
انجمن تغذیه ایران به عنوان سومین کمیته کشوری 
پیشگیری و مبارزه با کرونا انتخاب شده تا در بحث 
پیشگیری و بازتوانی بیماران مبتال به کرونا فعالیت 
کند. به همین منظور استادان تغذیه جمع شده اند تا از 
طریق تله مدیسن و فضای مجازی دستورالعمل هایی 
در مورد ایمنی غذایی، امنیت غذایی و ارتقای سطح 
ایمنی فردی بنویسند. موضوع بعدی این است که 
برای بیماران کرونایی که بستری می شوند ولی 
بدحال نیستند یا آنهایی که در بخش مراقبت های 
ویژه بستری هستند، تغذیه ویژه تعریف می شود و 
برای آنها هم تیم تخصصی تشکیل دادیم. در حال 
حاضر 3کمیته کشوری برای پیشگیری و مبارزه با 
کرونا در کشور فعال شده است؛  بخش عفونی،  
بخش مراقبت های ویژه و سومین کمیته بخش 
تغذیه است. با توجه به اینکه بیماری جدید است، 
حرف های متفاوتی در مورد  پیشگیری و درمان 
آن زده می شود، مثال گفته می شود ویتامین C به 
بیماران داده شود یا می گویند ویتامین D به روند 
درمان کمک می کند. برای بررسی صحت و سقم 
این مطالب به زودی دستورالعمل هایی برای عموم  
و همچنین برای بخش درمان می نویسیم. ما تیمی  
تشکیل دادیم که به صورت آنالین در مواردی که 
مشکل ایجاد می شود، گزارش  می کنیم تا استادان به  
اجماع برسند.  در مورد بهداشت مواد غذایی و اینکه 
چگونه سالمت مواد غذایی را در این شرایط حفظ 
کنیم، دستورالعملی به ویژه برای خرید مواد غذایی 

وجود دارد. افرادی که در میادین میوه و تره بار کار 
می کنند، حتما باید روپوش، ماسک و دستکش داشته 
باشند و روپوش و ماسک و دستکش را  روزانه 
تعویض یا ضدعفونی کنند. همچنین بسیار اهمیت 
دارد، با لباسی که در محیط کار هستند، به خانه 
نروند و لباس هایشان را در محیط کار بگذارند. هر 
روز بعد از شستن دست ها و ضدعفونی کردن آن، 
لباس های خانه را بپوشند و به خانه بروند. در مورد 
سالمت محصوالت پروتئینی باید یادآور شوم در 
وهله اول، گوشتی که می خریم باید خوب پخته شود 
زیرا ویروس در دمای باالی 70 درجه سانتی گراد 
از بین می رود. تخم مرغ عسلی یا نیمرو مصرف 
نشود و حتما پخته باشد بنابراین قبل از مصرف، 
گوشت و مواد پروتئینی را خوب بپزید. تخته و 
چاقوی خرد کردن مرغ و گوشت تفکیک شوند 
و اگر همزمان گوشت و مرغ خرید کرده اید، ابتدا 
مرغ را بشویید و تکه کنید. بعد چاقو و دستکش را 
تعویض کرده و بعد گوشت را خرد کنید. همچنین 
تخته گوشت و چاقوی مورد استفاده برای گوشت 
خام، جدا از تخته گوشت و چاقوی مورد استفاده 
برای مواد غذایی پخته باشد. حتما دست هایتان را 
در فواصل بین لمس مواد غذایی خام و پخته شده 
بشویید. پس از تماس با حیوانات یا محصوالتی 
که از حیوانات تهیه شده اند، دست هایتان را با آب 
و صابون حداقل به مدت 20 تا 30 ثانیه بشویید 
و به هیچ عنوان چشم، دهان و بینی تان را قبل از 
شستشوی درست لمس نکنید. سبزی و میوه هم 
به همان روش هایی که قبال گندزدایی می کردید، 
گندزدایی کنید. تمام مواد غذایی که خریداری 

می کنید قبل از مصرف بشویید.

پرسش های  از  یکی 
در  که  رایجی 
درباره  اخیر  روزهای 
جدید  کروناویروس 
مطرح می شود و نگرانی هایی برای مردم ایجاد کرده، این است که 
آیا این ویروس با روش هایی مانند فریز کردن یا حرارت دادن از 
بین می رود یا نه؟ به عبارت ساده تر، آیا مصرف کنندگان مواد غذایی 
می توانند مطمئن شوند اگر احیانا ویروسی روی ماده غذایی وجود 

داشت، با پختن یا فریز کردن از بین می رود یا نه؟ 
برای پاسخ ابتدا باید بدانید هرچند این بیماری به تازگی شیوع 
پیدا کرده و هنوز نتایج تحقیقات تکمیلی درباره مدت زنده ماندن 
کروناویروس جدید مشخص نشده، به طور کلی ویروس هایی شبیه 

کرونا می توانند نهایتا 48 ساعت در محیط آزاد زنده بمانند. 
به عبارت ساده تر، این ویروس مانند بسیاری از ویروس های دیگر 
باید یک سلول زنده به عنوان میزبان داشته باشد تا بتواند به زندگی 
خود ادامه دهد، در صورتی که محصوالت غذایی حاوی سلول 
زنده نیستند و این ویروس نمی تواند در صورت نشستن روی آنها 

بیشتر از چند ساعت زنده بماند.
نکته رضایت بخش در مورد این ویروس که می تواند تا حدی 
خیال مصرف کنندگان مواد غذایی را راحت کند، این است که 
کروناویروس در برابر گرما و سرمای شدید مقاوم نیست. به همین 
دلیل هم بسیار تاکید می شود در این روزها که با شیوع بیماری 
کرونا مواجه هستیم، از خوردن گوشت های نیم پز یا کباب شده و 
تخم مرغ نیم پز خودداری کنید و حتما این خوراکی ها را قبل از 
بپزید. پختن کامل محصوالت غذایی مانند فریز  مصرف کامال 
کردن آنها می تواند کروناویروس را از بین ببرد. خوشبختانه این 
ویروس نسبت به سرما مقاومتی ندارد و اگر ماده غذایی به مرحله 

انجماد برسد، ویروس موجود احتماال سریع از بین خواهد رفت.

پختن یا فریز کردن، کمیته کشوری تغذیه برای مبارزه با کرونا
کرونا را از بین می برد؟

پای صحبت های متخصصان حوزه غذا در پی شیوع بیماری 

ایمنی مواد غذایی و کرونا 
این روزها زندگی همه تحت تاثیر ویروس کرونا تغییر کرده و معلوم 
نیست تا چند وقت قرار است سایه این ویروس ناخوانده در زندگی مان 
باشد. بارها گفته شده امن ترین جا برای پیشگیری از ابتال، خانه است 
و شستن مداوم دست ها ضروری است اما ممکن است هر روز مجبور 

باشیم برای خرید مایحتاج روزمره از خانه خارج شویم. نکته مهم تر اما مطالب گوناگونی 
است که در فضای مجازی مدام پخش می شود و صحت و سقم آن اصال مشخص 
نیست. هر روز مطالب زیادی در مورد نگهداری مواد غذایی، سالمت مواد غذایی و 
ایمنی آنها در برابر ویروس کرونا در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. این 

هفته قصد داریم به این موضوع مهم بپردازیم که تا زمانی که کرونا هست، هنگام خرید 
مواد غذایی، چگونه باید از سالمت آنها مطمئن باشیم یا اینکه در شرایطی که بحث 
همه گیری ویروس کرونا مطرح است، مواد غذایی در چه شرایطی باید نگهداری شوند 

و چگونه باید آنها را ضدعفونی کرد؟

 مهدیه 
آقازمانی 

با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، یکی از مواردی 
که باید به آن توجه کنیم سالمت میوه و سبزی است که 
مردم به صورت روزانه مصرف می کنند. اولین توصیه من 
این است که مردم تحت هر شرایطی میوه بخورند ولی قبل 
از مصرف حتما پوست آن را بگیرند. میوه هایی که خریداری 
می شود، کیسه های پالستیکی که در آن میوه قرار داده شده را 
بالفاصله معدوم کنند و خود میوه باید خوب شسته شود. برای 
شستشوی میوه ها توصیه می شود، یک قطره مایع ظرفشویی 
و یک قطره وایتکس در یک ظرف بریزند و بعد مرکبات 
را داخل آن قرار دهید. مایع ظرفشویی به این علت استفاده 
می شود که کف کند و کشش سطحی آب را کاهش دهد. 
در مورد سیب حتما بعد از شستشو با آب پوستش را بگیرید. 
در مورد سبزیجات کار سخت تر است. اگر دست کارگر 
آلوده باشد به سبزی منتقل می شود. همان طور که می دانید 
ویروس کرونا سنگین است و از طریق قطرک هایی که افراد 
مبتال عطسه یا سرفه می کنند، منتقل می شود. این قطرک ها 
حداکثر یک متر بیشتر پرتاب نمی شوند ولی هرچه جلوی 
آنها باشد، اعم از میوه و سبزی را آلوده می کنند. اگر این 
قطرک ها روی سبزی بیفتد، گندزدایی سبزی سخت تر است 
زیرا سبزیجات پرز دارند، توصیه این است که سبزیجات 
در این مدت پخته مصرف شوند. در واقع با توجه به اینکه 
سبزیجات پرز  و دارای گل و الی دارند، اگر حاوی ویروس 

هم باشند با شستشو ویروس به راحتی از بین نمی رود بنابراین 
بهتر است در این زمان مصرف سبزیجات به ویژه سبزیجات 
برگی که موم هم دارند محدود شود یا پخته مصرف شوند.

آیا ویروس در زمان  این است که  موضوع مهم دیگر 
برداشت محصول یا کاشت می تواند سبزیجات و میوه ها را 
آلوده کند و به انسان منتقل شود؟ در این زمینه باید بگویم، 
ویروس انسانی وارد بافت گیاهی نمی شود و برعکس 
ویروس های گیاهی هم به انسان منتقل نمی شود، حتی 
اگر وارد میوه شود، میوه را آلوده نمی کند بنابراین داخل 
میوه ها سالم است و تنها نگرانی آلودگی سطحی هنگام 
برداشت میوه است که با شستشو از بین می رود.  نکته مهم 
در مورد کروناویروس این است که میوه و سبزیجات را 
در سطوح آلوده نگذارید و میوه و سبزی هایی که از بیرون 
خریداری می کنید داخل لگن تخلیه کنید و پالستیک ها 
را دور بریزید و داخل سینک نگذارید. میوه هایی مثل 
توت فرنگی را با یک قطره مایع ظرفشویی در یک ظرف 
پر از آب بشویید و بعد از آبکشی فراوان، به سرعت مصرف 
کنید. تا پیش از این برای ضدعفونی کردن میوه و سبزی از 
مایع ضدعفونی کننده میوه و سبزی استفاده می شد، این مایع 
همان پرکلرین است و در شرایط فعلی من توصیه می کنم 
به جای مایع ضدعفونی کننده میوه و سبزی، همان مایع 
ظرفشویی یا وایتکس استفاده شود که بیشتر کارایی دارد 
اما توصیه اکید این است که سبزیجات را از برنامه غذایی 
خود حذف نکنید زیرا ضرری که نخوردن سبزی برای بدن 
ایجاد می کند به راحتی قابل جبران نیست بنابراین بهتر است 

سبزیجات پخته بخورید که هیچ گونه آلودگی ندارند.

یکی از راه های مهم انتقال غیرمحسوس ویروس کرونا داخل 
منازل، نان های سنتی است. همان گونه که مطلع هستید در سطح 
کشور نان به دو صورت صنعتی و سنتی عرضه می شود. نان های 
صنعتی یا نان های حجیم در کارخانجات صنعتی تهیه و به بازار 
عرضه می شوند که طبیعتا از نظارت بیشتری درمورد تهیه مواد 
اولیه ای مثل میزان نمک، مایه خمیر و... )تحت شرایط بهداشتی( 
برخوردارند و پس از خرید این نوع نان ها با ضدعفونی کردن 
پالستیک آن یا دور انداختن پالستیک حمل آن می توان از 
آلوده نبودن نان به ویروس، اطمینان نسبی داشت اما نان های 
سنتی که در نانوایی های سنتی تهیه و عرضه می شوند، این 
روزها می توانند در صورت  رعایت نکردن نکات بهداشتی 
عامل انتقال بیماری باشند. وقتی خمیر تحت هر شرایطی تهیه 
شود، هنگامی که در تنور پخت قرار می گیرد هر گونه آلودگی 
ویروسی در آن از بین می رود و می توان گفت نانی که از تنور 
خارج می شود، عاری از آلودگی به ویروس کروناست اما 
نگرانی ها درمورد استفاده و خوردن این نان تازه و گرم، آغاز 
می شود. ویروس کرونا از راه های گوناگون می تواند به نان 
تازه از تنور درآمده، انتقال پیدا کند. مواردی مانند اینکه آیا 
نانوا و فروشنده از سالمت برخوردار هستند و ناقل ویروس 
نیستند؟ آیا محلی که برای خنک شدن نان ها استفاده می کنیم 
عاری از ویروس است؟ آیا رد و بدل کردن پول باعث آلودگی 
نان می شود؟ آیا دادن کارت بانکی به فروشنده و وارد کردن 
رمز در دستگاه کارتخوان باعث آلودگی دست ها و متعاقب 
آن آلودگی نان ها می شود؟ آیا با استفاده از پالستیک برای 

انتقال نان به منزل، ویروس را هم انتقال می دهیم؟ نگرانی هایی 
هستند که باید در شرایط فعلی مورد توجه قرار بگیرند. به 
عالوه، اگر نان آلوده شود، نمی توان مانند سایر مواد غذایی 
دیگر آن را شست یا ضدعفونی کرد و خیلی غیرمحسوس، 
ویروس داخل خانه خواهد شد. این شرایط باعث شده نکات 
ویژه ای را در مورد نحوه مصرف نان گرم سنتی در این روزها 
ارائه کنیم که توجه به آنها اهمیت زیادی دارد. در صورت 
وجود افراد شاغل در نانوایی ها که مشکوک به ناقل بودن یا 
عالئم بیماری هستند، مراتب را به مراجع ذیربط اطالع دهید. 
از منتظر ماندن در واحدهای نانوایی و پهن کردن نان برای 
خنک شدن در میز نانوایی جدا خودداری کنید، از بریدن و 
خرد کردن نان توسط چاقو و برس های عمومی که معموال 
در نانوایی ها وجود دارد، بپرهیزید، اگر از نایلون برای حمل 
نان به منزل استفاده کرده اید آن را داخل خانه نبرید و پس از 
خارج کردن نان، آن را دور بیندازید. همان طور که می دانید 
نان قابلیت شستشو و ضدعفونی کردن ندارد و درجه حرارت 
پایین حتی فریز کردن در فریزر، ویروس های موجود در نان 
را از بین نمی برد. با توجه به نکات مهمی که به آنها اشاره 
شد، تنها راه اطمینان از اینکه نان بدون آلودگی است، حرارت 
دادن دوباره آن در منزل قبل از مصرف است. این حرارت 
دادن به طریق مختلف می تواند انجام شود، استفاده از فر و 
توسترهای برقی و گازی، مایکروویو و در صورت دسترسی 
نداشتن به موارد فوق استفاده از ماهیتابه و قابلمه برای حرارت 

دادن و گرم کردن نان توصیه می شود.
در آخر، با توجه به خطر جدی انتقال ویروس کرونا از طریق 
نان از عموم شهروندان می خواهم  نکات ایمنی مطرح شده 
را جدی بگیرند و حتما هنگام مصرف نان از سالم بودن و 

آلوده نبودن آن اطمینان حاصل کنند.

سبزیجات پخته مصرف کنید 

نان های سنتی را دوباره حرارت بدهید!

توصیه اکید 
این است که 

سبزیجات 
را از برنامه 
غذایی خود 

حذف نکنید 
زیرا ضرری 
که نخوردن 
سبزی برای 
بدن ایجاد 

می کند 
به راحتی 

قابل جبران 
نیست 

بنابراین 
بهتر است 
سبزیجات 

پخته بخورید 
که هیچ گونه 

آلودگی ندارد     
-دکتر یداللهی

  دکتر مجید حسن قمی
  دکتر مینو محرزنایب رئیس انجمن تغذیه ایران  

فوق تخصص بیماری های 
عفونی و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی  

 دکتر عباس یداللهی
متخصص اصالح نباتات و بیوتکنولوژی و 

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر جالل الدین میرزای رزاز
متخصص تغذیه و رئیس انستیتو 

تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران

شماره هفتصدوچهل وپنج  پانزده اسفند نودوهشت6 ویژه کروناویروس


