
PO DODATKOWE INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE ZYWNOSCI:

• w internecie wejdz na strone: www.foodsafety.gov • zadzwon pod numer USDA Meat and Poultry Hotline
(Linia Bezpieczenstwa Zywnosci): 1-800-535-4555

Dokument ten jest zgodny z zalozeniami departamentu rolnictwa Stanow Zjednoczonych. Opracowany jest przez Program Zywnosci na UMass (UMass Extension Nutrition Education
Program) z pomoca Administracji Zywnosci i Lekow Stanow Zjednoczonych (US Food & Drug Administration) we wspolpracy ze Stowarzyszeniem  Massachusetts Do Edukacji w
Bezpieczenstwie Zywnosci (MA Partnership for Food Safety Education).  Program UMass (UMass Extension) zapewnia rownouprawnienie w programach edukacji i w zatrudnieniu.

1. Przechowuj wyroby bezpiecznie.

Zapoznaj sie z wyzej podana tabelka, ktora opisuje,
jakie produkty musza byc utrzymywane w zimnie.

2. Utrzymuj czystosc w trakcie
przygotowywania lunchu

• Myj rece przed kontaktem
z zywnoscia.

• Myj owoce i warzywa.

• Dokladnie myj sztucce  i pojemniki na zywnosc
uzywajac mydla i cieplej wody, wysusz po kazdym
umyciu.

3. Utrzymuj wyroby w zimnie, aby nie
rozprzestrzenialy sie bakterie.

Wloz posilki do lodowki jak tylko wejdziesz
do pracy lub do szkoly. Jezeli nie ma tam
lodowki, uzyj torbe na lunch z izolacja
i wloz do niej lod lub zamrozony napoj
owocowy. Poloz produkty, ktore musza
byc utrzymywane w zimnie, jak najblizej paczki z lodem.

4. Dokladnie odgrzewaj posilki.

Jesli uzywasz pozostalosci, upewnij sie, ze sa dobrze
zapakowane i utrzymywane w zimnie.  Dokladnie gotuj
jedzenie.  Jesli uzywasz kuchenki mikrofalowej, uzywaj
pojemniki, ktore sa bezpieczne w kuchence mikrofalowej.

BEZPIECZENSTWO W

PRZYGOTOWYWANIU

LUNCHU

Nastepujace produkty... musza byc utrzym bezpieczne w
ywane w zimnie temperaturze pokojowej

Mieso, Drob, Ryby, Sucha
Fasola, Jajka i Orzechy

• Mieso, ryby, drob, jajka, przegotowana
fasola, kanapki; saladki i inne potrawy
z tych produktow

• Wyroby miesne (kielbasa bologna,
hot dogs, itp.)

• Tofu, inne produkty z soji, inne substytuty
miesne

• Orzechy i masla
orzechowe

• Suche zupki

Mleko, Jogurt,
Wyroby z Sera

• Mleko i plynne napoje
• Spredy i kisiele
• Wszystkie produkty zwierajace ser

(tj. pizza i casseroles (buleczki z pizzy))
• Jogurt

• Nie otwarte mleko w
proszku i nie otwarte
kisiele

Grupa Warzyw • Wszystkie przegotowane
warzywa

• Kielki (sprouts)

• Wszystkie nie
przegotowane warzywa

• Nie otwarte soki
warzywne

Grupa Owocow • Kawalki melona • Wszystkie owoce
• Nie otwarte soki

owocowe

Chleb, Platki Mleczne,
Ryz i Makaron

• Ugotowany makaron, ryz, inne
przegotowane ziarna oraz platki
mleczne

• Saladki, zupy i potrawy z
przegotowanych ziaren

• Chleb i krakersy
• Ciastka
• Suche platki mleczne

Tluszcze,
Oleje i Slodycze

• Sos do pieczeni (gravy) i inne
sosy

• Majonez
• Maslo

• Cukierki
• Ketchup i musztarda
• Margaryna, olej
• Ciasta owocowe

POLISH:


