مايكروفر چيست؟
مايكروفر نوعي از امواج الكترومغناطيسي و در واقع امواجي راديويي با فركانس بسيار باال هستند .هر چه فركانس تشعشع باالتر
رود ،طول موج آن كمتر مي شود و به همين علت به آن «مايكروفر» يعني امواج كوتاه مي گويند .اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش و
ايكس نيز از امواج الكترومغناطيسي هستند ،اما طول موج آنها حتي از امواج مايكروفر هم كوتاه تر است .اين امواج ممكن است در
برخورد با يك ماده ،منعكس ،منتشر يا جذب شوند .مواد فلزي اين امواج را كامالً منعكس مي كنند .اغلب مواد غير فلزي مانند
شيشه و پالستيك امواج را از خود عبور مي دهند و موادي كه جاري آب هستند مانند غذاها و حتي انسان ،انرژي اين امواج را
جذب مي كنند .اگر سرعت جذب انرژي يك ماده بيش از سرعت از دست دادن آن باشد ،دماي آن ماده باال مي رود.
مطالعات جديد ،مسئله مسموميت زايي و سرطان زايي اشعه هاي مايكروفر را رد كرده اند .با اين وجود ،ايمني اشعه مايكروفر
براي سالمت انسان مورد بحث است؛ اينكه آيا اشعه مايكروفر مي تواند باعث ايجاد تركيبات سرطان زا در غذا شود يا نه ،كميته
تخصصي  Research Council National Health and Medicalمورد مطالعه قرار گرفت و رد شد.

با اين حال ،اشعه مايكروفر همانطور كه غذا را گرم مي كند ،بافت هاي بدن را نيز گرم مي كند .مواجهه با مقدار باالي اشعه
مايكروفر ،مي تواند باعث سوختگي دردناك شود .خصوصاً عدسي چشم به حرارت زياد حساس است و مواجهه زياد با اشعه
مايكروفر مي تواند باعث كاتاراكت (آب مرواريد) شود .مواجهه تصادفي با مقادير بسيار باالي اشعه مايكروفر مي تواند باعث تغيير
يا از بين رفتن اسپرم شود و نازايي موقت در مردان ايجاد كند .اين مواجهه در صورتي مي تواند رخ دهد كه اشعه از درون دستگاه
به بيرون نفوذ كند ،يعني هنگامي كه درب آن به طور كامل بسته نشده است يا درز آن خراب يا كهنه يا جرم گرفته است .به
همين دليل محفظه داخل مايكروفر را بايد چند مدت يكبار با آب و مواد شوينده ماليم شست.
بايد به خاطر داشت تابش اشعه مايكروفر با قطع برق آن به طور كامل متوقف مي شود و اين اشعه در غذا نيز باقي نمي ماند و

هرگز غذا را راديواكتيو نمي كنند .بيماراني كه از دستگاه ضربان ساز قلب استفاده مي كنند ،در استفاده از مايكروفر بايد محتاط
باشند زيرا امواج مايكروفر به خصوص در مايكروفرهاي قديمي ،مي توانند با سيگنال هاي دستگاه ضربان ساز قلب تداخل كنند.
از چه ظرفي براي گرم كردن غذا در مايكروفر بايد استفاده كرد
امروزه ظروف فراواني با برچسب «قابل استفاده در مايكروفر» در معرض فروش هستند ،اما اينكه براي كنترل كيفيت و سالمت
آنها از كدام استاندارد استفاده شده است و يا بايد استفاده شود به طور دقيق مشخص نيست .برخي ظروف پالستيكي غير
استاندارد ،هنگام تماس با مواد داغ ،پليمرهاي شيميايي منتشر مي كنند كه براي بدن انسان ايجاد مسموميت مي كنند و مصرف
غذاهاي گرم شده در اين ظروف را خطرناك مي كنند .به همين دليل توصيه نمي شود غذا يا نوشيدني هاي داغ را در ظروف
پالستيكي نگهداري و يا سرو كرد.
فقط ظروفي كه مخصوص مايكروفر هستند ،بايد در اين دستگاه استفاده شوند .ظروف پالستيكي معمولي براي استفاده در
مايكروفر مناس ب نيستند زيرا با حرارت باالي مايكروفر ،ساختار شيميايي اين ظروف تغيير مي كند و مواد سمي وارد غذا مي
شود .براي گرم كردن غذاهاي چرب ،ظروفي شيشه اي به پالستيكي ارجحيت دارند .ظروف فلزي يا داراي روكش فلزي و نيز
فويل هاي آلومينيومي براي استفاده در مايكروفر مناسب نيستند زيرا اشعه مايكروفر را منعكس مي كنند و ممكن است به خود
دستگاه نيز آسيب برسانند.
از ظروف گرد براي گرم كردن استفاده كنيد
شكل ظرف در نوع حرارتي كه غذا در طي گرم كردن مي بيند ،موثر است .در ظروف گرد و يا بيضي شكل ،كناره هاي غذا نمي
سوزد زيرا در اين ظروف تمام كناره هاي غذا به طور يكنواخت حرارت مي بيند ،اما در ظروف معرفي شكل ،كناره هاي غذا بيشتر
مي سوزد .ظروف گرد ،به علت اينكه سطح تماس بيشتري ايجاد مي كنند ،براي گرم كردن غذا در مايكروفر مناسبترند .براي
حفظ رطوبت درون غذا و يكنواخت حرارت ديدن آن ،بهتر است روي غذا پوشانده شود .اگر بدين منظور از روكش هاي پالستيكي
استفاده مي شود ،بهتر است با غذا تماس نداشته باشند.
چگونه از مايكروفر درست استفاده كنيم
غذايي كه در مايكروفر پخته مي شود ،ممكن است به طور يكنواخت حرارت نبيند ،بنابراين در قسمت هايي از غذا كه خوب
حرارت نديده است ،ميكروارگانيزم هاي مضر باقي مي مانند .اين كه حرارت تا چه ميزان به درون غذا نفوذ مي كند ،به ضخامت
تكه هاي غذا ،ميزان رطوبت و تركيب غذا بستگي دارد .بهتر است در پخت غذا با مايكروفر ،آن در به تكه هاي كوچك تقسيم
كرد .معموالً توليدكنندگان مايكروفر ،در آن از صفحه گردان و فن هاي همزن استفاده مي كنند.
توصيه مي شود در فواصل عمل پخت ،غذا دو تا سه بار هم زده شود .غذايي كه از فريزر خارج مي شود ،بايد قبل از قرار دادن در
مايكروفر كامالً از حالت انجماد خارج شود زيرا آب بسيار راحت تر از يخ اشعه مايكروفر را به خود جذب مي كند .بنابراين اگر
قسمت هايي از غذا يخزده باقي بماند ،حرارت به طور يكنواخت به غذا نمي رسد و ميكروارگانيزم هاي مضر در آن باقي مي ماند.
البته مزيت مايكروفر اين است كه غذاي يخ نزده را سريع مي پزد ،بدون اينكه براي مدت طوالني در محدوده خطر حرارت ،يعني
 ۴تا  ۰۶درجه كه دماي رشد ميكروب هاست ،قرار بگيرد.

حسن حسادت برانگيز مايكروفر
از آنجايي كه زمان مواجهه غذا با آب و دماي باال در مايكروفر در مقايسه با روش هاي پخت معمولي پايين تر است ،از دست دادن
ويتامين ها و امالح نيز در آن كمتر است ،به خصوص ويتامين هاي محلول در آب مانند ويتامين ث و ب ۱كه نسبت به حرارت
بسيار حساس هستند ،در مايكروفر بيشتر حفظ مي شوند .مايكروفر اين برتري را نسبت به جوشاندن غذا دارد كه نشت ويتامين
ها به درون آب پخت را به حداقل مي رساند و از اين نظر شبيه به بخار پز كردن غذاست.
آيا غذا در مايكروفر موجي مي شود؟
تحقيقات ثابت كرده است ،شواهد مستندي دال بر اين كه تشعشعات مايكروفر در هر سطح بتواند موجب ايجاد يا تحريك
سرطان شود ،در دست نيست .زماني كه دستگاه خاموش مي شود ،امواج در غذا يا اجاق باقي نمي مانند .بنابراين غذايي كه در
مايكروفر پخته شده است ،ضرري ندارد.
يك مايكروفر ايمن
همه مايكروفرها حداقل دو كليد قفل داخلي دارند كه به محض باز شدن در دستگاه ،توليد امواج را متوقف مي كند .البته در حين
روشن بودن ،ممكن است مقداري از امواج از اطراف در نشت كنند .طراحي و ساخت مايكروفر بايد طوري باشد كه اين نشت را تا
سطح مجاز استاندارد كاهش دهد .به همين منظور موسسات استاندارد ،آزمايشي براي بررسي نشت از ديواره دستگاه طرح كرده
اند تا با رعايت استاندارد و موارد احتياط ،اثري بر سالمت انسان نداشته باشد .بررسي هاي متعدد نشان داده سطح اين نشت در
مايكروفرهاي استاندارد در حدي است كه اگر اجاق سالم باشد و درست استفاده شود ،بي خطر است.
نكات مهم در استفاده از مايكروفر
از آنجايي كه از اين منبع حرارتي براي پخت غذا ،گرم كردن مجدد آن و نيز نرم كردن غذاهاي منجمد شده استفاده مي شود،
بايد به هنگام استفاده از آن موارد زير را به خاطر داشت:
ـ به دليل اينكه مايكروفر طعم اجزاي غذا را به خوبي ظاهر مي سازد ،بايد از نمك و ادويه كمتري استفاده شود .غذاهاي تازه با
آب بيشتر ،بهتر و سريع تر از غذاهاي خشك پخته مي شوند.
ـ به منظور يكنواخت كردن حرارت در فرهايي كه مجهز به صفحه گردان نيستند ،بايد هر دو دقيقه يكبار ،با خاموش كردن
مايكروفر ،ظرف غذا را  ۰۶درجه چرخاند و در صورتي كه ماده غذايي به شكل مايع است ،بايد آن را هم زد .همچنين مي توان با
زيرورو كردن غذا ،به يكنواخت نمودن حرارت سرعت بيشتري بخشيد.
ـ براي پخت مواد غذايي مانند گوجه فرنگي ،تخم مرغ ،سيب زميني ،سوسيس و كالباس ،ابتدا بايد برش هايي در اين مواد غذايي
ايجاد كرد و سپس آن را پخت .زيرا افزايش فشار در ماده غذايي ،باعث تركيدن و بدفرم شدن آنها مي شود.
ـ براي تخم مرغ بايد پوسته آن را به اندازه يك عدس سوراخ كرد.
ـ غذاهايي كه حرارت داده مي شوند ،بايد ضخامتي كمتر از ۰ـ  ۵سانتيمتر داشته باشند .توصيه مي شود مواد غذايي با حجم
زياد را تقسيم كنيد و هر بار فقط قسمتي از آن را در مايكروفر بپزيد .همچنين ضخيم ترين قطعه ،در كناره ظرف و قطعات نازكتر
در مركز آن قرار داده شوند تا عالوه بر جلوگيري از خشك شدن غذا ،از آب انداختن نيز ممانعت به عمل آيد.
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