
نگهذاری مواد غذایی در یخچال 
 

 . دهای سزدتزيي قسوت يخچال را تيي صفز تا پٌج درجِ ساًتيگزاد ًگْذاريذ

.  دهاسٌج يخچال را در سزدتزيي قسوت تگذاريذ ٍ دها را تطَر هٌظن کٌتزل کٌيذ  - 

.  فاسذشذًی تزيي غذاّا هثل گَشت پختِ را در سزدتزيي قسوت يخچال ًگْذاريذ  - 

.  عات تيشتزی خزيذ کٌيذ ٍ ّزتار هيشاى کوتزی هَاد غذايی تخزيذتِ دف  - 

.  هَاد غذايی سزد ٍ هٌجوذ را ّزچِ سزيعتزتِ هٌشل تزساًيذ  - 

.  در يخچال ًگذاريذ تلکِ اتتذا تگذاريذ خٌک شَد "غذای داغ را هستقيوا  - 

.  غذای پختِ را تيش اس يک تا دٍ رٍس در يخچال ًگِ ًذاريذ  - 

تا ( يا تزاٍشات حاصلِ )هَاد غذايی خام يا ًپختِ را تپَشاًيذ يا آًْا را تستِ تٌذی کٌيذ تا اس تواس آًْا  رٍی  - 

.  سايزغذاّا ٍ آلَدگی تعذی جلَگيزی شَد

در غيز , هحتَيات آى را در ظزف ديگزی خالی کٌيذ ٍ رٍی آى را تپَشاًيذ , پس اس تاس کزدى در قَطی کٌسزٍ   - 

.  غذا را آلَدُ کٌذ, ست قَطی ايٌصَرت هوکي ا

تزچسة هَاد غذايی را در ارتثاط تا سزد کزدى ٍ سهاى . غذايی را کِ تاريخ هصزفش گذشتِ است دٍر تزيشيذ  - 

.  هاًذگاری کٌتزل کٌيذ

.  يخچال را تيش اس حذ پز ًکٌيذ سيزا َّای خٌک کِ يخچال را سزد ًگِ هيذارد ًوی تَاًذ جزياى پيذا کٌذ  - 

.  چال را ًشديک اجاق گاس يا هٌثع حزارتی ديگز قزار ًذّيذيخ  - 

در ظزف در تستِ ًگْذاريذ ٍ آًْا  "هزغ ٍ هاّی تويششذُ را ّويشِ در سزدتزيي قسوت يخچال ٍ حتوا, گَشت   - 

.  را ّزچِ سزيعتز هصزف يا در فزيشر ًگْذاری کٌيذ

.  تخن هزغ پس اس خزيذ تايذ در يخچال ًگْذاری شَد  - 

پز تَدى تيش اس حذ يخچال تاعث . يخچال ًثايذ پز شَد, تزخالف فزيشر کِ ٌّگام پز تَدى تْتز کار هيکٌذ   - 

سس ٍ غيزُ , تسياری اس ظزٍف ٍ شيشِ ّای هزتا .هی شَد( کِ غذا را سزد ًگِ هيذارد)تَقف جزياى َّای خٌک 

.  را فقط پس اس تاس کزدى درب آًْا تايذ در يخچال ًگْذاری کزد

.  ًَشاتِ سزد فقط طعن تْتزی دارد, ًياسی ًيست تزای سالن هاًذى ًَشاتِ آى را در يخچال ًگْذاريذ   - 

هذت تاس ًگْذاشتي در يخچال را تِ حذاقل . تاس کزدى در يخچال تاعث گزم شذى َّای داخل آى هی گزدد  - 

.  تزساًيذ



س اس خٌک کزدى در آى قزار دّيذ سيزا غذای داغ يخچال ٌّگاهی در تْتزيي ٍضعيت کار هی کٌذ کِ غذا را ج  - 

.  دهای يخچال را تاال هيثزد

آًزا در خٌک تزيي قسوت آشپشخاًِ تگذاريذ ٍ غذای پختِ شذُ را تيشتز اس , تزای خٌک کزدى سزيع غذای داغ   - 

.  ساعت در دهای اتاق رّا ًکٌيذ 2

    .ظزف در تستِ ٍ در يخچال يا فزيشر تگذاريذ پس اس رسيذى دهای غذا تِ درجِ حزارت اتاق آى را در  - 
 


