Apró lények a konyhában
Hasznosak

Mikrobák mindenhol találhatók, s legtöbbjük ártalmatlan
vagy éppen hasznos az ember számára. Az élelmiszeripar is
felhasznál mikrobákat.
A Saccharomyces cerevisiae gombát - vagyis az élesztőgombát kenyér és sör előállításához használjuk.
A Rhizobacteriumok talajbaktériumok segítenek a növényeknek felvenni a
talajból a vizet és a tápanyagokat, így hozzájárulnak a növekedésükhöz.
A Lactobacillusokat joghurt és sajt készítéséhez használjuk. A hasznos
mikrobák az életben maradásunkhoz is szükségesek.

Rend a hűtőben – rend a gyomorban:
melyik ételt melyik polcra?

felső polc: tejtermékek

Ártalmasak

Sajnos vannak olyan - főként a nyers húson található - mikrobák, amelyek
az ételbe kerülve ártalmasak lehetnek az ember számára. Ezek a
mikrobák általában állatok beleiben élnek, és az állatnak nem ártanak,
azonban az emberi szervezetbe kerülve súlyos betegséget okozhatnak!

középső polc: főtt/sült hús (lefedve, becsomagolva)

Így pl. a Salmonella, az E. coli és a Campylobacter baktériumok
gyakran előfordulnak nyers húsokon, s az embernél hasmenéssel és
hányással járó - súlyos esetben akár halálos - fertőzést okozhatnak.
Az étel útján terjedő vírus okozta betegségek közül a legtöbbért a
Norovírus felelős. Ez a vírus általában széklettel szennyeződött étel
vagy víz közvetítésével terjed, és a fertőzést nagyon könnyű továbbadni.

alsó polc (így a hús/húslé nem tud
ráesni/rácsöpögni más ételre): nyers hús
(tiszta, zárt csomagolásban)

Kellemetlenek

Vannak olyan mikrobák is, amelyek ártalmatlanok ránk nézve, de
elrontják az ételt: ilyenek a penészgombák és néhány baktérium.
A kenyéren levő penészt pl. a Rhizopus stolonifer
gomba alkotja.
A sonka és más húsok zöldes elszíneződését a
Pseudomonas baktérium okozza.

alsó fiók: zöldség, gyümölcs (zárt csomagolásban)

Hogyan előzhetjük meg az
ételmérgezést, illetve késleltethetjük
az étel megromlását?
Az ételeken található mikrobák többsége meleg, nedves helyeken
szeret élni, növekedni és szaporodni – és nem bírják sem a
túlzott meleget, sem a túlzott hideget. Ezért sütjük/főzzük át
alaposan a húst, és ezért tároljuk hűtőszekrényben az elkészült
ételt.
nyers
hús
Tudtad?
nyers hal
A szakácsok különböző színű vágódeszkákat
sült/főtt
hús
használnak a különböző élelmiszerek feldolgozásakor,
hogy meggátolják a mikrobák egyik élelmiszerről
saláta, gyümölcs
másikra történő terjedését.
zöldség
tejtermékek

Élelmiszer-biztonsági tippek:

ne egyél mosatlan gyümölcsöt, zöldséget!
nyers hús érintése után mindig moss kezet!
a húst mindig alaposan süsd át/főzd meg!
a műanyag vágódeszkát sokkal könnyebb tisztítani, mint a fát
a megmaradt főtt ételt hűtőszekrényben kell tárolni és 3-4 napon belül el kell fogyasztani
ne fagyaszd le újra a kiolvasztott ételt!
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