
 

 میوه و سبزیجات در زمان شیوع کرونا ویروسگندزدایی شو و و تشسنحوه 

ها شدت گرفتهه اسهت و   سبزیجات و میوه گندزداییها از بابت نحوه این روزها که کرونا به یک اپیدمی تبدیل شده، نگرانی
دلیهل شهیوگ گسهترده کرونها در     ها هستند؛ لذا بهمیوهسبزیجات و  گندزداییبیشتر مردم در جستجوی بهترین راهکار برای 

 .و گندزدایی میوه و سبزیجات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است جهان، نحوه شستن

 کنند،های مورد نیاز بدن را تامین میهای تقویت سیستم ایمنی بدن استفاده از میوه و سبزیجات است که ویتامینیکی از راه
تنها سودی برای سیستم دفاعی بدن نداشته باشد، بلکه با ابهت   را ندانیم، آن وقت ممکن است نه هاآنگندزداییاما اگر نحوه 

سبزیجات بخش مهمی است کهه   گندزداییبه ویروس کرونا سیستم دفاعی ضعیف و منجر به بروز مشک تی شود؛ بنابراین 
 .مواد غذایی با ارزش به یک ماده پر خطر برای بدن تبدیل خواهند شد اگر به درستی انجام نشوند، این

 جاتسبزیجات و میوه گندزداییمراحل خرید و 

 خرید میوه و سبزی  :مرحله اول 

 نمایید پرهیز .... و خام گوشت ، نان همانند خوراکی مواد سایر کنار در سبزی و میوه دادن قرار از خرید هنگام در. 
 سبزیجاتی را انتخاب کنید که ظاهری سالم و بدون پوسیدگی باشند. سعی کنید میوه و 
 های میهوه و سهبزی را در جهایی مخ هود و دور از دسهترس کودکهان قهرار دهیهد؛         پس از ورود به منزل کیسه

 ثانیه بشویید. 20و دستان خود را به مدت  تماسی نداشته باشندهیچگونه  ای که با سایر وسایل منزل نیز گونهبه

 پاک و تمیز کردن :مرحله دوم 

 پاک شوند.  ستی بر روی یک پارچه یا سفرهها بایسبزی 

 های زرد و گندیده را جدا کنید، چوب و گل و الی را از سبزیجات جدا کنید. برگ

 شو و زدودن گل و الی و مواد زائدومرحله سوم: شست

 : داربرگ سبزیجات سایر و کاهو

 کنید ور غوطه را آن در موجود سبزیجات و کرده پر آب با را بزرگ کاسه یک . 

 مواد  تا بماند دقیقه یک بگذارید شود، خرده ها یا مواد معلق موجود در آن ته نشین تا بچرخانید آن در را سبزیجات

 . بگذارید آبکش یا صافی یک داخل را هاسبزی سپس فتد،ابی کاسه انتهای به بتواند های آنمعلق و ریزه



 بشویید را کاسه در هر مرحله و کنید شو را تکراروچند بار عمل شست هستند، شن سبزیجات آلوده به میوه و اگر.  

 کنید.شو وشستمرتب  سرد را در داخل آبکش و با آب سبزی میوه و 

 

 :ای مانند سیب زمینی و هویج ریشه سبزیجات

بهترین روش پاک کردن این سبزیجات استفاده از یهک  هستند.  کثیف اغلب کنند،می رشد خاک در گیاهان این کهجاآن از 

در صورت عهدم  . یدده شووشست شیر روان آب زیر یا پارچه ضخیم است. این سبزیجات را درشو وشستاسکاچ مخ ود 

 .کنید استفاده شده پوسته مواد چسبیده یا هرگونه کردن پاک برای خود دست انگشتان از توانید می دسترسی به این وسایل،

 

  :قارچ

 و کنندمی   جذب را آب اسفنج مانند هاآن زیرا شوند خیس ها قارچ هرگز دهند می ترجیح آشپزها برخی از زنان خانه دار و

هها را  اما در شرایط حاضر بهتر است بها فشهار آب زیهاد آن   . شوندهم زود فاسد می شوند و موقع پخت هم درست طبخ نمی

 از پهس  ب فاصهله . جدا کنیهد با انگشتان  را هاآن شووشست هنگام باشد، مانده باقی اکخ هایتوده دهیم و اگرشو وشست

 .شود خشک تا کنید پخش کاغذی هایحوله یا تمیز آشپزخانه حوله ها را روی یکآن ،شووشست

 

  :محکم های میوه و سبزیجات

. بشویید آب پرفشار و با کمک جریان  خود ا و انگشتانهدست مالش با انگور، و خیار مارچوبه، سبز، لوبیا مانند مواردی برای

 .شود خشک تمیز ظرف یک در لزوم صورت در بگذارید

 

 :ظریف هایمیوه و سبزیجات

ها آن ،آب فشار کم اما پایدار جریان یک زیرباید  فرنگی، توت و رسیده هایمیوه فرنگی، گوجه مانند نرم مواد غذایی برای 

 و له کبود اما شده شسته هاآن طرف همه که شود حاصل اطمینان تا بچرخانید خود دستان با آرامی به را هامیوه بشویید، را

 نشوند. خرد و هدش خشک تا کنید پخش کاغذی هایحوله و تمیز آشپزخانه حوله روی. اندنشده

 گندزدایی :چهارممرحله 

رود پس بهتر است از بین می( گندزدای خانگی)محلول های شوینده و  ایییهایی است که با مواد شیمکرونا از دسته ویروس
 شود. ی استفادهیایشیماز مواد سبزیجات نمودن  گندزداییبرای 

 الف( انگل زدایی:

 و میوه و داده قرار ظرفشویی سینک درون رامیوه و سبزی  شووشست مخ ود ظروف ها،دست شستن از پس 
 .بریزید آن داخل را سبزی



 تولید  ابفم بزنید تا کهبه  به مقدار یک تا سه قطره مایع ظرفشویی را در هر یک لیتر آب بریزیدی این منظور برا

 تشت یا ظرف از امکان حد تا. کنید آبکشی بعد و در این محلول قرار دهید پنج دقیقهو سبزیجات را به مدت  شود
 .شود استفاده وشوشست برای جداگانه

  میوه اسهتفاده   شویوشستو یا فرچه مخ ود  توانید از یک اسکاچ تمیزکردن میوه می گندزداییبرای شستن و
 نمایید.

 ها بکشید، دقت کنید که فشار زیهادی بهه   روی میوهو یا اسکاچ نرم  هامیوه وشویشست سپس با فرچه مخ ود
 . شودنها ها وارد نکنید تا باعث له شدن آنمیوه

 ها خلل و فرج وجو دارد باید دقت کنید که به خوبی تمیهز شهوند،   هایی مانند پرتقال که روی سطح پوست آنمیوه
جاتی مثل خیار و هویج که ممکن است با پوست م رف شوند نیز بایهد بها   هایی مثل سیب و صیفیهمچنین میوه
 د. شو گندزداییو  هدقت شست

 ها:  ب(گند زدایی و و از بین بردن میکروب

  لیتری پر از آب ریخته کام ً حل  5 درصد را در ظرف 70برای این منظور ن ف قاشق چایخوری پودر پرکلرین

دقیقه در محلول گندزدایی کننده قرار  5برای مدت  دست آید. سپس سبزی راکنید تا محلول گندزدایی کننده به 
 آن کشته شوند.  هایمیکروبدهید تا 

 درصد )همان محلول  5یا دو قاشق مرباخوری آب ژاول توانید از در دسترس نباشد می توضیح: اگر پرکلرین

 کنید.  وایتکس خانگی( استفاده

 : نگهداری در یخچالپنجممرحله 

  نگهداری کنید. یخچال دررا پس از آبکشی خشک نموه و میوه ها 

هها را خهرد   وشهو آن به هیچ عنوان میوه و سبزی شسته نشده را درون یخچال قرار ندهید و در صورتی کهه پهس از شسهت   
 اید در ظرفی با درب بسته در یخچال بگذارید.کرده

 نمایید گندزدایی را یخچال درب دستگیره مداوم صورت به. 

  رار داده  و همراه با سهایر  در سطل زباله قهای پ ستیکی را کردن میوه و سبزی، کیسه گندزداییبا اتمام عملیات
 کنید. گندزداییهای خرید را شسته یا سینک و محل قرار دادن کیسه های منزل دفع نمایید. سپسزباله

 .شودم رف میوه و سبزی خام در بیرون از منزل در این روزهای کرونایی به هیچ عنوان توصیه نمی به یاد داشته باشید* 

 



 :و تنظیمتهیه 

 دکتر حمزه جمالی )دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قزوین(
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 دکتر عیسی محمدی زیدی )دانشیار گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین(

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین با همکاری واحدهای آموزش و ارتقای سالمت و سالمت محیط معاونت بهداشتی
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