ການຜະລິດ
ຂອງຫວານຕ່າງໆທີ່ມເີ ຂາ
ົ້ ເປັນຫັກ
ຂອງຫວານມີເຂົ້າເປັນຫັກແມ່ນຫັຽງ?



ຜົນຜະລິດຕ່າງໆທຄ
່ ົວສກແລ້ວຈະຕ້ອງກາກັບດ້ວຍ
ຄວາມລະວັງເປັນຢ່າງດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໃ
່ ຫ້ຕິດເຊື້ອ

ແມ່ນຜົນຜະລິດຕ່າງໆເບິ່ງຄືວ່າກິນໄດ້ໂລດ, ສົດ, ຊ່ມໆ

ໂຣກຈາກພະຍາດຕ່າງໆທອ
່ າດມໃນສິ່ງແວດລ້ອມ

ທເ່ ຮັດດ້ວຍເຂົາ້ ຈ້າວ ຫວ
ື ່າເຂົ້າໜຽວ (ຫືວ່າແປ້ງເຂົາ້

ຫືຈາກຜກ
້ າກັບອາຫານທັງຫາຍ.

ພວກນ້), ນ້າຕານແລະສ່ວນປະສົມອື່ນໆ ເຊັ່ນເມັດຖົົົ່ວ,
ແກ່ນຖົ່ວແລະໃນງາຕ່າງໆ. ພວກເຄື່ອງນແ
້ ມ່ນມຊື່



ຜກ
້ າກັບອາຫານທັງຫາຍຈະຕ້ອງມຄວາມຮເ້ ຣື່ອງ

ສຽງຫາຍຢອ
່ າຊ ແລະສ່ວນມາກເຮັດມາໂດຍໜື້ງເອົາ.

ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະຄວາມຮທ
້ ເ່ ໝາະ

ພວກເຄື່ອງນ້ສາມາດມຫາຍຊັ້ນມສຕ່າງກັນ, ຫ່ເປັນ

ສົມກ່ຽວກັບການກະທາຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.

ຫາຍຮບໃຫ້ເປັນຫາຍຮບຫວ
ື ່າເຮັດໃຫ້ເປັນກ້ອນມົນ
ຕ່າງໆ. ບາງເຄື່ອງຜະລິດກໄດ້ຕົມເອົາ ແລະມການປະ
ກົດເປັນຄື ‘ນ້າແກງ’. ພວກເຄື່ອງນ້ຕາມທາມະດາແມ່ນ
ມຂາຍໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງອາຫານຂອງຄົນເອເຊັຽ.



ເຄື່ອງປະກອບອັນມຄນນະພາບສງ

ໃຊ້ຫ້ອງສ້ວມມາ. ແຜ່ນເຊັດມືຕ
້ ່າງໆທໃ່ ຊ້ເທື່ອ
ດຽວແມ່ນວິທທປ
່ ອດໄພທສ
່ ດໃນການເຊັດມືໃຫ້

ເຄື່ອງປະກອບຕ່າງໆຄວນ:

ແຫ້ງ ເພາະວ່າຜ້າເຊັດຖ້ວຍສາມາດຕິດຕພ
່ ະຍາດ



ຊືຈ
້ າກບ່ອນຈາໜ່າຍຕ່າງໆອັນມຊືສ
່ ຽງ.



ເກັບໄວ້ໃຫ້ເປັນຢ່າງດຕາມຄາແນະນາຕ່າງໆຂອງຜ້
ຜະລິດ.

ອັນຕະລາຍໃຫ້ໄດ້.

ການົດອາຫານ


ແລະຢໃ
່ ນບ່ອນເຂດທທ
່ າອັນສະອາດແລະມອະນາ

ຜົນຜະລິດຕ່າງໆຄວນອ່ນໃຫ້ຮ້ອນ (ໂດຍໜ້ງເອົາຫື

ໄມດ ສາມາດວາງໄວ້ຢຫ
່ ້ອງມອ່ນຫະພມຄວາມ

ວ່າຕົມໃຫ້ຟົດເອົາ) ໄປຢ່າງໜ້ອຍ 15 ນາທເພື່ອຂ້າ
ຂອງຫວານຕ່າງໆທມ
່ ເຂົ້າເປັນຫັກມສານບາລງຫາຍ

ພວກພະຍາດຕ່າງໆທອ
່ າດມຢໃ
່ ນເຄື່ອງປະກອບ

ຢ່າງ, ແມ່ນຊມ
່ ດ, ແລມ pH ຂັ້ນກາງທເ່ ຮັດໃຫ້ພວກ

ອັນສົດໆນັ້ນ.

ເຄື່ອງນ້ອາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າບ່ເຮັດແລະ



ເກັບມ້ຽນໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແຕ່ວ່າ, ຖ້າຫາກວ່າຜົນຜະ

ເກັບອັນນ້ອຍໆໄວ້ໄວທສ
່ ດເທົ່າທຈ
່ ະໄວໄດ້ຫັງຈາກ

ລິດຕ່າງໆນັ້ນເຮັດພາຍໃຕ້ສະພາບການຄວບຄມເອົາ

ຄົວແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ນອນວ່າໃຫ້ເຄື່ອງພວກນັ້ນ

ຕາມທ່ບັນຍາຍຂ້າງຫ່ມນ້, ພວກເຄື່ອງນ້ແມ່ນປອດໄພ

ເຢັນຢ່າງໄວໆ. ປ່ອຍໃຫ້ເຢັນໃນເຄື່ອງເກັບອັນໃຫ່

ກິນໄດ້ພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງທ່ໄດ້ຜະລິດມາ ເຖ່ງແມ່ນ

ຽໆອາດໃຊ້ເວລາດົນກວ່າແລະປ່ອຍໃຫ້ພະຍາດ

ວ່າເກັບປະໄວ້ຢ່ຫ້ອງມອນຫະພມທາມະດາ.

ອັນເປັນໄພໄດ້ເຕບໂຕ.

ຈະເຮັດຜນຜະລິດຕ່າງໆເຫ່ານີົ້ໃຫົ້

ກາກັບອາຫານໃຫ້ສະອາດເປັນຢ່າງດ

ປອດໄພຢ່າງດີໄດົ້ແບບໃດ



ການສ່ຽງເຣື່ອງອາຫານເປັນພິດຈາກຜົນຜະລິດຕ່າງໆ
ເຫົ່ານສ
້ າມາດເຮັດໃຫ້ຫດຜ່ອນລົງໄດ້, ເຖງ່ ແມ່ນວ່າເວ
ລາເກັບປະໄວ້ຢ່ຫ້ອງມອນຫະພມຄວາມຮ້ອນທາມະດາ
ກໄດ້, ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆດັ່ງຕ່
ໄປນ:້

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

ອາຫານທກ
່ ິນໄດ້ໂລດແລະເຄື່ອງໃຊ້ປະກອບອັນ
ສົດໆຕ່າງໆຈະຕ້ອງເກັບແຍກ ກັນໄວ້. ທາງໜ້າ
ບ່ອນເອົາອາຫານວາງໄວ້, ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວ, ກັບໃສ່
ເຄື່ອງ, ຜ້າເຊັດຖ້ວຍຕ່າງໆແລະອື່ນໆທັງໝົດຈະ
ຕ້ອງບໃ
່ ຊ້ກັບອາຫານສົດໆແລະອາຫານກິນໂລດ
ໄດ້ໂດຍບໄ
່ ດ້ທາໃຫ້ສະອາດແລະຂ້າເຊື້ອໂຣກໃຫົ້
ລະອຽດເປັນຢ່າງດກ່ອນ,ລະຫວ່າງກັນ.

nswfoodauthority

ຮ້ອນທາມະດາໄດ້ຮອດ 48 ຊົ່ວໂມງ.


ຂອງຫວານຕົ້ມເປັນນ້າຫວານຈະຕ້ອງເອົາໃສ່ເຄື່ອງ

nswfoodauth

ຜົນຜະລິດຕ່າງໆທໄ
່ ດ້ທາໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງປະກອບ
ຕ່າງໆອັນມຄນນະພາບອັນສງ, ໃຊ້ເວລາຄົວພຽງພ

ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຂ້າພະຍາດໃຫ້ໄດ້ຜົນດ


ການລ້າງມືໃຫ້ ພດ/ພຽງພ, ໂດຍສະເພາະຫັງຈາກ

ວັນທການົດເວລາໃຫ້ໃຊ້ ‘use by’ ໃສ່ເທງຜົນຜະ
ລິດສົມຄວນແມ່ນ: ວັນທີທຜ
ີ່ ະລິດບວກ + 1 ມ.ົ້

ການໃສ່ໃບຕິດປະກາດ
ຂອງຫວານຕ່າງໆທ່ມເຂົ້າເປັນຫັກຈະຕ້ອງໃສ່ໃບຕິດປະກາດ ແລະ ຈະຕົ້ອງ ມຂມ
ໍ໊ ນດັ່ງຕໄ
່ ປນ:້
ສິ່ງທີ່ຕົ້ອງໃຫົ້ໃສ່ໃນໃບຕິດປະກາດ

ຄາຄິດເຫັນຕ່າງໆ

ຊື່ຂອງອາຫານ

ຈະຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດ.

ຊື່ຂອງຜ້ພະລິດແລະບ່ອນຢ່ຕາມຖນົນຂອງອົສເຕຣເລັຽ

ບ່ແມ່ນນາເບຕ້ໄປສະນ PO Box.

ລາຍການຂອງເຄື່ອງປະກອບຕ່າງໆ

ຈະຕ້ອງເຮັດລາຍການເຄື່ອງປະກອບຕ່າງໆທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ອັນຫາຍຫາອັນນ້ອຍສດໄປຕາມ ‘ນ້າໜັກຕອນເວລາເອົາພວກເຄື່ອງນັ້ນໃສ່’, ລວມທັງສໃສ່
ແລະຢາກັນບດຕ່າງໆ. ຖ້າຫາກວ່າຊື່ຂອງຜົນຜະລິດໃຊ້ຊື່ເຄື່ອງປະກອບບາງຢ່າງ, ຈະຕ້ອງບອກຈານວນເປເຊັນ % ຂອງເຄື່ອງປະກອບອັນນັ້ນ (ຂື້ນນາ
ນ້າໜັກ). ຕົວຢ່າງ: ຊື່ຂອງຜົນຜະລິດ: ເຂົ້າໜົມ (cake) ກ້ວຍ.
ເຄື່ອງປະກອບຕ່າງໆ: ແປ້ງເຂົ້າ, ກ້ວຍ (20%), ນ້າຕານ.

ຄາປະກາດກ່ຽວກັບເຣື່ອງພມແພ້

ຖ້າຫາກວ່າຜົນຜະລິດຫືວ່າເຄື່ອງປະກອບຕ່າງໆ, ມສານທ່ເຮັດໃຫ້ມອາການແພ້ອາຫານອັນທ່ເຮັດໃຫ້ເກດມເລື້ອຍໆອັນໃດອັນນ່ງ, ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ແຈ້ງ. ໃສ່ທັງໃນລາຍການເຄື່ອງປະກອບ (ເປັນແບບຕົວໜັງສືເຫັນແຈ້ງດ) ຫືວ່າໃຫ້ຂຽນປະກາດຕ່າງຫາກ ອັນໃດກໄດ້ ເຊັ່ນແບບ ‘ມໝາກຖົ່ວດິນ’.


ຢາງເຂົ້າ (gluten) (ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃຊ້ແປ້ງເຂົ້າ wheat),



ກງຫອຍ (ຕົວຢ່າງ ກະປ, ກງນ້ອຍ, ກງ),



ໄຂ່ຕ່າງໆ,



ປາ,



ນ້ານົມ,



ໝາກຖົ່ວດິນ,



ແກ່ນໃນໝາກຖົ່ວຕົ້ນໄມ້ (tree nuts) (ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ ໃນຖົ່ວ almond, ໃນໝາກຖົ່ວ brazil, ໃນໝາກຖົ່ວ cashews, ໃນໝາກຖົ່ວ
pistachios, ໃນໝາກຖົ່ວ walnut),



ໃນໝາກຖົ່ວເຫືອງ, ຫືວ່າ



ໃນງາ

ວັນທ່ການົດໃຊ້ ‘Use by’

ວັນທທ່ຜະລິດບວກອກ + 1 ມື້. ຈະຕ້ອງປະກາດການົດວັນໃຫ້ໃຊ້ກ່ອນ USE BY ໃຫ້ໃສ່ ວັນ/ເດືອນ/ປ.

ຄາແນະນາກ່ຽວກັບບ່ອນເກັບມ້ຽນ

ສະພາບບ່ອນທ່ອາຫານຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາມ້ຽນ ກວດໃຫ້ແນ່ວ່າອາຫານນັ້ນຈະເກັບມ້ຽນຈົນກວ່າຮອດການົດວັນໃຫ້ໃຊ້ກ່ອນ ‘use-by’ ນັ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ເກັບ
ມ້ຽນຢບ
່ ່ອນເຢັນ, ແຫ້ງ.

ຕາຕະລາງຂ້ມນອາຫານບາລງ (NIP)
*ຕົວຢ່າງຢ່ໜ້າເບື້ອງຫັງ example on back page

ປະເທດຂອງບ່ອນກາເນດ

ລວມມ: ຈານວນຂະໜາດທ່ກິນ (serves), ຂະໜາດໃຫ້ກິນ (serve) (ເປັນກຣາມ grams), ປະລິມານຂະໜາດປານກາງຕ່ ໜ່ງຂະໜາດໃຫ້ກິນແລະ
ປະລິມານປານກາງຕ່ 100 grams ສາລັບ:


ທາດ Energyໃຫ້ກາລັງ,



ທາດ Protein ບາລງກາຍ,



ທາດ Total fat ໄຂມັນທັງໝົດ,



ທາດ Saturated fat ໄຂມັນທ່ກ້າມໄດ້,



ທາດ Carbohydrate ສານນ້າຕານ,



ນ້າຕານ ແລະ



ທາດ Sodium ເກືອ.

ຕົວຢ່າງ: ເຮັດຢ່ ອົດສເຕຣເລັຽ ຈາກເຄື່ອງປະກອບຕ່າງໆທ່ສັ່ງເຂົ້າມາແລະຈາກເຂດທ້ອງຖິ່ນ.
ລະດັບຂອງການໃຊ້ຄາເວົ້າສັ່ງເຂົ້າມາ ‘imported’ ແລະຈາກເຂດທ້ອງຖິ່ນ ‘local’ ແມ່ນອາໃສຕາມຈານວນເປເຊັນທ່ມຫາຍກວ່າ (ຕາມນ້າໜັກ) ວ່າ
ເຄື່ອງປະກອບຕ່າງໆນັ້ນມາຈາກໃສ.
ຖ້າຫາກວ່າຜົນຜະລິດນັ້ນມເຄື່ອງປະກອບຕ່າງໆອັນຫາຍກວ່າ (ຕາມນ້າໜັກ) ແມ່ນມາຈາກຕ່າງປະເທດ, ຄາປະກາດຂອງເຣື່ອງປະເທດຂອງບ່ອນກາ
ເນດນັ້ນຈະຕ້ອງວ່າ ‘ເຮັດຢ່ ອົດສເຕຣເລັຽ ຈາກເຄື່ອງປະກອບຕ່າງໆ ທ່ສັ່ງເຂົ້າມາ ແລະ ຈາກເຂດທ້ອງຖິ່ນ’.
ຖ້າຫາກວ່າຜົນຜະລິດນັ້ນມເຄື່ອງປະກອບຕ່າງໆອັນຫາຍກວ່າ (ຕາມນ້າໜັກ) ແມ່ນມາຈາກ ອົດສເຕຣ ເລັຽ, ຄາປະກາດຂອງເຣື່ອງປະເທດຂອງບ່ອນກາ
ເນດນັ້ນຈະຕ້ອງວ່າ ‘ເຮັດຢ່ ອົດສເຕຣເລັຽ ຈາກເຄື່ອງປະກອບຕ່າງໆ ຈາກເຂດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທ່ສັ່ງເຂົ້າມາ’.

More resources at foodauthority.nsw.gov.au
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ຖ້າຕ້ອງການຂມ
ໍ໊ ນເພ່ມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນ
ການຕິດໃບປະກາດໃສ່, ກະຣນາເຂົ້າໄປເບິ່ງຈດ
website ຂອງ NSW Food Authority ແລະ ຈດຂອງ
Australian Competition and Consumer

ໜັງສພິມປະກາດອ່ນໆ
ພະແນກ Australian Competition and Consumer
Commission (ACCC).ປະເທດຂອງບ່ອນກາເນດ.

Commission (ACCC) ພາຍໃຕ້ຫົວຂຂ
ໍ໊ ອງປະເທດກາ

www.accc.gov.au/consumers/groceries/countr

ເນດ.

y-of-origin

ອົງການ NSW Food Authority. (2016). ການເຮັດທ
ຣະກິດອາຫານຕ່າງໆຢ່ເຮືອນ.
http://www.foodauthority.nsw.gov.au/_Docume
nts/retailfactsheets/home_based_food_busine
sses.pdf

ອົງການ NSW Food Authority. (2015). ການທາ

ອົງການ NSW Food Authority. (2015). ການໃສ່ໃບ

ຄວາມສະອາດແລະການຂ້າເຊື້ອໂຣກໃນທຣະກິດອາ

ຕິດປະກາດ – ການໝາຍວັນທ, ສະພາບການຕ່າງໆຂອງ

ໄດົ້ຢ່າງໃດ

ຫານຕ່າງໆ.

ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງແລະຄາຊນ
້ າຂອງການໃຊໍ໊.

ຄາແນະນາຕ່າງໆຕ່ຜຜ
້ ະລິດກ່ຽວກັບບ່ອນເກັບເຄື່ອງຈະ

http://www.foodauthority.nsw.gov.au/_Docume

http://www.foodauthority.nsw.gov.au/_Docume

ຕ້ອງໄດ້ທາຕາມ. ຂແນະນາວ່າຮ້ານຂາຍຍ່ອຍວາງຜົນ

nts/industry/cleaning_sanitising_food_busines

nts/retailfactsheets/labelling_date_marking.pdf

ຜະລິດຕ່າງໆເຫົ່ານຢ
້ ບ
່ ່ອນທແ
່ ຫ້ງແລະເຢັນດ, ໄກຈາກ

ses.pdf

ແສງແດດໂດຍກົງ ຫວ
ື ່າແຫ່ງທມ
່ ຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງ,

ອົງການ NSW Food Authority. ການໃສ່ໃບຕິດປະ

ເຊັ່ນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຫວ
ື ່າເຕົາໄຟຄົວກິນ.

ກາດເຣື່ອງອາຫານ.

ຜົນຜະລິດຕ່າງໆ ຈະຕົ້ອງບ່ ຂາຍກາຍການົດວັນທໃຫ້

http://www.foodauthority.nsw.gov.au/foodsafet

ໃຊ້ໃນໃບຕິດປະກາດ.

yandyou/food-labelling

ຈະເຮັດໃຫົ້ປອດໄພສາລັບຜົ້ບລິໂພກ

ອົງການ NSW Food Authority. (2017). ລາຍງານ
ເຣື່ອງຂອງຫວານຕ່າງໆທມ
່ ເຂົ້າເປັນຫັກ

*ຕົວຢ່າງຕາຕະລາງ NIP

ເຣື່ອງກ່ຽງກັບອົງການ NSW Food Authority: ອົງການ NSW Food Authority ນັ້ນແມ່ນອົງການຂອງຣັຖບານທ່ຊ່ວຍເຫືອໃຫ້ແນ່ນອນວ່າອາຫານຂອງຣັດ NSW ແມ່ນປອດໄພແລະຕິດໃບປະກາດ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງດ. ອົງການນ້ເຮັດວຽກກັບຜບ
້ ຣິໂພກທັງຫາຍ, ທາງອດສາຫະກາແລະອົງການອື່ນໆຂອງຣັຖບານເພື່ອຊ່ວຍເຣື່ອງອາຫານເປັນພິດໃຫ້ຫດລົງ ໂດຍໃຫ້ຂ້ມນກ່ຽວກັບແລະອອກລະບຽບເຣື່ອງ
ການຜະລິດ, ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງ, ການຂົນສົ່ງ, ການໂຄສະນາແລະການທາອາຫານໃຫ້ປອດໄພດ,
ໝາຍເຫດ: ຂ້ມນອັນນແ
້ ມ່ນເຣື່ອງຫຍ້ໆທົ່ວໄປແລະບ່ສາມາດເວົ້າເຖງສະຖານະການຕ່າງໆໝົດທກຢ່າງ. ພວກທາທຣະກິດຕ່າງໆເຣື່ອງອາຫານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກັບຂກ
້ ານົດຂອງເຣື່ອງກົດພື້ນຖານ
ຂອງອາຫານແລະກົດໝາຍເຣື່ອງອາຫານ Food Act 2003 (NSW) ນັ້ນໝົດທກໆຢ່າງ

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
More resources at foodauthority.nsw.gov.au
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