POZOR NA ČREVNÉ NÁKAZY

Salmonella

Kampylobakter

Listeria

Norovírus

Teplé letné počasie napomáha šíreniu a množeniu škodlivých
patogénov v potravinách a pokrmoch. Pri domácej príprave jedla,
pri jeho skladovaní či servírovaní možno urobiť chyby, ktoré
zapríčinia hnačku, bolesti brucha alebo iné vážne komplikácie.

Ako sa môžete chrániť?
Dôkladne si pred varením, po manipulácii so surovými
potravinami a pred servírovaním hotových pokrmov umyte ruky.
Uprednostňujte tepelne spracované potraviny, napríklad
pasterizované mlieko pred surovým, vajíčka jedzte "natvrdo".
Dôsledne pitnou vodou vyumývajte potraviny konzumované v
surovom stave, napríklad čerstvú zeleninu a ovocie.
Na prípravu surových pokrmov používajte iné riady a dosky na
krájanie než pri spracovaní surového mäsa. Aby nedošlo ku
kontaminácii, dôkladne vyumývajte nástroje a pracovné povrchy.
Varenie usmrcuje mikroorganizmy vtedy, ak všetky časti
potraviny dosiahnu teplotu minimálne 70°C počas 20 minút.
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Salmonelóza sa najčastejšie prenáša nedostatočne tepelne upraveným kontaminovaným
mäsom - kuracím, morčacím, bravčovým, mletým hovädzím, marinovaným, ale aj tepelne
neupraveným mliekom a mliečnymi výrobkami, tepelne nedostatočne upravenými slepačími
vajcami a výrobkami z nich a tiež pokrmami, do ktorých sa často pri domácej príprave
pridávajú surové vajcia, ako sú majonézy, krémy do zákuskov a podobne.
Okrem použitia kontaminovaných surovín a nedodržiavania správnej technológie býva pri
príprave jedla príčinou nákazy aj nedodržiavanie osobnej hygieny, zanedbanie pravidiel
hygieny pri používaní pracovných pomôcok, nedostatočné čistenie pracovných plôch,
nesprávna manipulácia so surovinami a jedlami, ako aj ich nesprávne skladovanie.
Nenechávajte jedlá, potraviny a nápoje na priamom slnku, či už pri bazéne, na terase chaty
alebo v aute.
Salmonely sa v potravinách dokážu množiť. Prežívajú aj pri chladničkovej teplote, dokonca
i v mrazených potravinách. Ničí ich teplota 70 stupňov Celzia, pri varení sa vždy presvedčte,
či ju jedlá dosiahli. Šťava správne pripraveného mäsa a hydiny musí byť číra, nie ružová.
Na zničenie salmonel vo vajíčkach stačí, ak ich pri teplote 70 stupňov varíte desať minút.
Vajíčka namäkko (aspoň v horúcich mesiacoch) radšej oželejte a volské oká osmažte z oboch
strán. Pri zahraničných dovolenkových destináciách majte na pamäti, že zdrojom salmonel
môžu byť aj vajíčka iných druhov hrabavej a vodnej hydiny, a konzumácii takýchto
rizikových potravín sa preventívne radšej vyhnite.
Na vznik akútneho bakteriálneho hnačkového ochorenia sú vnímavé všetky vekové
kategórie, najčastejšie sa vyskytuje u detí v predškolskom veku a u starších ľudí. Nepríjemné
príznaky sa môžu prejaviť už o 6 až 72 hodín po skonzumovaní kontaminovaného jedla.
Nakazený človek máva vysokú teplotu, pociťuje nevoľnosť, zvracia, má kŕčovité bolesti
brucha a časté vodnaté stolice. Nebezpečná pri salmonelóze je strata tekutín. Ťažká
dehydratácia organizmu chorého si v mnohých prípadoch vyžiada hospitalizáciu a infúznu
liečbu.
Nezabúdajme, že zvieratká v kontaktných zoologických záhradách, zoo-parkoch, na
putovných výstavách plazov a na burzách s predajom zvierat sú často bezpríznakovými
nosičmi salmonel. Nie je vhodné, aby sa s nimi deti hrali bez dozoru dospelej osoby a po
kontakte so zvieraťom je potrebné dokonalé umytie rúk. Malo by sa zabrániť kontaktu zvierat
(plazov) a detí do 5 rokov a odporúčame nekonzumovať potraviny počas prehliadky zvierat.
Občerstviť sa je vhodné až po dôkladnom umytí rúk. Dodržiavanie hygieny rúk je základným
predpokladom zachovania zdravia pre všetky vekové kategórie návštevníkov.

