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1. Предмет хімії вина. Энологія. Організація хімічного контролю вина в
науці і виробництві.
2. Хімічний склад винограду. Складові компоненти виноградної ягоди.
Хімічний склад виноградного соку (сусла).
3. Класифікація фенольних речовин винограду їх склад та структура.
Біохімічна роль фенольних сполук.
4. Спиртове зброджування сусла. Трансформація складу виноматеріалів
при зброджуванні. Контроль за зброджуванням.
5. Розвиток та біохімічні особливості дріжджів. Побічні механізми
зброджування.
6. Хімічний склад виноградних вин. Біологічна цінність виноградних вин.
7. Хімічні процеси, що протікають у винах. Перетворення у винах при
дозріванні. Процеси, що протікають при обробці виноматеріалів.
8. Знаходження мікроорганізмів на поверхні виноградного грона. Дріжджі,
які грають основну роль у виноробстві; їх характеристика.
9. Діяльність мікроорганізмів у процесі бродіння виноградного сусла.
Первинні, вторинні і побічні продукти бродіння.
10. Біохімічний процес перетворення цукру при бродінні; його стадії та їх
зв'язок з фазами розвитку дріжджів.
11. Теоретичні основи (хімізм) спиртового бродіння, кінетика процесу.
12. Вплив продуктів бродіння і факторів середовища на життєдіяльність
дріжджів.
13. Вплив етилового спирту на дріжджі та інші мікроорганізми.
14. Дріжджі чистої культури. Раси дріжджів, їх властивості. Дріжджі
кілери, чутливі і нейтральні.
15. Умови для бродіння на чистих культурах дріжджів (ЧКД). Селекція
дріжджів.
16. Активні сухі дріжджі (АСД), їх характеристика, активація та
застосування на практиці.

