
 

 

:نگهداري گوشت منجمد نکاتی درباره مصرف   
در ھنگام مصرف و برای خروج از انجماد، بسته ھای گوشت را در قسمت یخچال  -
قرار دھید تا گوشت به تدریج از انجماد خارج شود) درجه سانتی گراد+ ٤دمای(  

برای خروج گوشت منجمد از حالت انجماد، به ھیچ عنوان بسته ھای گوشت را در  - 
 دمای اطاق یا نزدیک بخاری و محیط گرم قرار ندھید

پیش بینی نکرده اید " اگر عجله ای در مصرف و پخت گوشت منجمد داشتید، و قبال 
قرار نداده +) ٤(وبسته گوشت را در زمان الزم برای خروج از انجماد در دمای یخچال

. داده و بپزیداید، می توانید قطعات گوشت منجمد را جھت پخت، در ظرف پخت قرار 
 گوشت پخته را می توانید به قطعات کوچک تر تقسیم کنید

در نگھداری گوشت منجمد یا برای تقسیم گوشت به اندازه ھای کوچک تر، ھر گز  
 کاری نکنید که انجماد گوشت شل شود تا دوباره در فریزر قرار داده شود

ی به امکانات برای تقسیم کردن گوشت منجمد به قطعات کوچک تر، اگر دسترس
ه آھنی یا کارد و چکش و  ّ مناسب تر ندارید، می توانید از وسایل برنده ای مثل ار

 امثال آن استفاده کنید
اگر مجبور شدید گوشت را در حالت منجمد به قطعات کوچک تر تقسیم کنید، برای  

به " در پوشش نایلونی یا سلفون قرار داده و سریعا" نگھداری، ھر قطعه را مجددا
 فریزر منتقل کنید

ھر اقدام اضافی که بر روی گوشت انجام می شود، بخصوص با توجه به امکانات در  
دسترس خانگی، مقداری از عمر نگھداری گوشت را کم می کند؛ لذا توصیه می 

 گردد مصرف بموقع گوشت مد نظر قرار گیرد

 
 تأکید بر چند تذکر مھم

بسیار زودتر از گوشت معمولی فاسد گوشتی که از انجماد خارج شده است،  - الف 
باید مصرف شود" می شود؛ بنابراین سریعا  

" ھرگز گوشتی را که از انجماد خارج شده است برای نگھداری بیشتر مجددا -ب 
چون عالوه بر اینکه خیلی زودتر فاسد می شود؛ بلکه چنین گوشتی . منجمد نکنید

 فاقد ارزش الزم غذائی خواھد بود

منجمد را چرخ نمائید، به سرعت خراب شده و ارزش غذائی خود را اگر گوشت  -ج 
لذا اگر چنین گوشت چرخ کرده ای قابلیت مصرف داشته باشد، . از دست می دھد

مصرف گردد" بایستی سریعا  
 


