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Кафедра____________технології жирів та продуктів бродіння______________________ 

Спеціальність_________________181  «Харчові технології»________________________  
                                                                  (шифр та повна назва) 

Освітня програма_____Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства__________  

Форма навчання________________________денна________________________________  

           Навчальна дисципліна_ Харчові добавки в технологіях продуктів бродіння і напоях___            
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____1____ 

1. Які барвники не відносяться до харчових  добавок? Наведіть приклади харчових 

добавок-барвників жовтого, синього та чорного кольору ________________________  

   2. Харчові емульгатори. Яким чином відбувається утворення емульсій?_________  

3. Принципи дії різних консервантів. Особливості їх впливу на напої 
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3. Антиоксиданти. Принцип дії. Назвіть синтетичні та натуральні антиоксиданти 
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3. Які харчові добавки здатні подовжити строки реалізації харчових продуктів? Їх 
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