การเตรี ยมผลิตภัณฑ์
ไข่ ดบิ อย่ างปลอดภัย
ร้ ำนอำหำร ร้ ำนกำแฟ ร้ ำนขนมปัง
และผู้จดั เลี ้ยงที่จดั เตรี ยมผลิตภัณฑ์จำกไข่ดบิ ต้ องปฏิบตั ิตำมระเบียบกำรจับต้
องที่ปลอดภัยหรื อใช้ ทำงเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่ำ

เก็บรักษำและควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์จ
ำกไข่ดบิ ที่ทำให้ เป็ นกรดแล้ ว

ควำมเจ็บป่ วยจำกอำหำรมีสำเหตุมำจำก:

 เก็บรักษำผลิตภัณฑ์จำกไข่ดิบที่ทำให้ เป็ นกรดไ
ว้ ที่อณ
ุ หภูมิไม่เกิน 5°C

การใช้ ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ า

 น ้ำสลัด ซอส และสเปรดที่ทำจำกไข่
(เช่นมำยองเนส อัลยอลี ฮอลล็องแดส เนยไข่)

 ทำผลิตภัณฑ์จำกไข่ดบิ ให้ เป็ นกรดอย่ำงสดให
ม่ทกุ วันโดยผลิตทีละน้ อยๆ

สำหรับอำหำรที่ไม่ได้ ปรุงให้ สกุ
ธุรกิจควรใช้ ทำงเลือกที่ปลอดภัยกว่ำกำรใช้ ไข่ดิบ:
 ใช้ น ้ำสลัด ซอส
และสเปรดที่ผลิตขึ ้นเพื่อกำรค้ ำ
แทนกำรทำผลิตภัณฑ์โดยใช้ ไข่ดิบ หรือ

 ของหวำนที่ทำโดยไม่มีขนตอนกำรปรุ
ั้
งอำหำรที่  ทิ ้งผลิตภัณฑ์จำกไข่ดิบที่ทำให้ เป็ นกรดภำยในเ
วลำไม่เกิน 24 ชัว่ โมง
ดีพอ
(เช่น ทีรำมิตสุ มูส ไอศกรีมทอด)

 เครื่องดื่มที่มีสว่ นผสมของไข่ดิบ
 ใช้ ผลิตภัณฑ์ไข่พำสเจอไรส์แทนไข่ดิบในผลิตภั
(เช่น เอ๊ กน็อค เอ๊ กฟลิป สมูทตี ้ไข่ดิบโปรตีนสูง)
ณฑ์พร้ อมทำน
(ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ มีกำรปรุงเพิ่มอีก)
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จากไข่ ดบิ
อย่ำงเช่นขนมหวำนและเครื่องดื่ม
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำอำหำรปลอดภัยสำหรับกำรรับประท
ำน ต้ องใส่ใจเป็ นพิเศษระหว่ำงกำรเตรียม
ถ้ ำธุรกิจเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์จำกไข่ดิบ
เก็บรักษำ และจับต้ องไข่และผลิตภัณฑ์จำกไข่ดิบ
ธุรกิจต้ องปฏิบตั ิขนตอนเพื
ั้
่อให้ มนั่ ใจว่ำอำหำรนันป
้
(ไม่วำ่ จะเป็ นกรดหรือไม่เป็ นกรด)
ลอดภัยแล้ ว
เพื่อป้องกันกำรเติบโตของเชื ้อซาลโมเนลล่า

ต้ องดูแลอาหารที่มีส่วนผสมของไข่ ดบิ เป็ น
พิเศษ

ผลิตภัณฑ์จำกไข่ดบิ ที่ไม่ได้ ทำให้ เป็ นกรด
ธุรกิจอำหำรไม่ควรผลิตผลิตภัณฑ์จำกไข่ดิบที่ไม่ได้
ทำให้ เป็ นกรด
อย่ำงไรก็ตำม ถ้ ำธุรกิจเลือกจะผลิต
ธุรกิจอำหำรต้ องใส่ใจเป็ นพิเศษและปฏิบตั ิตำมข้ อ
ปฏิบตั ิด้ำนอนำมัยอย่ำงเคร่งครัดตำมที่กำหนดไว้ ด้
ำนล่ำง นอกจำกนี ้ เมื่อตอกไข่ให้ แตกแล้ ว
ให้ นำไปใช้ ในผลิตภัณฑ์จำกไข่ดบิ ทันที

กำรรับและกำรเก็บรักษำไข่

ั้
่มีลกั ษณะต่อไปนี ้เท่ำนัน:
้
ทำผลิตภัณฑ์จำกไข่ดบิ ให้ เป็ นกรดเพื่อควำมปล  ซื ้อและรับไข่ทงฟองที
อดภัย ด้ วยกำรใช้ น ้ำส้ มสำยชูหรื อน ้ำมะนำว

ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นผสมของไข่ดิบนันเป็
้ นต้ นเหตุของ
– สะอำด ไม่แตก หรื อรั่ว
เพื่อหยุดเชื ้อซาลโมเนลล่าไม่ให้ เติบโต
เหตุกำรณ์เจ็บป่ วยจำกอำหำรครัง้ ใหญ่ที่สดุ ในรัฐ
– ส่งมำในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สะอำด
เป็ นเรื่องสำคัญที่จะต้ อง:
NSW หลำยครัง้
ก็เพรำะว่ำเรำอำจพบจุลินทรีย์ที่ก่อให้ เกิดโรค
– มีฉลำกถูกต้ อง (นัน่ ก็คือมีชื่ออำหำร
 ทำให้ ผลิตภัณฑ์จำกไข่ดิบเป็ นกรดที่มีคำ่ pH
ชื่อซาลโมเนลล่าบนเปลือกไข่ได้
ชื่อและที่อยูข่ องผู้จดั ส่ง
ไม่เกิน 4.2 –
ซึง่ จะทำให้ อำหำรเกิดกำรปนเปื อ้ น
และเลขล็อตผลิตหรือเครื่องหมำยวันที)่
ด้ วยกำรใช้ น ้ำส้ มสำยชูหรือน ้ำมะนำว
เหตุกำรณ์เหล่ำนี ้จะเป็ นอันตรำยต่อลูกค้ ำและสำม
 ควรแช่เย็นไข่ทงฟองในอุ
ั้
ณหภูมิไม่เกิน 5°C
ำรถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและอนำคตทำงกำรค้ ำ  ตรวจสอบและบันทึกค่ำ pH
และในไปใช้ ก่อน ‘วันหมดอำยุ’ (Best Before)
ของผลิตภัณฑ์ไข่ดบิ ที่ทำให้ เป็ นกรดแล้ วด้ วยเค
ของธุรกิจได้
รื่องวัด pH หรือกระดำษ pH
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ไม่วำ่ จะเป็ นมือเปล่ำหรือสวมถุงมือ

สำธำรณสุขและอนำมัย
 ทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื ้อโรคอุปกรณ์ทำครัว
ที่ใช้ ทำผลิตภัณฑ์จำกไข่ดบิ
ทังก่
้ อนและหลังใช้ งำนทุกครัง้

 ห้ ำมแยกไข่โดยใช้ เปลือกไข่
 ห้ ำมเก็บไข่ดิบเหลว

ข้ อมูลเพิ่มเติม
 ไปที่เว็บไซต์ของ Food Authority
ที่www.foodauthority.nsw.gov.au
เพื่อดำวน์โหลดเอกสำรต่อไปนี ้:

 ทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื ้อโรคภำชนะเก็บรักษ มีตวั เลือกไข่ที่ปลอดภัยกว่ำ
ำและอุปกรณ์จำ่ ยน ้ำสลัด/ซอส
 ให้ ใช้ ไข่พำสเจอไรส์ในอำหำรทีป่ กติมีสว่ นผสม
ระหว่ำงทุกชุดกำรผลิต
ของไข่ดิบ:

– แนวปฏิบตั ิ ด้านความปลอดภัยในการเตรี ย
มผลิ ตภัณฑ์จากไข่ดิบ

 ใช้ ภำชนะแยกกันต่ำงหำกระหว่ำงอำหำรแต่ละ
ชุดผลิต
(นัน่ ก็คือห้ ำมเติมน ้ำสลัดหรือซอสลงไปในของเ
ก่ำ)

– รูปแบบเหลว แช่แข็ง หรือแห้ งของไข่
ไข่ขำว และไข่แดงแปรรูป

– คุณภาพเชิ งจุลชีววิ ทยาของน้าสลัดไข่ดิบ

 รักษำควำมสะอำดและควำมแห้ งของพื ้นครัวแ
ละภำชนะต่ำงๆ

– ไข่แดงผสมเกลือ (สำหรับมำยองเนส
น ้ำสลัด และซอส)

– ไข่แดงผสมน ้ำตำล (สำหรับของหวำน)

 ห้ ำมล้ ำงไข่เพรำะจะทำให้ ไข่มีควำมเสีย่ งต่อกำ กฎหมายเกี่ยวกับไข่
รปนเปื อ้ นสูงขึ ้น
กฎหมำยอำหำรของ NSW
ห้ ำมขำยไข่ที่เปลือกสกปรกหรือแตก
กำรแยกไข่แดงออกจำกไข่ขำว
เพรำะว่ำจะเป็ นกำรเพิ่มควำมเสี่ยงของกำรปนเปื อ้
ถ้ ำมีเชื ้อซาลโมเนลล่าอยูบ่ นเปลือกไข่
นและควำมเจ็บป่ วยจำกอำหำร
เชื ้อก็อำจแพร่ไปทัว่ ครัวและไปสูอ่ ำหำรอื่นได้ ผ่ำนมื
นิยามของไข่
อของท่ำน
เพื่อลดกำรสัมผัสระหว่ำงเปลือกไข่และสิ่งของอื่นใ  ‘ไข่สกปรก’ หมำยถึงไข่ที่เปลือกปนเปื อ้ นมูล
ห้ เหลือน้ อยที่สดุ ท่ำนควร:
สิ่งสกปรก หรือสิ่งอื่นที่มองเห็นได้ (เช่นไข่แดง

– แผนความปลอดภัยอาหารไข่ของ NSW

– กฎ 4-ชัว่ โมง/2-ชัว่ โมง
 ดูกฎหมำยมำตรฐำนอำหำร

(เช่นข้ อกำหนดกำรจับต้ องอำหำรทัว่ ไป
ข้ อกำหนดเรื่องสถำนที่และอุปกรณ์
และข้ อกำหนดกำรติดฉลำก) ได้ ท:ี่
www.foodstandards.gov.au/
 โทรสอบถำมสำยด่วน Food Authority ที่เบอร์
1300 552 406

ไข่ขำว ขน)
 ล้ ำงและเช็ดมือให้ แห้ งทังก่
้ อนและหลังกำรจับต้
องไข่
 ‘ไข่แตก’ หมำยถึงไข่ที่เปลือกแตก
(เมื่อรอยแตกมองเห็นได้ ด้วยตำเปล่ำหรือโดยใ
 ใช้ เครื่องแยกไข่ที่ฆ่ำเชื ้อโรคแล้ ว
ช้ เทียน)
 ห้ ำมแยกไข่ด้วยมือ

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
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