪ ፋረንሃይት ንታሕቲ) 
ዝበረዱ ምግቢታት ዘይንጡፍ  
ዓጽሚ ክኸዉን ኣለዎም 

ዕሳዉ መብቀዒ ዕለት ምልክታት ብኽለት ባልዓት ወይ ምፍሳስ 
ምግቢ ለምበጥበጥ፥ መጠግጠግ ዝብል፥ ሕበሪ 
ቀለም ዘለዎ ወይ ከኣ ሕማቕ ሽታ ክህልዎ የብሉን 
 

በዚ ተጠቐም 
01-01-07 
ዝብለጸ ቕድሚ 
01-01-07 

ምግቢ እቲ ኣፍራዪ ንምጥቓም 
ኣብ ዘቐመጦ መዓልቲ ውሽጢ 
ኽኸዉን ኣለዎ። 

መዕሸጊታት ጽሩያት፥ ንቍጽ/ድሩቓት ከምኡውን 
ዘይተኸፈቱ ክኾኑ ኣለዎም 

ግቡእ ደረጃን ፋክቱርን ናይ ሽልስቶክ ምልክታት ንገለ ዓሳታት ዘጥፍኡ ጽግዕተኛ ሓሳኹ 
ምግቢ ንእንታይ ከምዝኾነ ከምኡውን ካበይ 
ከምዝመጸ ዝፍለጥ ክኸውን ኣለዎ። 
 

ናይ ሼልስቶክ ምልክታት ን 90 መዓልታት ኣብ 
ፋይል ውሽጢ ኮፍ ምባል ኣለዎም። 

ከይብሰሉ ወይ ከኣ ጥረ ኾይኖም ዝቐርቡ ዓሳታት 
እቲ ዓሳ ከመይ ከምዝበረደ ወይ ከኣ ከምዝዓበየ 
ዝገልጽ ሰነዳት ክህልዎ ኣለዎ። 

 

ብመቐርቢ ዝቐረበ ምግቢ እቲ ዝድለ መዐቀኒታት እንድሕር ዘይኣማሊኡ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ምቕባል ተሓሰሞ ኢኻ።  

ልምምድ ምቕባል ወይ ምሕሳም? 
ብጽቡቕ ኩነታት 
ብ45 
ድግሪፋራንሃይት 
ዝተዓቀበ ሳላጣ 
ካውሎ  

ጽሩይን ከምኡውን   
ቕርፊቱ ዘይተሰበረ ጥረ 
እንቋቑሖ ወናኒ ብ 45 
ድግሪ ፋራንሃይት 

ዝጥምቦቐ ከምኡውን 
ደበናዊ የዒንቲ ዘለዎ ዓሳ  

ሙቁር ፎርማጆ 
ብንእሽተይ መዉጻኢ 
ቅርጺ ቦታ 

ናብቲ መንክኢ ተፈንጢሩ 
ዝምለስ ሓዱሽ ስጋ 

 

ትክክለኛ ዳህሪ(ሙቐት) 
ምጭባጥ ሙቐት 

  

ዋላ’ኳ ምብሳል ምግብታት፥ ምግቢ ንምሕካም ቑጽሪ ተህዋስ 
ናብ ዉሑስ ደረጃታት ንምንካይ ብሕታዊ መንገዲ ምግቢ 
እንተኾነ'ውን፥ ናይ TCS ምግቢ ንድሕንነት ምእንታ ኣብ 
ትክክለኛ ሙቐት ክዕቀቡ ኣለዎም። ንድሕንነት ምእንታ 
ክሕግዝ (TCS) ምግቢታት ካብቲ ባክተርያ ብቕልጡፍ 
ዝዓብየሎም ሓደገኛ ዞባታት ሙቐት ርሒቖም ክጸንሑ፥ ጊዜን 
መቖጻጸሪ ሙቐትን ኣድላይ እዩ። ዉዑይ ምግብታት ብዉዑይ 
ከምኡውን ዝሑል ምግብታት ብዝሑል ኣቐምጥ! ግዘ ከም ናይ 

ሙቐት መትሓዚ ዞባ ዕቤት የለን 
135 ድግሪ 
ፋራንሃይት 
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ህዝቢ ጥዕና መቆጻጸሪ ክትጥቀመሉ እንተለኻ፥ ኣብ ናይ ገዛ 
መቐት ዘርከቡ ናይ TCS ምግብታት ንዝተወሰነ ጊዜ ኣብት 
ሙቐት ክጸንሑ ከምኡውን ካብኡ ምቁራጽ ክወጹ ኣለዎም። 

ሓደገኛ ዞባ 
ምግቢ ካብዚ ኣርሕቕ 

ባክተሪያ ይዓቢ 
ከምኡ ከኣ ይባዛሕ 

ዛሕሊ መትሓዚ ዞባ 41 ድግሪ ፋራንሃይት 
ዝሕቱል ዕቤት 

 

ትክክለኛ ምሕቓቕ 
ምግቢ ኣብ ዝሓቀሉ እዋን ብ 41 ድግሪ ፋራንሃይት ወይ ከኣ ካብኡ ንታሕቲ  ክኸዉን ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ። ዝተረጋገጸ ናይ መሕቐቒ 
ኣገባብ ተጠቐም። 

ኣብ ከይዲ መዝሓሊት  
ኣብ ከይዲ መዝሓሊት 

ኣቐድምካ ምትላም - ዓበይቲ 
ኣቕሑ ንብዙሕ  መዓልታት 

ክወስዱ ይኽእሉ። እታ 
መዝሓሊት ብ 41 ድግሪ 

ፋራንሃይት ወይ ከኣ ካብኡ 
ንታሕቲ ኣጽንሕ። 

ከም ኣካል ምብሳል  
ካብ መዝሓሊ ናብ መብሰሊ 
ምግቢ ብቐጥታ  ዉሰድ። 
እዚ ዉሑዳት ንዝኾኑ 
ምግብታት ግርም እዩ። 

ኣብ ማይክሮወይቭ 
(ብቐጥታ ንክበስሉ) 

ናብ ስሩዕ መኸሽኒ ብቕልጡ 
ምስጋር  ወይ ሙሉእ ብምሉእ 
ኣብ ማይክሮዌቭ ምብሳል። 

ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ 
ከያዲ ዝሑል ማይ 

ምጥላቕ  
እቲ ዝኸይድ ማይ ነቶም 
ዝተወገዱ ክፋላት ብቕልጡ 
ንምውጋድ ከምኡውን 
ንምንስፋፍ ዝኽእል ምዃኑ 
ኣረጋግጽ። ኩሉ ናይቲ ምግቢ 
ክፋሊታት ምሉእ ብምሉእ 
ውሽጢ እቲ ማይ  ዝተኣለኸ 
ምዃኑ ኣረጋግጽ። እቲ 
ዝዉሕዝ ማይ ዝሑል ክኸዉን  
ኣለዎ፤ እቲ ምግቢ ካብ 41 
ዲግሪ ፋረንሃይት ክብልጽ 
የብሉን። 
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ትክክለኛ ሙቐት( ዳህሪ) 

መብሳል 
ብዉሑስ ደረጃ ተህዋስ ብዝድለ ዓቐን ንምንካይ ብሕታዊ መንገዲ ናይ TCS ምግብታት በቲ ዝደልዩዎ መጠን ሙቐት ክበስሉ ምግባር  
እዩ። ናይ ምግቢ መጠን ሙቐት(ዳህሪ) ንምርግጋጽ ዝተስተኻኸለ ከምኡውን ንጹህ ዓይነት ቴርሞሜትር ተጠቐም። ኩሉ ክፍሊ እቲ 
ምግብታት ሙሉእ ብሙሉእ ዝበሰለ ምዃኑ ርግጸኛ ንምኹና ነቲ ናይ ሙቐት( ዳህሪ) መዕቀኒ ካብቲ ዓጽሚ ብርሑቕ ኣብቲ ብጣዕሚ 
ዕምቈት ዘለዎ ክፋሊ ውሽጢ ኣእትዎ። 

እቲ ምግብታት ንምብሳል ከምኡውን ዳግም ንምዉዓይ ትኽክለኛ መሳርሒ ተጠቐም። ምውቕ ምግቢ ንምትሓዝ ጥራይ ኣብ ዝተመደበ 
ኣቕሓ ምግብታት ከይተብስል ኢኻ። 

(መዘኻኸሪ፡ ዝንኣሰ መጠን መብሰሊ ሙቐት ን15 ሴከንድ ምጽናሕ እዩ።) 

165 ድግሪ ፋራንሃይት 
155 ድግሪ ፋራንሃይት 
145 ድግሪ ፋራንሃይት 
135 ድግሪ ፋራንሃይት 
ሓደገኛ ዞባ 
41 ድግሪ ፋራንሃይት 

•ኣብ ግዛ ዉሽጢ ንዝስርሑ ናይ TCS ምግብታት ሙቐት ንምሓዝ ኣብ ዉሽቲ ክልተ 
ሰዓት ዳግም ምዉዓይ። 
•ኣዕዋፍ ገዛ: ደርሆ፥ ደርሆ-ማይ፥ታኪን 
•ኣገደስቲ ምግቢታት 
• ልምሉማት/ንሳዕ ከምኡውን ዝተሸፈነ ረጉድ ምግብታት 
• ሙቐት ንምሓዝ ጥረ ናይ እንቋቑሖ ቕርፊት  
• ስጋ ምሉእ ቅልጽም * 
• ዓሳ ከምኡውን ናይ ባሕሪ ምግብታት 
• ንህጹጽ ኣገልግሎት ጥረ ናይ እንቋቑሖ ቕርፊት  
• ዕቤቶም ንክቕጽሉ ዝበሰሉ ፍራምረታት፥ ኣሕምልቲ ከምኡውን ጥረ-ምረታት 
ሙቐት ንምሓዝ  
• ብምፍብራኽ ንዝተሰርሑ ናይ TCS ምግብታት ኣብ ክልተ ሰዓት ዉሽጢ ምውዓይ 
•ሙቐት ምሓዝ 
•ኣብ መንጎ 41ድግሪ ፋራንሃይትን135 ድግሪ ፋራንሃይትን 
•ዛሕሊ ምሓዝ 
•ዝበረዱ ምግቢታት  ብድስኩል በሪዶም ክዕቀቡ እዮም 
 

*ጥብሲ ን112 ደቓይቕ ወይ ከኣ ክሳብ ሓደ ዝበሰለ ናይ ምግቢ ኣደላልዋ ካርታ ን130 
ድግሪ ፋራንሃይት  ክበስል ይከኣል እዩ። 

  ናይ TCS ምግቢታት መሊኦም ክበስሉ ዘይክእሉ፥ ዓማዊል ብኸምኡ 
እንተኣዚዙ ከምኡ ከኣ ኣብቲ ናይ ምግቢታት ዝርዝር ናይ ዓማዊል ኣማራጺታት 
እንተሃሊዩ ጥራይ እዩ። 
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ትክክለኛ መጠን ሙቐት( ዳህሪ) 
 

ሜላታት መዝሓሊ 
ንምዉዓይ ናይ TCS ምግብታት በዓል ክልተ-ደረጃ መዝሓሊት 
መስርሕ የድሊ፡ ኣብ ክልተ ሰዓታት ውሽጢ ካብ 135 ድግሪ 
ፋራንሃይት ክሳብ 70 ድግሪ ፋራንሃይት  ከምኡውን ብ 70 ድግሪ 
ፋራንሃይት ክሳብ 41 ድግሪ ፋራንሃይት ኣብ ዝቕጽል ኣርባዕተ ሰዓታት 
(ኣብ መዓልቲ ብጠቕላላ ካብ 6 ሰዓታት ንላዕሊ ክዘሊል የብሉን)። 
ምግቢ ብፍጥነትን ብውሕስነትን ምዝሓል፥ ምግቢ ኣብ  ሓደገኛ ዞባ 
ሙቐት ዝንኣሰ ጊዜ ዝጸንሐ ምዃኑ ንምርግጋጽ ኣድላይ እዩ። ከይዲ 
መስርሕ ምዝሓል ዘቀላጥፍ ሜላታት ተጠቐም፥ ንኣብነት ከም በረድ 
ምሕጸቢ መሕጸቢ ወይ ከኣ ዉዑይ ምግብታት ብንእሽተይ ሸሓኒ 
ውሽጢ መቓቕልካ ምቕማጥ ከምኡውን ኣብ መዝሓሊት ውሽጢ 
ምቕማጥ።  እቲ ሙቐት (ዳህሪ) ንምምላጥ ብስሩዕ ነቲ ምግቢ 
ምሕባር። 

2 ሰዓታት 
 
 
 
4 ሰዓታት 

135 ድግሪ ፋራንሃይት 
 
70 ድግሪ ፋራንሃይት 
 
41 ድግሪ ፋራንሃይት 

 

ዕለት ምግቢ መጀመሪ ግዘ 
ከምኡዉን 
ሙቐት 

ብ 1 ሰዓት ብ 2 
ሰዓታት 

135 ድግሪ 
ፋራንሃይት 
ክሳብ 70 
ድግሪ 
ፋራንሃይት 
ኣብ ክልተ 
ሰዓት? 

ብ 3 
ሰዓታት 

ብ4 ሰዓታት ብ 5 
ሰዓታት 

ብ 6 
ሰዓታት 

70 
ድግሪፋራንሃይት 
ክሳብ 41 ድግሪ 
ፋራንሃይት ን 4 
ሰዓታት? 

3-20 ሾርባ 9 ቅ.ቀ 
135 ድግሪ 
ፋራንሃይት 

10 ቕ.ቀ 
120 ድግሪ 
ፋራንሃይት 

11ቅ.ቀ 
90 ድግሪ 
ፋራንሃይት 

 12ድቀ 
65 ድግሪ 
ፋራንሃይት 

1ቅቀ 
40 ድግሪ 
ፋራንሃይት 

   

6-27 ሩዝ 3 ድ.ቐ 
135 ድግሪ 
ፋራንሃይት 

4 ድቀ 
90 ድግሪ 
ፋራንሃይት 

5 ድቀ 
68 ድግሪ 
ፋራንሃይ 

 5 ድቀ 
55 ድግሪ 
ፋራንሃይት 

7ድቀ 
55 ድግሪ 
ፋራንሃይት 

8ድቀ 
45ድግሪ 
ፋራንሃይት 

9ድቀ 
39 ድግሪ 
ፋራንሃይት 

 

 
ሾርባ ንክልተ ሰዓት ዝኣክል ብ165 ድግሪ ፋራንሃይት  ክመውቕ 
ኣለዎ። እቲ መረቕ ምቁራጽ ክኸውን ኣለዎ። 

እቲ ሩዝ ናይ 70 ድግሪ ፋራንሃይት ከምኡውን ናይ 41 ድግሪ 
ፋራንሃይት ድሌት ኣብ6 ሰዓታት ውሽጢ መስርሕ ዝሕለት 
ዘማለአ። 

 
ምስትኽኻል ቴርሞሜትር 
ቴርሞሜትር ናይ ምግቢ ድሕነንት ንምርግጋጽ 
ክህልወካ ዘለዎ ወሳኒ መሳርሒ እዩ። ዉሽጣዊ ዓቐን 
ሙቐት(ዳህሪ) ናይቲ ምግቢ ቕድሚ ምዕቃንኻ ነቲ 
ቴርሞሜትርካ ምስትኽኻል ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ። 
ነንሕድሕዱ ናይ ዳህሪ መዕቀኒ በብግዚኡ, ከምኡውን 
ሓድሽ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ፥ ከምኡውን ኣብ ዝኾነ ጊዜ 
እቲ ቴርሞ ሜትር እንትወድቕ ኣስተኻኽሎ። ነቲ 
እትዕቕኖ  ምግቢ ትኽክለኛ ቴርሞ ሜትር  ተጠቐም። 

ስትም ቴርሞ ሜትር ብትክክል 
ንምስትኽኻል ዘድልዩ ደረጃታት  
1.እቲ መሳርሒ ብበረድ ምምላእ 
2. ጽሩይ ማይ ወስኸሉ (እቲ በረድ 
ክንሳፈፍ የብሉን)። 
3. እቲ ቴርሞ ሜትር ናብኡ ኣጥልቆ። 
4.ብዝግባእ ኣሕቢሮ። 
5.ናብ 32 ድግሪ ፋራንሃይት ቕድሚ 
ምምዕርራይካን30 ሴከንድ ተዓገስ 

ርእሲ 
ቅርቅርቲ ሄክስ ምትዕርራይ  
ስቲም 
በረድ ማይ (32 ድግሪ 
ፋራንሃይት) 
 
2 ሴከንድ 
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ብኽለት ምግቢ 
ተመሓላላፊ ብኽለት  
ተምሓላላፊ ብኽለት ዝጋጥም ተህዋስ ካብ ሓደ  ምግቢ ወይ ከኣ መልክዕ ናብ ካልእ ክፋሊ ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ጊዜ እዩ። 

እቲ ናይ ምግቢ ወለድ ሕማም ዝመጽእ ካብ: 
• ዝተበከሉ ነገራት ናብ ምግቢ ምውሳኽ። 
• ብደጋዊ ዝነኻኽኡ ምግቢታት (መሳርሒታትን ኣቕሓን) ብዝግባእ ዘይጸረዪ ከምኡውን ንጹሃት ዘይኮኑ። 
• ንምብላዕ ዝተዳለዉ ምግቢታት ብጥረ ምግቢታት ንምንካእ ወይ ከኣ ንምንጥብጣብ ምፍቓድ 
• ዝተበከለ ምግቢ ዝነኽኡ የእዳው ካብኡ መሊሶም ምግቢ ንምብላዕ ዝተዳለዉ እዮም። 
ካልኦት ተመሓላለፍቲ ብክለታት ዝውገዱ; 
•ምህርታት  (ንኣብነት ናይ እንቋቕሖ ቅርፊት፥ ስጋ፥ዓሳ፥ ኣዕዋፍ ገዛ) ከምኡውን ንምብላዕ ዝተሰናድኡ ምግብታትን ዝተፈላለዩ ቑራጽ 
ቦርዲታትን መጻብሒን ምጥቓም  ወይ ከኣ ኣብ መንጎ ምጥቓም  ንጹሃት ከምኡውን ጽሩያት መሳርሒታት ምጥቃም። 
•ረሰሓት ኣቑሑ ካብ ምግቢ ወይ ከኣ ካብ ናይ ጽሬት መሳርሒታት ምፍላይ። 
•ካብ ጽሩይ፥ ንጹህ ናይ ስራሕ  ጸፍሒ ብምጅማር  ድሕሪኡ ንኩሉ ናይ ስራሕ ቦታን መሳርሒታትን ምጽራይን ምንጻህን ከምኡ ድማ 
ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ስራሕ መጻብሒ ምሕጻብ።  
• ዝኾነ ዝብላዕ ነገር ኣብቲ ዝበረደ ዘይምቕማጥ 

ምጽራይን ምንጻህን 
ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ እቲ መሳርሒ ብምሕጻብ ዝጸረየን ዝነጽሀን ምዃኑ ኣረጋግጽ። ኣብ እትጥቀመሉ  እዋን በቢ ኣርባዕተ ሰዓታት 
ምጽራይን ምንጻህን መጻብሒን ከምኡውን መሳርሒታትን።  
መሕጸቢ ሸንኬሎታት  
ክሎሪን ከም ከኣ ኳተርናርይ ኣሞኒያ (ኳትስ) ተቐባልነት ዝረኸቡ ናይ መጻራረዪ ዓይነት እዮም። ንልክዕነት ጽዕቐት ከምኡውን 
ንምትእስሳር ጊዜ ናይቲ መፍረያይ ምኽርታት ምኽታል። ነቲ መጻረዪ ብዝተቐንጠጠ ወረቓቒቲ ፈተነ ብምፍታን እቲ ጽዕቐት 
ምርግጋጽ። ኣብ ዝኾነ ናይ ምግቢ ኣገልግሎት ቐረብ ወይ ከኣ ምድላው ኣብ ዝኾነ ናይ ጽሬት መሕጸቢ ሸንከሎ ዝቕመጠ ዓለባ ይሃሉ። 

ሰለስተ- ክፍሊታት መሕጸቢ ኢድ 
ኩሉ ግዘ ፥ብኢድ ንዝካየድ ግቡእ ሓጸባ ኣቑሑት ኩሉ 
ግዘ  ነቶም ሰለሰተ -መረብረቢ መሕጸቢ እንዳ እንዳ 
ክሽነ-ተጠቐም ከምኡውን ነቶም ሓሙሽት ደረጃታት 
ተኸተለ፡ ቕድመ- ምሕጻብ (ምፍሓቕ) ምሕጻብ፥ 
ምድራዝ፥ምጽራይ ከምኡዉን ብኣየር ምድራቕ  

ቕድሚ-
ምሕጻብ 

ዝወዓየ ማይ 
ሳሙና ብ110 
ድግሪ ፋራንሃይት 

ብጽሩይ ማይ 
ምልቕላቕ  

ዝተረጋገጸ 
ከሚካል 
መጻረዪ  

ኣብ ኣየር 
ምድራቕ 

ማሽናት ድስቲ  
(ዝልዓለ ሙቐትን ኬሚካልን) 
ምጽራይ ቍጽሪ ጀርሚታት ናብ ዉሑስነት ዘለዎ ደረጃታት ዘጉድል እዩ። ኬሚካላትን ከምኡውን ሙቐት ናይ ምግቢ መራኸቢ 
ጸፊታት ንምጽራይ ኣብ ረብሓ ዝዉዕል እዩ። ንትኽክለኛ ኣጥቓቕማ ኣብ ዝባን እቲ ማሽን ዘሎ መምርሒ ወይ ከዓ ሰሌዳ መረዳእታ 
ኣንብብ። ንደጋዊ ሙቐት ምግቢ ዝራኸበሉ ጸፍሒ ኣብ ዝለዓለ ናይ ሙቐት (ዳህሪ) መቆጻጸሪ ማሽን  ውሽጢ እንተወሓደ ናብ 160 
ዲግሪ ፋረንሃይት ክበጽሕ ኣለዎ። ዝተቐንጠጠ መፈተኒ ወረቓቕቲ ብምጥቃም ናይ ቀመማዊ ጽሬት ትኽክለኛ ጽዕነት ዓቅን። ዝነኣሰ- 
ዝዓበየ ቴርሞሜትር ወይ ከኣ ናይ ሙቐት-ማእከላዊ ቴፕ ብምጥቃም  ናይቲ ዝለዓለ ናይ ዳህሪ መቆጻጸሪ ድስቲ ማሽን ዝለዓለ መጠን 
ሙቐት ዓቅን።
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ብኽለት ምግቢ፡ 

ካልኦት መበገሲታት ብኽለት ምግቢ  
ምህርቲ ምሕጻብ 
ቅድሚ ምኽታፍ ፥ ቕድሚ ምስ ካልኦት ነገራት ምሕዋስ ወይ ምብሳል ብማይ ነቶም ፍረ-ምረታት ከምኡውን ኣሕምልቲ ኣብ ወሓዚ 
ማይ ምሕጻብ። ሓሳኹ ከምኡውን ርስሓት ኣብ ኣቝጽልቲ  እቶም ምህርቲታት ውሽጢ ክሕበኡ ይኽእሉ። ደጋዊ ኣቝጽልቲ ምዉጋድ 
ከምኡውን ሰላጣ ከምኡውን ዘቢብ ምሉእ ንምሉእ ምፍላይ። ብዝግባእ ምልቕላቕ። ኣብ ምድላው እዋን ነቲ ዝቖሰለ ወይ ዝተበላሸወን 
ኣካል እቲ ኣሕምልቲ ከምኡዉን ፍረ-ምረታት ቖሪጽካ ምድርባይ። 

ኣቑሑ መዐቀቢ 
ኣቑሑ በዞም ዝስዕቡ መንገዲ ኣቐምጥ- 

• ብተመሳሳሊ ኣንፈት ብመትሓዚ ኣእዳው 
• ብቐሊል ልስሉስ ከምኡውን ብቐሊል ክጸሪ  ዝኽእል ናይ ምግቢ መራኸቢ ቅርጺ 
• ካብ135 ዲግሪ ፋረንሃይት ወይ ከኣ ካብኡ ንላዕሊ፥ 41 ድግሪ ፋራንሃይት ወይ ከኣ ካብኡ ንታሕቲ ኣብ ዘለዎ ማይ  
•ኣብ ወሓዚ ማይ 
መቖጻጸሪ ባልዕ (ኣናጹን ሓሳኹን) 
ናይ ባልዕ ኣብነታት ድዱዕ፥ ሃመማ ከምኡውን ኣናጹ የጠቓሊል። 
ውሁድ ናይ ባልዕ መቆጻጸሪ (IPM) ናይ ባልዕ መጥፍኢ ሜላታት ሓሳኹ ንክርሕቑ ከምኡውን ምፍላሕ ንምቁጽጻር ቑልፊ ተኸታታሊ 
መከላኸሊ ሜላታት እዮም። 
• ቐረብ፥ ምግቢ ከምኡውን መጽለሊ ምኽላእ 
 • ፍቓድ  ምስዘለዎ ናይ ባልዕ መጥፍኢ ክኢላ ብሓንሳብ ምስራሕ 
• ኣብ መሬት፥ መንድቕ ከምኡውን መስቀሊታት ዘሎ ኩሉ ነዃላትን ክፍተታትን  ምዕጻው 
• ሓሳኹ ንከይኣትዉ ማዕጾ፥ ስክሪንስ ከምኡውን መሳኹቲ ምዕጻው 
• መጋረጃታት  ኣየር ክሰርሑ ግበር 
ናይ ባልዕ ምፍላሕ ምልክታት ነዞም ዝስዕቡ የጠቓሊል: 
•ሓሳኹ ብዝተፈላለየ ዓቐን ከምኡውን ናይ ዕቤት ደረጃታት ምዕዛብ። 
•ካብ ባልዕ ተቖጻጻሪ ኣካል ብተረኽበ ሪፖርት ናይ ባልዕ መጥፍኢ ምንቅስቓስ ምክያድ። 
•ኣብ መንድቕ ከምኡውን ምድሪ ቤት ናይ ኣናጹ ሓርኢ  ኣብ ምድሪ ቤት ወይ ከኣ ኣብ መሳርሒታት ወይ ከኣ ሓሪኢ ድዱዕ  (ንኣሽቱ 
ጸሊም ነጥብታት) ምርካብ። 
•ኣብ ኣቑሑት ምግቢ ምልክት ንዝተነኸሰ 
ሓደ ንጽል ኣንጪዋ ኣብ ውሽጢ መሳለጢያ ምህላው ቕልጡፍ ዝኾነ ናይ ባልዕ ተቖጻጻሪ ምክክር የድልዮ። "ንቤተሰብ ረብሓ ጥራይ"  
ተባሂሉ ዝተነጸረ ጸረ-ባልዕ ኣይትጠቐሙ። ፍቓድ ዘሎዎ ናይ ባልዕ ተቖጻጽጻሪ ክኢላ ጥራይ እዩ ጸረ-ባልዕ ክገብር ዝኽእል። 
ኣብ እንዳ ኽሽነ ምትኻኽን/ምብላዕን 
ኣብ እንዳ ክሽነ ሽጋራ ምትካኽ፥ ምብላዕ ከምኡ እዉን ምስታይ ዝምልከት ሕግታት: 
•ምግቢ ኣብ ግዘ ምድላዉ ወይ ከኣ ምቕራብ ምግቢ፥ ምግቢ ኣብ ዝዳለወሎም  ወይ ከኣ ዝቐርበሎም ቦታታት እንዳሃለኻ፥ 
መሳርሒታት ከምኡ ኣቑሑት መጻብሒ ኣብ ዝሕጸብሉ ቦታታት ኮይንኻ ምብላዕ፥ ሽጋራ ምትካኽን መስተ ምስታይን ምክልካል። 
•ምብላዕ ከምኡውን ሽጋራ ምትካኽ ካብ ምግቢ ወይ ከኣ መሕጸቢ ኣቕሑ ቦታታት ወጻኢ ኣብ ዝተፈቐዱ ዝተፈለዩ ቦታታት ጥራይ እዩ 
ዝፍቀድ። 
• ሽጋራ ምትካኽ ምስቲ ናይ Nevada ናይ ዘቤት ውሽጢ ኣየር ምጽራይ ዝምልከት ሕጊ ዝቓደው ክኾኑ ኣለዎም። 
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ዕቀባ ዝዝሓለ ምግቢ 
ምግቢ ወለድ ሕማም ንምግታእ ግቡእ ክዘና ምግብ ከምኡዉን ምድላው ቑልፊ መፍትሕ ኣካላት እዮም። ምግቢታት ካብ ብከላ 
ንምግታእ ኸዚን ከምኡውን ምግቢ ኣዳሊው። 

ኩሉ ዝተዳለዉ ምግብታት ኣብ መኽዘን 
ውሽጢ ክቕመጡ ከለዉ ክሽፈኑ፥ 
ምልክት ክግበሮም ከምኡውን መዓልቲ 
ይቕመጠሉ። 
 

ኩሉ ዝተዳለዉ ምግብታት ኣብ መኽዘን 
ውሽጢ ክቕመጡ ከለዉ ክሽፈኑ፥ ምልክት 
ክግበሮም ከምኡውን መዓልቲ ይቕመጠሉ። 

ኣብ መሳለጢያ ውሽጢ ዝተሰናድኡ 
ናይ TCS ምግብታት መዓልቲ 
ክቕመጠሎም ከምኡውን ኣብ 
ሸውዓተ መዓልታት ውሽጢ ንረብሓ 
ክዉዕሉ ኣለዎም። 

 ኣብ መሳለጢያ ውሽጢ ዝተሰናድኡ ናይ TCS 
ምግብታት መዓልቲ ክቕመጠሎም ከምኡውን 
ኣብ ሸውዓተ መዓልታት ውሽጢ ንረብሓ 
ክዉዕሉ ኣለዎም። 

 

 ዝበሰሉ ከምኡውን ንክብልዑ  ዝተዳለዉ 
ምግብታት 

 

 ዝጸረዩ ፍረ-ምረታት ከምኡውን ኣሕምልቲ   
 ዘይተሓጸቡ ፍረታትን ኣሕምልቲን  
እቲ ቴርሞሜትር ኣብቲ ኣዚዩ ዝወዓየ 
ክፍል ክፍሊ ኣቐምጦ። 

ጥረ  ዓሳ፥ ናይ ባሕሪ ምግብታት፥ ሙሉእ  
ናይ ቅልጽም ስጋ ከምኡውን እንቋቕሖ፡ 

 

 ጥረ ስጋ  
 ጥረ ናይ ደርሆ፥ ደርሆ-ማይ፥ ታኪን፥ ኣዕዋፍ 

ገዛ ከምኡውን ኣገደስቲ ምግብታት 
እንተወሓደ ኣብ ልዕሊ ሽድሽተ 
ኢንች  ምቕማጥ 

 

ምግብታት  ሸፊንካ ኣቐምጥ፥ ኣብ ትሕት ዝበለ ቦታ ናይ እንስሳ ጥር ምህርቲ ምኽዛን ከምኡውን ንምብላዕ ካብ ዝተዳለዉ ምግብታት 
ብምርሓቕ ምሓዝ፥ ጽሩይን ንጹህን ኣቕሓ / መጻብሕ ምጥቃም፥ ከምኡውን ሓፈሻዊ ናይ ሰራሕተኛ ጹብቕ ልምድታት ምምላእ 
ድሕንነት ምግቢ ንምሕላው ይሕግዝ። 
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መፍትሒ-ቓላት 
ዝተፍቐሉ ምንጪ/መቕረቢ 
ብጥዕና በዓል መዚ ተቐባልነት ዘሎ ምግቢ፥ ቀራቢ፥ ኣፍራይ፥ ኣሳለጢ፥ 
ወይ ከኣ ዝኾነ ሰብ ወይ ንግዳዊ ትካል፥ ብናይ ጥዕና ሽፋን ወሃቢ 
ምግቢ ወይ ከኣ ተኸላኻሊ ዝኾነ፥ ምስ መሰረታዊ መትከላት፥ 
ልምድታት፥ ከምኡውን ናይ ህዝቢ ጥዕና ዘይጻባእ ብሓፈሻ ተቐባልነት 
ዘለዎም መለኪዕታት ብምምርኳስ ምግቢ ንመሸጣ ወይ ንቐለብ 
ዘቕርብ። 
 
መስተኻኸሊ 
ምስ ፍሉጥ ደረጃ ብሓንሳብ ብምንጽጻር ከም ቴርሞሜትር  ዝበለ ናይ 
መዕቀኒ መሳርሒ ልክዕነት ምትዕርራይ። 
 
ናይ ተጠቀምቲ ምምኸሪ ወይ ምምርሒ 
ተጠቀምቲ ጥረ ወይ ዘይበሰሉ ዉጺኢት እንስሳ ከምኡ እዉን ኣብ ጥረ 
ወይ ክኣ ዘይበሰሉ ናይ እንስሳ ምህርቲ ኣመልኪቱ ዝቆመ ናይ 
ምግብታት ዝርዝር ውሽጢ ዝተነጸሩ ዝኾኑ ዓይነት ምህርቲታት ኣብ 
ዝበልዕሉ እዋን ናይ ምግቢ ወለድ ሕማም ኣብ ምዉሳኽ ዘለዎ 
ሓደጋታት ኣመልኪቱ ንተጠቀምቲ ዘፍልጥ ጽሑፍ እዩ። 
 
ብኽለት  
ሓደ ፍሉይ ነገር ወይ ከኣ ኣብ ምድላው ዘይጽሩይ ወይ ከኣ ጎዳኢ 
ዘካተተ ዘይልሙድ፥ ብፍላይ ተመሓላላፊ ዝኾነ ፍሉይ ነገራት ምንባር። 
እቶም ሰለስተ ናይ ብከላ ዓይነት ኣካላዊ፥ ተፈጥሮኣዊ ከምኡውን 
ኬሚካላዊ የጠቓሊል። 
 
ምዝሓል  
ናይ ምግቢ ናይ ሙቐት ዓቐን ብቕልጡፍ ዝንኪ ክልተ ደረጃታት። ደረጃ 
ሓደ ኣብ ክልተ ሰዓት ውሽጢ ካብ 135 ድግሪፋራንሃይት ክሳብ 70 
ዲግሪ ፋረንሃይት ክዝሕል ይኸውን፥ ካብኡ 2 ይ ደረጃ ካብ 70 ዲግሪ 
ፋረንሃይት ናብ 41 ዲግሪ ፋረንሃይት ኣብ ኣርባዕተ ሰዓት ውሽጢ 
ይበጽሕ። ምዝሓል ካብ ሽድሽተ ሰዓታት ብጠቕላላ ክዘሊል 
ኣይኽእልን። 
ተመሓላላፊ ብኽለት 
ጽሬቶም ብዘይሓለዉ መሳርሒታት፥ ከይዲ ስራሕቲ ወይ ከኣ ምህርቲ 
ምኽንያት ካብ ሓደ ጸፍሒ ናብ ካልእ ከም ተህዋስ፥ደቀቕት-ተህዋስ ወይ 
ከኣ ካልኦት ጎዳእቲ ዝኾኑ ፍሉያት ነገራት ከም በዓል ኬሚካላት 
ምሕላፍ እዩ። 
 
ፖሊስ ጥዕና ሰራሕተኛ  
ናይ ምግቢ ወለድ ሕማም ከመሓላሊፉ ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት ናይ 
ምፍላይ ከምኡውን ምእጋድ/ ምውጋድ ከይዲታት። ካብዚ ብተወሳኺ 
ኣብ መግቢ ምእኽላ ውሽጢ ምግቢ ወለድ ቫይረሳት ከምኡውን 
ባክተሪያታት ንምግታእ ጣልቃ ናይ ምእታው ምንቅስቓሳት የቕርብ። 

መሳሪሒታት  
ኣብ ናይ ምግቢ ምስረታ ስራሕ ንምክያድ ዝጥቀም ኣቕሓ ኮይኑ፥ ነገር 
ግን ኣብዚ ጥራይ ዘይተደረተ፥ እቲ ማሽን፥ መጥሓዚ፥ጉልባብ፥ በረድ 
መስበሪ፥ ስጋ መጥሓኒ፥ መሕወሲ፥ፎርኖ፥ ናይ መዝሓሊት እዝኒ፥ 
ሚዛን፥ መረብረቢ፥ መምተሪ፥ ምድጃ ከምኡውን ጣውላ እንኮላይ። 
ምግቢ 
ጥረ፥ ዝበሰለ ወይ ከኣ ተጠጥቑ ክብልዑ ዝኽእሉ ነገራት፥ በረድ፥ 
መስተ ወይ ከኣ ኣብ ረብሓ ዝውዕል ኣበረኛ ንጥረ ነገር ወይ ከኣ ኣብ 
ረብሓ ንክዉዕል ምሉእ ብምሉእ ወይ ከኣ ብኸፊል ንሰብኣዊ ሃልቂ 
ወይ ከኣ ንሽያጥ ዝቐርብ። ማስቲካ እዉን  ከም ምግቢ ይቑጸር። 
ምግቢ ወለድ ሕማም 
ዝተበከለ ወይ ከኣ ዝተበላሸወ ምግብታት ወይ ከኣ ማይ ብምዉሳድ 
ስዒቡ ዝመጽእ ዝኸፈአ ናይ ጥዕና ሽግር። 
Germ  
ረቒቕ- ተህዋስ ብፍላይ ሕማም ንምምጻእ ምኽንያት ዝኾኑ። 
ሪኡይ ሓደጋ ጥዕና 
ሓደ ምህርቲ፥ ልምዲ፥ ኩነታት፥ ወይ ከኣ ክስተት ሽዑ ንሽዑ 
መስተኻኸሊ ዝጠልብ ኩነታት ወይ ከኣ ስራሕቲ ምዕጻው ዝጠልብ 
ከም ናይ ማይ ምጥፋእ ፥ ርስሓት ምምላስ፥ ከምኡውን  ናይ ባልዕ 
ኢንፈክሽን ዝኣመሰለ ተርኢዮ ወይ ሓደጋ ጥዕና ዝተፈጠረ ኩነታት 
ከምዘሎ ዝመላኽት እኹል መረዳእታ ክህሊ እንተሎ  ዘመላኽት እዩ። 
 
ብበዝሒ ምርባሕ ወይ ምፍላሕ 
ብጣዕሚ ዘይተለመደ ብዙሕ ቍጽሪ ዘለዎም ሓሳኹ ወይ ከኣ እንስሳ 
ኣብ ሓደ ቦታ ብፍላይ ጉድኣት ወይ ከኣ ሕማም ከምጽኡ ዝኽእሉ 
ምህላው። 
ጽግዕተኛ ሓሳኹ 
ኣብ ከባቢኦን ውሽጢ ወይ ከኣ ኣብ ኻልእ ኣካል (ዝጽጋዕ) ውሽጢ 
ዝነበር ሓደ ባልዕ ከምኡውን ብናይቲ ካልእ ወጻኢታት ፍሉይ ነገራት 
ብምውሳኽ ረብሓ ዝረኽቡ። 
መቐረቢ ምግቢ 
ምግቢ ኣብ ዝስርሐሉ ጊዜ ኣብ እዋን እቲ ምስረታ ምግቢ ኣፍልጦን 
ሓላፍነትን ሃልዩዎ ዝተረኸበ ዉልቀ ሰብ።  
ሓሳኹ 
ምግቢ ወይ ከኣ ኣዝርእቲ ዝጎድኡ ወይ ከኣ ካልኦት እንስሳ ኮይኖም፥ 
ፍጹም ተደለይቲ ዘይኮኑ ከምኡውን መብደምቲ ዝተሓላለኸ ብኽለት 
ሕማም ክስዕቡ ዝኽእሉ እዮም። 
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መፍትሒ-ቓላት 
ጸረ-ባልዕ 
ኣብ ስርዓተ ምግቢ ማእኸል፥ ፍቓድ ዝተወሃቦ ናይ ምግቢ መቆጻጸሪ 
በዓል ሞያ ዝትግበረሉ ሓሳኹ ንምቅታል ኣብ ረብሓ ዘውዕሎ ፍሉይ 
ነገር ወይ ከኣ ኣቕሓ። 
 
ምውዓይ ወይ ምማቕ 
ቅድም በሲሉ ናብ ዝጸንሐ ምግቢ ሙቐት ምግባር 
ንምብላዕ ዝተዳለወ (RTE) ምግቢ 
ብዘይ ተወሳኺ ምድላው ወይ ከኣ ምብሳል ዝብላዕ ምግቢ። 
መንጽሂ 
ሕማም ዘምጽኡ ጀርሚታት ወይ ደቅቕቲ-ተህዋስ ናብ ተቐባልነት 
ዘለዎም ደረጃታት ንምንካይ ዝለዓለ ደረጃ ሙቐት ወይ ከኣ ኬሚካላት 
ናብ ምግቢ ዝነኻኽአሉ ጸፍሒ ምግባር ። 
ሼልስቶክ 
ጥረ፥ ከም ኣብ ናይ እንቋቕሖ ወይ ከኣ በናና ከም ናይ ሞሉስካ፥ 
ቕንጢሻራ ዝበለ ቅርፊታት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ምልክታት 
ናይ ሕማም ወይ ከኣ ቃንዛ ምልክት ወይ ከኣ ሓባሪቶ፥ መብዛሕትኡ ግዜ 
ኣብ ሓደ ሰብ ከመይ ከም ዝስመዖ ወይ ከኣ ዝርኢ ለውጢ ዝሕብር 
እዩ። 
ሙቐት(ዳህሪ) 
ኣብ ሓደ ምህርቲ ዘሎ ብቴርሞሜትር ዝተዐቀነ መጠን ሙቐት ወይ 
ዛሕሊ ። 

ሓደገኛ ዞባ ሙቐት 
ተህዋስ ወይ ከኣ ንኣሽቱ ባክተሪያታት ሓደገ'ኛ ብዝኮኒ ፍጥነት ኣብ 
መንጎ (ካብ 41-133 ድግሪ ፋራንሃይት ዘሎ ናይ ሙቀት(ዳህሪ) ዓቐን። 
ምምኻኽ 
ካብ ደረቕ ፥ በራድ ኩነታት ብዝተፈቐደ ሜላታት ናብ መዝሓሊት 
ዳህሪ ምልዋጥ። ብተወሳኺ ምፍራስ ተባሂሉ እዉን ይጽዋዕ። 
ቴርሞሜትር 
ሙቐት ንምልካዕ ተባሂሉ ዝተሰርሐ መሳርሒ እዩ። 
ቕጽጽር ግዘን ሙቐትን ንድሕንነት (TCS)  
ምኽንያት ሕማም ክኾኑ ናይ ዝኽእሉ ደቀቕቲ-ተህዋስያን ዕቤት ወይ 
ምስራሕ መርዚ ንምድራት ከም ስጋ፥ ዓሳ፥ እንቋቕሖ፥ ጸባ ከምኡውን 
ዝተኸተፈ ሰላጣ፥ ንውሕስነት ዘድሊ ጊዜ ከምኡውን ናይ ዳህሪ 
ቁጽጽር ዝጠልቡ ምግብታት እዮም። 
ግዘ ከም መቆጻጸሪ ጥዕና ህዝቢ 
ዕቤት ጀርሚታት ወይ ከኣ ደቀቕቲ-ህዋሳት ንምቁጽጻር ግዘ ከም 
ረብሓ ዝጥቀም መስርሕ እዩ። በዚ ኣገባብ ዝተቐሚጡ ምግቢታት 
ድሕሪ ኣርባዕተ ሰዓት ምሻጥ ወይ ከኣ ምውጋድ ግድን ክኸውን 
ኣለዎ። 
መጻብሒ 
ንምግቢ ንምድላው፥ንምጉዓዝ፥ ንምክፍፋል፥ ንሽያጥ ወይ ከኣ 
ንብዙሕ ኣገልግሎት ወይ ከኣ ንንጽል ኣገልግሎት ወይ ከኣ ኣቕሓ ከም 
መጠቐለሊ ወረቐት፥ መንቀርቀር፥ ማንካታት፥መንጨለፍ፥ ወዘተ 
ዝበሉ ምግቢ ዝነኻኽኣሎም መተሓሐዚ እዮም። 



ወረዳ ጥዕና ደቡባዊ ነቫዳ    15      መስልጠኒ መጽሓፍ ኣተሓሕዛ ምግቢ 

መዘኻኸሪ 


	ሰደቓ ትሕዥቶ
	ብዛዕባ እዚ መጽሓፍ
	ሓደገኛ ምግቢታት
	መበገሲ ምኽንያታት ምግቢ ወለድ ሕማማት
	ግቡእ ሜላታት ኢድ ምሕጻብ
	ንምብላዕ ዝተዳለወ ምግቢ ብጥራይ ኢድ  ኣይንካእን
	ኽዳን-ደንቢ
	ፖሊሲ ጥዕና ሰራሕተኛ
	እቶም 5 ዓበይቲ ምግቢ ወለድ ሕማማት ንምዝካር ቐሊል መንገዲ
	ዝጸደቑ ፍልፍላት
	ምግቢ ካብ ዘይጸደቐ ከምኡ ከኣ/ወይ ዘይተፈቐደ ምንጪ
	ምቕባል ወይ ምሕሳም?
	ልምምድ
	ምጭባጥ ሙቐት
	ኣብ ከይዲ መዝሓሊት 
	ከም ኣካል ምብሳል 
	ኣብ ማይክሮወይቭ
	(ብቐጥታ ንክበስሉ)
	ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ከያዲ ዝሑል ማይ ምጥላቕ 

	ትክክለኛ ምሕቓቕ
	መብሳል
	135 ድግሪ ፋራንሃይት
	2 ሰዓታት
	ሜላታት መዝሓሊ
	70 ድግሪ ፋራንሃይት
	41 ድግሪ ፋራንሃይት
	ምስትኽኻል ቴርሞሜትር
	ስትም ቴርሞ ሜትር ብትክክል ንምስትኽኻል ዘድልዩ ደረጃታት 


	4 ሰዓታት
	ተመሓላላፊ ብኽለት
	ምጽራይን ምንጻህን
	መሕጸቢ ሸንኬሎታት
	ሰለስተ- ክፍሊታት መሕጸቢ ኢድ
	ማሽናት ድስቲ
	(ዝልዓለ ሙቐትን ኬሚካልን)

	ካልኦት መበገሲታት ብኽለት ምግቢ
	ምህርቲ ምሕጻብ
	ኣቑሑ መዐቀቢ
	መቖጻጸሪ ባልዕ (ኣናጹን ሓሳኹን)
	ኣብ እንዳ ኽሽነ ምትኻኽን/ምብላዕን


