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Witam, 

Wiemy już jak oszczędzać wodę, energię elektryczną, gaz , jak segregować śmieci a dzisiaj zajmiemy się 

jeszcze jednym problemem…… żywnością.  

 

Temat:  Przechowuję, nie marnuję. 

1. Miejsce  w  kuchni  ma  znaczenie, czyli  jak  przechowywać  żywność.  

ZASADY   PRZECHOWYWANIA   PODSTAWOWYCH   PRODUKTÓW   SPOŻYWCZYCH: 

 

CHLEB I  PIECZYWO WARZYWA MIĘSO  I  WĘDLINY OWOCE 
KASZE,  RYŻ, 

MAKARONY 

     

Przechowujemy w 

drewnianym lub 

metalowym chlebaku 

wyłożonym papierem.  

Najlepiej wyjmować 

chleb z foliowego 

woreczka i owinąć go 

serwetką. Dzięki temu 

wydłużymy świeżość 

pieczywa oraz 

zapobiegniemy 

ewentualnemu 

pleśnieniu. 

 

są jednymi z najbardziej 

wrażliwych produktów, 

dlatego wymagają 

wyjątkowej troski.  

Poza lodówką należy 

przechowywać: 

pomidory, ogórki, 

dynie, cukinie, cebulę, 

czosnek oraz ziemniaki. 

W lodówce 
przechowujemy 

natomiast takie 

warzywa jak: sałata, 

szpinak, seler naciowy, 

koperek, natka 

pietruszki, kalafior, 

rzodkiewka 

 Najlepsza jest do tego 

najniższa półka w 

lodówce i szuflady. 

Warzywa np. sałatę 

przechowujemy bez 

foliowych opakowań. 

 

przechowujemy w 

niskich temperaturach.  

Należy przy tym 

pamiętać, aby świeże 

mięso przechowywać na 

innej półce, niż 

produkty gotowe do 

jedzenia.  

Mięso najlepiej wyjąć z 

folii, przełożyć do miski 

i przykryć.  

Surowe mięso w 

lodówce może być 

przechowywane 

maksymalnie 2 dni.  

Jeśli zamierzamy 

wykorzystać je później, 

lepiej przechowywać je 

w zamrażalniku lub 

zamarynować. 

 Wędliny, zwłaszcza 

krojone można 

przechowywać 

maksymalnie 2-3 dni, 

dlatego lepiej kupować 

je częściej i w 

mniejszych ilościach. 

dłużej zachowują 

świeżość, gdy są 

przechowywane w 

temperaturze podobnej 

do tej, w której rosły.  

Jabłka i gruszki lepiej 

przechowywać w 

koszyku na parapecie 

niż w lodówce.  

Owoce cytrusowe, 

mango czy ananas 

również wolą ciepło.  

W lodówce 

przechowujemy m.in. 

truskawki, maliny, 

borówki i wiśnie. 

 

Kasze i ryż należy 

przechowywać w 

suchym miejscu w 

szczelnie zamkniętym 

opakowaniu. 

 Mąka nie lubi wilgoci i 

zbyt wysokich 

temperatur.  

Łatwo też przesiąka 

innymi zapachami.  

Dlatego najlepiej 

przechowywać ją w 

zamkniętym pojemniku. 

 

 

2. Misja – lodówka, czyli jak przechowywać produkty spożywcze w lodówce:  

a) nie należy wkładać do lodówki zbyt dużo pożywienia, 

b) należy zawsze upewniać się, czy drzwi lodówki są szczelnie zamknięte, 

c) nie wolno wkładać do lodówki dużych ilości ciepłego pożywienia, ponieważ podwyższa to temperaturę w 

całej lodówce,  



d) stosujmy zasadę: „pierwsze kupione – pierwsze spożyte”, czyli produkty zakupione ostatnio 

umieszczamy za tymi, które są już w lodówce,  

e) żywność przechowywana w lodówce jest bezpieczna do czasu określonego na etykiecie produktu, 

produkty w lodówce układamy luźno, tak aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza,  

f) w zamrażalniku natomiast należy tak układać produkty, aby były blisko siebie, 

g) każdy typ lodówki ma inne zasady przechowywania produktów, 

h) zawsze należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lodówki. 

WĘDLINY,  MLEKO,  

SERY ZÓŁTE I BIAŁE 

KEFIRY,  MAŚLANKI, 

JOGURTY,  DŻEMY, 

POWIDŁA 

 powinny być przechowywane na górne półce  

lub  

 środkowej półce lodówki  

produkty mleczne szybciej popsują się na niższych półkach  ( rozwijają się wówczas 

bakterie gnilne) 

  

WARZYWA  I  OWOCE    w dolnej części  lodówki ( zachowana jest większa wilgotność) 

  

MIĘSO,   RYBY  

 powinny być przechowywane w lodówce bardzo krótko, w najzimniejszym 

miejscu w lodówce – dolna półka 

 dłużej możemy przechowywać w zamrażarce 
  

MASŁO,  JAJA,  OLEJE, 

CHRZAN,  MUSZTARDA, 

KECZUP,  SOSY,  SOKI, 

NAPOJE 

 wymagają tylko nieznacznego chłodzenia – przechowuje się na półkach 

umieszczonych na drzwiach lodówki 

 

3. Daty przydatności do spożycia - różnice: 

„NALEŻY  SPOŻYĆ  DO …” 
„NAJLEPIEJ  SPOŻYĆ  PRZED …” lub „NAJLEPIEJ 

SPOŻYĆ  PRZED  KOŃCEM …” 

  

termin przydatności do spożycia podawany jest w 

przypadku produktów spożywczych, które łatwo się 

psują, takich jak np. mięso, świeże ryby, przetwory 

mleczne czy niepasteryzowane soki.  

Poprzedzony jest on zwrotem: Po upływie tego 

terminu produkty tracą przydatność i nie należy ich 

spożywać. 

Zjedzenie takiego produktu może powodować groźne 

konsekwencje zdrowotne - zatrucia oraz pogorszenia 

samopoczucia. 

Przestrzeganie terminów jest szczególnie ważne w 

przypadku dzieci oraz osób  starszych. 

tzw. data minimalnej trwałości, do której prawidłowo 

przechowywany produkt zachowuje swoje 

właściwości.  

Oznacza to, że po upływie terminu ważności, 

producent nie gwarantuje już, że produkt będzie 

utrzymywał tę samą jakość, którą ma produkt świeży. 

Co za tym idzie, zarówno smak, kolor jak i zapach 

mogą odbiegać od tego, czego oczekujemy od 

produktu.  

Jest on jednak nadal zdatny do spożycia. 

Producenci nie mają wymogu oznaczania datą minimalnej trwałości produktów takich jak: świeże owoce  

i warzywa, sól kuchenna, cukier w stanie stałym, ocet, wyroby piekarnicze i cukiernicze, napoje o zawartości 

alkoholu wynoszącej 10% objętości i więcej. 
 


