
العبوة وحفظ غذاء ملكات النحل

  

جرام .ملليلتر , والتي تستوعب حجم 79غذاء ملكات النحل معبأ في زجاجات بحجم

  

ومن أجل الحفاظ على الغذاء الملكي لفترة اطول يجب اخذ الاحتياطات اللازمة .

  

غذاء ملكات النحل حساس على الضوء والحرارة والهواء . فإذا تركتم غذاء ملكات النحل معرض للضوء والهواء في درجة حرارة
الغرفة , فإنه بعد عشرين دقيقة يتغير الشكل تماما , من ابيض مصفر يتحول إلى كتلة جيلاتينية صفراء تماما .

  

, وليس معدنية بتاتا .غذاء ملكات النحل يجب تناوله فقط بملعقة إما خشبية أو بلاستيكية أو زجاجية فقط

  

. فور استخراجه من خلية النحل , زجاجة غذاء ملكات النحل يتملحماية غذاء ملكات النحل من الضوء يجب تعبئته في زجاجة معتمة
الإحتفاظ بها في الثلاجة (حتى في اثناء النقل). تأثير الهواء ضار جدا بالنسبة لغذاء ملكات النحل, لهذا التعبئة تكون بشكل ان لانترك

في الزجاجة مكان للهواء . ولهذا السبب يجب عدم فتح الزجاجة حتى وقت البدأ في الاستعمال .

  

غذاء ملكات النحل معبأ بهذه الطريقة التي تمكن من حفظه وتخزينه لمدة سنة في الثلاجة .

  

وبحسب رأينا نرى أن افضل طريقة لحفظ غذاء ملكات النحل هي في شكله الطبيعي الاصلي . وبحسب بعض الكتب تنصح بحفظه في
العسل , ولكن غذاء ملكات النحل بحسب الثقل النوعي له هو اخف من العسل , لذا فهو يطفو على سطح العسل ويكون معرض للهواء بكل

هذا لانوع من التعبئة والتغليف يثير الشكوك لدى المشتري . في كثير منمساحة سطح العبوة الموجود بها . ومن ناحية اخرى
الاحيان يمكن ان نرى معروض للبيع خليط من العسل وغذاء ملكات النحل والبروبوليس و طلع النباتات . ومن المثير للإهتمام ان هذا

, حتى يظهر متعمدا الشبه مع غذاء ملكات النحلالمحتوى يكون ابيض اللون
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العبوة وحفظ غذاء ملكات النحل

  

جرمن 497جرام من غذاء ملكات النحل فإن باقي محتوى المزيج في العبوةمع ذلك لو انكم في عبوة من نصف كيلو جرام وضعتم 2-3
ام لن يتحول إلى اللون الأبيض .
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