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המלצות לטיפול נכון בעגבניות
מבוא
בעקבות מספר לא קטן של הרעלות מזון המוניות חוצות גבולות בארה"ב בהן אובחנה סלמונלה כגורם ועגבניות
כמזון המעביר נעשתה על ידי ה –  FDAהערכה ובחינה חדשה של ההנחיות לטיפול בעגבניות .i
התוצאה של עבודה זאת באה לידי ביטוי בחידוש  /שינוי ההנחיות לשימוש וטיפול בעגבניות במוסדות למכירת
מזון מוכן לאכילה  -מסעדות  ,מזון מהיר  ,כריכים וכו' .
מזון הדורש בקרת טמפרטורה  /זמן על מנת למנוע צמיחה של חיידקים פתוגניים ו/או ייצור של רעלנים על ידי
חיידקים אלו נקרא . (Temperature/Time Control for Safety) TCS-FOOD
עגבניות הוכנסו לקטגוריה זאת של מזון והפכו אי לכך למזון בעל פוטנציאל סיכוני ) Potentially Hazardous
 . (Foodמזון הנכלל בקטגוריה זאת הינו מזון הדורש בקרת טמפרטורה/זמן על מנת למנוע סיכון ממנו .
מזון המכיל חיידקים  ,שאריות כימיות או פיזיקאליות אינו משויך לקטגוריה זאת
בחוק המזון של ה –  FDAניתן למצוא טבלאות המסייעות להבין את האינטראקציה בין כמות המים הפעילים
במזון ורמת החומציות שלו ) . (pHבעזרת טבלאות אלו ניתן לשייך מזון לקטגוריות TSC/PHF
)FDA Food Code, Section 1-2-1.10(B

המלצות לטיפול נכון בעגבניות )מבוססות על הנחיות ה –  FDAבתוספת המלצות המתאימות לשוק המקומי(
 .1קנייה
 1.1כמו תמיד רצוי לקנות מספק מוכר המגדל את המוצרים על פי נהלי משרד החקלאות או אפילו
מחזיק באישורי ) GMPיותר נכון נהלים חקלאים טובים(
 1.2עגבניות בשלות יש להוביל בקירור )בייחוד בארצנו החמה(
 1.3כמובן שיש לשמור על עקיבות המוצרים על ידי ניהול מסמכים מסודר
 .2אחסון
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

עגבניות המובלות בקירור יש להעביר לאחסון בקירור מהר ככול האפשר .
עגבניות מנוקות/חתוכות מראש יש לאחסן תמיד בטמפרטורה של פלוס  4מעלות צלזיוס או פחות
יש להפריד ולהשליך עגבניות מקולקלות  ,בעלות פגמים של ממש בעור העגבנייה
יש להתייחס לעגבניות כמזון גולמי ובהתאם לאחסנן בנפרד ממוצרי מזון מעובדים על מנת למנוע
זיהום צולב .
אין לאחסן עגבניות בשום פנים ואופן עם מוצרי בשר או בעלי כנף טריים בשל הסיכון הגבוה לזיהום
צולב .
עקרון ההפרדה חייב להישמר על ידי שימוש במקררים נפרדים או במדורים/מדפים שונים במקרר .
עגבניות שטופות/חתוכות מראש יש לכסות ולאחסן בכול מקרה מעל מוצרים לא מטופלים .
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 2.7אין לאחסן מזון על הרצפה אלא על גבי מדפים בגובה של לפחות  30.0ס" מ  .השימוש בארגזים ריקים
והפוכים משיג רק הרחקה מהרצפה אבל מונע את האפשרות לנקות תחתם .
 .3שטיפה והכנה
 3.1כול הכללים לגבי בריאות העובדים העוסקים במזון חלים גם כאן
 3.2יש לשטוף ידיים באופן יסודי ) לפחות  20.0שניות במים זורמים וסבון( לפני תחילת העבודה
ובסיומה.
 3.3כלים  ,כיורים ומשטחי עבודה  ,לוחות חיתוך ומכשירים יש לנקות  ,לשטוף ולחטא לפני תחילת
העבודה עם עגבניות טריות ) כמו בכול מוצר מזון אחר(
 3.4עגבניות ומוצרים טריים ושלמים אחרים יש לשטוף במים זורמים ולא להשרות בתמיסות חיטוי !!!
3.4.1
3.4.2
3.4.3

לא מומלץ לשטוף פירות וירקות בסבון או חומר חיטוי
שפשוף במברשת קשה רק במוצרים כמו מלון  ,אבטיח או פרי הדר בהם אין סכנה לפציעת
הקליפה .
טמפרטורת המים בהם משתמשים צריכה להיות חמה בכ –  2-3מעלות צלזיוס מהטמפרטורה
של המוצר המטופל .

 3.5לאחר שנשטפו  /נחתכו נחשבות העגבניות ל –  PHFובהתאם יש לאחסנן בקירור של  5מע"צ או
פחות
 3.5.1עגבניות המאוחסנות לאחר טיפול ליותר מ 24 -שעות יש לסמן
 3.5.2ניתן להציגן למכירה /שימוש למשך  4שעות בטמפרטורת חדר אם הוצאו מהמקרר
בטמפרטורה של  5מע"צ )מומלץ לבצע סימון שעת הוצאה לצורך בקרה(
 3.5.3ניתן להציגן ללא קירור למשך  6שעות אם מתבצעת בקרת טמפרטורה המבטיחה כי זאת לא
עולה על  21מעלות במשך פרק זמן זה )מומלץ לבצע סימון שעת הוצאה לצורך בקרה(
 3.5.4עגבניות שלא נצרכו לאחר  6 / 4שעות יש להשמיד
 3.6מוצרים המכילים עגבניות )סלטים  ,כריכים וכו'( נחשבים אף הם ל –  PHFאלא אם כן מתקיימים
בהם תנאים אחרים לשימור ככגון הורדת pH
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