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 پسماند مواد غذایی و ضررهای آن برای محیط زیست

 مان، روش فراگیری است که انجام آن باید از محیط زندگیغذایی مواد پسماند کاهش 

 .آغاز شود

 چیزی که احتیاج دارند خریداری متاسفانه اکثر افراد، مواد غذایی را بیشتر از آن

 .کنندمی

  ،شاید بتوان تهیه مواد غذایی به مقدار زیاد و انبار کردن آنها را از لحاظ اقتصادی

 .توجیه کرد

  .اما خرید بیش از اندازه مواد غذایی باعث تبدیل شدن آنها به ضایعات خواهد شد

 .سری نکات را رعایت نمودجهت جلوگیری از این مشکل باید یک

 روید تنها به اندازه نیاز خود، کاال به عنوان مثال، هر بار که به فروشگاه می

دا مطمئن شوید که مواد خریداری نمایید. قبل از هربار رفتن به فروشگاه، در ابت

 .ایدغذایی مورد نظر را به طور کامل مصرف نموده

 همواره قبل از خرید، لیست مشخصی از کاالهای مورد نظر را تهیه کنید. 

 توانید به موقع از خریدهای هیجانی جلوگیری نماییدبدین صورت می. 

 شودت میو کمک به حفظ محیط زیس غذایی مواد پسماند همین امر منجر به کاهش. 

 در کاهش انتشار  غذایی مواد ضایعات کاهش ها حاکی از این است کهگزارش

 .شودهای مصرفی میجویی در هزینهای و همچنین صرفهگازهای گلخانه

 زمین با قوانین بازیافت آشنا باشند از اسراف و اتالف بیش  اگر تک تک ساکنین کره

قاله از این رو تهیه شده تا شما را با از حد مواد غذایی جلوگیری خواهد شد. این م

 .آشنا نماید غذایی مواد ضایعات کاهش های کاربردی جهتروش

 یخچال در طوالنی مدت برای غذایی مواد نگهداری های روش بهترین مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84/
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 های کاربردی جهت کاهش پسماند مواد غذاییآشنایی با روش

وجود داشته که با آگاهی در  غذایی مواد پسماند های کاربردی زیادی جهت کاهشروش

 .موثری در حفظ محیط زیست برداریدتوانید قدم مورد آنها می

های کاربردی را به عادات زندگی خود تبدیل نمایید. از االن دست به کار شده و این روش

های خرید و ضایعات مواد غذایی را توانید هزینهمسلما، با پیروی کردن از این اصول می

 .در طول سال کاهش دهید

 غذایی هوشمندانه خرید کردن جهت کاهش پسماند مواد 

این است که یاد بگیرید چگونه  غذایی مواد پسماند ها جهت کاهشیکی از مهمترین روش

 .خرید کنید

هوشمندانه خرید کردن باعث خواهد شد تا شما تنها برحسب احساس یا عاطفه از تهیه وسایل 

 .غیر ضروری بپرهیزید

، آگاه باشید و تنها جهت است که از لیست اقالمی که به اتمام رسیده تنها اقدام اصولی این

 .خرید محصوالت مورد نیاز، اقدام نمایید

های اضافی شما را در طول سال به طرز چشمگیری کاهش خواهد انجام این روش، هزینه

 .داد

 آشنایی با قواعد نگهداری از مواد غذایی 

های مهم دیگر جهت کاهش پسماند، آشنایی با قواعد نگهداری از مواد غذایی یکی از روش

 .است

متاسفانه، اکثر افراد در مورد چگونگی نگهداری از مواد غذایی آشنا نبوده و همین امر در 

 .فاسد شدن زودهنگام آنها تاثیرگذار خواهد بود
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ها آشنا باشید تا صولی از انواع خوراکیتوصیه ما به شما این است که با قواعد نگهداری ا

 .تری از آنها استفاده کنیدبتوانید مدت طوالنی

زیست، جلوگیری توانید از مضرات پسماندهای مواد غذایی برای محیطبدین صورت می

 .نمایید

 های اصولی جهت حفظ مواد غذایییادگیری روش 

سازی، های مختلف آمادهکه با روشاین است  غذایی مواد پسماند از قواعد مهم جلوگیری از

 .خشک کردن، کنسرو کردن و فریز کردن آشنا باشید

ما های شجویی هزینهها نه تنها باعث کاهش تولید کربن بلکه در صرفهیادگیری این روش

 .نقش بسیار مهمی خواهد داشت

 .درسظر میکننده و جالب به نها، آسان بوده و حتی برای شما سرگرمانجام بیشتر این روش

 .های رسیده را کنسرو کرده یا از آنها سس درست کنیدتوانید سیببه عنوان مثال، شما می

 تمیز کردن مرتب یخچال جهت کاهش پسماند مواد غذایی 

باید انجام دهید، مرتب  غذایی مواد پسماند کارهایی که در زمینه کاهش یکی از مهمترین

 .کردن یخچال است

ز نگهداری بیش از حد مواد غذایی و فاسد شدن آنها به موقع آگاه خواهید با انجام این کار ا

 .شد

مواد غذایی را قبل از اتمام تاریخ انقضا، مصرف کرده تا بعدا از دور ریختن حجم زیاد آنها 

 .در امان باشید

همواره مواد غذایی کهنه را جلوتر از مواد غذایی تازه و در دسترس قرار دهید. این امر 

 .خواهد شد تا مواد غذایی زودتر از اتمام تاریخ انقضای آنها مصرف شوند باعث
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 مصرف زود هنگام باقیمانده غذا 

ی غذاها و چگونگی مصرف به موقع آنها از مهمترین مواردی است که باید مورد باقیمانده

 .توجه قرار گیرند

روز قبل باقی  اگر نگاهی به یخچال خود بیندازید، متوجه غذاهایی خواهید شد که از

 .اندمانده

ها دردار و بهترین کار جهت جلوگیری از فساد زودهنگام آنها، ریختن آنها در ظرف

 .ای استشیشه

 مواد پسماند تواند در جلوگیری ازاین امر باعث مصرف به موقع آنها خواهد شد که می

 .بسیار تاثیرگذار باشد غذایی

 مرغ و خوردن پوست مواد غذاییمصرف کردن زرده تخم 

این است که پوست مواد غذایی  غذایی مواد پسماند های کاربردی جهت کاهشیکی از روش

 .را کنده و سپس مصرف نمایید… جات ونظیر: میوه، صیفی

ها و مواد معدنی برای جات به دلیل برخورداری از ویتامینمصرف پوست میوه و صیفی

 .بدن بسیار ضروری است سالمت

مرغ به دلیل افزایش امروزه، تصورات اشتباهی در مورد مضرات مصرف زرده تخم

 .کلسترول بدن وجود دارد

بر طبق تحقیقات به عمل آمده، کلسترول مواد غذایی در افزایش سطح کلسترول بدن، نقش 

ش کلسترول بدن مرغ در افزایکمی داشته و باور اکثر مردم در زمینه تاثیر زرده تخم

 .تواند اشتباه باشدمی

توانید پسماندهای مواد غذایی خود را تا حد زیادی با پیروی کردن از اصول ذکر شده می

 .کاهش دهید
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 استفاده از فریزر و تاثیر آن در کاهش پسماند مواد غذایی 

، نگهداری غذایی مواد پسماند های کاربردی جهت کاهشیکی از موثرترین روش

 .های مختلف در فریزر استخوراکی

فریزر از فاسد شدن زودهنگام مواد غذایی جلوگیری کرده و همچنین نقش بسیار مهمی 

 .مدت آنها داشته باشدتواند در نگهداری طوالنیمی

ها را فریز کرده و در مواقع لزوم از آنها ها و حتی میوهتوانید باقیمانده غذاها، سبزیشما می

 .استفاده نمایید

 ه کمپوست از مواد غذاییتهی 

توانید از باقیمانده مواد غذایی غیرقابل مصرف، کمپوست تهیه کرده و از آن جهت شما می

 .رشد گیاهان بهره ببرید

بسیار موثر بوده و از طرفی  غذایی مواد پسماند این روش، جهت جلوگیری از کاهش

 .ای نمایدتواند به حفظ محیط زیست، کمک ویژهمی

ظر داشتن مکان جهت تهیه کمپوست خانگی از جمله موارد مهمی بوده که باید البته در ن

 .مدنظر قرار گیرد

 کالم نهایی

وجود داشته که با اجرایی کردن آنها  غذایی مواد پسماند های متنوعی جهت کاهشروش

های مصرفی خود داشته توانید نقش موثرتری در حفظ محیط زیست و کاهش هزینهمی

 .باشید

 مواد ضایعات کاهش های مختلف جهتدر این مقاله، سعی بر آن شده تا شما را با شیوه

 .در زندگی روزمره آشنا نماییم غذایی

 


