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Тема 1
1. Технологія солоду
1.1. Зернові культури та їх зберігання
1.1.1. Технологічна оцінка зерна для виробництва солоду.
1.1.2. Біохімічні процеси, що відбуваються у зерні при зберіганні.
1.1.3. Способи і режими зберігання зерна.
1.1.4. Очистка і сортування зерна.
Тема 2
1.2. Замочування зерна.
1.2.1. Мета і теоретичні основи замочування
1.2.2. Способи і технологічні режими замочування зерна
Тема 3
1.3. Пророщування зерна
1.3.1. Морфологічні зміни.
1.3.2. Активація і утворення ферментів
1.3.3. Дихання зерна
1.3.4. Зміни хімічного складу
1.3.5. Основні фактори, що впливають на пророщування
1.3.6. Контроль процесу пророщування
1.3.7. Способи і технологічні режими пророщування зерна
1.3.8. Якість свіже пророщеного солоду
Тема 4
1.4. Сушіння солоду
1.4.1. Ціль і основні положення процесу сушки.
1.4.2. Стадії і фази сушки.
1.4.3. Біохімічні і хімічні процеси при сушці.
1.4.4. Основні фактори, що впливають на швидкість сушки.

1.4.5. Способи і технологічні режими сушки солоду.
1.4.6. Обробка і зберігання сухого солоду.
1.4.7. Основні показники, що характеризують якість пивоварного солоду.
Тема 5
1.5. Особливості виробництва солодів
1.5.1. Особливості виробництва світлого і темного пивоварного солоду.
1.5.2. Виробництво спеціальних солодів
1.5.3. Виробництво житнього квасного солоду
1.5.4. Відходи виробництва солоду і їх використання

