
4 דרכים לשטוף כהלכה את הפירות והירקות שלכם

שאתם  ובירקות  בפירות  נמצא  מה  יודעים  אתם  האם 
קונים אצל הירקן, במכולת או ברשתות השיווק?

דרכים.  בכמה  להזדהם  יכולה  טרייה  חקלאית  תוצרת 
להזדהם  יכולים  והירקות  הפירות  הגידול,  תקופת  במהלך 
או  באדמה  הנמצאים  מזיקים  חומרים  חיים,  בעלי  על-ידי 

במים, או היגיינה ירודה בקרב הפועלים.
לאחר קטיפת הפירות והירקות, הם עוברים ידיים רבות, מה 
אפילו  להתרחש  יכול  זיהום  לזיהום.  הסיכון  את  שמגדיל 
לאחר שהתוצרת נרכשה, במהלך הכנת המזון, או כתוצאה 

מאחסון בלתי הולם.
לכן, חשוב לשטוף את הפירות והירקות הטריים כהלכה לפני 
צריכתם, כדי לסלק מפני השטח שלהם חיידקים ושאריות 

בלתי רצויות של חומרים. 

לפני  כהלכה  וירקות  פירות  לשטיפת  טיפים   4 לפניכם 
צריכתם:

הפירות  את  שוטפים  שאתם  לפני  ידיכם  את  רחצו   .1
והירקות

כדי  הידיים  שטיפת  חשיבות  בהדגשת  להגזים  אפשר  אי 
כאשר  אפילו   .Covid-19 הקורונה,  נגיף  הפצת  את  למנוע 
עליכם  שלכם,  והפירות  הירקות  את  לשטוף  עומדים  אתם 
להיות בטוחים שגם ידיכם נקיות! רחצו את הידיים למשך 20 
ואחרי שאתם מתעסקים  לפני  וסבון  שניות עם מים חמים 

עם פירות וירקות טריים.

2. רחצו את הירקות והפירות עם תרחיץ לשטיפת פירות 

וירקות

שטיפת פירות וירקות דומה ביסודה לרחיצת ידיים. על אף 

מגיעה  בחנויות  הזמינה  החקלאית  התוצרת  שמרבית 

שטופה, רק לעתים רחוקות היא שטופה בצורה מספקת. 

מזוהמים  להיות  עלולים  שלכם  והירקות  הפירות  לכן, 

מתכוונים  אתם  ואם  וסלמונלה,  קולי   E כמו  בחיידקים 

אתם  לבשלם,  מבלי  כלומר  הנא,  במצבם  אותם  לאכול 

וירקות עם קליפה חשופה ואכילה,  עלולים לחלות. פירות 

עם  רבות  פעמים  מטופלים  ומלפפונים,  תפוחים  כמו 

שעווה  כי  אף  שלהם.  המדף  חיי  את  להאריך  כדי  שעווה, 

נוצרת באופן טבעי על תוצרת חקלאית, וכולם משתמשים 

שלא  ייתכן  עדיין  טכני,  באופן  למאכל,  מורשים  בחומרים 

תרצו לאכול חומרים אלה. שטיפת פירות וירקות מסלקת 

יותר מאשר שטיפתם  את כל החומרים המזיקים – הרבה 

במים בלבד.

סלקו לכלוך, חומרי הדברה, ציפויי שעווה ומזהמים אחרים 

לשטיפת  תרחיץ  עם  והבריאה,  הטבעית  הבטוחה,  בדרך 

את  מנקה  המתכלה  התכשיר   .Sunsmile® וירקות  פירות 

הפירות והירקות בתוך דקות, והוא ידידותי לאדם ולסביבה, 

כך תוכלו ליהנות משלוות נפש, ומפירות וירקות נקיים יותר, 

בוהקים יותר וטעימים יותר. 

3. השתמשו במברשת או בספוג במידת הצורך

שטיפת  על  גם  חל  ידיים  שטיפת  על  שחל  עיקרון  אותו 

הדברה  חומרי  או  חיידקים  לסלק  עליכם  ופירות:  ירקות 

אשר נמצאים על פני השטח, והדרך הטובה ביותר לעשות 

זאת היא באמצעות חיכוך. קחו מברשת או ספוג מתאימים, 

נקו ירקות שורש, כמו תפוח אדמה או גזרים, וקרצפו היטב 

הלכלוך  שכל  להבטיח  כדי  ומלפפונים,  מלון  כמו  פירות 

יוסר. כשמדובר בירקות ובפירות רכים ועדינים, כמו פירות 

עם  שטפו  ירוקים,  עלים  או  חסה  ברוקולי,  ענבים,  או  יער 

תרחיץ לשטיפת פירות וירקות, ואז הניחו במסננת ושטפו 

היטב במים חמימים. כשאתם מוכנים להגיש או להכין את 

הירקות, העבירו אותם לקערה נקייה או לכלי בישול.

4. נגבו פירות וירקות עם בד

לאחר שטיפה יסודית, הימנעו מזיהום חוזר של המזון ויבשו את המזון בעזרת מגבת בד נקייה או מגבת נייר, כדי לצמצם 

כל סיכון להעברת חיידקים או נגיפים ממשטח מלוכלך לפירות ולירקות שניקיתם זה עתה, ושמוכנים לאכילה!

 


