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 بقعة ضوء

 سالمة األغذية بفندق دار الغفزان مبكة املكزمة

 6102هبسس  9 :فٖ جشٗذٓ أخببس الخل٘ج تبسٗخ الٌشش

 صوشٗب خٌجٖالذوتَس 

 

( لوىٔ الوىشهٔ سىٌت ٍعبئلتٖ فٖ فٌذق 6102فٖ صٗبستٖ األخ٘شٓ )ٌٗبٗش 
الوحبرٕ للحشم الششٗف، ٍوبلعبدٓ فئىّ الَجبٔ الشئ٘س٘ٔ التٖ داس الغفشاى 

ٗتٌبٍلْب اإلًسبى عٌذهب ٗسىي فٖ الفٌذق ّٖ ٍجبٔ اإلفطبس، ٍهي 
الطب٘عٖ أى اإلًسبى ال ٗالحظ إٔ شٖء خالل الَ٘ه٘ي األٍل٘ي ٍرله 

 .بسبب التعب ٍاإلسّبق الزٗي ٗعبًٖ هٌْوب

 الحم٘مٔ فٖ –شبشبت وب٘شٓ ٍلىي فٖ الَ٘م الثبلث تمشٗبًب الحظت ٍجَد 
 أهبهٖ، التٖ الشبشٔ فٖ ببلتحذٗك ٍبذأت الطعبم، طبلٔ فٖ – شبشتبى

 الشبشٔ أى لٖ تب٘ي بشّٔ بعذ ٍلىي ٗجشٕ، الزٕ هب أعشف لن البذاٗٔ ٍفٖ
 فٖ ٗجشٕ هبرا تٌمل هببششٓ الَْاء على تجشٕ حم٘مٔ هٌبظش أسبعٔ تحَٕ

 .سٓ دل٘مٔ ٍشبهلٔبظَ ٌّبن، العوبل ٗفعلِ الزٕ ٍهب الوطبخ،

الشبشبت تٌمل إل٘ه ًظبفٔ الوطبخ، ًظبفٔ األدٍات، ًظبفٔ العوبل، 
ل٘س رله فحسب بل ٗوىٌه هي خالل ّزُ الشبشبت أى تشى سلَو٘بت 
العوبل ٍو٘ف٘ٔ تعبهلْن هع الطعبم، و٘ف ٗتذاٍلًَِ ٍو٘ف ٗطبخًَِ 
ٍو٘ف ٗحفظًَِ، ببختظبس فئىّ الشبشبت تٌمل الظَسٓ الوتىبهلٔ لىل 

 .الزٕ ٗجشٕ فٖ الوطبخ
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ٍعٌذهب سألت الوسؤٍل٘ي فٖ الوطبخ ٍالوطعن عي ّزُ الشبشبت ٍهب 
هَضَعْب تب٘ي أى الفٌذق ٗطبك ًظبم سالهٔ األغزٗٔ الوعشٍفٔ 
ببلْبسب )تحل٘ل الوخبطش ٍتحذٗذ الٌمبط الحشجٔ( لذى بعض الشبشبت 
بْزا الخظَص، ٍإى تله الشبشبت فعال ٍضعت لتب٘ي للضببئي 

ٌ٘ي ول هب ٗجشٕ فٖ الوطبخ، ٍعٌذهب سألتْن ٍّل ّزُ الشبشبت ٍالمبط
جضء هي اشتشاطبت ّزا الٌظبم؟ أجببٌٖ أحذّن بأًِ ال ٗخض الٌظبم ٍلىي 
إداسٓ الفٌذق ٍضعتِ هي ًفسْب للتأو٘ذ هي أى إجشاءاتْب سل٘ؤ فْٖ 
ل٘ست خبئفٔ هي إٔ هشالبٔ، ببإلضبفٔ إلى أى إداسٓ الفٌذق تأهل أى تىَى 

فٌذق أٍ أٍل هٌشأٓ غزائ٘ٔ تمَم بوثل ّزا العول ٍٗسجل  ّٖ أٍل
 .ببسوْب

عوَهًب، تح٘ٔ لإلخَٓ فٖ إداسٓ فٌذق الغفشاى بوىٔ الوىشهٔ على ّزُ 
الوببدسٓ، ففٖ الحم٘مٔ ّٖ هببدسٓ هبتىشٓ لن أس هثلْب فٖ إٔ هٌشأٓ 

 تعون أى – فعالً –غزائ٘ٔ على الشغن هي طَل عولٖ فٖ ّزا الوجبل، ٍأسجَ 
ُ التجشبٔ فبلضبَى هي حمِ أى ٗعشف هب الزٕ ٗأولِ ٍو٘ف ٗتن إعذادُ ّز

ٍتحض٘شُ، ٍرله بذالً هي الىث٘ش هي الوحالت التٖ تجشٕ فْ٘ب الفئشاى فٖ 
 .الوطبخ ٍوأًْب فٖ سببق الوبساثَى

 

 .تح٘ٔ لفٌذق الغفشاى ٍلىل العبهل٘ي فِ٘، ًٍشجَ الوضٗذ

 


