
 به نام خذا

  بوفه مذارسبزای  گزوه سالمت محیطشزایط  ضوابط و

 نوع مواد غذایی: الف               

ساسهاى غذا دارای پزٍاًِ ساخت هحصَل  تذٍى دخالت دست ٍ صَرت تستِ تٌذی کاهل ٍُ ب :هواد غزایی بسته بنذی شذه -1

  هتز70/2ارتفاع تا هتزهزتع 9   تَفِحذاقل هساحت. ٍ دارٍ

.    ساسهاى غذا ٍ دارٍدارای پزٍاًِ ساخت هحصَل  تذٍى دخالت دست ٍ صَرت تستِ تٌذی کاهل ٍُ  ب:سانذویچ های صنعتی -2

  هتز70/2ارتفاع تا هتزهزتع 9   تَفِحذاقل هساحت

تز اساس ضَاتط ساسهاى غذا ٍ دارٍ در یک هحل تِ صَرت هتوزکش تَلیذ ٍ  :(آهاده هصشف)سانذویچ های نیوه  صنعتی -3

  هتز 70/2ارتفاع تا هتزهزتع 9   تَفِحذاقل هساحت. عزضِ گزدد

صَرت تستِ تٌذی ُ ب :، رست بخاس پضبشنج شیش عذس، حلین، شله صسد، سونو، فشنی و سوپ، لوبیا، نخود، انواع آش و -4

یا تز اساس ضَاتط ساسهاى غذا ٍ دارٍ در یک . ساسهاى غذا ٍ دارٍدارای پزٍاًِ ساخت هحصَل  تذٍى دخالت دست ٍ کاهل ٍ

  هتز70/2ارتفاع تا هزتع  هتز9   تَفِحذاقل هساحت. هحل تِ صَرت هتوزکش تَلیذ ٍ عزضِ گزدد

تَلیذ ٍ عزضِ در تَفِ : ، رست بخاس پضبشنج شیش عذس، حلین، شله صسد، سونو، فشنی و سوپ، لوبیا، نخود، انواع آش و -5

  هتز  3تفاع را تا هزتع  هتز20حذاقل هساحت هذرسِ، 

 

 : عمومیشزایط ضوابط و:  ب  

 . تواهی هَاد غذایی تایذ هَرد تاییذ ٍاحذ تْثَد تغذیِ تاضذ -1

 ٍ عزضِ هی تایست اصَل تْذاضت فزدی، تْذاضت هَاد غذایی، تْذاضت ساختواى، تْذاضت اتشار درکلیِ هزاحل تَلیذ، اًتقال ٍ -2

 قاًَى هَاد خَردًی ٍ آضاهیذًی ٍ آییي ًاهِ 13هطاتق تا آییي ًاهِ اجزایی قاًَى اصالح هادُ تْذاضت عوَهی  تجْیشات ٍ

 .رعایت گزددتْذاضت هحیط هذارس 

 .تاضٌذ تثزعدارای کارت تْذاضت م کلیِ کارکٌاى ضاغل تایذ -3

 .آهَسضگاُ تْذاضت اصٌاف تاضٌذ کلیِ کارکٌاى ضاغل هی تایست دارای گَاّی ًاهِ هعتثز پایاى دٍرُ آهَسضی اس -4

 .پارگی تاضٌذ تویش، تذٍى لک ٍ س کاراکلیِ کارکٌاى تایذ دارای لة -5

 .هکاى تَفِ هوٌَع هی تاضذ استعوال دخاًیات در عزضِ ٍ فزٍش ٍ -6

 .هحل تَفِ ضزٍری هی تاضذ درٍ کپسَل آتص ًطاًی ٍجَد جعثِ کوک ّای اٍلیِ تا تجْیشات السم  -7

 . هجْش تِ دهاسٌج سالن الشاهی است ٍ فزیشر تا گٌجایص هٌاسة ٍٍجَد یخچال -8

 .حول ٍ ًقل هَاد غذایی در کَتاّتزیي هسیز ٍ کوتزیي سهاى هوکي صَرت گیزد -9

   

 : ساختمان بوفهشزایط ضوابط و: ج

 .کف ٍ سقف تا پَضص هقاٍم، هسطح ٍ قاتل ضستطَ تاضذ -1

 . تاضذتِ رًگ رٍضي ٍ ( سزاهیک،کاضی، سٌگ) قاتل ضستطَ پَضص هقاٍم، هسطح ٍدیَار تا  -2



 .سیستن تاهیي آب سالن ٍ تْذاضتی ضزٍری است -3

 .سیستن هٌاسة دفع فاضالب ٍ کف ضَی ضزٍری است -4

 .سیستن رٍضٌایی ٍ تَْیِ هٌاسة ضزٍری است -5

 .سیستن کٌتزل حطزات ٍ جًَذگاى ضزٍری است -6

 .تاهیي تجْیشات ٍ اتشار کار هٌاسة ضزٍری است -7

 : پختشزایط ضوابط و: د  

 . تاضذپخت تصَرت رٍساًِ -1

 .هَاد غذایی داغ در ظزٍف یکثار هصزف تز پایِ گیاّی هخصَظ سزٍ ضًَذ -2

 .تالفاصلِ تعذ اس تْیِ ٍ پخت تَسیع ضَد -3

 . ّا ٍ دستَر عول ّای تْذاضتی اًجام ضَدرعایت کاهل آییي ًاهِتا پخت در ضزایط تْذاضتی ٍ  -4

 

  

 


