ّ -5واى گًَِ کِ تعضی اس تزًج ّا پخت خَتی

 -10خَردى ًاى سثَس دار هاًع اس جذب سزیع قٌذ ٍ

ًذارًذ ،آرد ًاهزغَب ًیش پخت خَتی ًخَاّذ داضت.

چزتی در خَى هی گزدد.

تسزیع ،فساد سدگی را تسْیل ٍ ضایعات ًاى را تطذیذ

 -6دادى ًاى کپک سدُ تِ گاٍّا هضز ٍ سزطاى سا

ً -11اى ّای تیزُ (حاٍی سثَس تیطتز) ارسش

هی کٌذ.

است .در ضوي هَجة آلَدُ ضذى ضیز آًْا هی ضَد.

غذایی تاالتزی ًسثت تِ ًاى ّای سفیذ ٍ رٍضي

 -2قثل اس سزد ضذى کاهل ًاى ّا ،آًْا را دستِ

 -7در ایجاد ضایعات ًاى ،هزدم  20درصذً ،اًَایاى

ًکٌیذً .اى سزد ضذُ را ًیش در پالستیک درتستِ

 30درصذ ٍ آرد هصزفی  50درصذ تأثیز گذارًذ.

تگذاریذ.

 -8خزیذ ًاى هاساد تز ًیاس رٍساًِ ،یکی اس علل افشایص

 -3حزارت ًاى تاعث کپک سدگی سٍدرس آى

ضایعات ًاى است .اس خزیذ ًاى اضافی خَدداری کٌیذ .

نکات صحیح نگهداری نان:
 -1چیذى ًاى ّای داغ تز رٍی ّن ،کپک سدگی را

دارًذ.
 -12قزار دادى ًاى در یخچال ،تیات ضذى ًاى را
تسزیع هی ًوایذ.
 -13اًثاضتِ ضذى ًاى داغ قثل اس سزد ضذى ،تاعث
تغییز حالت ظاّزی ،تیات ضذگی سٍدرس ،تسزیع در

هی گزدد .اس دستِ کزدى ًاى داغ جذاً تپزّیشیذ.

کپک سدگی ،تطذیذ ضایعات ٍ ایجاد تیواری گَارضی

ً -4اى خَب هستلشم داضتي آرد تا کیفیتً ،اًَای

هی گزدد .

خَب ٍ ًگْذاری صحیح است.

 -9اس خَردى ًاى سثَس دار در ٍعذُ ّای غذای
خَد غافل ًطَیذ؛ هصزف ًاى سثَس دار در ّز ٍعذُ
غذایی  30تا  40درصذ خطز اتتال تِ تیواری ّای
قلثی ٍ گَارضی را کاّص هی دّذ.

 -19آرد حاصل اس گٌذم تاسُ ٍ ًارس ،تاعث تَلیذ ًاى
ّای سفت ٍ تذّضن خَاّذ ضذ.
ً -20اى خَب ًاًی است کِ آرد آى خَب ،خویز آى
تخویز ضذًُ ،اًَایص هاّز ٍ هصزف کٌٌذُ ی آى
ٌّ -15گام خزیذ ًاى حتواً یک سفزُ ی پارچِ ای یا

ٍاقف تِ اصَل ًگْذاری صحیح تاضذ.

تح
معاونت قیقات و فناوری

پالستیکی تِ ّوزاُ داضتِ تاضیذ.

اصول نگهداری نان

ً -16اًی کِ پس اس سزد ضذى تا سفزُ حول ٍ
ًگْذاری ضَد ،هطثَع تز ٍ هاًذگارتز خَاّذ تَد .
ّ -17ز چِ سثَس آرد تیطتز ،ارسش غذایی آى ًیش
افشٍى تز ٍ ّزچِ سثَس آرد کوتز ،ارسش غذایی آى
ًیش کوتز ٍ کیفیت ًاى ًیش پاییي تز خَاّذ تَد.
 -18تیي حزارت ،رطَتت ٍ کپک سدگی راتطِ ی
هستقین ٍجَد دارد؛ در ًتیجِ ًاى ّایی کِ تِ صَرت
داغ تز رٍی ّن دستِ ضًَذ ،هحیط هٌاسثی را تزای
فساد هیکزٍتی ٍ کپک سدگی فزاّن هی ساسًذ .
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