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 یخچال  در  طوالنی   مدت   برای  غذایی مواد  نگهداری  های روش   بهترین

 

های  در یخچال از بروز اسراف و هزینه یغذای مواد آشنایی با نحوه نگهداری صحیح

اضافی جهت خرید مجدد جلوگیری خواهد کرد. اینکه شما با نحوه نگهداری اصولی میوه،  

 .ای برخوردار استسبزی و لبنیات آشنا باشید از اهمیت ویژه

غذایی، صرف چگونگی نگهداری از آنها  اگر وقت خود را به جای دور ریختن انواع مواد

 .جویی خواهید کردهای خود صرفهم بیشتری داشته باشند در بسیاری از هزینهکنید تا دوا

 نگهداری از مواد غذایی در طبقات مختلف یخچال

باید بدانید، توجه به دمای مناسب   غذایی مواد نکته مهمی که در زمینه نگهداری از انواع

ارنهایت یا کمتر  درجه ف 40یخچال است. در این زمینه توصیه شده که دمای یخچال روی 

 .تنظیم شود

غذایی  توانید موادشود. شما میغذایی میزیرا تنظیم مناسب دما باعث تازه و سالم ماندن مواد

تری نگهداری کنید. البته اگر با شرایط مخصوص نگهداری  داخل یخچال را به مدت طوالنی

 .غذایی در یخچال آشنا باشیداز انواع مواد

ی یخچال که از سردترین دما برخوردار بوده، جهت نگهداری  معموال در طبقات باالی

غذایی نظیر: گوشت، مرغ و ماهی باید در  دشده بسیار مناسب است. مواپخته غذایی مواد از

 .ظرف درب بسته و در قسمت خنک یخچال نگهداری شوند

مدت، قرار دادن آنها در قسمت فریزر یخچال ضروری  در صورت نگهداری طوالنی

زدگی در آنها بسیار باالست در غذایی نظیر: میوه و… که امکان یخاشد. موادب می

 .های پایین و نزدیک به درب یخچال نگهداری شوندقسمت

شده داخل درب  های تعبیههای مربوط به آب و آبمیوه در قسمتمرغ، بطریقرار دادن تخم

 .رودیخچال، بهترین مکان جهت نگهداری از آنها به شمار می
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 استفاده از بهترین ظروف جهت نگهداری انواع مواد غذایی در یخچال و فریزر

دار  باید مورد استفاده قرار گیرند، ظروف در غذایی مواد ظروفی که جهت نگهداری انواع

 .دهندهستند. زیرا درب این ظروف به خوبی فیکس شده و اجازه ورود هوا به داخل را نمی

  در غذاییمواد از نگهداری ب بسته، بهترین گزینه جهتای دراستفاده از ظروف شیشه

های پالستیکی درب بسته هم به دلیل سبک بودن و هم تنوع زیاد آن در هستند. ظرف یخچال

 .روندبازار، جهت استفاده گزینه مناسبی به شمار می

  غذایی توجه نموده و ظروفالبته در این زمینه به اندازه ظروف جهت نگهداری از مواد

تر، فاسد شدن زودهنگام  تر را برای این کار انتخاب نکنید. زیرا ظروف بزرگبزرگ

 .غذایی را به همراه خواهد داشتمواد

غذایی در  استفاده از ظروف سرامیکی به دلیل منافذ بازی که داشته، جهت نگهداری مواد

 .شودیخچال به هیچ عنوان توصیه نمی

 برنح   سطل خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نگهداری انواع مواد غذایی در یخچال به مدت طوالنی

 نگهداری از لبنیات در یخچال •

انقضا باید زود مصرف شوند. به همین دلیل بهتر است که  لبنیات به دلیل تمام شدن تاریخ

تر مصرف نمایید.  محصوالت لبنی را داخل یخچال جلوی دید قرار داده تا آنها را سریع

های کارخانه نگهداری  بندیاست، خامه و شیر را داخل بستهمحصوالتی نظیر: پنیر، م

 .نمایید

اگر آنها را به ظرف دیگر منتقل کردید، حتما دور آن را با یک پالستیک، محکم بپیچید تا  

 .های پالستیکی باشدهوا به درون ظرف منتقل نشود. هنگام خرید شیر به دنبال بطری

ها در نزدیکی دهانه مقوا، بسیار خطرناک بوده و  های مقوایی به دلیل رشد باکتریکارتن

 .شوندجهت استفاده توصیه نمی

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
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 نگهداری از مواد غذایی نظیر: گوشت و مرغ در یخچال •

نظیر: گوشت و مرغ پس از خرید، قرار دادن   غذایی مواد بهترین روش جهت نگهداری از

داری از محصوالت  بندی شده در فریزر است. بهترین دما جهت نگهآنها به صورت بسته

 .درجه زیر صفر در نظر گرفته شده است 20تا  18گوشتی، 

روز و در فریزر به مدت چند ماه قابل مصرف   5الی  3گوشت پخته شده در یخچال تنها 

 .شودخواهد بود. در غیر اینصورت، فاسد شده و جهت مصرف توصیه نمی

مقدار مشخص جهت آشپزی  بندی گوشت و مرغ را به نحوی انجام دهید که همان  بسته

کردن جدید گوشت، احتمال میکروبی شدن آن را افزایش خواهد  بندیاستفاده شود. زیرا بسته

 .داد

  5توانید به مدت کنید تنها میبندی، خریداری میاگر محصوالت گوشتی را به صورت بسته

نگهداری  روز در یخچال نگهداری نمایید. گوشت تازه هم تنها دو روز در یخچال قابل  

 :است. اطالعات زیر مربوط به نگهداری محصوالت گوشتی در فریزر است

 ماه 12زده= قرمز یخگوشت .1

 ماه 3زده= کرده یخگوشت چرخ .2

 ماه 12زده= گوشت سفید یخ .3

 ماه 6زده= ماهی یخ .4

 ماه  12زده= میگو یخ .5

 نگهداری از میوه و سبزیجات در یخچال •

نظیر: سبزیجات باید آنها را شسته و کامال خشک نمایید. سپس   غذایی مواد جهت نگهداری

سبزیجات را درون حوله کاغذی پیچیده تا رطوبت آنها گرفته شود. در نهایت آنها را داخل  

 .یک کیسه پالستیکی قرار دهید
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ای با  ها و سبزیجات باید جدا از همدیگر نگهداری شوند. البته توجه نمایید که هر میوهمیوه

ود در یخچال قرار داده شود. به عنوان مثال، سیب در کنار سیب یا پرتقال در کنار  نوع خ

 .پرتقال قرار گیرد

ها و سبزیجات باعث فاسد شدن همدیگر  شده از میوهدر غیر اینصورت، گازهای تولید

 .شوندمی

 .های دیگر قرار دهیدسیب را در کشوی یخچال و به دور از میوه .1

، نباید آن را داخل یخچال قرار دهید. زیرا دمای یخچال  قبل از رسیده شدن موز  .2

 .در فرآیند رسیده شدن این میوه تاثیرگذار خواهد بود 

 .ای باید کامال شسته و پس از خشک شدن داخل یخچال نگهداری شوددلمهفلفل .3

بروکلی، آن را در یک حوله کاغذی مرطوب داخل  جهت تازه و ترد ماندن کلم .4

 .نمایید کشوی یخچال نگهداری 

پیچ بهتر است که قبل از استفاده درون کیسه پالستیکی  جهت نگهداری از کلم و کلم .5

 .در یخچال نگهداری شوند

های مقاومی است که در محیط خارج از یخچال هم  دسته از میوههویج، جزو آن .6

 .تواند دوام آوردمی

اخل یخچال  هایی نظیر: توت، آلبالو و گیالس بهتر است در ظرف دربسته دمیوه .7

نگهداری شوند. جهت جلوگیری از فاسد شدن آنها، ضروری است که بعد از خرید  

 .بالفاصله مصرف شوند
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 نگهداری از نان در یخچال •

است که باید در یخچال و برای مدت کوتاه نگهداری شود.   غذایی مواد دسته ازنان، جزو آن

نمایید، بهتر است آن را تکه تکه کرده  تری از نان استفاده خواهید به مدت طوالنیاما اگر می

 .و داخل یک کیسه پالستیکی بسته در فریزر نگهداری نمایید

 گیری نهایی نتیجه

را به   غذایی مواد توانید انواعبا توجه به نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره نمودیم، می

 .تری داخل یخچال نگهداری نماییدمدت طوالنی

های مجدد  باعث کاهش هزینه یخچال در غذاییمواد از نگهداری های مخصوص جهتروش

تواند جهت جلوگیری از اسراف هر چه بیشتر  جهت خرید آنها خواهد شد. همین امر می

 .غذایی تاثیرگذار باشدمواد

 


