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 پاستوریزه نشده:سایدر و آب سیب  /سبزیآبمیوه
 یک خطر بالقوه بهداشتی

Unpasteurized Fruit/Vegetable Juices and Ciders:  
A Potential Health Risk

 آبمیوه پاستوریزه شده و پاستوریزه نشده چه تفاوتی دارند؟

شوندتابیماریزایانوهایپاستوریزهشدهحرارتدادهمیآبمیوه

توانندمارابیمارکنندازبینبروند.اینکارمیکروبهاییکهمی

دهدزیراترآبمیوهرانیزمیهمچنینامکاننگهداریطوالنی

اند.شوندازبینرفتهمیکروبهاییکهباعثفاسدشدنآنمی



اندودراینجاازآنهابههایخاموتازهحرارتدادهنشدهآبمیوه

هازمانشود.اینفراوردهعنوانپاستوریزهنشدهنامبردهمی

هابایدندروز،دارند.اینگونهآبمیوهمصرفکمتری،بهمدتچ

دریخچالنگهداریشوندوتاقبلازتاریخانقضاءمصرف

 شوند.

 چه خطری وجود دارد؟

شیوعبیماریدراثرآبمیوهوآب29درکاناداوایاالتمتحده،

هاباعثبیماریغذابُرددرسیبوجودداشتهاست.اینشیوع

تا1990سال)از20طولومرگدونفردرنفر1،700

بیماریهامرتبطباآبمیوهواینشیوعبیشترین.(شدهاست2010

پاستوریزهنشدهمانندآبسیبسایدر،آبپرتقال،ولیمونادسایدر

آناناس،هویج،نارگیل،قبیلهایتازهاز.دیگرآبمیوهبودهاست

مردممخلوطآنیزباعثبیماریآبمیوهآسایونیشکر،موز،

.اندشده



هایپاستوریزهنشدهیموجوددرآبمیوهترینعواملبیماریزاشایع

،سالمونال،O111 و O157ای.کوالیعبارتنداز

.شماریازشیوعهایغیرویروسیعاملهای،وکریپتوزپوریدیوم

،مخمرووبایویبریو،کلستریدیومباتولینومدیگربیماریبهدلیل

اند.هپاتیتآبوده

 ؟جدی استچقدر  مشکلاین 

توانندباعثاینمشکلبسیارجدیاستزیرااینبیماریزایانمی

بیمارییشدیدترازیکاسهالچندروزهشوند.

 ای.کوالیO157:H7 آسیبدیدگیدائمکلیهباعثدتوانمی،

 یادربرخیمواردمرگشود

 اندبهآسیبدیدگیکبدبیانجامدتوهپاتیتمی 

 ودرمواردحادزندآسیبمیسیستمانتقالعصبیبهبوتولیسم

 شودباعثمرگمی

 شودباعثبیماریاسهالمزمنمیکریپتوزپوریدیوم

 ؟چه کسی بیشتر در معرض خطر است

کسانیکهبیشتردرمعرضخطربیمارشدنهستندعبارتنداز:

 نوزادان 

 (۵کودکانخردسال)سالهوکوچکتر 

 سالمندان 

 

 ازجملهمبتالیانبهکسانیکهسیستمایمنیتضعیفشدهدارند(

HIVکسانیکهتحتدرمانسرطانهستند(یا



هایآسیبپذیرنبایدآبمیوهپاستوریزهنشدهبنوشند.اینگروه



وبیمارستانهاهایسالمندان،مهدکودکهاومراقبتگاهمدارس،

کنندنبایدهایآسیبپذیرخدمتمیسایرمکانهاییکهبهگروه

کودکانیکهبرایبه.بفروشندیاسروکنندشدهنآبمیوهپاستوریزه

هایبهمزارعیابازارهایفروشفراوردهعلمیگردش

.دادهشودپاستوریزهغیرشوندنبایدآبمیوهکشاورزیبردهمی

از کجا ناشی  O157:H7عوامل بیماریزایی مانند ای. کوالی 
 شوند؟می

شوند.بهطورمعمولدرفضوالتدامهایافتمیبیماریزایاناین

باغذایاآبآلودهO157:H7ای.کوالیبیشترشیوعهایبیماری

دردنتوانمیهاهاوسبزیاند.میوهبهفضوالتداممرتبطبوده

.دنآلودهشوبرداشت،نگهدارییافراوریفرایندرشد،

 ؟توانم بدانم که یک آبمیوه پاستوریزه شده است میچگونه 

رسندپاستوریزههابهفروشمیهاییکهدرفروشگاهبیشترآبمیوه

بررویبرچسبآنهانوشته«pasteurized »یوکلمهاندشده

دستافشارکههایهایتازهگرفتهشدهیاآبمیوهآبمیوه.شدهاست

دربارهایآبمیوهفروشییاکنارخیابانوبازارهایکشاورزان

    
                   

 



، یا واحد بهداشت همگانی محل خود www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
دیدن کنید یا با  www.HealthLinkBC.ca، از وبسایت سی در بی های بهداشتی غیر اورژانسی دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1شماره 
 گردد.زبان ارائه می 130بیش از 

اند.برچسبزدنرسنداحتماالًپاستوریزهنشدهبهفروشمی

 »ییپاستوریزهنشدهداوطلبانهاست.بررسیکنیدکهکلمهآبمیوه

unpasteurized »بررویبرچسبمحصولنوشتهشدهاست

دارید،قبلازتصمیمبهخریدونوشیدنآبمیوه،یاخیر.اگرتردید

 ازفروشندهبپرسید.

 ؟دهد پاستوریزه کردن مواد مغذی آبمیوه را کاهش میآیا 

شوندبهمدتحدوددرابعادصنعتیتولیدمیهاییکهبیشترآبمیوه

شوندتاحرارتدادهمیC(185°F)°85ثانیهتادمایحدود16

راازبینببرند.ارزشغذاییموجوددرآنبیماریزایاناحتمالی

هادرستبهاندازهزمانیاستکهحرارتدادهاینگونهفراورده

دوبسیاربیشترازآبمیوهنطعمخوبیدارهااند.اینآبمیوهنشده

 آورند.تصفیهنشدهدواممی

 دارد؟آیا گذاشتن آبمیوه در یخچال آن را سالم نگه می

بیماریزایانخچالبهتنهاییباعثازبینرفتننگهداریدرینه.

.کندکندمیآنهارارشدتنهاشود.نگهداریدریخچالنمی

هایپاستوریزهنشدهعمرمصرفکوتاهی،بهمدتچندآبمیوه

پاستوریزهنشدهرادریخچالنگهداریهای.آبمیوهروز،دارند

  .کنیدوسریعمصرفکنید

 ؟کاهش دهمچگونه خطر بیماری را 

 ای.کوالیبهترینراهکشتنبیماریزایانیمانندO157:H7 و

 هاازطریقپاستوریزهکردناستسایرباکتری

 هایخاموسایدرراقبلازمصرفبجوشانیدیاآبمیوه

پاستوریزهکنید.برایپاستوریزهکردنآبمیوهدرخانه،آنراتا

 دقیقهحرارتدهید1بهمدتدستکمC°70دمایدستکم

 ودرضمنکارآنرامرتبهمبزنید.آنرابهمدت 

 ازدادنآبمیوهوسایدرپاستوریزهنشدهبهکسانیکهبیشتردر

سالهوکوچکتر،زنانباردار،۵معرضخطرهستند)کودکان

 سالمندانوکسانیکهسیستمایمنیتضعیفشدهدارند(

 میوهوسایدردریخچال،ازتازهماندنوکیفیتبانگهداریآب

سازتاریخهاراپآنهااطمینانحاصلکنید.اینفراورده

انقضایشانمصرفنکنید

کنیدکهنوشیدنآبمیوهیاسایدرپاستوریزهنشدهشمااگرفکرمی

رابیمارکردهاست،بیدرنگبهیکمراقبتگربهداشتی

یخودرامطلعکنید.شماداشتناحیهمراجعهکنیدومسئولبه

تماسبگیریدتاباپرستاررسمییا1-1-8دبایتوانهمچنینمی

 یرسمیصحبتکنید.کارشناستغذیه

 برای آگاهی بیشتر

هایزیررایایمنیغذایی،پروندهبرایآگاهیبیشتردرباره

ببینید:

 HealthLinkBC File #03 شیرپاستوریزهوشیرخام 

 HealthLinkBC File #22 شیوه-کنسروهایخانگی

 جلوگیریازبیماریبوتولیسم

 HealthLinkBC File #59aهایآسانایمنیغذایی:شیوه

 داشتنغذابرایسالمنگاه

 ealthLinkBC Files #59bHهاوایمنیغذاییبرایمیوه

 هایتازهسبزی

 HealthLinkBC File #59c هایایمنیغذایی:توصیه

 مندرجبربرچسبمحصوالتغذایی
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