Opbevaring af
frugt og grønt
For at undgå spild på frugt og
grøntsager er det vigtig at det bliver opbevaret korrekt. I den forbindelse har vi udarbejdet en lille
hjælpeguide.
Agurk:
Agurker holder ca. 1 uge i deres
plastikemballage i køleskabet. Er
agurken ikke indpakket kan den
pakkes ind i film eller opbevares i et
plasticpose. De kan ikke fryses.
Appelsiner og citroner:
De kan opbevares ved stuetemperatur eller på køl. De kan holde sig
1-2 uger ved stuetemperatur og 2-3
uger på køl. Citroner udskiller ethylen og bør ikke opbevares sammen
med bananer og tomater.
Pres saften ud og gem den på frost.
Saften kan I bruge til at smage til
med: Saucer, supper, koldskål mm.
Bananer:
Bananer skal opbevares ved stuetemperatur og gerne i en plasticpose, hvor de kan holde sig 4-7 dage.
Bananer skal ikke i køleskabet. En
moden banan har påbegyndende
brune pletter. Modne bananer er
velegnet til banankage eller kan
skæres i skiver og lægges på frost
og anvendes senere til smoothie eller is.

Gulerødder:
Gulerødder opbevares bedst i køleskabet i en pose med et lille hul, så
eventuel kondens kan komme ud.
Gulerødder kan holde i 2-3 uger i
køleskabet. Gulerødder med top bliver bløde i løbet af få dage, så nip
toppen af og læg dem i en pose på
køl.
Hovedsalat:
Salathovedet skal skylles og afdryppes/tørres for væde og opbevares i
en pose i køleskabet. Du kan skylle
hele hovet eller dele det i blade.
Jordbær:
Jordbær skal ikke i køleskabet, hvis
de skal spises samme dag. Skal de
gemmes er det en god ide at stille
dem på køl, hvor de kan holde sig
2-3 dage.
Krydderurter:
Afskårne krydderurter opbevares
bedst i køleskabet i en plastpose og
kan holde sig i 3-5 dage.
Krydderurterne kan fryses. Skyl
dem grundigt og tør dem godt og
frys dem i mindre portioner.
Kål:
Kål opbevares bedst pakket ind i en
plastpose i køleskabet eller et andet
koldt sted. Både hvidkål, rødkål og
spidskål kan holde sig i flere uger.
Løg:
Løg skal opbevares mørkt, køligt
og tørt i en kælder eller altan. De
kan også opbevares i køleskabet,
hvor de kan holde sig i måneder.

Meloner:
Meloner skal opbevares ved stuetemperatur, når de er hele. De kan
holde sig i 1-2 uger. Når melonen er
skåret op skal den på køl, hvor den
kan holde sig nogle dage.
Peberfrugter:
Peberfrugter skal opbevares i en
plastpose i køleskabet, hvor de kan
holde sig i 1-2 uger.
Porre:
Porre holder sig længst ved max. 5
grader i en plastpose på køl, hvor
de kan holde i ca. 2 uger.
Kan indeholde jord og bør opbevares særskilt i grøntsagsskuffen, så
andre produkter ikke kommer i kontakt med jordbakterierne.
Pærer:
Pærer kan opbevares på køkkenbordet eller i køleskabet, når de er
modne. De skal holdes adskilt fra
anden frugt og grønt, da de udskiller ethylen, som fremmer modning
og forrådnelse.
Tomater:
Tomater opbevares bedst på køkkenbordet . Her holder de bedst
smag og struktur og kan holde sig i
5-6 dage. De kan holde lidt længere
på køl.
Æbler:
Æbler opbevares bedst hvor der
er mørkt og køligt. De skal være
adskilt fra andet frugt og grønt,
da de udskiller ethylen. Er fryseegnet i grødform eller skrællet i
både.

