
Στo εoωτερlκ6 τoυ vερox0τn τns κoυζivαs
καl (πo σφoUYYαρακl τωv πl6τωv

Στo εoωτερlκ6 τoυ vερoxOτn τns κoυζfvοs, στo σφoUYYαρ6κι τωv πι6τωv κοΘιbs KoΙ σιnV πlατoΘftκn βρ€Θnκε εvo

βοκτnρiδlo, πoυ oυvovτdταl κoτo κοv6vα oε dlμvοζovτo vερ6, oτo €δοφos Kοι σε υπov6μoυs' Εκ πριbτns 6ψεωs

μnoρεi vο oκo0γετοt τρoμακτlκo vο υπ6ρxεI oτnv κoυζivα τoU σΠιτlo8 μαs €vα μlκρ6βro noυ βρioκετoι στoUS

υnov6μoυs, nορ' 6flο αυτo 6μωs εξnγεiτοl, αv oκεφιo0με πωs μ€oα oτov vερoxOτn εfxov μεivεl onf,υτo nιoτα

Kαι Kοτ' εn€κτοon vερ6 noυ fliμvαζοv. To fδιo nραγμα lox0εlτ6oo γlα τo σφouγγαρdκl 6oo κοl γlα τnV nlατoΘilκn,
oφoιi πρ6κεlταl γlα εnlφ6vειεs noυ μ€voυv υγρ€s, nρ6γμo noυ βonΘ6 oτnv αvonτυξn τ€τolωv μlκρoβiωv. Aυτ6
τo μlκρ6βro, ov βρεΘεi σε VoσoKoμεiο, μnoρεf vο πρoκofl€oεl ooβαρ€s fioιμιbξειs. 'oμωs, oτnv πρoκεiμεVn Πε-

ρfnτωon τo βοκτnρiδto ουτo ε[vοι oπ6f,υτο oκivδυvo, εnεtδh βρ€Θnκε o' €vα oυvnΘloμ€vo oπiτl, 6πoυ μ€voυv
κoτd κοvovα ovΘρωπol υγlεis. EnlnΛ€ov, ουτ6 τo μlκρ6βlo Θα φ0γεr οπ6 τov vερoxOτn κot τα πloτα μαs, oφo0
καΘαρiooυμε με vερ6 κol ooπoι]vl.

, Γεvlκoi καv6vεs υγlεlvhs

Εivοr onbραjτnτo vο xρnolμonolfισouμε δlοφoρετlκο oφoυγγ6ριο γlο το πιοτο Kol τous n6γκoυs εργooiοs Kοl τnV

τoυοΛ€τα. Tooo τo oφoυψαριο 6oo κot τts nετo€τεs πρ€πει vα το οVτlKoΘlαιoιiμε, 6τοv nοfilιbvouv, Kol vo το Kρo-

ι6με oιεγv6 καl κοΘαρo, επεrδfr n υγραoiο ευvoεi ιnv ovdnτυξn ποΘoγovωv oργovloμιilv.

Στo ψυγεio

Στo ψυγεio βρ€Θnκε κofloβοκτnρiδlo. Πρ6κεlτοl Yιο €vo μtκρ6βto ΠoU βρfoκετol κοvovικ6 μ€oα oτo €vτερo καl

οnoτεΛεiτn φυoIofloγlκfi τoυ xflωρiδο. An6 εκεf κοl π€ρο 6μωs μπoρεivο βρεΘεf oε δι6φoρα onμεfο, 6πωs oτo

€δoφos fr οτo vερ6. Σnμοoiα εδιb €xoυv ot πoo6τnτεs τoυ μlκρoβioυ πoυ oυvovτoμε κol 6xl οnflιbs ιo γεγov6s 6ιι
τo oυvοvτ6με. Στo ψυγεfo 6μωs δεv nρ€nεl oε κομiα περinιωon vo βρεΘεi κoloβοκτnρ[δlo, γrοτiδε δlκαlodoγεiτοι
n 0nαρξn τoU σε xιi:ρoυs τρoφfμωv. B€βοιο, εκτ6s οn6 τα δlκ6 μos x€ριο, δεv μnoρoυμε vο εiμooτε β€βαlor γrα
τoυs οvθρΦΠoUS ΠoU €πtαoοv το τρ6φrμο nρlv οπ6 εμ6s. Στnv πflεloψnφio τωv nερlnτιboεωv κ6πolα απρooεξ[o
κoτo τn δloδIκοoiο τns υγιεlvΛs μοs Θο μετοτρ€ψεr €vα μlκρ6βlo πoυ εivαl <κοΠ6> oτo 6vτερo oε <κακ6> 6τοv

μετοφερΘεi oτα x€ριο μαs.

Γεvlκoi καv6vεs υγlεlvns

Πρrv βdΛoυμε oιo ψυγεio τo Λαxovtκo καt το φρo0το, εivαl oκ6πlμo vo τo nfl€voυμε, γlοτf μπoρεivο εΙvοl φoρεis κο-

Πolωv μlKρoβiωv. Av δε Θ€floυμε vα το πf,0vouμε γιο vα μn xοΠ6ooυv, πρ€πεl vo τα φυΛαμε μ€oο oε ooκofflεs. Tο

αυγα πρεnεl Vο το πf,€voυμε κof,α με vερo καl oαπo0vl Πρlv Ιο β6f,oυμε oτo ψυγεio h vο το κροτ6με o' €vov

ειδlκ6 xci:ρo μ€oο oτn oυoκευοoiα τoυs, ξεxωρloια αn6 τo dΠf,o τρ6φlμα. To κρεοs κοl τo κoτOnoυf,o, 6ταv εΙvol

ωμ6, nρ€πει Vα το φυf,6με oε xωριoτ6 μ6ρos καl πof,0 κοflo oκεnαoμ€vο, ιboιε Vο μnV €ρxovτοι oε εποφfr με
6f,do μαγεlρεμ€vο τρ6φlμο, εnεlδh τα κoι6noυΛo Kαl τα ουγ6 μnoρεfvo €xoυv oοdμov6flo, n onoiο εvoxoΠol-

ξ.,
Ψ


