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1. Що таке харчові добавки? (визначення). Історія застосування харчових 

добавок (ХД) при виробництві напоїв. 

2. Роль ХД в сучасному виробництві алкогольних та безалкогольних напоїв. 

3. Класифікація харчових добавок за їх технологічними функціями. 

4. Європейська система цифрової кодифікації ХД з літерою Е. 

5. Безпека застосування ХД. Головні умови безпеки продуктів харчування. 

6.  Харчові барвники, їх класифікація. 

7. Перелічити і дати характеристику основних природних харчових барвників. 

8. Навести приклади синтетичних барвників та порівняти їх характеристики з 

натуральними барвниками. 

9. Що таке «кольорорегулюючі матеріали»? Навести приклади сполук цієї 

групи. 

10. Барвники, мета застосування, основні відмінності застосування 

синтетичних і натуральних барвників. Наведіть приклади синтетичних і 

натуральних барвників.  

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

харчових добавок-барвників жовтого, синього та чорного кольору. 

12. Стабілізатори забарвлення. Два основних механізмів  забарвлення.   

13. Відбілювачі. 

14. Як працюють підсилювачі смаку? 

15. Наведіть приклади підсилювачів смаку.  

16. Переваги та недоліки застосування підсилювачів смаку. 

17. Ароматизатори натуральні, ідентичні натуральним, їх призначення. 

Смакоароматичні речовини. 

18. Які задачі дозволяє вирішити застосування ароматизаторів? 

19. Застосування ефірних олій як ароматизаторів в харчовій промисловості. 

20. Речовини, що регулюють рН. Назвіть основні харчові кислоти та їх солі. 

21. Як впливають барвники на споживчу привабливість напоїв? 

22. В яких саме напоях використовують підсилювачі смаку? 

 



 


