
मिति चिन्ह लगाउने िहत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने 
यसले रेकिजरेटेड िापक्रििा भए िापतन बढ्न 
जारी राख्न ेमलस्टेररया िोनोसाइटोजेन्स, 
ब्याक्टेररयािो वदृ्चिलाई तनयन्रर् गछण। मिति 
चिन्ह लगाउने भनेिो यी ब्याक्टेररयाले खाद्य 
सािग्री िार्ण ि सने रोग गराउन सक्नुअति 
खाना हटाइएिो ववश्वास दिलाउने प्रकक्रया हो। 
 

मिति चिन्ह लगाउन आवश्यि हुने खानाहरू 
तनम्न हुन:् 
• खानिा लाचग ियार र सम्भाववि  

रूपिा हातनिारि, 
• व्यावसातयि प्यािेजिा मसल  

नगररएिो र 
• 24 िण्टाभन्िा िेरै बेर रहेिो 

िपाईंले मभन्न हटाउने मिति भएिो 
खानालाई एिसाथ राखेिा, अन्न्िि डडसिा 
मिति सिावरश गररएिो पूरानो सािग्री 
मिलेिो हुनुपछण । 

सबै ििणिारीलाई स्पष्ट हुुँिासम्ि िपाईं 
आफ्नो प्रतिष्ठानिा खानालाई िसरी चिन्ह 
लगाउन िाहनुहुन्छ भनेर छनोट गनण 
सक्नुहुन्छ र तिनीहरूले आफ्नो भ्रिर्िो 
क्रििा िपाईंिो तनरीक्षिलाई स्पष्ट रूपिा 
व्याख्या गनण सक्छन।् खाना 24 िण्टामभर 
प्रयोग गररने भएिा मिति चिन्ह लगाउन 
नपिैन। 
 

खाना साि दिनमभर हटाउनुपछण जसिो अथण 
खाना ियार भएिो वा खोमलएिो दिन र छ 
दिन। उिाहरर्िा लाचग, िे 1 िा ियार भएिो 
खाना िे 7 िा हटाइएिो हुनुपछण। 
 
िपाईंले खाना किज गनुणभयो भने, िपाईंले िडी 
रोक्न सक्नुहुन्छ िर किन्जङ/ियारी मिति र 
पन्ललएिो मिति ियारी मितिसुँगै िन्टेनरिा 
राखु्न पछण िाकि खाना िुल साि दिनभन्िा 
लािो सियसम्ि 41°F िा राखखएिो छैन भन्ने 
िुरा स्पष्ट हुन्छ। खानाहरू पुनः ििाउनुभयो 
भने मिति लगाउने 'िडी' ररसेट हुुँिैन। 
 

व्यापाररि प्यािेजहरूिा म्याि सकिने मिति 
खाद्य गुर्स्िरिा लाचग हो र सुरक्षािा लाचग 
होइन र खानािो मिति चिन्ह लगाउनुिो 
सट्टािा प्रयोग गनण सकिुँ िैन। 
 

मिति लगाउने तनम्न व्यावसाययक रूपमा पूवव 
प्याकेज गररएिा खानाहरूिा लागू ह ुँदैन: 
 

• व्यवसायीि रूपिा अम्लि सलाि ड्रमेसङ 

• व्यवसातयि रूपिा ियार पाररएिा ह्याि 
सलाि, अन्डा सलाि, पास्िा सलाि,  
आलु सलाि र म्याक्रोनी सलाि जस्िा 
डलेी सलाि; 

• 39% िोस्टुराइजभन्िा िेरै नभएिो हाडण 
चिज जस्िै चिड्डर, गु्रयेरे, पारिेसान र 
रेचगयानो र रोिानो; 

• 50% भन्िा बढी आर्द्णिा नहुने गरी  
39% भन्िा बढी आर्द्णिा सिावेश भएिो  
आिा-नरि िीजहरू, जस्िै ब्लू, एडि, 
गोगोनजोला, गौडा र िोन्टेरे ज्याि; 

• संवचिणि ििूजन्य उत्पािनहरू जस्िै िही, 
अमिलो कक्रि र बटरमिल्ि; 

• संरक्षर् गररएिो िाछािो उत्पािनहरू, 
जस्िै अिार हेररंग र सुिाएिो वा नुतनलो 
िोड; 

• शेल्र् न्स्थर, र्िेन्ट गररएिा सुख्खा 
ससेजहरू, जस्िै पेपरोनी र जेनोआ 
सलािी जसले उत्पािनिा िूल िेमसङ 
िायि राख्छ; र 

• शेल्र् न्स्थर नुनिो उपिार उत्पािनहरु 
जस्िै prosciutto र परिा (ह्याि) 
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खानका लाचग ियार खाना, 
सम्भाववि रूपमा खिरनाक खाद्य, 
ममयि चिन्ह लगाउने। 

(A) िुनै खाद्य प्रतिष्ठानिा  
24 िण्टाभन्िा बढी सियसम्ििा 
लाचग चिसो बनाइएिो, खानिा 
लाचग ियार पाररएिो खाना 
(सुरक्षक्षि खाद्यिा लाचग सिय/
िापक्रि तनयन्रर्) िा स्पष्ट रूपिा 
मिति वा दिन सूचिि गनण चिह्न 
लगाइने छ जसिारर् खाद्यलाई 
पररसरहरूिा उपभोग, बबक्री गररने 
छ वा अचिििि साि दिनिा लाचग 
41°F वा सोभन्िा िि िापक्रििा 
राखखने छ। ियारीिो दिनलाई 
पदहलो दिन (ड े1) िातनन ेछ। 

(B) यस खण्डिो ¶¶ (D) - (F) िा 
िोकिएबाहेि रु्ड प्रोसेमसङ प्लान्टले 
ियार पारेिो र प्यािेज गरेिो 
रेकिजरेटेड, खानािा लाचग ियार 
गरेिो, सम्भाववि हातनिारि खाना 
(सुरक्षक्षि खानािा लाचग सिय/
िापक्रििो तनयन्रर्) िूल िन्टेनर 
खाद्य प्रतिष्ठानिा खोमलएिो 
सियिा स्पष्ट रूपिा चिन्ह 
लगाइएिो हुनुपछण। 

जनस्वास््य कारणहरू: 
 
रेकिजेनेरेसनले ग्रहर्शील रूपिा िेरै 
सूक्ष्िजीविो वदृ्चिलाई दढलो गराएर खिरा 
हुनबाट खानालाई रोक्छ। िेही ब्याक्टेररयािो 
वदृ्चि जस्िै मलस्टेररया मोनोसाइटोजेन्स 
ग्रहर्शील रूपिा दढलो वदृ्चि हुन्छ िर 
रेकिजेनेरेसनद्वारा रोकििैनन।् सिय बबत्िै 
जाुँिा, यो र सिान जीवहरू खानिा लाचग 
ियार खानाहरूिा जनस्वास्थ्यिा तिनीहरूिो 
जोखखि बढाउन सक्छन।् मलस्टेररया 
मोनोसाइटोजेन्सका लाचग अनुिातनि ग्रोथ िभण 
िोडमलङ िायणक्रििो आिारिा, खानिा लाचग 
ियार गररएिो, सम्भाववि हातनिारि खाना 
(सुरक्षक्षि खानािा लाचग सिय / िापक्रि 
तनयन्रर्) िुल 7 दिन 5°C (41°F) िा राख्न 
सकिन्छ। 
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