Vége van az iskolai tanévnek, kezdôdhet a vakáció, indulhat a család nyaralni.
Viszont, amikor hosszú útra indulunk az autóval, figyeljünk oda, hogyan tároljuk
az útra való élelmiszert. Csomagolhatunk szendvicseket, zöldséget-gyümölcsöt,
sós és édes süteményeket, ha nem szeretnénk rossz emlékeket szerezni élelmiszer okozta megbetegedések miatt, úgy ügyeljünk pár egyszerû szabályra.

Élelmiszer-biztonság
és nyári utazás
Gondolkodjunk elôre!
Van otthon elegendô jégakku? Ha
nincs, akkor vagy szerezzünk be még
pár darabot, vagy fagyasszunk le palackokban vizet, amelyek a pár órás úton a
hûtôládában vagy hûtôtáskában hidegen tartják az ételeket.
Néhány élelmiszert hûtôben kell
tárolni indulásig, másokat szobahômérsékleten, ezekre mindig figyeljünk oda!
Amit hûteni kell:
• húsos szendvicseket (kenômájast, felvágottat, sült húst tartalmazó szendvicsek),
• salátákat (öntettel együtt csomagolt, húsos, halas, tojásos
vagy tésztasaláták),
• megmosott és felaprított zöldségeket, gyümölcsöket,
• romlandó tejtermékeket (tej,
joghurt, pudingok),
• nyers húst, amelyet késôbb tervezünk elkészíteni.
Amit kint hagyhatunk
a konyhapulton:
• kenyér,
• rágcsálnivalók (olajos magvak,
perecek, ropik, chips),
• nyers, még nem megmosott
gyümölcs és zöldség.
Indulás!
Miután a csomagokat elrendeztük
az autóban és minden utas készen áll
az utazásra, akkor, az utolsó pillanatban vegyük ki a hûtôbôl az ott tárolt
élelmiszereket és egyenesen a
hûtôládába tegyük. Rendszerezve
helyezzük el a külön-külön becsomagolt ételeket. Alulra kerüljön a jégakkuk fele, majd a dobozos ételek és
olyan élelmiszerek, amik bírják a terhelést, pl. alma, becsomagolt húsok; a
tetejére kerüljenek a puhább dolgok,
pl. szendvicsek; oldalra az üdítôk,
hogy könnyen ki tudjuk venni és végül
még a tetejére is tegyük (óvatosan) a
maradék jégakkukat. Mivel a hideg
lefelé terjed, így biztosan minden irányból hideggel érintkeznek az ételek.
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Tipp: egy teli hûtôláda jobban
tartja a hideget mint egy félig megtöltött, így mindig megfelelô méretû
hûtôtáskát/ládát válasszunk a csomagolandó élelmiszerekhez.
Étkezés és tisztaság
Ne vezetés és utazás közben egyen
a család, ha lehet, mivel szennyezôdhet
az autó belseje is, ami késôbbi fertôzésekhez is vezethet és annyi pihenô mindenkinek kell, hogy megálljunk és nyugodtan fogyasszuk el az útravalót. Utazás közben nem minden esetben van
lehetôség kézmosásra, így evés elôtt és
után használjunk tisztítókendôt!
Tartós élelmiszerek
Amennyiben takarékossági okokból
nagyobb mennyiségû élelmiszert viszünk magunkkal, amit a nyaralás
helyén kívánunk majd elfogyasztani, úgy
alaposan válogassuk meg, mit viszünk.
• Szalámi és kolbász hûtôládában
tárolandó, semmiképp se szállítsuk hûtés nélkül.
• Konzerveket, kompótokat, üveges élelmiszereket, száraz tésztát,
zacskós rizst, kávét, lisztet, cukrot,
darát bátran csomagolhatunk.
• Zöldségek és gyümölcsök, kenyérfélék is könnyen szállíthatóak.
• A fagyasztott élelmiszerekkel — legyen az készétel vagy nyers alapanyag — óvatosan bánjunk, ha nagyon hosszú, 8—12 órás útra indulunk, a hûtôláda nem képes
megfelelô hômérsékleten tartani a
tartalmát és felolvadnak az élelmiszerek. Visszafagyasztani pedig
nem biztonságos!
A hûtôtáskát inkább az utastérben tartsuk. A hômérséklet általában alacsonyabb az utastérben, fôleg, ha a klíma is
be van kapcsolva. Mindig figyeljünk megálláskor, hogy ne tûzô napon álljunk meg,
ne melegítse a kelleténél jobban hûtôládánkat, élelmiszereinket a nap az autóban.
Forrás: http://eteltcsakokosan.hu/2015/07/elelmiszerbiztonsag-es-nyari-utazas/

