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У наш час холод успішно застосовують у поєднанні з різними фізичними та хімічними методами консервування. До фізичних методів відносять застосування вакуумної упаковки, що
оберігає продукт від окисної дії повітря та підсихання поверхневого шару. Особливого значення застосування вакуумної упаковки набуло у зв’язку з розширенням випуску фасованих
товарів [1].
Застосування ультрафіолетового опромінення в поєднанні зі
зниженням температури дозволяє збільшити термін зберігання
деяких продуктів у 2–2,5 рази. Для придушення життєдіяльності
мікроорганізмів у харчових продуктах окремих видів можна
застосовувати іонізуюче опромінення за одночасного впливу
холодом. З цією метою використовують катодні, рентгенівські
та радіоактивні гамма-промені.
До хімічних методів, успішно застосовуваних у поєднанні з
обробкою холодом, належить використання антибіотиків, антиокислювачів, сірчистого газу, газоподібного діоксиду вуглецю
та озону.
У промисловості найчастіше застосовують озон для підготовки камер прийому продуктів на тривале зберігання.
Особливе значення при тривалому холодильному зберіганні
має скорочення втрат маси продуктів, що досягається суворим
дотриманням режиму та застосуванням додаткових методів.
Використовують такі додаткові способи.
Ультрафіолетове випромінювання широко застосовують на
харчових та торгових підприємствах для санації повітря та поверхневого шару продуктів. Воно охоплює область електромагнітних коливань з довжиною хвилі 136...4 000 А, має велику
енергію і тому має сильний хімічний, фізичний і біологічний
вплив. Залежно від довжини хвилі дія різних ділянок ультрафіолетового спектру неоднакова.
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Бактерицидні лампові джерела ультрафіолетових променів є
газорозрядними лампами низького тиску. Вони працюють від
електричної мережі змінного струму напругою 127 та 220 В.
Під впливом УФ-променів відбувається відмирання мікроорганізмів тільки поверхневому шарі продукту, оскільки проникаюча здатність променів вбирається у 0,1 мм. Стерилізаційний
ефект опромінення залежить від мікробіологічної забрудненості
продукту та стадії розвитку мікроорганізмів. У поєднанні з низькими позитивними температурами він значно збільшує термін
зберігання продуктів.
Іонізуючі випромінювання внаслідок високої енергії здатні
викликати іонізацію електрично нейтральних атомів та молекул
та стимулювати в опромінених матеріалах однотипні хімічні
реакції.
Застосування антисептиків засноване на їхній властивості
пригнічувати мікроорганізми, оберігаючи продукти від псування. Проникаючи в клітину мікроорганізму, ці речовини
вступають у взаємодію з білками протоплазми, що призводить
до їх загибелі.
До антисептиків висувають багато вимог, найважливішими з
яких є нешкідливість та мінімальні зміни споживчих властивостей продуктів. Як антисептики застосовують сорбінову та
бензойну кислоти, пероксид водню, діоксид сірки та ін.
Мікрофільтрація – знежирене молоко пропускають через
селективну мембрану видалення клітин бактерій без затримання
міцел казеїну.
Пульсуючі електричні поля – ця технологія розвинена меншою мірою, ніж ВГД. Вона полягає у використанні низькоенергетичних, з високою напругою, пульсуючих електричних полів
для дестабілізації мембран бактерій, внаслідок чого останні
гинуть. Ступінь інактивації бактерій визначається двома показниками – силою електричного поля (кількістю та шириною
імпульсів) та часом обробки [2].
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