ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
Trường THCS NGÔ QUYỀN
 .Nội dung bài mới tuần 3:
Bài 16: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
I.

Vệ sinh thực phẩm
1) Thế nào là nhiễm trùng thực phẩm và nhiễm độc thực phẩm?
a)Nhiễm trùng thực phẩm: là sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào
thực phẩm.
b) Nhiễm độc thực phẩm: là sự xâm nhập của chất dộc vào thực phẩm
 Vệ sinh thực phẩm; là giữ cho thực phẩm không bị nhiễm khuẩn,
nhiễm độc và ngộ độc thực phẩm.
2) Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vi khuẩn:
Từ 100o C đến 115o C vi khuẩn bị tiêu diệt.
Từ 50 đến 80oC v -10 đến - 20o vi khuẩn không thể sinh nở nhưng
cũng không chết ho n to n.
Từ 00 – 370C vi khuẩn có thể sinh nở mau chóng.
3. Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng thực phẩm
- Rửa tay trước khi ăn.
- Vệ sinh nh bếp
- Rửa k thực phẩm
- Nấu chín thực phẩm
- Đậy kín v bảo quản thực phẩm chu đáo.
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Bài 17: BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MÓN ĂN
I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến
Thịt c
- Không ngâm, rửa thịt, cá sau khi cắt thái vì khoáng chất v sinh t dễ bị mất.
- Cần bảo quản thực phẩm chu đáo, không để ruồi bọ bâu v o, giữ thịt, cá ở nhiệt độ thích
hợp.
R u củ quả đ u h t tươi
- Để rau, củ, quả không bị mất chất dinh dư ng, hợp vệ sinh nên
+ Rửa thật sạch, nên cắt, thái sau khi rửa v không để rau khô héo.
+ Rau, củ, quả ăn s ng nên rửa sạch, gọt vỏ trước khi ăn.
3. u h t h g o
+ Đậu hạt khô bảo quản chu đáo khô ráo, mát mẻ, tránh sâu mọt.
+ Gạo tẻ, gạo nếp không vo k .

II Bảo quản chất dinh dưỡng trong hi chế biến
T i s o phải qu n t m bảo quản chất dinh dưỡng trong hi chế biến m n ăn?
- Thực phẩm nếu đun nấu âu s mất nhiều sinh t , nhất các sinh t tan trong nước như
sinh t C, sinh t nhóm v
Rán âu s mất nhiều sinh t nhất các sinh t tan trong chất béo như sinh t , , , K
- Những điểm cần ưu khi chế biến món ăn
+ Cho thực phẩm v o uộc hay nấu khi nước sôi.
+ Khi nấu tránh khuấy nhiều.
+ Không nên hâm ại thức ăn nhiều ần.
+ Không nên d ng gạo át quá trắng v vo k gạo
+ Không nên chắt bỏ nước c m.
Ảnh hưởng củ nhiệt độ đối với th nh phần dinh dưỡng
Các chất dinh dư ng dễ bị thoái hóa, biến chất ho c tiêu hủy bởi nhiệt
+ Chất đạm ở nhiệt độ cao giá trị dinh dư ng bị giảm.
+ Chất béo đun nóng nhiều s mất vitamin ho tan v chất béo bị biến chất.
+ Chất đường bột ở nhiệt độ cao s bị phân hủy.
+ Chất khoáng, sinh t s dễ bị ho tan v o môi trường nước ho c bị phân huỷ ở nhiệt độ
cao.

