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سفره سالم

شماره چهارصدونودوسه شنبه بیستوشش مهر نودوسه

دکتر غالمرضا جاهد متخصص بهداشت مواد غذایی میگوید بیشتر ما پس از خرید نان ،ناآگاهانه آن را به شیوههای گوناگون آلوده میکنیم

نان را الي روزنامه نپيچيد!

سطح میز فلزي بیرون
نانواییها گرد و خاک
دارد و ممکن است به
فضوالت پرندگان آلوده
باشد بنابراين میتواند
باعث انتقال آلودگی به نان شود به
همین دلیل این میزها باید روزانه به
وسیله کارکنان نانوایی تمیز شود

سرانه مصرف نان در ایران
 160کیلوگرم در سال
مریم
است و سرانه مصرف نان
منصوری
در جهان  25کیلوگرم .این
یعنی ایرانیها  6برابر مردم ساير كشورها نان
میخورند.بیشترافرادحداقلبایکیادووعده
غذاییشان نان مصرف میکنند اما چطور
میتوانازانتقالآلودگیبهنانپیشگیریکرد؟
در «سفره سالم» این هفته درباره بهداشت نان
با دکتر غالمرضا جاهد ،متخصص بهداشت
مواد غذایی و دانشیار دانشگاه علومپزشکی
تهرانگفتوگوکردهایم.
 :از زمانی که نان را میخریم ،چه
عواملی میتواند باعث انتقال آلودگی به آن
شود؟
نان پخته آلودگی میکروبی ندارد اما بعد از سرد
شدن ممکناست آلودگیها از طریق عوامل
مختلف محیطی به 3شکل فیزیکی ،شیمیایی و
میکروبی وارد آن و باعث انتقال عامل آلودگي
به بدن و به خطر افتادن سالمت مصرفکننده
شوند .نان بعد از پخت حرارت مجدد نمیبیند
بنابراین آلودگی چه از طریق افراد و چه از طریق
محیطمیتواندهنگامانتقالنانازنانواییبهمنزل
و داخل منزل به آن انتقال پیدا کند .عواملی مثل
گرفتن نان با دست آلوده ،میزی که نان روی آن
قرارمیگیرد،قراردادننانرویصندلیماشین،
برداشتن سنگ روی نان با کلید و ...میتواند
باعث انتقال آلودگی به نان شود .قبل از رفتن به
نانوایی دستها باید تمیز شسته و خشک شود.
در صورت خیس بودن دست هم احتمال انتقال
آلودگیزياداست.
 :آیا قرار دادن نان روی توریهای
فلزی یا میزهای هوادهی نانواییها میتواند
باعثانتقالآلودگیاششود؟
اگر نان از تنور خارج شده و حرارت زیادی

داشته باشد ،میتواند باعث از بین رفتن عوامل
میکروبی شود اما بعد از خنک شدن ،عوامل
میکروبی از بین نمیرود مگر اینکه نان قبل
از مصرف در تستر گرم شود .سطح میز فلزي
بیرون نانواییها گرد و خاک دارد و ممکن است
آلوده به فضوالت پرندگان باشد یا وسایل آلوده
رویآنقراربگیردبنابراينمیتواندباعثانتقال
آلودگی به نان شود .به همین دلیل این میزها باید
روزانهبهوسیلهنانواییهاتمیزشوند.
:برخیافرادنانرادرکیسهپالستیکی
قرار میدهند ،برخی در روزنامه میگذارند و
برخی در پارچه نخی .شما کدام یک از این
روشهاراتاییدمیکنید؟
قرار دادن نان در کاغذ روزنامه درست نیست.
آلودگیهای مختلف میتواند از طریق کاغذ

روزنامه به نان منتقل و با مصرف نان وارد بدن
مصرفکنندهشود.حملونقلکاغذروزنامه
بهگونهای است که احتمال آلودگی آن بسیار
زیاد است و ترکیبهای شیمیایی جوهر
روزنامههممیتواندبهنانمنتقلشودکهبراي
سالمت مصرفكننده مضر هستند .قرار دادن
نان در کیسه پالستیکی ،بهخصوص اگر خوب
هوادهیوخشکنشدهباشد،کیفیتنانراپایین
میآورد و احتمال کپک زدن آن را بیشتر میکند.
در کشورهای پیشرفته ،برای نان پالستیکهای
خاصیتولیدمیشود.اینپالستیکهاشکافها
و سوراخهای ریزی دارند که ضمن اینکه نان را
از آلودگی حفظ میکنند ،رطوبت آن را از بین
میبرند و از کپک زدنش پیشگیری میکنند.
در ایران این پالستیکها وجود ندارد و حتی

نانهای کارخانهای هم در پالستیک معمولی
قراردادهمیشوند.البتهدرپارچهنخینانخنک
و از رطوبت حفظ میشود.
 :گاهی هنگام خرید روزانه ،نان در
مجاورت سایر مواد خوراکی مانند سبزی و
میوهخامقرارمیگیرد.اینکارهمباعثانتقال
آلودگی به نان میشود .درست است؟
بله ،اگر نان هنگام انتقال با سبزی خام و سطح
خارجی بستهبندی مواد غذایی تماس داشته
باشد یا روی صندلی اتومبیل قرار داده شود،
ممکناستآلودهشودبههمیندلیلبایدنانهارا
داخللفافهقرارداد.سبزیهاوموادیکهباخاک
وگلوالیهمراههستند،بیشترینبارمیکروبی
را دارند و نان نباید با این مواد در تماس باشد.
 :درباره نگهداری نان در خانه بیشتر

توضیح میدهید؟ چطور از آلودگی نان در
خانهپیشگیریکنیم؟
اگر سطح میزی که نان روی آن قرار میگیرد،
آلودگی میکروبی داشته یا با مواد شیمیایی
آغشته شده باشد ،میتواند باعث انتقال
آلودگی میکروبی و شیمیایی به نان شود.
برخی نان را در سفرههای پالستیکی نامرغوب
نگهداری میکنند ،به اين ترتيب ترکیبهای
شیمیایی زیانآور و سمی به آن منتقل میشود
بنابراين باید از کیسه فریزرهای استاندارد برای
بستهبندی نان استفاده شود .چاقو و قیچیای
که نان با آن برش داده میشود نيز فقط باید
مخصوص نان باشد.

هدر رفت  130ليتر آب
با دورریز  100گرم نان

ک
برای تولید یك كیلوگرم گندم ،ی 
هزار و  300لیتر آب مصرف میشود.
با دورریز  100گرم نان ،عمال  130لیتر
آب هم دور ریخته و از چرخه بازیافت
خارج میشود بنابراین با مصرف
درستموادغذایی میتوان درمصرف
آبنيزصرفهجوییکرد.

نگاه دوم

دکتر آراسب دباغ مقدم
متخصص بهداشت مواد غذایی

چگونه دورریز نان را
به حداقل برسانیم؟

مواد غذایی از نظر بهداشت و احتمال خطر برای
مصرفکننده به  3گروه پرخطر ،با خطر متوسط
و کمخطر تقسیم میشوند .نان جزو غذاهای
کمخطر است .گزارش انتقال عامل بیماریزا از
طریقناننادراستزیراحرارتباالیپختاجازه
باقی ماندن آلودگی را در اين خوراكي نمیدهد.
آلودگی نان مربوط به رشد کپکها ،مخمرها یا
میکروبهای غیربیماریزاست .آلودگی این
ماده خوراکی به کپک بعد از پخت اتفاق میافتد.
هرآلودگیایدرمحیطوجوددارد،درایجادکپک
موثر است .اسپور کپک حتی در هوای محیط
وجوددارد .نحوهنگهدارینانهممهماست.اگر
نان داغ را در کیسه پالستیکی قرار دهیم ،عالوه بر
اینکه کیفیت آن پایین میآید و نشاستهاش تغییر
حالت میدهد ،حالت خوش خوراکیاش را از
دست میدهد (با قرار دادن نان در یخچال این
حالت تسریع میشود و با قرار دادن نان در فریزر
این روند به تاخیر میافتد) و شرایط رشد کپکها
فراهم میشود .وقتی نان از تنور بیرون میآید،
میکروب ندارد و با از بین رفتن میکروبهای
رقیب ،کپک بهراحتی روی آن رشد میکند .با
وجود گران شدن قیمت نان ،فرهنگ مصرف آن
اصالح نشده و حجم زیادی دورریز نان داریم.
متاسفانه ما واردکننده گندم هستیم و پول نفت
را میدهیم و گندم وارد میکنیم بنابراین هدر
دادن نان ،هدر دادن ثروت ملی مملکت است.
توصیهمیکنمنانرابهاندازهبخریدواگربیشتر
از نیاز خریداری کردید ،به اندازه یک وعده از
آن را بردارید و بقیه را برش دهید و در فریزر
بگذارید .اگر نان به اندازه نیاز هر وعده برش
دادهوبستهبندیشود،دورریزنخواهدداشتو
خشک و بیات نمیشود اما اگر نان کپک زد ،آن را
دور بریزید و به جایی نفروشید .نان کپکزده اگر
بهمصرفدامبرسد،بهآفالتوکسینتبدیلووارد
شیرمیشودوبامصرفآنشیر،ایجادمشکالت
جدیازجملهسرطانکبدحتميخواهدبود.

