
 بیزٍى بزدٍستذار تغذیِ سالن/چک لیست بزًاهِ رستَراى 

 (95گزٍُ بهبَد تغذیِ جاهعِ هعاًٍت بهذاشتی،سال )

 -------------------------------  تاضید ّای تاظزیس :.................................           ًام ضستَضاى:...........................                   شْطستاى

 ضزیف 
 شاذض ّای تغصیِ ای اًتراب ضستَضاى زٍستساض سالهت 

 تاظزیس زٍم  تاظزیس اٍل 

 :تاضید :تاضید

 ذیط تلی ذیط تلی سَاالت عوَهی 

     . تا ًشاى استاًساضز استفازُ هی شَزرٍغي هایع هٌاسبزض طثد غصا اظ  1

     . استفازُ هی شَزرٍغي هایع هخصَص سزخ کزدًیزضطَضت تْیِ غصا تظَضت سطخ شسُ اظ  2

     (طثق زستَضالعول) ضٍغي تطای سطخ کطزى استفادُ هکزرعسم  3

     . آیا اظ کٌاض غصا کطُ حیَاًی یا گیاّی حصف شسُ است 4

     .  زض تْیِ غصا استفازُ هی شَزیذ دار ٍ تصفیِ شذُاظ ًوک  5

 هثل کلن،کاَّ،گَخِ، َّیح،پیاظ، فلفل سثع،اًَاع سثعی ذَضزى،شضت ٍ ًرَز فطًگی استفازُ هی سبشیجات تاسُزض کٌاض غصا  6

 (هَضز2حساقل )(ذیاضشَض ٍتطشی هَضز قثَل ًیست).شَز
    

     .آیا ساالز سطٍ هی گطزز 7

     .   تستِ ًوک کٌاض غصا گصاشتِ ًویشَز/آیا  ًوکساى اظ سط هیع تطزاشتِ شسُ است  8

     . زض طثد ٍسطٍ تطًح هطاتق زستَضالعول هی تاشسهقذار رٍغي 9

     . زض طثد ٍسطٍ ذَضش هطاتق زستَضالعول هی تاشسهقذار رٍغي 10

 

 ذیط تلی ذیط تلی (healthy menu)هٌَی دٍستذار سالهت 

     (تِ خع کثاب کَتیسُ)سطٍ اًَاع کثاب کن چطب تِ ضٍش تاتشی 1

سطٍ ضٍظاًِ حساقل یک هَضز پلَ ّای هرلَط تا حثَتات ٍ سثعیدات تِ طَضت کن چطب هثل عسس پلَ،لَتیا پلَ،تاقالی ■ 2

 پلَ،سثعی پلَ

    

     سطٍ ضٍظاًِ حساقل یک ًوًَِ اًَاع ذَضاک سثعیدات تِ طَضت کن ًوک ٍ کن چطب■ 3

     (...اًَاع هاّی،هیگَ،طسف ٍ)سطٍ اًَاع ذَضاک زضیایی پرت تِ ضٍش غیط اظ سطخ کطزى■ 4

     .اظ ًاى سثَس زاض زض کٌاض ذَضاک استفازُ هیشَز■ 5

     (زضطس5/1کوتط اظ )سطٍ ضٍظاًِ هاست کن چطب■ 6

     سطٍ حساقل یک ًوًَِ سَج تسٍى ذاهِ ٍ کن چطب 7

     سطٍ حساقل یک ًوًَِ تَضاًی تْیِ شسُ تا هاست کن چطب ٍ تسٍى سطخ شسى سایط تطکیثات 8

     (آتغَضُ،آتلیوَ،ًاضًح،ضٍغي ظیتَى)سطٍ حساقل یک ًوًَِ ساالز ٍ اضایِ تا چاشٌی سالن ■ 9

     (...عسسی،لَتیا گطم ٍ)سطٍ حساقل یک ًوًَِ حثَتات پرتِ شسُ تِ طَضت کن چطب 10

     سطٍحساقل یک ًوًَِ هیَُ ّای تاظُ تِ عٌَاى زسط 11

     سطٍ حساقل زٍ هَضز اًَاع ًَشیسًی ّای سالن هثل زٍغ کن ًوک تسٍى گاظ،آب هعسًی یا اًَاع آب هیَُ ّای طثیعی■ 12

زض آذطیي ) هَازغصایی شطکت ًوَزُ ٍ گَاّی طازض شسُ است؟کالسهای آهَسشی تغذیِ ٍ بهذاشتکلیِ پطسٌل زض ■ 13

 (هطحلِ قثل اعطای لگَی زٍستساض سالهت

    

زض آذطیي هطحلِ )؟.  شسُ است ًصبزض ضستَضاى (ّطم غصایی–چطتی ّا ضا تشٌاسین -قلة سالن) تغصیِپَستز آهَسشی■ 14

 (قثل اظ اعطای لگَی زٍستساض سالهت

    

 .هٌَی سالن هَجَد باشذ(■)السم است کلیِ هَارد هٌَی عوَهی ٍ هَارد ًشاًِ دار *

 

 ----------------------- ًٍام خاًَادگی کارشٌاس تغذیِ ًام-----------------------                 ًام ًام ذاًَازگی هتظسی ضستَضاى 

 اهضاء                                                                                              اهضاء

 



 

 (95ٍاحس تْثَز تغصیِ خاهعِ هعاًٍت تْساشتی  سال(بیزٍى بز دٍستذار تغذیِ سالن/دستَرالعول چک لیست رستَراى

 :سَاالت عوَهی

 .تَطیِ تِ هظطف ضٍغي کلعا،کٌدس ٍسَیا شَز. ٍضٍغي خاهس استفازُ ًگطزز .  زضطس  استفازُ شَز10زض طثد غصا اظ ضٍغي هٌاسة تا ًشاى استاًساضز ٍتا  حساقل تطاًس کوتط اظ.1

 (هشاّسُ ضٍغي ).تطای سطخ کطزى غصا اظ ضٍغي هرظَص سطخ کطزًی استفازُ شَز.2

ٍزض طَضت اهکاى استفازُ اظ کیت هطتَطِ کِ زض اذتیاض ٍاحس تْساشت هحیط هی . ظطٍف هرظَص سطخ کطزى هشاّسُ گطزز ٍزض طَضت ضٍیت  تغییط ضًگ، شضات هعلق اهتیاظ تعلق ًگیطز. 3

 .تاشسضوٌا  ٌّگام پرت  ًحَُ سطخ شسى غصا هشاّسُ گطزز

 (تا هشاّسُ ).زض کٌاض غصا کطُ حیَاًی یا گیاّی قطاض زازُ ًشَز- 4

 .ٍزض طَضت ٍخَز چٌس ًَع ًوک اظ ّوِ هَاضز تست تِ عول آیس.تا کیت یسسٌح ًوک هَخَز زض ضستَضاى تست گطزز- 5

ذیاضشَض ٍتطشی ). کلن،کاَّ،گَخِ، َّیح ٍ فلفل سثع،پیاظ، اًَاع سثعی ذَضزى،شضت ٍ ًرَز فطًگی تِ طَضت ذام یا تراض پع استفازُ شَز هَرد سبشیجات تاس2ُحذاقل زض کٌاض غصا - 6

 (هَضز قثَل ًیست 

 .سطٍ ساالز تا زضج زضهٌَغصایی  طَضت هی گیطز-7

 .ًوکساى سط هیع هشاّسُ ًگطزز ٍ زض تیطٍى تط ّا تستِ ًوک کٌاض غصا گصاشتِ ًشَز- 8

 هقساض ضٍغي تطًح  تا هشاّسُ ضٍغي  ضٍی تطًح  ٍهشاّسُ ضٍغي تِ تشقاب  پس اظ ذالی کطزى تطًح اظ ظطف -9

 تا هشاّسُ ضٍغي ضٍی ذَضش ٍگصاشتي غصا زض هحیط سطز -10

 :هٌَی دٍستذار سالهت

 .کلیِ هَارد بایستی در هٌَ درج شذُ باشٌذ*

تا تَخِ تِ چطتی تاال تِ کثاب کَتیسُ اهتیاظ .زض طَضت سطٍ اًَاع کثاب هثل خَخِ،هاّی،هیگَ یا کٌدِ کن چطب تِ ضٍش حطاضت غیط هستقین ٍ زستگاُ کثاب پع تاتشی اهتیاظ تعلق گیطز-1

 .تعلق ًویگیطز

 .زض طَضت سطٍ حساقل یک پلَ تطکیة سثعی یا حثَتات یا ّطزٍ تِ طَضت ضٍظاًِ، اهتیاظ تعلق گیطز-2

 .زض طَضت سطٍ حساقل یک ًَع ذَضاک سثعیدات تِ طَضت ذام یا تراض پع تْیِ شسُ تِ طَضت کن ًوک ٍ کن چطب اهتیاظ تعلق گیطز-3

 .زض طَضت ٍخَز حساقل یک ًوًَِ غصای زضیایی کِ تِ ضٍشی غیط اظ سطخ شسى تْیِ شسُ ٍ  کن چطب تاشس اهتیاظ تعلق گیطز-4

 .تَخِ شَز کِ پاشیسى سثَس ضٍی ًاى شاهل اهتیاظ ًویشَز.زض طَضت استفازُ اظ ًاى سثَس زاض اهتیاظ تعلق گیطز- 5

 . زضطس چطتی اضایِ شَز5/1هاست کوتط اظ -6

 .زض طَضت سطٍ یک ًوًَِ سَج کِ تِ طَضت کن چطب ٍ تسٍى ذاهِ تْیِ شسُ تاشس اهتیاظ تعلق گیطز-7

 .زض طَضت سطٍ یک ًوًَِ تَضاًی هاست تْیِ شسُ تا هاست کن چطب یا هاست چکیسُ کن چطب  ٍ سایط تطکیثات تِ طَضت کثاتی یا تراضپع اهتیاظ تعلق گیطز-8

 .آتغَضُ،آتلیوَ،آب ًاضًح اهتیاظ تعلق گیطز)زض طَضت سطٍ اًَاع ساالز تا چاشٌی ّای سالن-9

 .زض طَضت سطٍ اًَاع حثَتات پرتِ شسُ تِ طَضت کن چطب اهتیاظ تعلق گیطز-10

 .زض طَضت سطٍ اًَاع هیَُ ّای تاظُ تِ عٌَاى زسط اهتیاظ تعلق گیطز-11

 .اهتیاظ تعلق گیطز(آب هعسًی،زٍغ کن ًوک تسٍى گاظ،آب هیَُ ّای طثیعی)زض طَضت سطٍ حساقل زٍ هَضز ًَشیسًی سالن -12



زض طَضت اًتراب ضستَضاى یا تیطٍى تط تِ عٌَاى زٍستساض سالهت قثل اظ اعطای لَگَ تایستی کلیِ پطسٌل زض کالس آهَظشی تغصیِ ٍ تْساشت شطکت کطزُ تاشٌس ٍ گَاّی هطتَطِ طازض -13

 .شسُ ٍ هشاّسُ گطزز

زض طَضت اًتراب ضستَضاى یا تیطٍى تط تِ عٌَاى زٍستساض سالهت قثل اظ اعطای لَگَ تایستی پَستط ّای آهَظشی تغصیِ شاهل قلة سالن،چطتیْا ضا تشٌاسین ٍ ًوک زض ضستَضاى ًظة - 14

 .شَز

 


