به منظور صرفه جویی در مصرف نان اقدامات ذیل پيشنهاد می گردد:
 .1نان به اندازه بخریم .چطور؟ حاال که نان گران شده چرا باز هم برای یک یا دو
وعده غذایی بیش از اندازه نان میخرید و درست هم نگهداری نمیکنید و
حداقل نیمی از نانهای خریداری شده را دور میریزد .واقعا به اندازه نیاز
بخرید.
 .2درست است که نان برکت سفره است و خیلی ازما عادت داریم نان سرسفره
باشد ،حتی اگر مصرف نشود .اما نان تزیین سفره نیست که بیاورید و بعد از
پایان غذا نان بیات شده که کیفیت خود را از دست داده ،دور بریزید.
 .3نان را درست نگهداری کنید .اگر نان اضافه میگیرد درست بسته بندی کنید
و مابقی آن را در فریزر نگهداری کرده و در هر وعده غذایی به مقدار مصرف
از یخچال خارج کنید .آنچه از سفره باقی میماند حتی تکههای خرد وکوچک
را هم جمعآوری کنید و دوباره به فریزر منتقل کنید و در وعده بعدی استفاده
کنید .این عمل بد نیست که خرده نانها را مصرف کنید .آن عمل زشت و
ناپسند است که سرمایه ملی را که در فرآیند تولید آن میلیاردها تومان هزینه
شده ،دور بریزید.
 .4بخشی از نان به یک دلیل ساده خمیر میشود و قابل خوردن نیست وآن هم
به این خاطر که نانهای داغ را روی هم میگذارید یا بالفاصله به پالستیک
منتقل میکنید .این رفتار خیلی عجوالنه است .اگر  5دقیقه تحمل کنیم و
بگذاریم نان حرارت اولیه پخت را از دست بدهد یا به جای استفاده از پالستیک

از پارچه استفاده کنیم ،نان با کیفیت مرغوبتری باقی میماند و درستتر
مصرف میشود.
 .5بخشی از نان که واقعا خمیر است وهیچ کاری نمیشود با آن کرد میتواند یک
وسیله آموزشی برای بچهها باشد .شما که در روز یا شاید در هفته سری به
بوستانها میزنید تا بچهها بازی کنند و سرگرم باشند ،میتوانید خمیرهای
نان را با خود ببرید وبه بچهها یاد بدهید که نان را برای پرندگان خرد کنند .با
همین کار ساده ،یک نکته آموزشی که احترام به محیط زیست است را به
کودکان یاد دادهاید.
 .6میخواهید بخشی از نان را دور بریزید؟ حداقل کاری که میتوانید انجام دهید
این است که آن را با بقیه زبالهها مخلوط نکنید .شاید این که نان برکت
خداست لفظ زبان شما باشد ،اما یادتان میرود و این برکت خدا را با همه
زبالههایتان یک جا در سطلهای زباله میاندازید.
 .7میتوانید ظرف ویژهای برای نان خشک داشته باشید و آن را به مراکز بازیافت
زباله تحویل دهید.
جهت دانلود فایل به وب سایت موسسه خيریه کرامت مراجعه فرمایيد.
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