
CIEPLEJ!
To, że mleko lub mięso wkładamy do lo-
dówki jest dla większości z nas sprawą ja-
sną. Mniej oczywiste jest jednak przecho-
wywanie warzyw i owoców. Do każdego 
z nich warto podejść indywidualnie, kie-
rując się jednak pewnymi zasadami. 

Związkiem wytwarzanym przez wiele 
owoców (m. in. banany, jabłka, gruszki, 
śliwki, pomidory) jest gazowy etylen, 
tzw. „hormon starzenia”. To dzięki niemu 
owoc jest w stanie sam dojrzeć. Dlatego 
jeżeli chcemy uniknąć psucia lub szyb-
szego dojrzewania pozostałych warzyw 
i owoców, przejrzałe sztuki przechowuj-
my oddzielnie. Owoce egzotyczne warto 
zostawić poza lodówką. Chłodu nie lubią 
też warzywa dyniowate (ogórek, cukinia, 
dynia), a także bakłażan, szparagi i po-
midory. W niskich temperaturach tracą 
część wartości odżywczych, a także smak 
i aromat. 

Takie warzywa jak: ziemniaki, czosnek, 
cebula najlepiej byłoby przechowywać 

w piwnicy. Jeżeli nie mamy takiej moż-
liwości, stwórzmy im zbliżone do wy-
stępujących w niej warunki. Trzymajmy 
je w ciemnym, chłodnym miejscu, np. 
w papierowych torbach.

Pieczywo jest jednym z najczęściej wy-
rzucanych produktów spożywczych. Za-
zwyczaj wynika to z tego, że pleśnieje lub 
czerstwieje zanim zdążymy je w całości 
spożyć. Nie trzymajmy chleba w folio-
wych torebkach, nie wkładajmy go też 
do lodówki. Najlepszym miejscem, jak 
sama nazwa wskazuje, jest chlebak, któ-
ry powinien być regularnie czyszczony 
i wietrzony. Innym rozwiązaniem jest 
umieszczenie pieczywa w materiałowym 
np. lnianym worku.

Produkty sypkie takie jak: mąka, ryż i kasza 
w sklepach są zapakowane w papiero-
we lub plastikowe torebki. Jeśli jednak 
chcemy je przechowywać w domu przez 
dłuższy czas, pozostawienie ich w tych 
opakowaniach nie jest najlepszym roz-
wiązaniem. Przede wszystkim dlatego, 

że są one pożywką dla szkodników takich 
jak mole spożywcze. Przesypując produk-
ty sypkie do specjalnych pojemników 
zabezpieczymy je przed szkodnikami, 
wilgocią oraz przedłużymy ich trwałość. 
Idealnym rozwiązaniem będą szklane sło-
je. Zapewnią najlepszą ochronę, a także 
nie wejdą w reakcję z żadnym produk-
tem spożywczym. Inną opcją są pojem-
niki plastikowe. Przy ich kupnie zwróćmy 
jednak uwagę na odpowiednią grubość 
oraz oznaczenie o możliwości kontaktu 
z żywnością. 

CHŁODNIEJ!
W lodówce przechowujemy żywność 
nietrwałą. Niższa temperatura spowolni 
wzrost szkodliwych mikroorganizmów, 
dzięki czemu produkty dłużej zachowają 
smak, świeżość i walory odżywcze. Aby 
zachować ich świeżość, a także porzą-
dek i kontrolę nad tym, co i kiedy jemy, 
warto układać je według pewnego klu-
cza. Zawsze zwracajmy uwagę na termin 
przydatności do spożycia i warunki prze-
chowywania przed i po otwarciu. 

ZASADY 
PRZECHOWYWANIA 
ŻYWNOŚCI
Zaplanowana lista zakupów, kilka godzin spędzonych w sklepie, powrót do domu 
z pełnymi torbami... I co dalej? Co wkładamy do lodówki, a co zostawiamy poza nią? 
Jak długo możemy przechowywać żywność, aby pozostała wartościowa i w pełni bez-
pieczna? Czy na pewno wiemy? Ma to istotne znaczenie, przede wszystkim dlatego, że 
wciąż marnujemy zbyt dużo jedzenia. Przyjmuje się, że nawet 1/3 produkowanej żyw-
ności jest wyrzucana. Jedną z głównych przyczyn marnotrawstwa jest niewłaściwe 
przechowywanie. Niewielkie zmiany mogą przynieść ogromny efekt, a więc do dzieła!
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Na górnej półce najlepiej postawić pro-
dukty mleczne (jogurty, kefiry, mleko). 
Panuje tam temperatura optymalna (ok. 
8°C) dla rozwoju dobroczynnych, kwa-
szących bakterii. W tym miejscu można 
również ustawić przetwory owocowe.

Półki środowe (4–7°C) sprawdzą się przy 
przechowywaniu serów i wędlin, a tak-
że wcześniej przygotowanych potraw. 
Do lodówki wkładajmy jedynie ostu-
dzone dania i spożywajmy je w ciągu 
2-3 dni. Jeśli nie chcemy ich przekładać, 
najbezpieczniej wybrać naczynia szkla-
ne i nieuszkodzone garnki emaliowane. 
Nie wchodzą one w reakcję z żywno-
ścią i powinny być bezpieczne nawet 
dla alergików. Przy wyborze garnków 
warto zainteresować się tym, czy posia-
dają atest PZH (Państwowego Zakładu 
Higieny), który gwarantuje jakość i bez-
pieczeństwo.

Najchłodniejszym miejscem jest półka 
dolna (ok. 2°C) bądź też najniższa szu-
flada. Przechowujemy tu surowe mięso 
i ryby. Drób i rybę powinniśmy zużyć 
w ciągu 1 – 2 dni. Najdłużej, do 4 dni, 
można przetrzymywać mięso wołowe. 

Zimnolubne warzywa i owoce układa-
my w szufladzie (7-10°C), gdzie panuje 
wyższa temperatura. Do lodówki wkła-
damy miękkie i nietrwałe owoce, np. 
jagodowe, które myjemy dopiero przed 
spożyciem. Z warzyw w lodówce prze-
chowujemy nowalijki, warzywa liściaste 
(sałatę, roszponkę) i korzeniowe (mar-
chew, pietruszkę). Nie należy jednak 
umieszczać szczelnie zapakowanych 
warzyw, zwłaszcza liściastych, ponie-
waż zawarte w nich azotany przekształ-
cają się w niebezpieczne dla zdrowia 
azotyny. 

Na drzwiach lodówki, gdzie panu-
je najwyższa temperatura (ok. 10°C) 
ustawiamy produkty wymagające je-
dynie niewielkiego schłodzenia takie 
jak: tłuszcze, napoje, przetwory i sosy. 
Często właśnie w tym miejscu prze-
chowujemy jajka. Nie myjmy ich jednak 
przed włożeniem, ponieważ skorupkę 
powleka naturalna warstwa ochronna. 

Miód jest produktem cenionym za swój 
smak oraz wszechstronne właściwości 
lecznicze. Aby je zachować, temperatu-
ra przy przechowywaniu nie powinna 

przewyższać 20°C. Idealnym miejscem 
dla zamkniętego słoika będzie ciem-
ne, chłodne miejsce, np. w kuchennej 
szufladzie. Słoik można też włożyć do 
lodówki. W odpowiednich warunkach 
miód pozostanie świeży do kilku mie-
sięcy lub nawet dłużej. Pamiętajmy, że 
proces krystalizacji jest zjawiskiem na-
turalnym i nie wpływa na jego jakość.

PLASTIK, PAPIER CZY FOLIA?
Czy plastik jest zły i należy go całkowi-
cie usunąć z naszego życia? Obecnie 
wydaje się to bardzo ciężkie do zre-
alizowania. Warto wiedzieć, że plastik 
plastikowi nierówny, a oznaczenia na 
opakowaniach dają nam informację, 
które można wybrać, a z których lepiej 
zrezygnować. Pierwsza grupa symboli 
wskazuje na rodzaj plastiku (trzy strzał-
ki tworzące trójkąt z cyfrą w środku). 
Najbezpieczniejsze do kontaktu z żyw-
nością są te z symbolem 2 HDPE i 5 
PP. Względnie bezpieczny jest 4 LDPE. 
Pozostałych należy unikać ze względu 
na ich potencjalną toksyczność. Opa-
kowania z numerem 7 mogą zawierać 
związek bisfenol A (BPA), który wywie-
ra niekorzystny wpływ m. in. na układ 
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hormonalny i nerwowy. Można ich uży-
wać jedynie, jeżeli posiadają oznaczenie 
„BPA free” (wolne od BPA).

Druga grupa symboli daje nam infor-
mację o użytkowaniu plastiku tak, aby 
był on dla nas bezpieczny. Znak kieliszka 
i widelca świadczy o bezpieczeństwie 
kontaktu z żywnością. Koło niego znaj-
dziemy symbol, oznaczający możliwość 
podgrzania w kuchence mikrofalowej 
lub umycia w zmywarce, a także zakres 
temperatur, których nie należy przekra-
czać przy jego użytkowaniu.

Niezwykle popularne i wygodne jest 
zawijanie żywności w różnego rodza-
ju folie: spożywcze i aluminiowe. Jeśli 
chcemy korzystać z tych pierwszych, 
kierujmy się podobnymi wskazówkami 
jak przy wyborze plastiku. Zadbajmy, 
aby były wolne od BPA i nie przekra-
czajmy dozwolonych przez produ-
centa temperatur. Przy wyborze folii 
aluminiowej szczególnie ważne jest, 
aby nie podgrzewać w niej żywności. 
W wysokich temperaturach uwalnia 
ona cząsteczki aluminium (glinu), które 
przechodzą do żywności, a następnie 
mogą się kumulować w naszym orga-
nizmie, wywierając niekorzystny wpływ 

na nasze zdrowie. Podobnie należy uni-
kać kontaktu folii z potrawami kwaśny-
mi, słonymi lub wilgotnymi. 

Co więc, jeśli nie folia? Świetnym roz-
wiązaniem będzie zwykły papier śnia-
daniowy. Nie wchodzi on w reakcje 
z pożywieniem, jest neutralny dla na-
szego organizmu, a także przyjazny dla 
środowiska. 

ZDROWE PRZECHOWYWANIE
Zdrowy styl życia jest obecnie bardzo 

popularny. Wybieramy produkty peł-
nowartościowe, a unikamy tych, które 
nam nie służą. Miejmy także świadomość, 
że ważnym elementem prawidłowego 
odżywiania jest jego właściwe przecho-
wywanie żywności. Zwracajmy uwagę 
na opakowania, pilnujmy dat ważności 
i zachowujmy zasady higieny. Z korzyścią 
dla środowiska i nas samych. 

NATALIA ŻUK
Pracownik Apteki

REKLAMA
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