
  "نگه داري غذا وانواع ظروف جهت پخت و پز "

  يرد: نظر قرار گ ف غذا بايد مدوخاب ظرمهم در انت عاملسه 

ظرفي كه براي طبخ يا نگهداري مواد غذايي به كار مي رود يا نبايد با مواد غذائي وارد فعل و انفعال : فعل و انفعال ) ١

 گردد مثل ظروف شــيشــه اي يا داراي فعل و انفعالي مثبت باشــد؛ يعني موادي كه از ظرف به داخل غذا منتشــر 

 .مي شوند نه تنها مضر به احوال بدن نباشند، بلكه مفيد فايده نيز باشند

شد كه هنگام پخت، حرارت را به طور يكنواخت و توزيع حرارتي:  ) ٢ شته با در غذا  ماليمظرف بايد اين توانايي را دا

 .غذاي حاصله، مطلوب و همسان باشدپخت توزيع كند تا كيفيت 

  .: ظرف بايد اين قابليت را داشته باشد كه به راحتي از آلودگي هاي غذاها پاكيزه شودنظافت  ) ٣

  ظروف تفلون

مقاومت حرارتي بااليي  همظروف تفلون  .آن اســت همواد غذايي حين پخت بخاصــيت نچســبيدن دليل  به آن رتشــه

ـــيد همدارد و  ـــيميايي خوبي در مقابل اس ـــتفاده  كادميومظروف تفلون از  تهيهدر  هالبت .دارد اهباز و اهمقاومت ش       اس

ظروف مصرف غذا در . تاستاندارد نباشند، ميزان اين فلز بيشتر اسه ظروفي كاست و در فلزات سنگين از  همي شود ك

ــبب ورود كادميوم به ويژه ظروفي كه تفلون ب ــده س ــود ه دوباره تفلون كاري ش ــرطان، و احتمال مرور در غذا مي ش س

 و دكن مي دخالت موگلوبينهكادميوم در ســاخت  هلي كحا در اين و دهمي د افزايشرا قد و ضــايعات پوســتي  كوتاهي

شود، كم خوني  سبب ست بهترمي  شوده غذاي كودكان در تفلون پخت ا سئل اما .ن ست ك تر مهمه م سمي ا در اثر ه گاز 

شپزخانه حرارت دادن ب ضاي آ شوده ظروف تفلون در ف سته ك پخش مي  شخص ا ظروف  .دليل اين خطر بالقوه نيز م

دچار آسيب از ظروف تفلوني كه . ضدزنگ با روكش تفلون ساخته مي شوند فوالدآلومينيوم، آلومينيوم فشرده، تفلون از 

شق خراش هاييشده اند و  شيدن قا شو يا ك ست و ش ستفاده نكنيد در اثر  ست به هيچ وجه ا شده ا  .در آنها ايجاد 

  



  يا روحي يا رويي يظروف آلومينيوم

ـــد،  به فروش رويي ظروف نام با چه مروزه ديگر ظروف رويي در بازار وجود ندارد و آنا  آلومينيومي ظروف همانمي رس

ظروف آلومينيومي سبك است و گرما را بخوبي منتقل مي كند، اما  كه اين با. شود نمي توصيه اهآن از استفاده كه است

ستفاده از آن صال اها صيه ا  به اهيون  اين انتقال سبب غذا، در آلومينيوم كردن آزاد با ظروف اين كه چرا. شود نمي تو

شكالتي تواند مي درازمدت در و شوند مي بدن شكل از بدن براي م ست بهترخوني، ايجاد كند.  كم جمله م  ظروف از ا

ستفاده اييهبراي پخت غذا آلومينيومي  ايهسبزيجات برگي و غذا اما پخت كه نياز به مدت زمان كمتري دارند شود ا

به بدن  آلومينيومعوارض ورود از . است كه مضر شود مي بدن به بيشتري آلومينيوم باعث ورود اسيدي در ظروف رويي

جوش آوردن آب در كتري هاي اشاره كرد.  ت گوارشي، كم خوني، پوكي استخوان و آلزايمرالاليبوست، اخت مي توان به

  .آلومينيومي مي تواند باعث بروز بيماري هايي همچون زخم معده، كوليت، خشكي دهان، و تغيير رنگ زبان شود

  

  ظروف استيل

تركيبي وارد ماده غذايي نمي كنند اما بايد  پخت، هنگام در و اند شدهه ساخت ديگر فلزات و نهاين ظروف از تركيب آ 

ــ توجه ــيدي هايغذ نگهداري از كهت داش ــتيل، ظروف در طوالني مدت براي نمكي و اس ــود خودداري اس ــاناي  .ش رس

در آنها هم زد تا يكنواخت حرارت ببيند وگرنه احتمال سوختن قسمت  حرارتي مناسب نيست بنابراين غذا را بايد مرتب

مي چسبد و در صورت  اهآنبه  غذا كهروف دارند، اين است ظ قبيل اين كهبزرگ ترين مشكلي  .هايي از غذا زياد است

سوپ ( آبدار شكل به غذا طبخ براي استيل ظروف از كه است اين بهترين توصيهسرخ كردن غذا، ظرف مي سوزد. پس 

شود.  ستفاده  سازمان برو آش) ا ساس اعالم  شتا ستيل  برايبهترين تجهيزات WHO  جهاني بهدا پخت وپز ظروف ا

  .در اولويت اول قرار دارد استاندارد هاي جهاني اين جنس براساس است و



  

  ظروف مسي

قلع اندود كه در صــورتي البته نظر انتقال حرارت محســوب مي شــوند،  از غذا پخت ظروف انواع بهترينظروف مســي از 

شكل مناسبي قلع اندود نشده باشند و يا از مواد حاوي سرب براي قلع اندود شدنشان، به شده باشند. اگر ظروف مسي 

  .شود در درازمدت سبب ايجاد مسموميتاين عنصر مي تواند استفاده شده باشد 

صورتي  شد اندود قلع مسي، ظروف كهدر  شد، ورود مس ن سبب تاثير نامطلوبي بر احشاء و  در غذابه ه با طوالني مدت، 

 را آن دليل مينه به. كند مي كمك عضو، اين افتادن كار از به مرور بهاندام داخلي بدن شده و ذخيره شدن آن در كبد 

ــانند مي قلع مثل ديگر فلزي با  بر خش يا نرود بين از اليه اين كه كرد احتياط شــســتشــو نگامه در بايد بنابراين. پوش

 چند رهبنابراين  .ظروف مسي مي شود رويي اليه رفتن بين از سبب ترش، ايهسوي ديگر مواد اسيدي يا غذا از. ندارد

     د.قلع اندود شو ظروف، اين بايد يكبار، وقت

  

  پيركسظروف 

با غذا ندارند و اثر منفي ظروف شيشه اي به دليل عدم ورود به غذا و نيز به اين دليل كه تقريبا هيچ گونه فعل و انفعالي 

فاقد ترك  ، فاقد رنگ ظروف پيركس توصــيه به خريد ند.وف مناســب و قابل اســتفاده اي هســتدر آن نمي گذارند، ظر

ـــتن حب ،خوردگي ـــودنداش ـــتهظروف پيركس در برابر حرارت مقاومت زيادي  .اب مي ش خورند. اين  نمي ترك و داش



شود  صيت باعث مي  ستفاده قرار گيرند. ظروف  سرو بر عالوه پيركس ظروف كهخا شهغذا، در پخت و پز نيز مورد ا  شي

ضد عفوني  به و بوده حرارت به مقاوم و ندارند واكنش غذايي ماده با اينكهدليل  به اي شو و  ست ش  ستند،هراحتي قابل 

  د. باشن مي ظروف بهترين جزء

  

  ظروف چدني

 طور به را آن و داشــته نگه حرارت را در خود چدن، وجود اين با اما رود مي شــمار بهچدن رســاناي حرارتي ضــعيفي  

ست ممكن چدني ظروف مواد از مقداري پز و پخت نگامهدر » .كند مي پخش يكنواخت شود.  وارد ا  قابلمه از البتهغذا 

ــود نمي جدا ــتفاده بيش از حد  گيرند مي را آن خواص قابلمهمجاورت با  در پختن نگامه غذايي مواد بلكه ش از اين اس

صيه ظروف سطح داخلي آن  تمام پز و پخت از قبل اينكهغذايي تاثير بگذارد، مگر  مواد بر تواند مي چدن. شود نمي تو

فقط اگر اين ظروف لعاب اســتيل «قرار بگيرد.  اجاق روي يا فر در ســاعت دو مدت بهبا كمي روغن چرب شــود و ظرف 

  .نمي كنند ايجاد مشكلي باشند، داشته

  

  



  مالمينيظروف 

ستاندارداين ظروف بايد داراي م  ساخت يا هر ا شت، وزارت از پروانه  شكي آموزش و درمان بهدا شند، پز  اين غير در با

است. ظروف مالمين تقلبي  خطرناك كه كامالًشده باشد  استفاده آن تهيه در كلسيم كربنات از كهدارد  احتمال صورت

پوشــشــي به نام  از مالمين ظروف بودن برّاق جهتيعني ســبك ترند.  ســتندهاغلب در واحد حجم داراي وزن كمتري 

 نبودن مناسب صورت در است بديهيمي شود.  ظرف براقيت باعث و كرده عمل لعاب مانند كهگليزر استفاده مي شود 

ظروف مالمين را نبايد با اجسام خشن مانند سيم   .ا استفاده طوالني مدت ممكن است اين پوشش آسيب ببيندي گليزر

شيد مراقب بايد ميوه بريدن نگامه مچنينهظرفشويي شست، چون خش برمي دارند.  تيز با ظروف برخورد  چاقوي تا با

نوبت  در و كنند مي نفوذ ظروف به راحتي به اهدر اين صورت ميكروب  كهنكند و باعث از بين رفتن لعاب محافظ نشود 

  . شوند مي اهغذا آلودگي موجب بعدي استفاده ايه

  

  ظروف لعابي و سفالي

 كه ستندهنمي گيرند، چون داراي خلل زيادي  قرار استفاده مورد غذا پخت يا نگهداريظروف سفالي بدون لعاب براي  

ـــود مي اهدر آن غذا ماندن باقي و نفوذ ســـبب حاوي فلزات  رود، مي كار به ظروف اين براي كه اييه رنگ پايه اگر. ش

ستفاده از آن شد، ا سرب با ضر سالمتي براي اهسنگين مثل  ست و باعث كند ذ م سردگي ني،ها ضي و اف سموميت بع  م

شود. ظروف لعابي زردرنگ  درازمدت ايه ستفاده اهآن از قديم در كهديگر مي   براي ظروف اين نوع بهترين شد، مي ا

شند مي سفالي ظروف از نوعي مهسراميكي  ظروف. ستنده غذا نگهداري و پز و پخت سبي لعاب از اگر كه با براي  منا

  .ندارند پز و پخت براي مشكلي يچه باشد، شده استفاده اهآن



  

  ظروف چيني

سالم ترين ظروف غذاخوري    ظرف كه زماني تا و ستندهد. در حقيقت اين ظروف لعاب دار ستنهظروف چيني يكي از 

در شستشوي  .شود خودداري آن استفاده از است بهتر شدن، پر لب محض بهمقاوم است و  باشد، نديده فيزيكي آسيب

سيم ظرفشويي استفاده نشود تا جالي لعاب از بين نرود.  مانند خشن اجسام و اه سفيدكننده از است بهترظروف چيني 

به  شدن گرم و سرد با مچنينه و شوند نمي داغ زود داغ غذاي با تماس در بلور مانند اييهخالف جنس  بر اهچيني 

 .شكنند نمي راحتي
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