 ۴راه ﻧﮕﻬﺪاری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ
ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ اوﻟﯿﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼت ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ
ﺑﺸﺮ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ در آن دوران ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده آن ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎط و راه اﻧﺪازی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا ﻓﺎﺋﻮ ،ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ارﺗﺒﺎط و ﺗﺠﺎرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺠﺎرت ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺎرتﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﻗﺎره آﺳﯿﺎ
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی و رﺷﺪ ﺑﺮﻧﺞ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮﻧﺞ در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ ،اﻧﺪوﻧﺰی،
ﺑﻨﮕﻼدش ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،وﯾﺘﻨﺎم ،ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﮐﺎﻣﺒﻮج و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ در ﻗﺎرهﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺎرهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻮع از ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﻫﻠﯽ و وﺣﺸﯽ در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ دارای
ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﻦ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺞ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﺮان ،و اﮐﺜﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻧﻮع ،ﻧﮋاد و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﯿﻮه ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮاردی
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ ﻫﻨﺪی ﺗﻔﺎوت دارد .اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺞ
در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ
اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﺪه آن اﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﯿﻼن ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﺮان
ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ دﻧﯿﺎ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻟﺤﺎظ ارزش
ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ارﻗﺎم و ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران دﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺮی در ﺧﺮﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺑﺮﻧﺞ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺻﺪری ،ﻃﺎرم ،ﺷﺎه ﭘﺴﻨﺪ ،ﮐﻮﻫﺴﺎر و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد .ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻧﮕﻬﺪاری اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ
ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﻮتﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
دارای ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ﺧﺮﯾﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎل ﺧﻮد را در اواﯾﻞ
ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و از ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﻪ داری اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎم ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮط اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاری اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺞ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺮﻧﺞ راهﻫﺎی راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺞ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ.

-1ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ دور از ﺑﺎد
ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری آن ﺑﻪ دور از
ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﯿﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪدار ﺷﺪن آن اﺳﺖ .در ﻃﯽ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺗﺮکﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در داﺧﻞ ﻣﻐﺰ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺮب ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﺻﻄﻼح ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺼﺎرف
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺪارد ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ آش و ﯾﺎ ﺷﻠﻪ زرد و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺮک ﯾﺎ ﺑﻨﺪدار ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺞ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺷﮑﻨﻨﺪهای دارﻧﺪ و ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺷﺪن آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ،آن را از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دور ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺞ در اﻧﺒﺎر ﻗﺮار دارد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی آنﻫﺎ
از ﻣﻌﺮض ﺑﺎد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻮﻟﺮ و ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺎز ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وزش ﺑﺎد در آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﯾﺪ
در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد ﮐﻪ وزش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎد از ﮐﻮﻟﺮ ،ﭘﻨﮑﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎد ﻃﺒﯿﻌﯽ در آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﻧﺞ را در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺑﺎد
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

-2ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ دور از رﻃﻮﺑﺖ
ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺑﻪ دور ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آن از رﻃﻮﺑﺖ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از دﺷﻤﻨﺎن اﺻﻠﯽ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ ،ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ آن اﺳﺖ .داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ،ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﺬب
رﻃﻮﺑﺖ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﭼﺎر آب ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺪت
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ آن از ﺑﯿﻦ رود .رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺬب داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺷﻮد
اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات را ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﺸﮏ ﻫﻢ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺪدار ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﻋﯿﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ را ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ در اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر رﻃﻮﺑﺖ زدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﻌﻤﯽ و ﻋﻄﺮی آن ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﺨﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دور از رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ را در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ دور از رﻃﻮﺑﺖ ﻗﺮار داد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ
را در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺮﻧﺞ دﭼﺎر رﻃﻮﺑﺖ زدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺮﻧﺞ از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اوﻟﯿﻪ آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﺪ.

-3ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دور ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺞ از رﻃﻮﺑﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎد اﻣﺮی ﻻزم و
ﺿﺮوری اﺳﺖ اﻣﺎ ،ﻧﮕﻬﺪاری آن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﻪ دور از ﺗﻬﻮﯾﻪ و در اﺻﻼح ﺧﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮏ داﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ و آﻓﺖﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎه ﺗﺨﻢﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻮد را در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺠﯽ دارای اﯾﻦ آﻓﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺧﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﻣﺠﺪد آﻓﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﭙﺸﮏﻫﺎ و ﮐﺮم آنﻫﺎ در آن وﺟﻮد دارد ،و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ آﻓﺎت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ دارﻧﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﻮاع
ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﻧﺞ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
زﯾﺮا داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﺪاری رﻃﻮﺑﺖ در ﺧﻮد دارد و اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻔﻪ و ﺑﻪ دور از ﺟﺮﯾﺎن آزاد ﻫﻮا ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد ،اﯾﻦ
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞﻋﺪم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻄﺮ ،ﻃﻌﻢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺟﺎﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺮﻧﺞ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻨﺰل ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﮕﻬﺪاری

ﮐﺮد.

-4ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دور از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب
ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺑﻪ دور ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آن از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﺧﺸﮑﺒﺎر و ﻏﻼت ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ ﺣﺴﺎﺳﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺑﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻌﺮض آﻓﺖ
زدﮔﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل آﻓﺖ زدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻧﮕﻬﺪاری اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻄﺮی داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮﻧﺞ آن را در آﻓﺘﺎب ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺮی در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺳﺎﯾﻪ و ﺑﻪ دور از
ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ و ﯾﺎ ﻇﺮف ﺣﺎوی ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﮐﺎر
درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻮد.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ
ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ راﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .اﻣﺮوز در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮان اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﻫﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺪک ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرود و ﻋﻼه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﻫﻨﺪی ،ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آنﻫﺎ ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺳﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﺮه ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺳﻼﻣﺖ و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ
ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ،ﮐﺎر آﺳﺎنﺗﺮی را ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ
ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری
ﮐﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ .از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻧﮕﻬﺪاری اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ دور از ﺑﺎد ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ دور از ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﻤﺎم و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ دارﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﮕﻬﺪاری در
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﻔﻪ و ﺑﺪون ﮔﺮدش ﻫﻮای آزاد ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ دور از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻧﮕﻪ داری درﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﯾﺎ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﻧﯿﺰ در آن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺻﻞ را
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢﺗﺮی را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

