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تخزين األطعمة

كيف أعرف أني خزنت األطعمة بالشكل الصحيح؟
مع العائلة الكبيرة ،يبقى احتمال قضاء وقت طويل في المطبخ كبيراً أيضاً .ونحن ال
نقصد بذلك الطبخ فقط ،وإنما أيضاً ترتيب المطبخ واألطعمة بشكل يحافظ عليها
سليمة ،صحية وبأفضل جودة .وهنا ،يسعدنا جداً أن نتشارك معك بعض اإلرشادات
حول كيفية تنظيم وتخزين طعامك في المطبخ:
أمور عامة يمكننا القيام بها
 نخزززن داخززل الخزززائن األطعمززة بيززر القابلززة للفسززاد أو التلززف م ززل األطعمززةالمعلبزززة ،الحبزززوع ،األطعمزززة المجففزززة م زززل الشزززوربات ،الحليزززب البزززودرة،
المعكرونة بير الطازجزة فزي العلزب ،األطعمزة المخزنزة فزي العبزوات الزجاجيزة
م ل معجون الطمزاطم ،المخلزل ،الخزل ،الملزح ،السزكر ،الطحزين ،الحليزب المعقزم
المعالج بحرارة عاليزة ،الحليزب المك زف المحلزى المختزوم ،،التوابزل والصلصزات.
 األطعمة المخزنة فزي أمزاكن جافزة ،م زل األرز ،البقوليزات الجافزة والطحزين،يجززب أن تبقززى فززي عبززوات محكمززة اإلبززالج أو عبززوات زجاجيززة لتفززادو تكززون
البكتيريا أو دخزول الحشزرات .نخززن طعامنزا الجزاف دومزاً فزي أمزاكن مظلمزة
ذات حززرارة معتدلززة .األمززر ذاتززع ينطبززم علززى األطعمززة المعلبززة أيضززاً.
 ن ضع الطعام القابل للتلف مباشزرة فزي ال الجزة م زل الحليزب ،البزيض ،األجبزان،األلبززان ،اللحززوم ،الخضززار ...ونزز لج األطعمززة الم لجززة فززورًا م ززل اللحززوم،
السمك ،الدجاج ،الم لجات ،الخضار الم لجة وبيرها.
نحززرع علززى تخزززين الطعززام النززيء والمطبززوخ علززى حززد داخززل ال الجززة.
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أمور تتعلم بأطعمة معينة ينصح بالقيام بها:
 الطحين :نخزنع في عبوة محكمة اإلبالج على رف أو داخل الخزانة .إذا كانالطقس حارًا ورطباً ،يوصى بشراء الطحين بكميات صغيرة وتخزينع في ال الجة.
للطحين ذا القمح الكامل ،يجب ابقاءه في ال الجة طوال السنة لتفادو النكهات بير
المربوع بها.
 السكر :نخزنع بدرجة حرارة الغرفة وليبقى ناعماً ،نضعع في كيس بالستيك محكماإلبالج أو في عبوة زجاجية ذات بطاء محكم.
 الخبز :ليبقى طازجاً ،نخزنع بدرجة حرارة الغرفة في مكان بارد وجاف .لكن إذاكان الطقس حارًا ورطباً ،نخزنع في ال الجة لتأخير التلف من الفطريات.
 الخضار :بإمكاننا تخزين معظم الخضار في درج ثالجتك باست ناء: البصل الجاف ،البطاطا وال وم التي يجب تخزينها في مكان بارد وجاف .نشتريهابكميات صغيرة ألنها قد تنبت فيها جذوراً.
 الطماطم ،الموز ،األفوكادو والشمام التي يمكن أن تخزن بدرجة حرارة الغرفة.يمكننا نقلها إلى ال الجة حين تبلغ معدل النضج الذو نريده.
 نخزن التفاح في مكان بارد ،لكن ننقلع إلى ال الجة إذا كان الطقس حاراً ورطباً.أمور علينا تفادو القيام بها
 تخزين األطعمة تحت مغسلة المطبخ. تخزين األطعمة مع المنتجات الكيمائية. وضع األطعمة على األرض.ال إذا تعرضت للحرارة
 تخزين األطعمة الجافة قرع الفرن ألنها ال تدوم طوي ًالمرتفعة.
 شراء علب أو كراتين ممزقة.وبهذا نحافظ بطريقة أفضل على نكهة الطعام ،أطعمة طازجة ،واألهم سالمة الطعام.
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