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1. مناسب و مطلوب خرید کنید
زمانی که هر کدام از مواد غذایی مورد نیاز در 
منزل تان تمام شد به خرید بروید و حتی االمکان 
فروشگاه های نزدیک منزل را به خصوص برای 
خرید میوه، سبزی و نان انتخاب کنید. در این 
صورت می توانید نیازهای روزمره را مدیریت 
کنید و نیازی به خرید حجم باالی مواد غذایی 
و نگهداری نخواهد بود. تازه ترین خوراکی ها 
انتخاب  بیشتر  و  بهتر  ماندگاری  دلیل  به  را 
کنید و حتما به تاریخ تولید و انقضای مواد 
تا  باشید  داشته  توجه  بسته بندی شده  غذایی 

مدت بیشتری قابلیت مصرف داشته باشند.

2. برنامه ریزی داشته باشید
پیش از رفتن به فروشگاه، حتما فهرستی از مواد 
موردنیاز تهیه کنید و با توجه به برنامه ریزی برای 
تهیه غذای طی یک تا دو وعده بعد و تعداد 
افراد خانواده خوراکی بخرید. خرید کردن بدون 
برنامه ریزی و به خصوص در شرایط گرسنگی 
شما را ترغیب به انتخاب انواع بیشتری از مواد 
غذایی می کند که ممکن است چند روز بماند 
و بخش زیادی از آن فاسد شود. از طرفی، بهتر 
است پیش از خرید حتما سری به یخچال بزنید 
تا مطمئن شوید به چه خوراکی هایی نیازدارید 
و اگر امکان تهیه غذا از مواد غذایی موجود 
هست، خریدتان را به روز بعد موکول کنید.

3. روش های نگهداری مطلوب 
خوراکی ها را به کار گیرید

خوراکی های تازه را در یخچال با دمای 5 درجه 
سانتی گراد نگهداری کنید و برای مواد غذایی 
منجمد حداقل 18- درجه سانتی گراد را در 

نظر بگیرید. مواد غذایی را طوری در یخچال 
بچینید که خوراکی های با ماندگاری کمتر، در 
دسترس تر باشند و زودتر مصرف شوند. حتما 
باقیمانده غذاها را پس از 30 دقیقه از خنک 
شدن در دمای محیط در یخچال بگذارید تا 
از احتمال رشد و تکثیر باکتری ها و فساد آنها 

پیشگیری شود. برای نگهداری باقیمانده مواد 
غذایی در یخچال، از ظروف شیشه ای با درپوش 
مناسب استفاده کنید تا زمینه تکثیر باکتری ها 
و بوی نامطبوع به دلیل ایجاد رطوبت کاهش 
یابد. حجم زیادی از مواد غذایی را در یخچال 
انباشته نکنید تا هوای سرد به خوبی جریان 

داشته باشد و خوراکی ها کامال خنک بمانند. به 
عالوه، اگر مقداری از مواد غذایی کنسروشده 
نگه  شیشه ای  ظروف  در  را  آن  مانده،  باقی 
دارید و در آن را کامال ببندید زیرا قوطی های 
بازشده کنسرو ظروف مناسبی برای نگهداری 

خوراکی ها نیستند.

4. از فریزر کمک بگیرید
منجمد کردن مواد غذایی یکی از بهترین روش ها 
از اسراف شدن مواد غذایی  برای جلوگیری 
از  پیش  اما  باقیمانده غذاهاست،  به خصوص 
منجمد کردن خوراکی ها در فریزر حتما تاریخ 
بسته بندی را روی آنها بزنید تا پیش از فاسد 

شدن مصرف شود. مواد غذایی منجمد را پیش 
از رسیدن تاریخ انقضا مصرف کنید تا طعم و مزه 
آنها حفظ شود و بیرون ریختن آنها کمتر باشد.

5. خالقیت به خرج دهید
پژمرده شدن و تغییر ظاهری مواد غذایی را نباید 
توجیهی برای بیرون ریختن آنها دانست. در واقع 
در بسیاری موارد طعم و مزه اصلی آنها تغییر 
نمی کند، بلکه به خاطر کاهش زیبایی و شادابی 
ظاهری تمایل به مصرفشان کم می شود. در این 
موارد اگر کمی خالقیت به خرج دهید حتما 
می توانید به بهترین شکل از آنها استفاده کنید. 
به عنوان مثال، میوه هایی که پژمرده شده اند را 
می توانید برای تهیه کمپوت، مربا، اسموتی و دسر 
به کار بگیرید. با یک گوجه فرنگی خیلی رسیده 
و تکه ای فلفل دلمه ای پژمرده هم می توان املتی 
خوشمزه تهیه کرد. حتی نان های بیات شده را 
پیش از آنکه کپک بزنند، در هوای آزاد بگذارید 
تا خشک شوند. پس از آسیاب کردن این نان ها، 
آرد سوخاری برای تهیه انواع کتلت و ناگت 

خواهید داشت.

6. سخاوتمند باشید
اگر به هر دلیلی مقداری از خوراکی ها یا غذاها 
باقی ماند و امکان نگهداری درست آنها را نداشتید، 
پیش از اینکه مجبور به ریختن آنها در سطل زباله 
شوید آنها را به افراد نیازمند بدهید تا شما هم در 
اقدامات مقابله با گرسنگی در جهان نقشی داشته 
باشید. حتی ریختن باقیمانده غذاها، به خصوص 
خرده های نان و برنج برای حیوانات و پرندگان 
عالوه بر مهربانی شما تاثیر مطلوبی در کاهش 

زباله ها و حفظ محیط زیست خواهد داشت.

6 راهکار موثر برای کاهش ضایعات مواد غذایی

شرط انصاف نباشد که تو اسراف کنی
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

بر اساس برآوردهای سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو(، حدود یک سوم از حجم مواد غذایی تولیدی برای مصرف بشر از بین می رود یا دور ریخته 
می شود که ساالنه 1/3 میلیارد تن خوراکی را شامل می شود. تقریبا نیمی از خوراکی ها در سراسر دنیا به دلیل عدم کاربرد روش های اصولی تولید و باقی ماندن آنها 
در فروشگاه ها و یخچال های منازل هدر می روند. اسراف خوراکی ها عالوه بر اینکه از جنبه اخالقی اصال پسندیده نیست، تاثیرات گسترده ای بر محیط زیست و اقتصاد 
جوامع نیز دارد که از مصرف انرژی برای تولید مجدد مواد غذایی گرفته تا هزینه های هنگفت مواد اولیه کشاورزی و خرید خانواده ها را دربرمی گیرد. این در حالی است 
که توجه به راهکارهای پیشگیری از اسراف مواد غذایی می تواند تا حد زیادی نیاز گرسنگان دنیا را برطرف کند و این موضوعی است که در »سفره سالم« این هفته به آن پرداخته ایم.

co
ns

og
lo

be
.co

m
ع: 

مناب
 

Fe
m

m
e A

ct
ue

lle
.fr

ترفندهای افزایش طول عمر میوه و سبزی

سبزی خوردن؛ معموال برگ های تازه و نازک سبزی هایی مانند ریحان، جعفری، گشنیز و... حتی به رغم نگهداری در یخچال 
نسبت به دیگر سبزیجات خیلی زودتر پالسیده و پژمرده می شوند. به طور کلی در وهله اول بهتر است این سبزی ها را در مقدار 

کم بخرید تا سریع مصرف شوند، اما یک ترفند برای جلوگیری از دور 
انداختن این سبزی ها این است که آنها را با کمی روغن زیتون 

منجمد کرده و تا 6 ماه بعد استفاده کنید. برای این کار کافی 
است سبزی ها را کامال خرد کنید و با کمی روغن زیتون در 
دستگاه خردکن بریزید. سپس این مخلوط را در قالب های 

کوچک یخ بریزید و از عطر و طعم آن برای تهیه انواع 
سس، سوپ، ساالد و... لذت ببرید. البته خشک 

کردن سبزیجاتی مانند نعناع، مرزه، شوید و 
ریحان نیز ایده بسیار خوبی برای جلوگیری 
از خراب شدن و استفاده مطلوب چند ماهه 

خواهد بود.

گوجه فرنگی؛ برخالف تصور، گوجه فرنگی نیازی به نگهداری در یخچال ندارد زیرا 
در واقع سرما طعم آن را تغییر می دهد، اما برای نگهداری بهتر گوجه فرنگی در 
دمای محیط، آن را در ظرف طوری بچینید که دمگل رو به باال باشد و روی 
ظرف را با کاغذ خشک کن بپوشانید. البته این شیوه برای 

گوجه های کامال سفت و سالم مناسب است و در صورتی 
که بسیار رسیده باشند، ممکن است در دمای محیط 

زود پالسیده شوند و مسلما یخچال محیط بهتری برای 
نگهداری این گوجه ها خواهد بود. همچنین اگر مقدار 
زیادی گوجه خریده اید که کامال رسیده هستند، بهتر 

است برای جلوگیری از فاسد شدن، آنها را خرد کنید 
و در کیسه های پالستیکی بدون منفذ در فریزر بگذارید 
و زمان هایی که گوجه در دسترس تان نیست، سس کچاپ یا 

رب خانگی درست کنید.

سیب و گالبی؛ با گرم شدن هوا، نگهداری میوه ها در محیط بیرون از یخچال باعث 
جمع شدن پشه و مگس می شود که عالوه بر آلودگی میوه، 

روند فاسد شدن را نیز تسریع می کنند. برای جلوگیری 
از این مساله، میوه ها را در سبدهای با 

درپوش توری مخصوص میوه ها 
بگذارید یا اگر این 

وسیله را ندارید 
حتما آنها را در 

سبدی بچینید 
و روی سبد را 
پارچه ای نازک 

بیندازید.

سیب زمینی؛ یک سیب را در سبد 
سیب زمینی ها بگذارید. چرا؟ چون 
گاز اتیلن تولیدشده از سیب باعث 
می شود ماندگاری سیب زمینی کمی 

طوالنی تر شود.

کاهو؛ اگر 
کاهو در 

یخچال پژمرده 
شده نگران نباشید. 

کافی است برگ ها را جدا کرده و 
در ظرفی از آب یخ به مدت 30 

دقیقه غوطه ور کنید تا دوباره شاداب 
و قابل مصرف باشد. یک ترفند دیگر 
برای حفظ شادابی کاهو در یخچال 

اینکه کف جامیوه ای را با کاغذ 
خشک کن بپوشانید و بعد کاهوها را 
روی آن بچینید. کاغذ باعث جذب 
رطوبت و دفع فساد کاهو می شود.

مرکبات؛ گرچه مرکبات ماندگاری 
طوالنی چندهفته ای دارند اما اگر 

احساس می کنید این میوه ها در حال 
فساد و پالسیدگی هستند، بهتر است 

آبشان را بگیرید و در قالب های 
کوچک منجمد کنید و برای تهیه 

انواع شربت، بستنی، اسموتی و... از 
طعم آنها لذت ببرید.

کرفس؛ شاخه های کرفس را در 
فویل آلومینبومی بپیچید تا مدت 

بیشتری تازه و شاداب بماند. 
کرفس جزو 

سبزیجاتی است 
که به دلیل 

تولید گاز روند 
کپک زدگی 

در آن تسریع 
می شود اما 

آلومینیوم برخالف 
پالستیک باعث خارج 

شدن این گاز خواهد  شد.

قارچ؛ قارچ را در کیسه کاغذی 
نگهداری کنید. برخالف پالستیک، 
کاغذ رطوبتی که باعث ایجاد نوعی 
ماده لزج در قارچ می شود و منشاء 

پالسیدگی است، جذب می کند. 
البته می توانید قارچ را در کاغذ 
خشک کن نیز 
بپیچید.

موز؛ قسمت انتهای موز را با تکه ای 
از کاغذ آلومینیوم بپوشانید 

تا ماندگاری موز به 4 
تا 5 روز افزایش یابد. 
همچنین نباید موزها را 

از ساقه اصلی جدا 
کنید زیرا این 

کار روند 
پالسیده 

شدن موز 
را تسریع 

می کند.

توت فرنگی و تمشک؛ برای اینکه میوه های قرمزی مانند توت فرنگی، تمشک، 
زغال اخته و بلوبری خیلی زود پالسیده نشوند، پیش از گذاشتن در یخچال، آنها 

را به مقداری آب و سرکه آغشته کنید و سپس در سبد بچینید تا آب کامال گرفته 
شود یا اینکه با دستمال خشک کن به آرامی آنها را خشک کنید. در واقع، سرکه مانع 
کپک زدگی آنها می شود. البته چنین میوه هایی به خوبی قابلیت نگهداری در فریزر را 
دارند و می توان میوه منجمد را برای تهیه انواع دسر، مربا، بستنی و شیرینی در تمام 

فصول سال استفاده کرد.

پیاز؛ نگهداری طوالنی پیاز می تواند باعث جوانه زدن و به تدریج پالسیده شدن 
الیه های درونی پیاز شود اما اگر آنها را در 

یک جوراب شلواری کهنه بگذارید 
و در کمد یا گنجه ای به دور از 
نور آویزان کنید، می توانید تا 8 

ماه تازگی این خوراکی را حفظ 
کنید. البته پیازها نباید روی هم 

انباشته شوند. در واقع، پس از اینکه 
یک پیاز را در جوراب انداختید، 

آن را گره بزنید و دوباره پیاز 
بعدی را بیندازید و به ترتیب 
به اندازه جوراب این کار را 

تکرار کنید.
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