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األحد، 29 مارس 2015 -

11:37 م القاهرة

أسماء المصابين فى حادث تصادم طريق سوهاج - البحر األحمر

المرأةالرئيسية

للحفاظ على الفواكة والخضراوات طازجة

طرق بسیطة للحفاظ على الفواكة والخضراوات طازجة ألطول
وقت

الجمعة، 27 مارس 2015 - 07:05 م

كتبت - رانیا سعد الدین

نعرف وال  وفسدت،  ذبلت  أنھا  قلیلة  أیام  بعد  نفاجأ  السوق  من  والفاكھة  الخضراوات  بشراء  نقوم  عندما 

السبب الحقیقى.

وتقدم الشیف سلوى الغرباوى طرًقا سحریة للتخزین حتى تظل طازجة أطول فترة ممكنة:

1- ال تقومي بتخزین الخضر والفاكھة مًعا فى نفس درج الثالجة أبًدا.

التنفس، ولذلك عند وضعھا فى أكیاس بالستیكیة یفضل عمل ثقوب فیھا تساعدھا 2- تحتاج الخضراوات إلى 

على التنفس، وھذا من شأنھ أن یطیل من مدة صالحیتھا.

3- كما أن ترك مساحات فى الكیس یساعد فى المحافظة على الخضراوات.

الرطوبة تساعد على االستخدام مباشرة، حیث إن  األكل أو  إال قبل  أو الفاكھة  4- ال یجب غسل الخضراوات 

نمو البكتیریا التى تساعد على تلفھا بشكل أسرع.

برطمان فى  أطرافھا ووضعھا  قص  یفضل  والریحان مثًال،  الزعتر  مثل  العطریة  األعشاب  تخزین  عند   -5

زجاج مملوء بالماء وتغطیتھا بكیس بالستیك.

یجب منھا ما  الثالجة، ھناك  فى  قابلة للتخزین  الخضراوات والفواكھ  لیست كل  أنھ  أن نعلم  كما یجب   -6

البصل – الخضراوات البطاطس –  الغرفة مثل التفاح - الموز - البرتقال، ومن  االحتفاظ بھ فى درجة حرارة 

الثوم – الزنجبیل الطازج.

موضوعات متعلقة..

- طریقة عمل ورق العنب اللبنانى

األكثر قراءة

بالصور.. تفاصیل مقتل الطفل "عمرو" فى عین
شمس.. شقیقان ألقیاه من الخامس بعدما فشال فى

اغتصابھ.. والده: كنت باتفرج على قتلة "زینة" وال
أعلم أن الدور على ابنى.. ووالدتھ: "جابلى آخر ھدیة

فى عید األم"

بالفیدیو.. خطوة بخطوة كیف تتعلم قیادة السیارة فى
5 دقائق

"كوابیس البدلة الزرقاء" تطارد مبارك قبل 48 ساعة
من نظر الطعن على براءتھ.. القلق یسیطر على

الرئیس األسبق بعد وصیة نیابة النقض بقبول الطعن..
وسوزان ثابت تصطحب حفیدیھا وزوجتى ابنیھا

لتخفیف ضغوطھ النفسیة

ضبط ورشة لتصنیع المتفجرات بالمنطقة الجبلیة
بالشرقیة (تحدیث)

أسماء المصابین فى حادث تصادم طریق سوھاج -
البحر األحمر

ربة منزل تلد فى تاكسى أمام مستشفى استقبال
"دسوق"

محمد أبو العال: األھلى األكثر استفادة من توقف
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