 - 5ترای تْتر جریاى یافتي شیر ،تَصیِ هی شَد یک

مادر عزیز
 - 1زهاًی از رٍز را هی تَاًیذ ترای دٍشیذى شیر
اًتخاب کٌیذ کِ سیٌِ ّا پر از شیر تاشٌذ ٍ در اکثر
هَارد ایي زهاى صثح ّا استٍ .لی عوالً در ّر هَقعی
هی تَاًیذ ایي کار را اًجام دّیذ.
 - 2تْتر است  20ـ  10دقیقِ قثل از شرٍع دٍشیذى شیر
کوی استراحت کٌیذ یک لیَاى شیر یا هایعات دیگر
تٌَشیذ( .هایعات گرم تیشتر از هایعات سرد تِ ترشح شیر

حَلِ گرم ٍ هرطَب تِ هذت  5تا  10دقیقِ رٍی پستاى
ٍ ًَک آى قرار دّیذ حوام کردى یا هاساش دادى ًیس تِ
ایي کار کوک هی کٌذ.
ٍ - 6سیلِ دٍشیذى شیر تایذ تویس تاشذ ٍ پس از ّرتار
استفادُ فَراً شستِ شَد .تْتر است شیر در ظرف
پالستیکی درب دار کِ تِ خَتی جَشیذُ ٍ خٌک شذُ
است ًگْذاری شَد .ظرف ّای پالستیکی ترای جوع

تریسیذ تایستی فقط  3ظرف را از شیر پر ًوَدُ تا
4
جای یخ زدى داشتِ تاشذ.
 - 9دٍشیذى شیر را تِ دٍ صَرت دستی ٍ تِ کوک
پوپ یا شیر دٍش ّای ترقی ٍ سرًگی هی تَاًیذ اًجام
دّیذ.
 - 10شیر دٍشیذُ شذُ در یخچال تا  48ساعت قاتل
ًگْذاری است ٍ در فریسر تاالی یخچال تا ّ 2فتِ قاتل
استفادُ هی تاشذ.

آٍری ٍ رخیرُ شیر تْتر از ظرفْای شیشِ ای ّستٌذ.

کوک هی کٌٌذ).
 - 3هَقع دٍشیذى شیر شواتایذ در ٍضعیت راحتی قرار
گیریذ ٍ هحیط ًیس تایذ ساکت ٍ آرام تاشذ.
 - 4هَقع دٍشیذى شیر ،اگر شوا تِ کَدکتاى فکر
کیٌذٍ یا فکرتاى را هتَجِ شیر دادى ٍ در آغَش
گرفتي اٍ کٌیذ تِ جاری شذى شیر کوک هی شَد.
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 - 7دستْا یتاى را تایذ تا آب ٍ صاتَى تشَییذ ٍلی
پستاًْا ًیازی تِ شستشَ ًذارًذ فقط استحوام رٍزاًِ
کافی است.

 - 11شیر دٍشیذُ شذُ در فریسرّای هعوَلی

 - 8تا هاساش هٌاسة تا دٍ دست از سوت قفسِ سیٌِ تِ
طرف ًَک پستاى شیررا خارج ًوَدُ در ظرف هٌاسة

2

( 18درجِ ساًتیگراد) ٍ در فریسرّای صٌعتی
( 32درجِساًتیگراد) تا  6هاُ قاتل استفادُ است.
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 - 12تْتر است رٍی ظرف ،تاریخ دٍشیذى شیر را ثثت
کٌیذ ٍ ّویشِ اٍل ظرٍف شیرّای قذیوی تر تایذ
هصرف شًَذ.

اًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات تْذاشتی درهاًی تْراى
تیوارستاى کَدکاى تْراهی

چگونه
می توان شیر
دوشید؟

 - 13جْت استفادُ از شیرفریس شذُ تایذ شیر را در زیر
آب ٍلرم تِ آراهی حرکت دادُ تا تْتر رٍب شَد
ّرگس ظرف شیر یخ زدُ را در حرارت اتاق ٍ یا رٍی
حرارت اجاق ًثایستی رٍب ًواییذ.
 - 14شیر رٍب شذُ حذاکثر تا ًین ساعت تعذ قاتل
استفادُ است ٍ در صَرت عذم هصرف ًثایستی آى را
هجذدا فریس ًواییذ.

کد) 10- 5( :
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