
 

 

)جنگ،  گیرهمههر انسانی است. در مواقع وضعیت بد اقتصادی یا یک فاجعه  نیازهای ترینابتداییغذا یکی از 

 غذاهایترین  صرفهبهمقرونو  کارآمدترینبرنج یکی از  طبیعی و غیره( بالهای، قحطی، بیماریشیوع 

قابل انبار شدن  تریطوالنی زمانمدتو به  ترراحتو گوشت، برنج  هاسبزی، هامیوهاست. نسبت به  دسترسقابل

 است.

 

 چرا برنج بهترین غذا برای انبار کردن است؟

. برنج محبوبیت و درخواست زیادی دارد آسیایی کشورهایاصلی غذایی در اکثر  هایوعدهیکی از  عنوانبهبرنج 

. درکل دهدمیبه انسان  ار و فعالیت روزانهبرای ک و انرژی زیادی شودمیارزش غذایی باالیی دارد، راحت پخته 

انبار  هایدلیلبا عمر باال است. از دیگر  شده بندی بستهو  نسبت به غذاهای کنسرو شده تریسالمبرنج انتخاب 

:زیر را نام برد هایمثال توانمیهم  کردن برنج  

شودمیبرنج بعد از پخت حجمش دو برابر   

ل، چربی و سدیم نداردوکلستر  



باالیی دارد سیرکنندگیاس احس  

شودمیالتهاب یا حساسیت ن ایجاد آلرژن ندارد و باعث  

 

هاحشرهو  هاآفت  

و حشرات هستند.  هاآفتچیزی که هنگام انبار کردن طوالنی برنج باید نگران آن بود،  پردردسرترینو  ترینمهم

داشته  وجود حتماًبرنج باید فضایی برای تنفس  بلندمدت برای انبار کردن ، چهمدتکوتاهچه برای انبار کردن 

. حتی بسته کندنمیعمل  گونهاین، برنج شوندمیباشد. برخالف بقیه مواد غذایی که در صورت هوازدگی فاسد 

و باز شدن  زدگیآفتاحتمال  دهندنمیبه برنج تنفسی  گونههیچ یاجازهخیلی محکم که  و دربسته بندی های

بسته است.  فوق شرایط ازحدبیش. دلیل این اتفاق هم گرمای برندمیرا باال  هاآنت و باال رفتن تعداد تخم حشرا

از  حتماً است. هنگام انبار کردن برنج هاحشرهبرای رشد  ایعالیو رطوبت هم شرایط  کندمیبرنج در گرما عرق 

 بسته بندی هایی استفاده کنید که اجازه تنفس به برنج بدهند.

 

 کپک

ش برنج باید حواستان به جلوگیری از ایجاد کپک باشد و خراب شدن برنج توسط مدتطوالنیبرای انبار کردن 

. برای اینکه کپک تغییر بدهد برگشتغیرقابلبه یک نوع رنگ سبز برنج خشک و سفید را  تواندمیباشد. کپک 

ایجاد شود نیاز به منبع غذایی، گرما، رطوبت و اکسیژن دارد. اگر شما این شرایط را از کپک بگیرید مانع رشد آن 

.شویدمی  

منبع  شودمی. پس نشودمیمنبع غذایی کپک استفاده  عنوانبه راحتیبهست که برنج یک محصول ارگانیک ا

از آفت هم نیاز به انتقال اکسیژن هست. پس شما باید بسته بندی انتخاب غذایی را حذف کرد! برای جلوگیری 

از جذب رطوبت محیط هم  ،کندنمیو فضای گرمی هم ایجاد  کندنمیکنید که در حین اینکه برنج را خفه 

.کندمیجلوگیری   

 

 شرایط انبار

 یاندازهبهز به گرم شدن دارد( و غالت و فقط نیا هشدبندیبستهبرنج فوری )برنجی که از قبل پخته و انبار کردن 

به دو  درنهایتن ایشاهم تاریخ انقض اکثراًاست.  مدتکوتاهمناسب انبار کردن  بیشتر و آسان نیست و ایدئالبرنج 



برنج قهوه ای نسبت به برنج اما  ؛از برنج سفید است ترسالمکه برنج قهوه ای بسیار  شودمی. گفته رسدمیسال 

، ایدئالچندین سال انبار کرد اما برنج سفید، در شرایط  توانمی. برنج قهوه ای را بار باالیی نداردسفید عمر ان

یا مقداری  گرادسانتی یدرجهاز برنج چهل  دارینگهتا سی سال در انبار دوام بیاورد. بهترین دما برای  تواندمی

هم جلوگیری  رطوبتگرفتن  از و آوردمیدوام  ا سی سالت وپنجبیستاز آن است. برنج در این دما  ترپایین

.شودمی  

 

 کیفیت بسته بندی برنج

از آن هستند.  دارینگه ایدئالدنبال انبار کردن برنج و شرایط به که  برنج نیستند تنها تولید کننده های

مهمی که مصرف متفاوت هستند. یکی از موارد  هایمقیاسدر و یداران هم مایل به انبار کردن برنج در خانه خر

 دارینگهو قابلیت  ( بسته بندی برنجبرنج )عالوه بر نوع و کیفیت کندمیکننده در هنگام خرید برنج به آن توجه 

برنج،  دورریزعواملی مانند رطوبت زدایی بسته بندی، جلوگیری از اتالف  است.در خانه از آن  و حفاظت بلندمدت

است. خریدارها موردتوجهبسیار در خانه ت بودن استفاده و انبار کردن و حشرات و راح هاآفتجلوگیری از ورود   

 

 

 



شامل کیسه های  مدتطوالنیانبار کردن  کارایی برای ازلحاظبهترین کیسه های بسته بندی موجود در بازار 

یکسانی دارند  وبیشکم دارینگهاز این کیسه های شرایط  هرکدام. شوندمینایلونی، اسپان باند، کنفی و متقال 

را مناسب انبار کردن برنج کرده  هاآنی ساخت مجتمع تورنگ چاپ پنج برتری این کیسه ها طورکلیبهاما 

 است.

 

 پر و خالی کردن کیسه ها

ی ه بندو با انواع دستگاه های بست شوندمیبهترین نوع بسته بندی برنج کیسه هایی هستند که از باال باز و بسته 

و در هم بسیار آسان است  هاآنپر و خالی کردن دستی  طورهمین. مطابقت دارند اینقطهدر هر برنج امروزی 

 نیازهایمطابق  توانندمیاین کیسه ها  طورهمینصفر است.  تقریباًش دورریزو  رسدمیپروسه آسیبی به برنج ن

تولید شوند.در مجتمع چاپ تورنگ و  سازیشخصیشما   

 

 محافظت در برابر رطوبت

. عالوه بر اینکه شودمییک فاجع بزرگ برای انبار کردن برنج محسوب  تنهاییبهرطوبت قرار گرفتن  معرض در

، دلیل اصلی ایجاد کپک هم هست. کندمیو عمرش را کم  شودمیشدن برنج  کیفیتبیباعث  تنهاییبهرطوبت 

یری از رطوبت را قبل از هر ، همگی خاصیت جلوگرسندمیکیسه هایی که در مجتمع چاپ تورنگ به فروش 

.چیز دیگری دارا هستند  

 

هاآفتمحافظت در برابر   

با بسته بندی در انبار کردن برنج، این  هاآنجلوگیری از  هایروشو  هاآفتدر مورد  شدهدادهطبق توضیحات 

که حتی  در این کیسه ها طوری است شدهاستفاده. مواد کنندمیچهار نوع کیسه در این قسمت عالی عمل 

و باعث خرابی برنج شوند. راه خود را باز کنند و وارد کیسه هابا جویدن  ندتوانمیو حشرات بیرونی هم ن هاآفت  

 

بهینه از فضا یاستفاده  



در دوران  صاًمخصو) نباشدبرای انبار کردن در دسترس  مشخصی از سال ممکن است فضای کافی هایزماندر 

فضای کم انبار کرد دیگر و در  همرویرا  هاآن توانمیکه  اندشدهطراحی. این کیسه ها طوری برداشت محصول(

.بدون اینکه مشکلی برای برنج پیش بیاید و شرایطی برای خرابی ایجاد شود  

 

 ریسک پایین

همراه داشته گزافی را به  هایهزینه تواندمیو  آیدمیکه در انبار کردن برنج پیش  ایاساسییکی از مشکالت 

قال آن خرابی به بقیه کیسه های انبار است. اگر به هر نوعی یکی تخراب شدن یکی از کیسه های برنج و ان باشد

. کیسه های و ضرر کردید از کیسه ها آلوده شوند نگران این نباشید که دیگر بقیه محصوالت را باید دور بریزید

برنج در برابر عوامل  ازکه  طورهمانکمی هم دارند و  یدارنگهریسک  عالوه بر قیمت کم گمجتمع چاپ تورن

 تواندمیخیالتان و  کنندنمیداخل کیسه را هم به بیرون منتقل  آمدهپیش، مشکالت کنندمیبیرونی محافظت 

.از این بابت راحت باشد  

 

 

 

 


