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Ukládání v chladniÄ•ce by mÄ›lo mít svÅ¯j systém, v kaÅ¾dém místÄ› spotÅ™ebiÄ•e je totiÅ¾ jiná vlhkost a kaÅ¾dá surovina m
ni jiné nároky. PÅ™íli&scaron; nízká vlhkost zpÅ¯sobuje vyschnutí potravin a ztrátu jejich hmotnosti, barvy a nutriÄ•ních
sloÅ¾ek. Vysoká vlhkost naopak vede ke kondenzaci, coÅ¾ ovlivÅˆuje výkon chladniÄ•ky. Navíc pÅ™ispívá k rychlej&scaron;ím
rÅ¯stu bakterií a plísní.

Jak správnÄ› ukládat potraviny? V chladniÄ•ce uloÅ¾te nejníÅ¾e, do speciálního boxu, ovoce a zeleninu. Zásuvka je
vyrobená pÅ™esnÄ› pro nÄ›, udrÅ¾uje se v ní ideální vlhkost. Ovoce ani zeleninu pÅ™ed uloÅ¾ením do ledniÄ•ky nemyjte. M
ryby skladujte ve spodní pÅ™ihrádce (nad zeleninovým boxem), kde je opÄ›t vy&scaron;&scaron;í vlhkost. SmÄ›rem vzhÅ¯ru
ukládejte &scaron;unku, sýry, jogurty a úplnÄ› nahoru pak mléÄ•né výrobky a nÄ›které druhy ovoce: napÅ™íklad meloun,
banány, mango nebo lilek. PrávÄ› maso a mléÄ•né výrobky by od sebe mÄ›ly být co nejdále.

Sýry skladujte buÄ• pod speciálním poklopem, nebo v mikrotenovém sáÄ•ku Ä•i potravinové fólii. Kvalitní sýry vydrÅ¾í i nÄ›koli
týdnÅ¯, ale musíte je obden pÅ™ebalovat.
Salámy, které si pÅ™inesete z obchodu zabalené v papíÅ™e, pÅ™endejte rad
a teprve poté uloÅ¾te do papíru. MÅ¯Å¾ete se inspirovat i u sousedÅ¯: v NÄ›mecku skladují hospodyÅˆky salámy obvykle tak, Å
v&scaron;echny druhy vyskládají na talíÅ™ a ten pÅ™ikryjí alobalem. Zvlá&scaron;tním místem jsou dvíÅ™ka. V nich je dole
prostor na vy&scaron;&scaron;í láhve, napÅ™íklad s alkoholem nebo minerální vodou. Nad nÄ› se vejdou plechovky nebo
dal&scaron;í men&scaron;í balené potraviny, které potÅ™ebují pÅ™i skladování stát. Dal&scaron;í patro smÄ›rem vý&scaron;e
je urÄ•eno ke skladování másla a margarínu. V lep&scaron;ím pÅ™ípadÄ› se do pÅ™ihrádky vejde i krabiÄ•ka na máslo, která
pomáhá zabránit Å¾luknutí. ÚplnÄ› nahoÅ™e bývá místo na vejce. Jednotlivá vajíÄ•ka vyskládejte do speciálních drÅ¾áÄ•kÅ
které zajistí, aby Å¾ádné z nich i pÅ™i prud&scaron;ím zavÅ™ení dvíÅ™ek nevypadlo. Skladovat vejce v lednici v papírovém o
ve kterém jste je koupili, je podle odborníkÅ¯ nevhodné, je totiÅ¾ pÅ™ímo rájem rÅ¯zných mikroorganismÅ¯, a tak hrozí
kontaminace ostatních potravin.
Aby va&scaron;e ledniÄ•ka fungovala tak, jak má, ukládejte do ní pouze vychlazené
potraviny. UvaÅ™ená jídla skladujte v uzavíratelných tÄ›snících nádobách a oddÄ›lenÄ› od Ä•erstvých potravin, ideálnÄ› pro své
obÄ›dové boxy vyhraÄ•te jednu pÅ™ihrádku. V lednici je neschovávejte pÅ™íli&scaron; dlouho, ztrácí se z nich Å¾iviny a nejso
pak ani pÅ™íli&scaron; chutné. d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 12 November, 2018, 22:31

