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Харків – 2019 рік 



КР-2 

В-1 

1. Що таке первинне очищення олії? 

2. Які супутні речовини та забруднювачі видаляють з рослинної олії на стадії 

дезодорації? 

3. Які технологічні причини видалення фосфоліпідів з рослинних олій? 

4. Які є споживчі причини видалення з рослинних олій вільних жирних 

кислот? 

5. Як знижуються споживчі властивості рослинної олії на стадії вінтерізації? 

 

КР-2 

В-2 

1. Що таке «рафінація рослинних олій»? 

2. Які супутні речовини та домішки видаляються з рослинної олії під час 

адсорбційного очищення? 

3. Які є технологічні причини видалення «воскоподібних речовин» з 

рослинних олій? 

4. Чи є споживчі причини видалення з рослинних олій механічних домішок? 

5. Як знижуються споживчі властивості рослинної олії на стадії дезодорації? 

 

КР-2 

В-3 

1. Що таке «гідратація рослинної олії»? 

2. Що таке «вільні жирні кислоти»? 

3. Чи є технологічні причини видалення барвних речовин з рослинних олій? 

4. Чи є споживчі причини видалення з рослинних олій жиророзчинних 

вітамінів? 

5. Чи знижується споживчі властивості рослинної олії на стадії вінтерізації? 



КР-2 

В-4 

1. Що таке «лужна нейтралізація рослинної олії»? 

2. Що таке «воскоподібні речовини»? 

3. Чи є технологічні причини видалення одоруючих та смакових речовин з 

рослинних олій? 

4. Які є споживчі причини видалення з рослинних олій важких металів, 

первинних та вторинних продуктів окислення? 

5. Як знижуються споживчі властивості рослинної олії на стадії гідратації? 

 

КР-2 

В-5 

1. Що таке «адсорбційне очищення рослинних олій»? 

2. Що таке «гідратовані та  не гідратовані фосфоліпіди»? 

3. Які є технологічні причини видалення вільних жирних кислот з рослинних 

олій? 

4. Які є споживчі причини видалення механічних домішок з рослинних олій? 

5. Як знижуються споживчі властивості рослинної олії на стадії дезодорації? 

 

КР-2 

В-6 

1. Що таке «вінтерізація рослинних олій»? 

2. Які складові частини нерафінованої олії відносяться до супутніх речовин, а 

які до забруднювачів? 

3. Які є технологічні причини видалення механічних домішок з рослинних 

олій? 

4. Які споживчі причини видалення з рослинних олій не гідратратованих 

фосфоліпідів? 

5. Як знижуються споживчі властивості рослинних олій на стадії дезодорації? 



КР-2 

В-7 

1. Що таке «дезодорація рослинних олій»? 

2. Що уявляють собою механічні домішки ц нерафінованій рослинній олії? 

3. Які є технологічні причини видалення фосфоліпідів з рослинних олій? 

4. Які є споживчі причини для видалення воскоподібних речовин з 

рослинних олій? 

5. Як знижуються споживчі властивості рослинної олії на стадії 

адсорбційного очищення? 

 


