Hướng dẫn sử dụng và Phương pháp bảo quản
Nước tương hữu cơ Dashi OFUKURO babyfood
(dùng cho trẻ từ 5 tháng tuổi trở lên)

Nước tương Dashi OFUKURO có lượng muối chiếm chưa đến 3%, và hoàn toàn không
sử dụng chất bảo quản hay cồn. Vì vậy xin Quý khách hãy lưu ý hướng dẫn về cách dùng
và cách bảo quản có dán ở mặt sau của sản phẩm.
Do không dùng chất bảo quản, nên để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sau khi đã mở
nắp cần bảo quản trong tủ lạnh (nhiệt độ dưới 10 độ C) và dùng hết trong vòng một tuần(3
ngày nếu là mùa hè).
Tuỳ theo mùa và khu vực, tuỳ theo nhiệt độ tủ lạnh và tình trạng tủ lạnh mà có sự thay đổi
cho phù hợp. Khi thấy có biến đổi về mùi vị hoặc ngoại quan thì tuyệt đối không nên sử
dụng.
Mặc dù chúng tôi khuyên khách hàng nên sử dụng và bảo quản sản phẩm theo hướng dẫn
có dán trên sản phẩm, tuy nhiên cũng có các quý khách bảo quản sản phẩm bằng cách
chia nhỏ và đóng đông. Khi áp dụng phương pháp bảo quản này, mong Quý khách lưu ý
một số điều sau đây:
･ Chai đựng cần được vệ sinh sạch sẽ. Chia thành các phần nhỏ đủ dùng cho một lần rồi
cấp đông.
･ Dùng muỗng sạch để chia nhỏ (không dùng muỗng đã đưa vô miệng hoặc chưa rửa
sạch)
･ Không cấp đông bằng cách để nguyên chai nước tương đang dùng dở vào ngăn đá tủ
lạnh.
･ Sản phẩm sau khi cấp đông nên dùng hết trong vòng 2 tuần để đảm bảo an toàn thực
phẩm và giữ được hương vị.
･ Cần đặc biệt lưu ý cách bảo quản sản phẩm vào mùa mưa và mùa hạ.
･ Sản phẩm đã rã đông thì không nên cấp đông lại nữa.
･ Nên dùng lò vi sóng để rã đông cho nhanh, nhằm tránh thời gian rã đông dài sẽ là điều
kiện vi khuẩn sinh sôi nảy nở.
･ Sau khi rã đông nếu thấy sản phẩm có mùi vị và màu sắc bất thường thì không nên tiếp
tục dùng nữa.

