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ஏன் நல்ல ேதக்க நைட�ைற 
வழக்கங்கள் �க்கியம்?

அறி�கம்

உண�ப்ெபா�ட்கள் த�ந்த 
�ழ்நிைலகள�ல், �ைறயாக 
பத்திரப்ப�த்தப்ப�வதனால், அவற்றின் 
தர�ம் ஆேராக்கியத்தன்ைம�ம் 
பராம�க்கப்ப�ம்.

உணவ�ைன �ய்ைமக்ேகட்�லி�ந்� 
பா�காக்�ம் ெபா�ட்�, நல்ல ேதக்க 
நைட�ைற வழக்கங்கைள நி��வ� 
மிக �க்கியம்.

உண�ப்ெபா�ட்கள் �ைறயற்ற 
வைகய�ல் பத்திரப்ப�த்தப்ப�வதால், 
�ண்�ய�ர்க் கி�மிகள் வளர்ந்�, 
உண� அ�கிப் ேபாவத ற்� வைக 
ெசய்கின்ற�. அதன் காரணமாக, 
உண� வ�ரயம் ஏற்ப�வ�டன், உண� 
நஞ்சாக�ம் ஆகிவ��கின்ற�. 
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உள்ளார்ந்த �ய்ைமக்ேகட்�லி�ந்� 
பா�காத்தல் 

நல்ல ேதக்க நைட�ைற 
வழக்கங்கள�ன் ெநறி�ைறகள்

4

�த்தமான உண�த் தரத்திற்� 
ஈடான பாத்திரங்கள�ல் உணவ�ைன 
பத்திரப்ப�த்த�ம். அதன்வழி, அயல் 
ெபா�ட்களால் உணவான� மா�படா�.

உணைவப் ெபாட்டலம் கட்டப் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெபா�ட்கள் �ைறயாகப் 
பத்திரப்ப�த்தப்படேவண்�ம்.   அதன்வழி, 
அைவ அயல் ெபா�ட்களால் மா�படமாட்டா.

உள் வ�கின்ற �லப் ெபா�ட்கள், 
உற்பத்தியான அல்ல� உண்பதற்�த் தயாராக 
இ�க்�ம் உண�ப்ெபா�ட்கள் நடமா�ம் 
இடங்கள�லி�ந்� ெதாைலவ�ல் உள்ள, த�ந்த 
இடங்கள�ல் ெபற்�க்ெகாள்ளப்படேவண்�ம்.

�லப்ெபா�ள்

காலியான ெபா�ட்கள்
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நல்ல ேதக்க நைட�ைற 
வழக்கங்கள�ன் ெநறி�ைறகள்

உண�ப் பா�காப்� மற்�ம் ெபாட்டலம் 
கட்�ம் இடங்கள், கழிவைறகள், 
�சி, �ைக, தவ�ர்க்கவல்ல �ர்நாற்ற 
வாைட மற்�ம் இதர �ய்ைமக்ேக� 
வ�ைளவ�க்கவல்ல ெபா�ட்கள் 
ஆகியற்றிடமி�ந்� தள்ள�ேய 
அைமக்கப்ெபறேவண்�ம்.

உண� ேசமிப்� ப�தி

சைமத்�ப் ப�மா�ம் பாத்திரங்கள் மற்�ம் 
�ள் கரண்�கள், உயரமான அ�க்�கள�ல் 
ைவக்கப்படேவண்�ம்.

ேதக்க இடங்கைளத் �ய்ைமயாக 
ைவத்தி�த்தல் ேவண்�ம். அங்� 
ெபா�ட்கள் பரவ�க் கிடத்தல் �டா�. 
அந்த இடங்கள் �ச்சிகள�டமி�ந்� 
பா�காப்� மி�ந்தைவயாக இ�த்தல் 
ேவண்�ம். பயன்ப�த்தப்படாத அைனத்�ப் 
ெபா�ட்க�ம் அங்கி�ந்� அகற்றப்பட்�, 
�ைறயாக அ�க்கி ைவக்கப்படேவண்�ம். 
இல்ைலெயன�ல், அந்தப் ெபா�ட்கள் 
�ச்சிகள் இனப்ெப�க்கம் ெசய்வதற்� 
த�ந்த தளங்களாக அைமந்�வ�டக்��ம்.
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நல்ல ேதக்க நைட�ைற 
வழக்கங்கள�ன் ெநறி�ைறகள்
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உகந்த ேதக்க �ழ்நிைலகள்

ெபறப்ப�ம் உண�ப்ெபா�ட்கள் 
அவற்�க்��ய இடங்கள�ல், உகந்த 
ேதக்க �ழ்நிைலகைளக் ெகாண்� 
ேபா�மான அள� இடத்தில் 
பத்திரப்ப�த்தப்படேவண்�ம்.

உண�த் ேதக்கத்திற்��ய 
அ�க்�கைள�ம் தட்�கைள�ம் நல்ல, 
உடல் நலத்திற்��ய �ழ்நிைலகள�ல் 
ைவத்தி�க்கேவண்�ம்.



நல்ல ேதக்க நைட�ைற 
வழக்கங்கள�ன் ெநறி�ைறகள்

�டாக இ�க்�ம் சைமத்த 
உண�ப்ெபா�ட்கள், �ள�ர் பதனப் 
ெபட்�கள் அல்ல� உைறெபட்�கள�ல் 
பத்திரப்ப�த்தப்ப�வதற்� �ன்னர், 
��ைமப்ப�த்தப்படேவண்�ம்.

ப�ளாஸ்ட் ஜில்லர்
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உண�ப்ெபா�ட்கள் அல்ல� 
உட்ெபா�ட்கைள அலமா�கள�ல் 
�ைறயாக அ�க்கி ைவக்க�ம்.



நல்ல ேதக்க நைட�ைற 
வழக்கங்கள�ன் ெநறி�ைறகள்

5ºC

60ºC

�ண்�ய�ர்க் கி�மிகள் வ�ைரவாகப் 
ெப��ம்

�ண்�ய�ர்க் கி�மிகள் 
உய�ர் ப�ைழத்தி�க்க��யா�

�ண்�ய�ர்க் கி�மிகள் ெம�வாக வள�ம்
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உணைவக் ெக�க்கவல்ல �ண்�ய�ர்க் கி�மிகள், உணவான� 5 �தல் 
60°C வைரய�ல் பத்திரப்ப�த்�ம்ேபா�, அதன்ம�� வ�ைரவாக ெப��கின்றன. 
அந்த ெவப்ப நிைல, அபாயக் கட்டமாக வைகப்ப�த்தப்பட்�ள்ள�. ஆதலால், 
��ைமயான உண�ப் ெபா�ட்கைள 5°C-க்� �ைறவான ெவப்ப நிைலய��ம், 
�டான உண�ப்ெபா�ட்கைள 60°C-க்� அதிகமான ெவப்ப நிைலய��ம், அபாயக் 
கட்டத்திற்� அப்பாற்பட்ட நிைலகள�ல் பத்திரப்ப�த்தேவண்�ம். 

��ைமயான உண�கைள 4°C அல்ல� அதற்�ம் �ைறவான ெவப்ப 
நிைலய��ம், உைறந்த உண�கைள -18°C அல்ல� அதற்�ம் �ைறவான ெவப்ப 
நிைலய��ம் பராம�க்க�ம்.
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நல்ல ேதக்க நைட�ைற 
வழக்கங்கள�ன் ெநறி�ைறகள்
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சில உண�ப்ெபா�ட்கள் தங்க�ைடய 
ெபாட்டலத்திலி�ந்� எ�க்கப்பட்ட ப�ன்னர், 
அவற்�க்� ேவ� வைகயான ேதக்க 
நிபந்தைனகள் ேதைவப்படலாம். அத்த� 
நிபந்தைனகள் அவற்றின் ெபாட்டலத்தில், 
உற்பத்தியாளரால் �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம். 
உதாரணத்திற்�, ெபாட்டலத்திலி�ந்� 
ப��க்கப்பட்ட ப�ன்னர், �ள�ர் பதனப் 
ெபட்�ய�ல் ைவக்க�ம்.

திறந்த ப�ற� 
�ள�ர்சாதனப் 
ெபட்�ய�ல் 
ைவக்க�ம்

திறந்த ப�
ற� 

�ள�ர்சாத
னப் 

ெபட்�ய�ல் 

ைவக்க�ம்

��ைமயான ேதக்கம் ேதைவப்ப�ம் உண�ப்ெபா�ட்கள், ��ைமயான, 
ந�ரற்ற, நல்ல காற்ேறாட்டம் மி�ந்த, ��ய ஒள�ய�லி�ந்� ெதாைல� மி�ந்த 
ஓர் இடத்தில் பத்திரப்ப�த்தப்படேவண்�ம்.   

�ைர ம�ன்

�ைர ம�ன்

ேகாழிச் 
சா�

ேகாழிச் 
சா�

ேகாழிச் 
சா�

�ைர ம�ன்

�ைர ம�ன்

�ைர ம�ன்

�ைர ம�ன்

OLIVE
OIL

OLIVE
OIL

OLIVE
OIL

OLIVE
OIL

OLIVE
OIL

OLIVE
OIL

OLIVE
OIL

OLIVE
OIL

பால்

ஆலிவ் 
எண்ெணய்

ஆலிவ் 
எண்ெணய்

ஆலிவ் 
எண்ெணய்

ஆலிவ் 
எண்ெணய்

ஆலிவ் 
எண்ெணய்

ஆலிவ் 
எண்ெணய்

ஆலிவ் 
எண்ெணய்

ஆலிவ் 
எண்ெணய்



நல்ல ேதக்க நைட�ைற 
வழக்கங்கள�ன் ெநறி�ைறகள்
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�ைறயாகப் ப��த்� ைவத்தல்

சைமக்கா
தைவ

சைமத்தைவ/
RTE

பதன�டாத ெசந்நிற இைறச்சி, ெவன்ண�ற இைறச்சி மற்�ம் 
கட�ண� ஆகியைவ ஒன்றிலி�ந்� மற்ெறான்� �ைறயாக 
ப��த்� ைவக்கப்படேவண்�ம்.

பதன�டாத மற்�ம் சைமத்த அல்ல� 
உண்பதற்�த் தயாராக இ�க்�ம் 
உண�ப்ெபா�ட்கள் ��மானவைரய�ல், 
ெவவ்ேவ� �ள�ர் பதனப் ெபட்�கள் 
அல்ல� உைறெபட்�கள�ல் 
பத்திரப்ப�த்தப்படேவண்�ம்.
இல்ைலெயன�ல், சைமத்த அல்ல� 
உண்பதற்�த் தயாராக இ�க்�ம் 
உண�ப்ெபா�ட்க�ம் பதன�டாத 
உண�ப்ெபா�ட்க�ம் �ைறயாகப் 
ப��த்� ைவக்கப்படேவண்�ம்.   
அவ்வா� ெசய்�ம்ேபா�, சைமத்த 
அல்ல� உண்பதற்�த் தயாராக இ�க்�ம் 
உண�ப்ெபா�ட்கள் எப்ேபா�ேம 
பதன�டாத உண�ப்ெபா�ட்க�க்� ேமல் 
ைவக்கப்படேவண்�ம்.

காலாவதியான, ெகட்�ப்ேபான, பாதிப்�க்�ள்ளான மற்�ம் 
நிராக�க்கப்பட்ட அைனத்� உண�ப்ெபா�ட்க�ம், 
�ைறயாக வ �சப்ப�ம் வைரய�ல், ஒ� �றிப்ப�ட்ட 
இடத்தில் ெபாட்டலமிடப்பட்�, �றிய�டப்பட்�, ப��த்� 
ைவக்கப்படேவண்�ம்.   

அவைர

ேசாளம் 
ேசாளம் 

பட்டாண�

பட்டாண�

நிராக�க்கப்பட்டைவ நிராக�க்கப்பட்டைவ

நிராக�க்கப்பட்டைவ
நிராக�க்கப்பட்டைவ

நிராக�க்கப்பட்ட
ெபா�ட்கள்



நல்ல ேதக்க நைட�ைற 
வழக்கங்கள�ன் ெநறி�ைறகள்

11

�ைட �ஞ்சம், �ைடப்பம் �தலான 
�ப்�ர�க் க�வ�கள், உண�த் ேதக்கம் 
மற்�ம் தயா�ப்� இடங்கள�லி�ந்� 
ெதாைலவ�லான �றிப்ப�ட்டேதார் 
ைவத்தி�க்கப்படேவண்�ம்.
�ப்�ர�த் திரவ�யங்கள் ெதள�வாகப் 
ெபய�டப்பட்�, இராசயணக் 
கலப்ப�ைனத் தவ�ர்க்�ம் ெபா�ட்�, 
உண�த் ேதக்கம் மற்�ம் தயா�ப்� 
இடங்கள�லி�ந்� ெதாைலவ�ல் 
பத்திரப்ப�த்தப்படேவண்�ம்.

தன� நபர் உைடைமகள் உண�த் ேதக்கம் 
மற்�ம் தயா�ப்� இடங்க�க்�ள் ெகாண்� 
வரப்படக்�டா�. தன� நபர் உைடைமகள், 
ஊழியர்க�க்ெகன ஒ�க்கப்பட்��க்�ம் 
பா�காப்�ப் ெபட்டகங்கள�ல் அல்ல� 
இடங்கள�ல் ைவக்கப்படேவண்�ம்.

�ப்�ர�க் க ிடங்�
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நல்ல ேதக்க நைட�ைற 
வழக்கங்கள�ன் ெநறி�ைறகள்

ெபா�ட்கைள �ைறயாக அைடயாளம் 
கா�தல்

‘�தலில் வ�வதன் அ�ப்பைடய�ல் �தலில் ெவள�ேயற்றப்படேவண்�ம்’ அல்ல� 
‘�தலில் காலாவதியாவதன் அ�ப்பைடய�ல் �தலில் ெவள�ேயற்றப்படேவண்�ம்’ 
என்ற அ�ப்பைடய�ல் உண�ப்ெபா�ட்கள் நகர்த்தப்படேவண்�ம். ெபா�ட்கள�ன் 
வ�நிேயாகத்ைதக் கண்காண�க்�ம் ெபா�ட்�, அைவ �றித்த ேபா�மான பதிேவ�கள் 
ைவத்�க்ெகாள்ளப்படேவண்�ம்.
 

 

ச�யான �றிய��கள், ெபா�ட்கள் �ைறயாக நகர்த்தப்ப�வதற்� 
வழிவ��வ�டன், உண�ப்ெபா�ட்கைளத் தி�ம்பப் ெபறேவண்�ய 
�ழ்நிைலகள�ல், �வ� கா�ம் ெபா�ட்�, அைவ பயனள�க்கக்��ம்.

 
 
 உண�ப்ெபா�ட்கள�ல் இடம்ெபறக்��ய ேததி 
   �றிய��கள�ன் உதாரணங்கள் ப�ன்வ�மா�:

  
           பயன்ப�த்திய�
  வ�ற்ற�
  காலாவதி ேததி
  காலாவதியாவ�
  ேபக் ெசய்யப்பட்ட�

ேபக் ெசய்யப்பட்ட�

01/01/2014

அவைர

அவைர

அவைர
அவைர

அவைர

அவைர

காலாவதி ேததி: 31/12/2014

காலாவதி ேததி: 31/01/2015

�தலில் ெவள�ேயறிய�

காலாவதி ேததி: 
28/02/2015
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நல்ல ேதக்க நைட�ைற 
வழக்கங்கள�ன் ெநறி�ைறகள்

பதி�கள் மற்�ம் பராம�ப்�

�ள�ர் பதனப் ெபட்� மற்�ம் உைறெபட்�ய�ன் 
ெவப்ப நிைலகைளக் கண்காண�த்� 
பதி� ெசய்� வரேவண்�ம். அதன்வழி, 
நிர்ணய�க்கப்பட்ட ெவப்ப நிைலய�லி�ந்�, 
ேதக்க ெவப்ப நிைல அதிக மாற்றம் 
காணாதி�ப்பைத உ�திெசய்ய���ம். 
இல்ைலெயன�ல், உண�ப்ெபா�ள�ன் 
ஆ�ட்காலம் பாதிக்கப்படக்��ம்.

�ள�ர் பதனப் ெபட்� அல்ல� உைறெபட்�ய�ன் 
ெவப்ப நிைலைய அளவ��வதற்� அள� 
தி�த்திய ெவப்பமான�கைளக் ��மான 
வைரய�ல் பயன்ப�த்தேவண்�ம்.   
ெவப்ப நிைல அள�கள் �ல்லியமாக 
அளவ�டப்ப�வதற்� அ� �ைண���ம்.

ெவப்பநிைல 
பதி�

ேநரம்

ெ
வ
ப்
ப
ந
ிை

ல

உைறெபட்�ய�ன் உட்�றத்தி�ம், உணவ��ம் 
பன�க்கட்�கள் உ�வாகாமல் த�க்�ம் 
ெபா�ட்�, அதைன அவ்வப்ேபா� பராம�த்� 
வரேவண்�ம்.

�ள�ர் பதனப் ெபட்�க்�ம் உைறெபட்�க்�ம் 
அவ்வப்ேபா� பராம�ப்� ேசைவகைள 
ேமற்ெகாண்�, அைவ நல்ல நிைலய�ல் 
ெசயல்ப�வைத உ�திெசய்யேவண்�ம்.



• Delivery vehicles should have covered storage com-
partments to prevent physical contamination from the 
environment. 

• Chilled food products should be maintained at 4˚C or 
below and with a core temperature not exceeding 7˚C. 

உள்ளார்ந்த �ய்ைமக்ேகட்�லி�ந்� 
பா�காத்தல்

உண�ப் ேபாக்�வரத்�

�ற்�ப்�றத்தினால் ஏற்ப�ம் �ய்ைமக்ேகட்�ைனத் தவ�ர்க்�ம் ெபா�ட்�, 
ேபாக்�வரத்� வாகனங்கள�ல் �டப்பட்ட ேதக்க சிற்றைறகள் இ�க்கேவண்�ம்.

உணவ�ைன ஏற்றிச் ெசல்வதற்� நியமிக்கப்பட்ட வாகனங்கைள மட்�ேம 
பயன்ப�த்தேவண்�ம். அேத வாகனத்ைதக் ெகாண்�, உண� அல்லாத ெபா�ட்கள் 
ஏற்றிச் ெசல்லப்படக்�டா�.

14



உண�ப் ேபாக்�வரத்�

உைறந்த உண�ப் 
ெபா�ட்கள் -18°C அல்ல� 
அதற்�ம் �ைறவான ெவப்ப 
நிைலய�ல், -12°C –க்� 
மிகாத ெவப்ப நிைலய�ல் 
ைவக்கப்படேவண்�ம்.

��ைமயான உண�ப் 
ெபா�ட்கள் 4°C அல்ல� 
அதற்�ம் �ைறவான ெவப்ப 
நிைலய�ல், 7°C-க்� மிகாத �ல 
ெவப்ப நிைலையக் ெகாண்ட 
�ழலில் ைவக்கப்படேவண்�ம்.

�டாகத் தயா�க்கப்பட்ட 
உண�கள், மின்காப்ப�டப்பட்ட 
ெபட்�கள�ல் அல்ல� ைபகள�ல், 
60°C-க்� அதிகமான ெவப்ப 
நிைலய�ல் ைவக்கப்படேவண்�ம். 
இந்த உண�கள், அைவ 
உட்ெகாள்ளப்படேவண்�ய 
ேநரத்தின்ேபா�, ெகாண்�ேபாய் 
ேசர்க்கப்படேவண்�ம்.

-12ºC
-18ºC

7ºC
4ºC

60ºC

உகந்த ேதக்க �ழ்நிைலகள்

ெபா�

51



��ைமயான / உைறந்த உண�

உண�ப் ேபாக்�வரத்�

16

உண�கைள வாகனங்கள�ல் ஏற்�ம் �ன்னேம, ெவப்ப நிைலைய நிர்ணய�க்�ம் 
ெபா�ட்�, �ள�ேரற்றப்பட்ட வாகனத்ைத �ன்�ட்�ேய ��ைமயாக்கேவண்�ம்.

வாகனத்தின் ேதக்கக் ெகாள்ளளைவ ம�றக்�டா�. அதன்வழி, சிற்றைறய�ன் 
அைனத்� �ைலக�க்�ம் நல்ல ��ைமயான காற்ேறாட்டம் 
கிைடக்கப்ெப�வைத உ�திெசய்ய���ம்.

சிற்றைறய�ன் ெவப்ப நிைல அள�கைளக் கண்காண�த்�, பதி� 
ெசய்�ெகாள்ளேவண்�ம். அதன்வழி, உண�ப்ெபா�ட்கைள 
பத்திரப்ப�த்�வதற்� ஏற்ற �ழ்நிைலகள் இ�ப்பைத உ�திெசய்ய���ம். 

RUN/STOP
MODE UP SET

DOWN



உண�ப் ேபாக்�வரத்�

71

ேதக்க சிற்றைற மற்�ம் உண�ப் ெபா�ட்கள�ன் ெவப்ப நிைலய�ல்  
ஏற்ப�ம் மாற்றத்ைதக் �ைறக்�ம் ெபா�ட்�, ��ைமயான மற்�ம் 
உைறந்த உண�ப் ெபா�ட்கைள, ��மான வைரய�ல், வ�ைரவாக ஏற்றி 
இறக்கேவண்�ம். 

RUN/STOP
MODE UP SET

DOWN



ஏற்றி இறக்�தல்

ேபாக்�வரத்தின்ேபா� உண�ப் ெபா�ட்கள் கவ�ழ்ந்� வ�ழாமல் இ�க்�ம் வண்ணம், 
அவற்ைற பா�காப்பான �ைறய�ல் அ�க்கிைவக்கேவண்�ம்.

உண�த் தட்�கள் அல்ல� பாத்திரங்கைள சிற்றைறய�ன் தைரம�� ெவ�மனேம 
ைவக்கக்�டா�.

உண�ப் ெபா�ட்க�க்�ம் அவற்றின் ெபாட்டலங்க�க்�ம் ஏற்ப�ம் அைனத்� 
பாதிப்�கைள�ம் �ைறக்�ம் வண்ணம், உண�ப் ெபா�ட்கைள கவனத்�டன் 
ைகயாளேவண்�ம்.

மாட்�
ைறச்சிக் 
�ழம்�

மாட்�
ைறச்சிக் 
�ழம்�

மாட்�
ைறச்சிக் 
�ழம்�

மாட்�
ைறச்சிக் 
�ழம்�

மாட்�
ைறச்சிக் 
�ழம்�

உண�ப் ேபாக்�வரத்�

18



ேபாக்�வரத்�க்��ய வாகனங்கைளப் 
பராம�த்தல்

உண�ப் ேபாக்�வரத்�

அன்றாடம், வாகனத்ைத கண்காண�த்�, �ப்�ர� ெசய்யேவண்�ம்.   
ஒவ்ேவார் ஒப்பைடப்ப�ற்�ப் ப�ன்ன�ம், ெபா�வான �த்திக�ப்�ப் பண�கள் 
ப�ந்�ைரக்கப்ப�கின்றன. அவற்றின் வழி, வாகனம் �ப்�ர�ம் �காதார�ம் 
மி�ந்த நிைலய�ல், உண�ப் ேபாக்�வரத்திற்� உகந்த நிைலய�ல் எந்ேநர�ம் 
இ�ப்பைத உ�திெசய்ய���ம்.

வாகனம் அவ்வப்ேபா� பராம�ப்� ேசைவக�க்� அ�ப்பப்பட்�, ேவைல 
ெசய்யக்��ய நல்ல நிைலய�ல் இ�ப்பைத உ�திெசய்யேவண்�ம்.

�ள�ேரற்றப்பட்ட வாகனங்கள், ெவப்ப நிைலையப் பதி�ெசய்யக்��ய க�வ�கள் 
ெபா�த்தப் ெபற்றி�க்கேவண்�ம்.

91

வாகன பராம�ப்� 
பதி�



உங்க�க்�த் ெத��மா?

�வாரஸ்யமான தகவல்கள்

ேவதியல் ெபா�ட்கள் உணவ�ல் கலக்கப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்�ம் ெபா�ட்�, உண�த் தரத்திற்� ஈடான 
ப�ளாஸ்�க் பாத்திரங்கைளப் பயன்ப�த்தேவண்�ம். 

உண� ெவப்பமான�ய�ன் �ல்லியத்தன்ைமைய ப�ேசாதித்�ப் 
பார்ப்பதற்��ய �லபமான �ைறகளாக, ெகாதிக்�ம் ந��ன் 
உச்ச ெவப்ப நிைலயான 100°C-ைய�ம், பன�க்கட்�ய�ன் 
ஆகக் �ைறவான ெவப்ப நிைலயான 0°C-ைய�ம் ெகாண்� 
ச�பார்க்கலாம்.

20



நல்ல ேதக்க நைட�ைற 
வழக்கங்க�க்��ய �றிப்�கள்

��க்கம்

  உண�ப்ெபா�ட்கள் அல்ல� உட்ெபா�ட்கைள அலமா�கள�ல் 
 �ைறயாக அ�க்கி ைவக்க�ம்.
  உணைவப் பத்திரப்ப�த்�ம்ேபா� ப�ன்வ�பனவற்ைற க�த்தில் 
 எ�த்�க்ெகாள்ள�ம்:
      அ) ெபாட்டலங்கள�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள உற்பத்தியாளர்கள�ன் 
      அறி�ைரகள்.
   ஆ) உண�ப் ெபா�ட்கள�ன் ெபாட்டலங்கள�ன் நிைலைம 
       (எ.கா. திறக்கப்பட்�ள்ள�, ��ைம ெகடாத நிைலய�ல் உள்ள�).
   இ) �றிப்ப�ட்ட உண�ப் ெபா�ட்கைளப் பத்திரப்ப�த்�வெதற்ெகன 
       நி�வப்பட்�ள்ள வ�தி�ைறகள்.
  உணவ�ைன த�ந்த ெபாட்டலங்கள�ல் ைவத்� ��வ�டேவண்�ம்.
 உண�ப் ெபாட்டலப் ெபா�ட்கள் �ைறயாகப் பத்திரப்ப�த்தப்படேவண்�ம்.

ேதக்க இடங்கைளத் �ய்ைமயாக, �ச்சிகள�டமி�ந்� பா�காப்� 
மி�ந்தைவயாக, பயன்ப�த்தப்படாத ெபா�ட்கள் இல்லாமல் 
ைவத்தி�க்கப்படேவண்�ம்.   

அன்றாட ெசயல்பா�க�க்�ப் ப�ன்னர், வாகனத்ைத கண்காண�த்�, 
�ப்�ர� ெசய்யேவண்�ம். 

பா�காப்�

�த்தம்

ெவப்பநிைல

��ைமயான / உைறந்த உண�
 அ) ��ைமயான உண�ப் ெபா�ட்கள் 4°C அல்ல� அதற்�ம் �ைறவான 
     ெவப்ப நிைலய�ல், 7°C-க்� மிகாத �ல ெவப்ப நிைலையக் ெகாண்��க்கேவண்�ம்.
ஆ) உைறந்த உண�ப் ெபா�ட்கள் -18°C அல்ல� அதற்�ம் �ைறவான ெவப்ப 
     நிைலய�ல், -12°C –க்� மிகாத ெவப்ப நிைலையக் ெகாண்��க்கேவண்�ம்.
�டாகத் தயா�க்கப்பட்ட உண�கள்
இ) �டாகத் தயா�க்கப்பட்ட உண�கள், மின்காப்ப�டப்பட்ட ெபட்�கள�ல் 
     அல்ல� ைபகள�ல் எ�த்�ச் ெசல்லப்படேவண்�ம்.   
     அப்ேபா�தான், அவற்றின் ெவப்ப நிைல எந்ேநர�ம் 60°C-க்� அதிகமான 
     அளவ�ல் ைவத்தி�க்கப்ப�ம்.
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��க்கம்

 ‘�தலில் வ�வதன் அ�ப்பைடய�ல் �தலில் ெவள�ேயற்றப்பட

  ேவண்�ம்’ அல்ல� ‘�தலில் காலாவதியாவதன் 

  அ�ப்பைடய�ல் �தலில் ெவள�ேயற்றப்படேவண்�ம்’ 

  �தலான வழிகள�ல், சரக்�க�க்��ய �ற்� �ைறய�லான 

  அைமப்ைப த�ந்த வைகய�ல் ப�ன்பற்றேவண்�ம்.

�ள�ர் பதனப் ெபட்�கள் மற்�ம் உைறெபட்�கள�ன் ெவப்ப நிைலைய 

அவ்வப்ேபா� கண்காண�த்� பதி� ெசய்யேவண்�ம்.

��ைமயான அைறகைள�ம் �ள�ேரற்றப்பட்ட வாகனங்கைள�ம் 

நல்ல பண� நிைலகள�ல் ைவத்தி�க்கேவண்�ம்.

உண�த் ேதக்கத்திற்��ய அ�க்�கைள�ம் தட்�கைள�ம் நல்ல

நிைலகள�ல் ைவத்தி�க்கேவண்�ம்.

பதிேவ�கள் 
மற்�ம் 
பராம�ப்�

சரக்� 
ேமலாண்ைம

 இணங்கவல்ல உண�ப் ெபா�ட்கள், �ப்�ர�த் திரவ�யங்கள், 
  �ப்�ர�க் க�வ�கள், தன� நபர் ெபா�ட்கள் ஆகியவற்ைற, உண�த் 
 ேதக்கம் மற்�ம் தயா�ப்� இடங்கள�லி�ந்� தன�ைமப்ப�த்தி ைவக்க�ம்.
 பதன�டாத மற்�ம் சைமத்த அல்ல� உண்பதற்�த் தயார் நிைலய�ல் 
  இ�க்�ம் உண�ப் ெபா�ட்கைள ப�ன்வ�ம் �ைறகள�ல் 
  பத்திரப்ப�த்த�ம்:
   அ) ெவவ்ேவ� �ள�ர் பதனப் ெபட்�கள் அல்ல� உைறெபட்�கள்
   ஆ)   ஒேர �ள�ர் பதனப் ெபட்� அல்ல� உைறெபட்�ய�ல், சைமத்த
         அல்ல� உண்பதற்�த் தயார் நிைலய�ல் இ�க்�ம் உண�ப் 
         ெபா�ட்க�ம் பதன�டாத உண�ம் ப��த்� ைவக்கப்படேவண்�ம்.   
         சைமத்த அல்ல� உண்பதற்�த் தயார் நிைலய�ல் இ�க்�ம் 
         உண�ப் ெபா�ட்கள் எப்ெபா��ேம பதன�டாத உணவ�ற்� ேமல் 
         ைவக்கப்பட ேவண்�ம்.   

ஒ�க்கம்
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