
Зберігання їжі
Кожній господині зрозуміло, що існують абсолютно різні способи збе

рігання різних видів їжі. І якщо в Вас немає відповідних умов зберігання 
вдома, краще не робити занадто великих запасів.

Їжа повинна зберігатися при відповідних умовах зазначених на марку
ванні, як наприклад зберігання в холодильнику, морозильнику, без світла та ін.

Підвищена температура сприяє небажаним хімічним реакціям між ком
понентами їжі (зміна кольору, гіркота тощо) і перш за все сприяє небажаному 
зростанню мікроорганізмів. Тому в основному продукти тваринного похо
дження (м'ясо, молоко, яйця, яєчні продукти та ін.) слід зберігати при холод
них температурах. Занадто низька температура теж може призвести до погі
ршення якості продуктів наприклад, у фруктах, овочах чи картоплі.

Запобігання доступу світла важливе, наприклад, для певних овочів та 
картоплі (захист від проростання чи позеленіння), оліям, жирам та продуктам 
з високим вмістом жирів (захист від згірклості) або як захист від небажаних 
змін кольору чи втрати вітамінів.

Необхідно належним чином запобігати доступу шкідників до примі
щень де зберігаються чи переробляються харчові продукти, при цьому їжа 
повинна бути упакована таким чином, щоб вона не була забруднена мікроор
ганізмами з навколишнього середовища, і повинна розміщуватись так, щоб 
запобігати впливу запаху, вологи.

Підтримка температури для охолоджених та заморожених продуктів 
особливо важлива. Крім того, термін придатності повинен контролюватись 
(використовувати до ...). Навіть консервовані продукти не слід зберігати вдо
ма протягом невизначеного терміну. Якщо упаковка не пошкоджена, їжа не 
псується, але її якість погіршується (тобто сенсорна та харчова цінність).

Існують принципово різні вимоги до вологи, доступу повітря та паку
вальних матеріалів для різних харчових продуктів.

Підвищена вологість може призвести до швидкого росту деяких мікро
організмів (особливо цвілі) на поверхні, особливо на свіжих продуктах з 
більш високим вмістом води. Це також може спричинити утворення грудочок 
або злипання сипучих продуктів (наприклад, борошна, цукру, солі). Тому су
хі та швидкопсувні продукти слід захищати від вологості повітря щільною 
упаковкою. Вологість повинна бути достатньою для свіжої їжі, надмірно сухе 
середовище може погіршити деякі продукти, хоча при цьому їжа не стане 
шкідливою для здоров'я (наприклад, пересихання, деформація).

Доступ повітря може спричинити небажане окислення киснем повітря 
(наприклад, згіркнення жиру, знебарвлення, втрата вітамінів). І навпаки, на
приклад, для зберігання свіжих фруктів та овочів, тривалих ковбас бажана 
певна вентиляції. Що стосується росту мікробів, кисень, що потрапляє в по
вітря, іноді є умовою для зростання (аеробні організми, наприклад, гриби), 
тоді як деякі мікроорганізми розвиваються без повітря (анаеробні).

Зі сказаного вище очевидно, що зберігання в упаковці, контейнері і за
криття є вельми специфічними для різних типів їжі.
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