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حفظ الطعام
أين توضع المواد الغذائية في الثالجة؟

يارا حسين

ــــن الـــــرفـــــوف فــي  ــاك الــــعــــديــــد مـ ــنــ هــ
 فهم 

ّ
الــثــاجــة الــنــمــوذجــيــة، ولـــعـــل

كــيــفــيــة تــنــظــيــم األطـــعـــمـــة فــــي كــل 
العثور  رف وفقًا لدرجة حرارته، قد يسّهل 
على املــكــان املــنــاســب لكل نــوع مــن الطعام، 
. ويساهم أيضًا بحفِظها بشكٍل آمٍن وِصحيٍّ

بـــاب الــثــاجــة هــو املــكــان األكــثــر دفــئــًا من 
بــاقــي أجـــزائـــهـــا الــداخــلــيــة، ألنــــه يــتــعــرض 
لــلــهــواء بــســبــب فــتــحــه كــثــيــرًا، ويــســتــخــدم 
لـــوضـــع الـــعـــنـــاصـــر غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــلــتــلــف، 
الــتــوابــل، إضافة  املــشــروبــات وبعض  مثل 
إلــى املــاء واألشــيــاء األخــرى التي ال تفسد 
بــســهــولــة. وال يــنــصــح بــتــخــزيــن األطــعــمــة 
منطقة  فــي  الحليب،  مثل  للتلف،  القابلة 
الــبــاب؛ ألن درجــة الــحــرارة غالبًا ما تكون 

غير مستقرة.
أما الرفان، العلوي واألوسط من الثاجة، 
حــيــث تــــــراوح درجـــــة الــــحــــرارة هـــنـــاك بني 
أربع وخمس درجات مئوية، فيخصصان 
لــأطــعــمــة الــجــاهــزة لــأكــل أو املــطــبــوخــة؛ 
مثل منتجات األلبان والوجبات الجاهزة، 

)Getty( في الرف السفلي تحفظ اللحوم والدواجن

ــوم املـــطـــبـــوخـــة،  ــحــ ــلــ وبــــقــــايــــا الــــطــــعــــام والــ
الـــجـــاهـــزة. ويــجــب تغطيتها  والــســلــطــات 
جميعًا، أو االحتفاظ بها في علب محكمة 
اإلغاق، بهدف عزلها عن األطعمة النيئة، 
ــارة من  حــتــى ال تــنــتــقــل الــبــكــتــيــريــا الــــضــ

الطعام النيء إلى الطعام املطبوخ.
ـــزء األبــــــــرد مــن  ــجـ ــو الــ والــــــــرف الـــســـفـــلـــي هــ
الــثــاجــة، لـــذا فــهــو املــكــان األنــســب لحفظ 
بعد  النيئة،  واألسماك  والدواجن  اللحوم 
لــفــهــا ووضــــع طــبــق تحتها لــضــمــان عــدم 
في  أو وضعها  عــصــارة منها،  أي  تسرب 
وعاء مغلق بإحكام، بحيث ال يتامس مع 
األطعمة األخرى، ملنع خطر انتقال التلوث 
إلــى أي مــواد غذائية أخــرى محفوظة في 
فــّك تغليف  الــثــاجــة. كــذلــك، ُينصح بعدم 
ــت فــي املتجر إلــى حني 

َ
ــف

ِّ
ــل

ُ
الــلــحــوم الــتــي غ

اســـتـــخـــدامـــهـــا؛ إذ تــــــؤدي إعـــــــادة تــغــلــيــف 
الطعام غير الجاهز للطبخ إلى تعريضه 
آمن  غير  تناوله  يجعل  قد  ما  للبكتيريا، 

عندما يحني وقت طهوه. 
ــفـــظ الـــخـــضـــار  ــًا، حـ ــ ــــضـ ومــــــن األفـــــضـــــل، أيـ
ــراوح  ــ ــ تـ حــــيــــث  األدراج،  فـــــي  ــة  ــهــ ــاكــ ــفــ والــ
درجــة الــحــرارة بــني ســت وثماني درجــات 

مــئــويــة، ولــكــن ال بــد مــن الــفــصــل بينهما؛ 
غازات  تنتجان  والخضروات  الفواكه  ألن 
ــتــلــف الــطــعــام اآلخـــر 

ُ
مــخــتــلــفــة، يــمــكــن أن ت

ــنـــصـــح بـــوضـــع الـــخـــضـــروات  ــًا. وُيـ ســـريـــعـ
والــفــواكــه مــلــفــوفــة بــشــكــل غــيــر مــحــكــم في 
ــي أو بــاســتــيــكــي مـــع فــتــحــات  ــ كــيــس ورقـ
ــروات  ــخــــضــ ــى الــ ــ ــ ــة إلـ ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ ــة. وبـ ــويــ ــهــ تــ
الورقية، يوصى بلفها في منشفة ورقية 
الــثــاجــة ملنعها  مبللة، قــبــل وضــعــهــا فــي 
مــــن الـــجـــفـــاف ولـــلـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا طـــازجـــة 
الفاكهة  عــدم غسل  ويفضل  أطـــول.  لفترة 
الثاجة،  في  تخزينها  قبل  والخضروات 
ــعــــزز مــــن نــمــو  ــلـــى الـــســـطـــح يــ ألن املـــــــاء عـ
ذلك  يــؤدي  وقــد  الدقيقة،  الحية  الكائنات 
كذلك  أكــبــر.  بــســرعــة  وتعفنها  تلفها  إلـــى 
ُيــنــصــح بــتــخــزيــن الــفــاكــهــة والــخــضــروات 

غير الناضجة في درجة حرارة الغرفة.
هناك عدة نصائح عامة يوصى باتباعها 
عــنــد حــفــظ الــطــعــام فــي الــثــاجــة، أبــرزهــا: 
التأكد من عدم وجــود حمولة زائــدة على 
سيعوق  بالطعام  حشوها  ألن  الــثــاجــة، 
مــن تــدفــق الــهــواء جــيــدًا فــي جميع أنــحــاء 
ــى مــــنــــع كــــفــــاءة  ــ ــ ــة، وســــــيــــــؤدي إلـ ــ ــــاجـ ــثـ ــ الـ

ــادة احــتــمــال عدم  التبريد، إضــافــة إلــى زيـ
انغاق باب الثاجة بإحكام، ما يؤدي إلى 

تلف الطعام في صباح اليوم التالي.
كـــذلـــك، ُيــنــصــح بــوضــع املـــخـــزون الــجــديــد 
خــلــف املـــخـــزون الـــقـــديـــم، ومـــراقـــبـــة تــاريــخ 
ــمـــان اســـتـــهـــاكـــهـــا قــبــل  االســــتــــخــــدام لـــضـ
أي طعام  تــنــاول  نفاد صاحيتها، وعــدم 
انــتــهــت فــتــرة صــاحــيــتــه، ألن الــبــكــتــيــريــا 
ــذت فــــرصــــة أكــبــر  ــ ــ ــد أخـ ــارة تــــكــــون قــ ــ ــــضـ الـ
لــلــنــمــو والـــتـــكـــاثـــر، مـــا يــشــكــل خـــطـــرًا على 
الصحة. إلى جانب ذلك، ال داعي النتظار 
بقايا الطعام حتى تبرد قبل وضعها في 
الثاجة، بعكس ما هو شائع، بل يفضل 
وضــعــهــا مــبــاشــرة، بــشــرط أن تــوضــع في 
أواٍن مناسبة، ويفضل أيضًا تجنب وضع 

املأكوالت الساخنة في علب باستيكية.
الطعام  من املهم، أيضًا، عدم وضع بقايا 
في علبة واحدة كبيرة، بل توزيعها على 
علب أصــغــر، ألن هــذا يساعد على تبريد 
بــقــايــا الــطــعــام بــســرعــة أكـــبـــر، مـــع مــراعــاة 
تجنب  مــن  بــد  وال  بشكل محكم.  إغاقها 
تخزين اللحوم مع الفواكه والخضروات، 
ألن هــذا يمكن أن يـــؤدي إلــى زيـــادة خطر 

انتقال التلوث.
ــى األغــــذيــــة املــعــلــبــة  ــرًا، بــالــنــســبــة إلــ ــيــ وأخــ
املـــفـــتـــوحـــة، يــنــصــح بـــعـــدم تــخــزيــنــهــا فــي 
الــثــاجــة فـــي عــلــب الــصــفــيــح؛ ألن ذلـــك قد 
إلــى تلوث كيميائي نتيجة تفاعل  يــؤدي 
مادة العلبة مع األغذية، وخاصة األطعمة 
الحمضية، مثل الفاكهة والطماطم، ولهذا 
ُينصح بنقلها إلى وعاء مناسب للتبريد 

قبل ذلك.

باب الثالجة هو املكان 
األكثر دفئًا من باقي 

أجزائها الداخلية، 
ألنه يتعرض للهواء 
بسب فتحه كثيرًا، 
وُيستخدم لوضع 

العناصر غير القابلة 
للتلف

■ ■ ■
ال بد من التأكد من 
عدم وجود حمولة 
زائدة على الثالجة، 

ألن حشوها بالطعام 
سيعوق من تدفق 

الهواء جيدًا في جميع 
أنحاء الثالجة

■ ■ ■
ال داعي النتظار بقايا 
الطعام حتى تبرد قبل 
وضعها في الثالجة، 
بعكس ما هو شائع، 
بل يفضل وضعها 

مباشرة

باختصار

يعتقد كثيرون أن الثالجة تُعّد مكانًا مثاليًا لحفظ الطعام والمواد الغذائية، وأنها آمنة ومفيدة. لكن هذا ليس كل شيء، إذ 
هناك خطوات ال بد من اتباعها تتعلق بكيفية حفظ األطعمة في الثالجة

هوامش

سما حسن

تتسلل إلــى أنــفــك رائــحــة وســط الــبــلــد، الــرائــحــة التي 
افــتــقــدتــهــا حــتــى اعـــتـــدت عــلــى غــيــابــهــا، غـــيـــاب تلك 
 قلبك، فهناك صلة وشعور بني 

ّ
الحميمية التي تدق

 أبــيــك الكبيرة 
ّ

قلبك واملـــكـــان، ربــمــا ألنـــك تــذكــر كـــف
على  تقبض  كــانــت  الــتــي  الحامية  الحنونة  الــواســعــة 
ــك الــصــغــيــرة، وتــقــودك وســـط الــزحــام فــي وســط 

ّ
كــف

القاهرة، القاهرة التي بدت لك هذه األيام، وبعد غياب 
 

ّ
أكثر من ستة عشر عاما، فارغة، على األقل من كف

أبيك.
الـــشـــوارع فــقــدت شيئًا كــبــيــرًا كـــان الــعــالمــة الــبــارزة 
 
ّ
فيها، ولكن الذكريات كانت تقودك وترسم لك خط

سيرك، تقودك ذكريات الحافلة املزدحمة واألجساد 
املتكّدسة ومحاوالت دّسك في هذا االزدحام البشري 
ألول مرة على سبيل التجربة التي لم تتكّرر. ولكنك 
عشت لحظاٍت في الحافلة، مثل تلك التي رأيتها في 
املواطن  معاناة  تصّور  وهــي  كثيرة،  أفــالٍم مصرية 

املصري اليومية.
الفندق  البلد، وأنــت تنزلق من   قلبك في وســط 

ّ
يــدق

 طابقا في عمارٍة قديمة، يتجاوز 
ّ

الصغير الذي يحتل

املنطقة كي  أن تتحّرك في  تقّرر  عــام.  املائة  عمرها 
»تــرانــزيــت«، وتستعد إلقالع  فأنت مسافر  تتوه،  ال 
لم يكن من الضروري  طائرتك بعد ساعات. ولذلك 
أيضًا  ولــذلــك  محليا.  رقــمــا  يحمل  هاتفا  تحمل  أن 
أنت تسمع نصائح رواد الفندق الجالسني في البهو 
الــذي تناول  اللطيف  الشاب األسمر  الضيق، وكذلك 

مفتاح غرفتك من يدك، أال تبتعد.
مــّرت حــوالــي ســت عشرة سنة على زيــارتــي األولــى 
ة مرور املسافرين من 

ّ
القاهرة، القاهرة التي هي محط

العالم، وحيث يمّرون بميناء  إلــى أي مكان في  غــّزة 
رفــح الــبــّري، ثــم يــعــبــرون صــحــراء ســيــنــاء، ويــمــّرون 
املدينة  القاهرة،  السويس، ثم تصبح وجهتهم  بقناة 
التي تشّدك بعهٍد ال تعرف كنهه، ولكنه يظل يناديك 
متى ابتعدت، ويعيدك في كل مّرة، وكأنها أول مّرة. 
وهــكــذا وجـــدت نفسي فــي فــنــدق صغير فــي وسط 
قادمني  كــانــوا  الــنــزالء  معظم  عليه،  يطلق  كما  البلد 
مــثــلــي مــن غــــّزة، فــلــم أســتــغــرب أنــنــي أســمــع اللهجة 
العاملون في  الغزاوية حولي، فيما كان  الفلسطينية 
بطريقة  اللهجتني  بــني  مــا  معهم  يتجاوبون  الفندق 
محّببة، تثبت لك أن صلة سرية تحرص كل األجيال 
املدينة  امــتــدادهــا. وهــكــذا تجد نفسك مــع عبق  على 

تفصيل  بكل  لــك  شرحها  التي  التاريخية  ومعاملها 
والدك الراحل، والذي حني دّسك في حافلة مزدحمة 
كأنه كان يعدك لكي تصبح وحيدا في معترك الحياة.

لشارع 26 يوليو في القاهرة، ووسط البلد تحديدا، 
تاريخه، وقد كان يحمل اسم شارع بوالق، ثم أصبح 
اســمــه شـــارع فـــؤاد األول نسبة إلــى ملك مــصــر، ثم 
ســّمــي شـــارع 26 يوليو، الــيــوم الـــذي رحــل فيه آخر 
مــلــوك مصر بعد ثـــورة يــولــيــو، املــلــك فــــاروق، الظالم 

واملظلوم كما يطلق عليه.
رائــحــة ذكرياتك،  أنفك  إلــى  ل 

ّ
البلد، تتسل فــي وســط 

ولكنك تكتشف تغير املعالم قليال واتساع الشوارع، 
ع املسائية 

ّ
ولم يعد في وسعك أن ترى مناظر التسك

للماّرة في الشارع مثال، فقد أصبح الناس يقصدون 
إلى  النظر  متعة  فيها  يجدون  التي  الحديثة  املــوالت 
املعروضات، والجلوس في املقاهي فيها بأسعارها 
بالبذلة  خبرته  الـــذي  املــواطــن  تفتقد  ولعلك  العالية. 
الكالحة املحّببة واألكمام املستعارة، وأنت بذلك تدرك 
املوجع  الــقــاهــر  باسمها  وتبقى  تتغير،  الــقــاهــرة  أن 
لقلبك الذي يأبى أن يعود في كل مّرة يغادر، وكأنك 

ى أن يمتد بك العمر بني بعد ولقاء.
ّ
تتمن

 
ٌ
لــلــقــاهــرة وفــنــدقــهــا فــي وســـط الــبــلــد ذكـــريـــاٌت جــديــدة
ـــهـــا آخـــر مــــّرة وأنــــا فـــي أوائـــل 

ُ
فـــي قــلــبــي الــتــي غـــادرت

الثالثينات من عمري. وها أنا أعود إليها وأنا أطرق 
باب الخمسني، وأنا أحمل اسم »ماما«، حيث يناديني 
فسح له الطريق 

ُ
كل من يصطدم بي، ويطلب مني أن أ

ــا أقــطــع الــطــريــق نــحــو مــحــل حــلــوى شهير  بــــأدب، وأنـ
في  وذاع صيته  قليال،  منه  أبــعــد  »كــشــري«  بــائــع  أو 
»السوشيال ميديا«. وفي رحلة انتظار إقالع طائرتي، 
كنت أحشو معدتي بطبق منه، وأحشو روحي وقلبي 
بذكرياٍت ولقطاٍت آنيٍة لحبٍّ وصلٍة ال يمكن أن تنقطع 

بني شعبني متجاورين من قاّرتني مختلفتني.

فندق في وسط البلد

وأخيرًا

في وسط البلد، تتسلّل إلى 
أنفك رائحة ذكرياتك، ولكنك 

تكتشف تغيّر المعالم قليًال 
واتساع الشوارع
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