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Змістовий модуль № 1
Тема 1. Загальна характеристика харчових ПАР, класифікація,
застосування в харчовій промисловості.
Що таке поверхнево-активні речовини (ПАР), визначення, загальні
властивості. Які ПАР можна використовувати у харчовій промисловості?
Вимоги до харчових ПАР Необхідність та приклади використання харчових
ПАР при виробництві харчових продуктів..
Класифікація харчових ПАР: аніоноактивні ПАР, катіоноактивні ПАР,
амфотерні (амфолітні ПАР) неіоногенні ПАР. Класифікація ПАР в рамках
європейської класифікації харчових добавок.
Тема 2. Основні групи речовин харчових ПАР.
Які ліпіди віносяться до фосфоліпідів? Поширеність їх у природі.
Потреба людини у фосфоліпідах, необхідність наявності фосфоліпдів у хар
чових продуктах. Шляхи промислового одержання фосфоліпідів. Рослинні
жири – головне джерело фосфоліпідів. Властивості фосфоліпідів, які
обумовлюють

їх

застосування

в

харчовій

промисловості.

Приклади

застосування фосфоліпідів при виробництві харчових продуктів.
Модифіковані фосфоліпіди. Характеристика, технологія одержання,
застосування в харчовій промисловості..
Тема

3.

Неповні

ацилгдіцероли.

Характеристика,

технологія

одержання, застосування в харчовій промисловості.
До

неповних

діацилгліцероли.

ацилгліцеролів

Гліцероліз

ТАГ

належать
-

моноацилгліцеролу

основний

шлях

та

одержання

моноацилгліцеролів (МАГ). Діацилгліцероли (ДАГ) – вторинний продукт цього
процесу. Основна сфера застосування МАГ та ДАГ – одержання водножирових емульсій (маргарин, соуси и т.п.).
Основні фізико-хімічні властивості поверхнево-активних речовин. Що
таке ПДК ( предільно дозволена концентрація), як ПАР поділяються по
відношенню до цього показнику. Що таке дозволене добове вживання (ДДВ),
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які харчові ПАР є безпечними, а які небезпечними і в яких дозах (приклади тих
і інших ПАР).
Тема 4.Технологічні функції емульгаторів в харчових системах.
Піноутворювачі в харчових системах. Джерела утворення основних видів
харчових пін.
Стабілізатори

харчових

емульсій,

властивості,

призначення

застосування.
Об’ємні властивості ПАР. В яких продуктах ці властивості провідні?. Що
таке дозволена добова доза (ДДД), як ПАР поділяються за безпечністю
вживання в їжу.
Змістовий модуль № 2
Тема 5. Похідні ацилгліцеролів (лактиловані, ацетильовані и т.і.).
Характеристика,

технологія

одержання,

застосування

в

харчовій

промисловості.
Можливості одержання різних ПАР на основі неповних ацилгліцеролів.
Поверхнево активні властивості лактилованих, ацетильованих, цитрованих та
інших похідних неповних ацилгліцеролів. Технологія одержання похідних
неповних ацилгліцеролів прямою взаємодією відповідних органічних кислот з
неповними АГ
Особливості використання лактилованих, ацетильованих, цитрованих та
інших

похідних

неповних

ацилгліцеролів

в

різних

галузях

харчової

промисловості.дії.
Тема 6. Ефіри сахарози та полігліцерину. Характеристика, технологія
одержання, застосування в харчовій промисловості.
Поверхнево-активні властивості естерів сахарози та полігліцеролу в
залежності від числа мономерних молекул у складі полігліцеролу. Застосування
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естерів сахарози та полігліцеролу в косметичній, харчоконцентратній, олійножировій, кондитерській та інших галузях промисловості.
Полісахариди. Отримання, властивості, застосування

їх як ПАР.

Відмінності технології одержання естерів сахарози та полігліцеролу від
загального одержання складних ефірів.
Тема 7. Стеароіллактати натрію та кальцію. Характеристика,
технологія одержання, застосування в харчовій промисловості.
Стеароіллактати натрію та кальцію як самостійні та допоміжні харчові
ПАР. Одержання стеароіллактатів натрію та кальцію технологічні режими,
сировина, обладнання. Застосування стеароіллактатів натрію та кальцію в
харчоконцентратній, оліє жировій, кондитерській косметичній та інших галузях
промисловості.
Білки як харчові ПАР. Застосування в харчовій промисловості.
Тема 8. Камеді, сапоніни та інші ПАР. Характеристика, технологія
одержання, застосування в харчовій промисловості.
Знаходження камедей , сапонінів у природі Рослинна сировина - джерело
одержання камедей , сапонінів та інших харчових ПАР для потреб харчової та
інших галузей промисловості.
Застосування харчових ПАР з рослинної сировини в кондитерській, оліє
жировій, харчоконцентратній, косметичній та інших галузях промисловості.
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