
 
  

 نگهداري مواد غذایی در یخچال

هاي نگهداري مواد غذایی است ترین روشسرد کردن و انجماد یکی از متداول
استفاده از یخچال . شودمیا که موجب طوالنی شدن زمان ماندگاري آنه

براي نگهداري برخی مواد غذایی فاسد شدنی مانند گوشت، مرغ، ماهی و 
جاد طعم همچنین یخچال به تازه ماندن بعضی مواد غذایی مانند سبزي و میوه خام و ای. لبنیات، ضروري است

  . ها کمک می کنددلنشین و خنک در نوشیدنی
ها در صفر درجه ها و سبزیفاسد شدنی و نیز بسیاري از میوه حداکثر زمان ماندگاري مواد غذایی

چند ) درجه سانتیگراد 22(درجه سانتیگراد یک هفته و در درجه حرارت اتاق  5سانتیگراد دو هفته، در
  . ساعت است

  : چند نکته مهم
اي آن ي کنترل دورهاز دما سنج برا( دماي سردترین قسمت یخچال را بین صفر تا پنج درجه سانتیگراد نگه دارید -

  . )استفاده نمایید
 -در غیر این . پس از باز کردن در قوطی کنسرو، محتویات آن را در ظرفی خالی کنید و روي آن را بپوشانید -

  . صورت ممکن است قوطی، غذا را آلوده کند
با درجه حرارت محل  بر چسب مواد غذایی را در ارتباط. غذایی را که تاریخ مصرف آن گذشته است، دور بریزید -

  . نگهداري و زمان ماندگاري کنترل کنید
  . تواند جریان پیدا کنددارد نمیواي خنک، که یخچال را سرد نگه مییخچال را بیش از حد پر نکنید زیرا ه -
  . یخچال را نزدیک اجاق گاز یا منبع حرارتی دیگر قرار ندهید -
  . یخچال بگذارید ترین غذاها را در سردترین قسمتفاسد شدنی -

   :هاي مختلف یک یخچال و مواد غذایی را که در آن قسمت ها بایستی نگهداري شوندقسمت
. در این قسمت غذاهایی را قرار دهید که باید سالم نگه داشته شوند :)درجه سانتیگراد 5تا  0(سردترین قسمت 

در این قسممت نگهداري شوند  اد غذایی که بایدمو. روي مواد غذایی خام را بپوشانید یا آنها را بسته بندي کنید
  : شامل

و  خچالیغذاها را در  مانده یباق. غذاهاي پخته سرد مانند غذاهاي آماده مصرف، انواع پیراشکی، مرغ آماده مصرف -
   دیکن يکرده و از گرم کردن چندباره آن خوددار يدار سردخانه نگه

  شیر، ماست و پنیر تازه  -
  ته، سوسیس و کالباس انواع گوشت پخ -
  ساالدهاي آماده مانند ساالد سیب زمینی و الویه  -
  غذاهاي خانگی مانند انواع خورش و آبگوشت  -
  اي شیرینی خامه -

گوشت، مرغ و ماهی تمیز شده را همیشه در سردترین قسمت یخچال و حتماً در ظروف در بسته نگه دارید و آنها را 
  . راي مدت طوالنی تر در فریزر نگه داري کنیدهر چه سریع تر مصرف کنید و ب



 
  

در این قسمت مواد غذایی را که بهتر است خنک نگه داشته شوند تا براي مدت بیشتري تازه  :قسمت هاي خنک
  : بمانند، بگذارید، مانند

  آب میوه و پنیر سفت مانند پنیر پیتزا  -
 "در یخچال نگه داري شود "ربا که بر چسب هاي باز شده سس ساالد، سس گوجه فرنگی و مظروف و شیشه -

  . داشته باشند
  کره، مارگارین روغن هاي خوراکی  -
  تخم مرغ  -

پس    تخم مرغ. می توان از آنها استفاده کرد) جاي کره و تخم مرغ(در صورت وجود قسمت هاي مجزاي مخصوص 
  . ایی شده است، به آنها عمل کنیدهدر صورتی که روي بسته توصیه. شوداز خرید باید در یخچال نگه داري 

  . ترین منطقه یخچال استاین قسمت گرم: ايجا میوه
  . توانید نگه داریدفرنگی، تربچه را در این قسمت می سبزي، میوه و مواد اولیه ساالد ماند کاهوي خرد نشده، گوجه

درجه سانتیگراد نگه  10دماي باالتر از ها مانند موز، لیمو و گوجه فرنگی را بهتر است در ها و سبزيبعضی از میوه
  . دارید تا کیفیت آن ها به خوبی حفظ شود

   :یخچال را بیش از حد پر نکنید
پر بودن بیش از حد . کند، یخچال نباید بیش از حد پر شودکه در صورت پر بودن بهتر کار می بر خالف فریزر -

  . شودمی) داردمی که غذا را سرد نگه(هواي خنک  یخچال، باعث توقف جریان
هایی را که براي سعی کنید نوشیدنی. یخچال جا دهیدشوید به زور آنها را در کنید، مجبور میوقتی زیاد خرید می -

   .ریج جایگزین کنیدمصرف فوري احتیاج دارید، در یخچال بگذارید و پس از مصرف به تد

  . ها، باید در یخچال نگهداري کرداز باز کردن در آن یره را فقط پسهاي مربا، سس و غبسیاري از ظروف و شیشه -
  . نوشابه سرد فقط طعم بهتري دارد. الزم نیست براي سالم ماندن نوشابه آن را در یخچال نگه دارید -

  آیا سردترین قسمت یخچال به اندازه کافی سرد است؟ 
  . براي فهمیدن این موضوع به دماسنج یخچال نیاز دارید

  . ب یخچال را انتخاب کنیددماسنج مناس -
  . اي استفاده نکنید که ممکن است بشکند و مواد غذایی را آلوده کنداز دماسنج جیوه -
براي این کار الزم نیست یخچال را . دماي سردترین قسمت یخچال را به صفر تا پنج درجه سانتیگراد برسانید -

  : سپس کارهاي زیر را به ترتیب انجام دهید. خالی کنید
  . دماسنج را در سردترین قست یخچال قرار دهید، جایی که به محض باز کردن در یخچال بتوانید آن را بخوانید -1
  . آن را باز نکنید تا دماي آن ثابت بماند) ترجیحاً شب تا صبح(در یخچال را ببندید و چند ساعت  -2
سانتیگراد نبود درجه ترموستات یخچال را  اگر بین صفر تا پنج درجه. بدون برداشتن دماسنج دما را بخوانید -3

  . را تکرار کنید و دوباره دما را بخوانید 2سپس مرحله . تنظیم کنید
فراموش نکنید . اگر دماي یخچال هنوز به میزان مطلوب نرسیده است، ترموستات یخچال را دوباره تنظیم کنید -4

  .چند ساعت فاصله باشدکه بین هر بار تنظیم ترموستات یخچال و خواندن دما باید 
  هاي کلیتوصیه
 دیقرار نده گرید یمنبع حرارت ایگاز  اجاق کیرا در معرض نور آفتاب، نزد زریفر خچالی.  



 
 فاصله داشته باشد واریاز د متریسانت 30 یال 20حداقل  دیبا زریو فر خچالی.  
  دیندار تر از مدت الزم باز نگه یرا طوالن خچالیدرب.  
  خچالی داشتن کار موجب خنک نگه نیا. دیاقدام نمائ منظم بطور زریو فر خچالی خینسبت به ذوب کردن 

  .شد و کاهش مصرف برق خواهد
 آماده  ییبهتر است مواد غذا .دیقرار ده خچالیرا در  آن داخل ییمواد غذا زر،یفر ییدر هنگام برفک زدا

  .دریقرار گ خچالیتر  یفوقان مصرف در طبقات
 تا دو روز و  کیاز  شیپخته را ب يذاغ .دیبگذار خچالی در بطور کامل خنک شد کهنیداغ را پس از ا يغذا

  .دینمائ ينگهدار خچالیدرب بسته در  ظروف حتما در
 تا از تماس  دیکن يآنها را بسته بند ای دیبپوشان د،یگذار یم خچالینپخته را که در  ایخام  ییموادغذا يرو

  .شود يریجلوگ يبعد یآلودگ و ییموادغذا ریآنها با سا
 قطرات  تا رندیقرار گ خچالیتر  نیپائ يدر قسمت ها دیبا هستند، يفلز ای يا شهیکه درظروف ش ییغذاها

 .منتقل نگردد ییمواد غذا ریسا تراوشات آنها به ایحاصل از رطوبت 
  شود يوددارخ) یافتیباز( اهیس لونینا سهیقرار دادن در داخل ک ایانواع نان در داخل روزنامه  چاندنیاز پ. 
 نان به شکل  دیبا ستین يکار نیاگر امکان چن. شود هیبه شکل روزانه ته ینان مصرف شود یم هیتوص

 لونیصورت نان داغ در داخل نا نیا ریدر غ رایخنک شود ز زویتم لونیقبل از قرار دادن در داخل نا یاصول
بعد از خنک کردن نان . کپک بزندممکن است  قیاصطالحاً عرق کرده و با توجه به رطوبت حاصل از تعر

   .کرد ينگهدار يشتریبه مدت ب زریقرار داد و در فر زیتم لونیآن را در داخل نا توان یم
  ينگهدار خچالیبهتر است داخل  نیبنابرا. کند یم عیشدن آن را تسر اتیب خچال،یقرار دادن نان در 

 .نشود
 دائما  .میکن يو بعد خشک کرده و نگهدار میینها را بشواول آ خچالیدر  ها يو سبز ها وهیم يدار نگهه يبرا

پس از  ها يو سبز ها وهیم .میله شده وجود داشت آنها را جدا کن ایو اگر خراب  میرا چک کن ها وهیم
 .شوند يدار نگه خچالیدر  دیشستشو با

 یباعث انتشار آلودگ رایخارج شود، ز خچالیکپک زده از  يو سبز وهیم عاًیسر دیبا یزدگ در صورت کپک 
خارج  خچالیاز  زیمواد را ن نیا يدار ظروف نگه دیبا يموارد نیدر صورت مشاهده چن. شود یم خچالیدر 

 .کرد گندزداییوشو و  کرده و به دقت شست
 کند یم شتریامکان فساد را ب ق،یتعر رایقرار داد ز خچالیدر داخل  لونیبا نا دیرا نبا وهیو م يسبز. 
 خشک و خنک و به دور از تابش  طیدر شرا يدار تا زمان بازنشدن درب آن، در صورت نگه زهیلیاستر ریش

محصول  کی يبا باز کردن بسته بند .را دارا است خچالیدر  يدار نگه تیها قابل نور آفتاب، تا ماه میمستق
 .شود یآن کمتر م يمدت ماندگار یلبن

 منتقل  يا شهیظروف ش ریمناسب، نظ يدار را به ظروف نگهآن  ریپن دیبا ،بسته بندي ریبعد از باز کردن پن
 .را به آن اضافه کرد ریکرد و آب پن

 دیکن ينگهدار خچالیمنطقه  نیرا در سردتر یمواد لبن. 
  شود يدار نگه گرادیدرجه سانت -18 يمنجمد در سردخانه در دما دیسف ایگوشت قرمز. 
  منظور مواد  نیشود، بد يخوددار داًیاک دید آن بااز انجماد مجد) فراستید(گوشت  خیپس از باز شدن

 .خارج کرد زریمصرف از فر يبرا ازیمورد ن زانیبه م دیرا با ینیپروتئ



 
 در وان آب  ساندنیمانند حرارت دادن، خ ینادرست يها خارج کردن گوشت از حالت انجماد از روش يبرا

 .دآب گرم و مانند آن استفاده نشو دنیگرم، گرم کردن توسط پاش
 درجه  0- 4 يمرغ دما تخم يدرجه حرارت نگهدار نیشود، بهتر يدار نگه خچالیدر  دیمرغ حتما با تخم

 .درصد است 85و رطوبت  گرادیسانت
 نور و حرارت . است نتیمانند داخل کاب کیسرد و تار يحبوبات فضاها يدار نگه يمکان برا نیتر مناسب

 توان یدر مناطق گرم م .شوند یحبوبات م يا هیواص تغذطعم و خ رییو تغ یحالت کهنگ جادیباال باعث ا
حبوبات،  ينگهدار يظروف برا نیبهتر .کرد يدار نگه خچالیحبوبات را در ظروف در بسته و در داخل 

 .دار است دسته يفلز يدهان گشاد با درها يا شهیظروف ش
 تا حد . نمود يدار نگه خچالی مناسب در يبند بسته ایدر ظروف در بسته  دیرا با یچرب يحاو ییمواد غذا

 .نمود يدار خنک نگه يجا ای خچالیآن را در  دیامکان پس از باز کردن در روغن، با
 شودشرایط نگهداري مواد غذایی به صورت جدول زیر توصیه می:  

 محل نگهداري دماي نگهداري مدت زمان نگهداري نام محصول ردیف
 خارج و داخل یخچال دماي محیط ماه 3حداکثر  هشیر استرلیز 1
 داخل یخچال 4- 1 روز 3حداکثر  شیر پاستوریزه 2
 داخل یخچال 4- 1 ماه 3حداکثر  شیر کاکائو استرلیزه 3
 داخل یخچال 4- 1 ماه 3حداکثر  خامه استرلیزه 4
 داخل فریزر زیر صفر حداکثر یکسال کره پاستوریزه 5
 داخل یخچال 4- 1 لحداکثر یکسا کشک مایع 6
 داخل فریزر زیر صفر یکسال بستنی 7
 داخل یخچال 6- 1 ماه 3 دوغ 8
 داخل یخچال 6- 1 روز 30 ماست 9
 داخل یخچال 4- 1 ماه 6 پنیر 10
 داخل فریزر زیر صفر ماه 6 پنیر پیتزا 11
 داخل یخچال 6- 1 روز 40 کشک تهیه شده از ماست 12
 خل یخچالدا 6- 1 روز 40 پنیر خامه اي 13

خشک و خنک  محیط در دماي محیط سال 2 انواع رشته و ماکارونی 14
 نگهداري شود

غالت و  -برنج -انواع آرد گندم  15
خشک و خنک  محیط در دماي محیط ماه 12- 8 حبوبات

 نگهداري شود

خشک و خنک  محیط در دماي محیط یکسال انواع آرد سوخاري 16
 نگهداري شود

خشک و خنک  محیط در دماي محیط الس 2 سوپهاي خشک 17
 نگهداري شود

خشک و خنک  محیط در دماي محیط یکسال قهوه -پودر کاکائو  18
 نگهداري شود

 داخل یخچال 3c- 1 روز 3حداکثر  شیرینی ها 19

خشک و خنک  محیط در دماي محیط روز 18- 8 پودر غذاي فوري 20
 نگهداري شود



 
 محل نگهداري دماي نگهداري مدت زمان نگهداري نام محصول ردیف

خشک و خنک  محیط در دماي محیط ماه 2- 1 کیک 21
 نگهداري شود

خشک و خنک  محیط در دماي محیط ماه 2 کلوچه 22
 نگهداري شود

خشک و خنک  محیط در دماي محیط ماه 6 پفک 23
 نگهداري شود

 داخل فریزر -18 ماه 6 همبرگر 24

   گوشت چرخ شده 25
 گوشت چرخ شده

  ساعت 12
 ماه 3

0 -4   
18- 

  داخل یخچال
 داخل فریزر

  گاو بسته بندي شدهقطعات گوشت  26
 قطعات گو شت گاو بسته بندي شده

  روز 3تا  2
 ماه 9

0 -4   
18- 

  داخل یخچال
 داخل فریزر

 داخل یخچال 4- 0 روز 3 گوشت مرغ تازه 27
 داخل فریزر -18 ماه 12تا  7 گوشت طیور 28
 داخل یخچال 2- 0 روز 2تا  1 ماهی تازه 29
 داخل فریزر -18 ماه 3 ماهی پرچرب 30
 داخل فریزر -18 ماه 5تا  4 ماهی کم چرب 31
 داخل یخچال 4- 0 ماه 1 سوسیس و کالباس 32
 داخل محیط دماي محیط سال 2 کمپوت و کنسرو 33
 دور از تابش مستقیم آفتاب دماي محیط و یخچال ماه 6 نوشابه هاي گازدار 34
 در جاي خنک دماي محیط سال 2 گالب و عرقیات گیاهی 35
 و یخچال  دماي محیط دماي محیط و یخچال سال 2 جاتآب میوه  36
 داخل فریزر -18c ماه 6 بستنی یخی 37
 داخل محیط دماي محیط ماه 12تا  9 شربت پرتقالی 38
 داخل محیط دماي محیط سال 2 شربت آلبالو - شربت سکنجبین  39
 داخل محیط دماي محیط ماه 6 انواع سس 40
 حیط و پس از باز کردن درب داخل یخچالدماي م سال 2 مربا و شربت 41
 دماي محیط و پس از باز کردن درب داخل یخچال سال 4 سرکه 42
 دماي محیط و پس از باز کردن درب داخل یخچال سال 2تا  5/1 ترشیجات و شورجات 43
 دماي محیط و پس از باز کردن درب داخل یخچال سال 1 آبلیمو و آبغوره 44
 ماي محیط و پس از باز کردن درب داخل یخچالد سال 2 رب انار 45
 دماي محیط و پس از باز کردن درب داخل یخچال سال 2 رب گوجه فرنگی کنسرو 46

در محیط خشک و خنک  دماي محیط سال 2 ادویه جات 47
 نگهداري می شود

در محیط خشک و خنک  دماي محیط سال 2 لواشک 48
 نگهداري می شود

در محیط خشک و خنک  دماي محیط لسا 1 مواد پرك شده 49
 نگهداري می شود
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در محیط خشک و خنک  دماي محیط سال 2 چاي 50
 نگهداري می شود

در محیط خشک و خنک  دماي محیط ماه 4 چیپس 51
 نگهداري می شود

در محیط خشک و خنک  دماي محیط سال 1 حبوبات 52
 نگهداري می شود

در محیط خشک و خنک  6- 1 سال 1 بادام -گردو  -پودر نارگیل  53
 نگهداري می شود

در محیط خشک و خنک  دماي محیط سال 2 پودر ژله 54
 نگهداري می شود

 داخل یخچال دماي محیط روز 5- 3 سبزي خام بسته بندي 55

در محیط خشک و خنک  دماي محیط سال 3تا  2 عسل 56
 نگهداري می شود

نک در محیط خشک و خ دماي محیط سال 1 خشکبار 57
 نگهداري می شود

در محیط خشک و خنک  دماي محیط ماه 12تا  6 بیسکویت و بیسکویت کرمدار 58
 نگهداري می شود

در محیط خشک و خنک  دماي محیط سال 1 نمک یددار 59
 نگهداري می شود

در محیط خشک و خنک  دماي محیط سال 1 شکالت 60
 نگهداري می شود

در محیط خشک و خنک  ماي محیطد سال 2 ذرت کامل - جو  -گندم  61
 نگهداري شود

در محیط خشک و خنک  دماي محیط سال 1 موسیر خشک 62
 نگهداري شود

  تخم مرغ 63
 تخم مرغ

  هفته 4تا  3
 هفته 1

4 -6  
18-20 

  داخل یخچال
 خارج از یخچال

در محیط خشک و خنک  دماي محیط سال 2 روغن جامد 64
 نگهداري شود

 دور از تابش آفتاب نگهداري شود ي محیطدما سال 1 روغن مایع 65
 دماي محیط دماي محیط سال 2 خمیر دندان 66
 دماي محیط دماي محیط سال 2 کرم مرطوب کننده 67
 دماي محیط دماي محیط سال 2 مایع ظرفشویی 68
 دماي محیط دماي محیط سال 2 مایع صابون 69
 دماي محیط دماي محیط سال 3 صابون 70
 دماي محیط دماي محیط سال 3 پوشک بچه 71
 دماي محیط دماي محیط سال 3 خوشبو کننده هوا 72
 دماي محیط دماي محیط سال 3 حشره کش پودري 73
 داخل فریزر -18 سال 1 )سرخ نشده ( سبزي آشی منجمد  74
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 داخل فریزر -18 سال 1 )سرخ شده ( سبزي خرده شده  75
 رداخل فریز -18 ماه 6 پیتزا منجمد 76

 


