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Харків – 2022 рік 



 

1. Розкрийте суть поняття «харчові домішки». З якими технологічними та 

економічними причинами пов’язане їх широке використання сьогодні у 

світі? 

2. Класифікація харчових добавок за технологічними властивостями. 

3. Класифікація харчових добавок за Е-індексами. 

4. Які харчові речовини не відносяться до харчових добавок? 

5. Що  таке допустиме добове споживання та гранично допустима 

концентрація? 

6. Що таке харчові добавки – барвники? Різниця між натуральними та 

синтетичними барвниками. 

7. Барвники мінерального походження. Назвіть особливості застосування 

барвників різних типів. 

8. Приклади барвників жовтого, червоного, помаранчевого кольорів. 

9. Приклади барвників зеленого, синього, чорного кольорів. 

10.  Стабілізатори забарвлення. Особливості ферментативного та 

неферментативного потемніння. 

11.  Відбілювачі. 

12.  Ароматизатори – якими вони бувають? Чому їм не присвоюється індекс 

Е? 

13.  Ароматизатори ідентичні натуральним. Обґрунтуйте їх 

розповсюдженість.  

14.  Що таке ефірні олії? 

15.  Призначення ароматизаторів. 

16.  Назвіть основні харові кислоти та їх солі. 

17.  Причини широко застосування харчових кислот.  

18. Назвіть декілька підсолоджувачів та їх коефіцієнти солодкості. 

19.  Підсилювачі смаку та аромати. Назвіть приклади підсилювачів смаку та 

аромату. 

20.  Принципи дії підсилювачів смаку та аромату. Позитивні та негативні 

сторони їх застосування. 



21.  Назвіть типи харчових домішок, що змінюють текстуру та фізико-хімічні 

властивості харчових продуктів. 

22.  Розкрийте суть поняття та механізм роботи загусників. 

23.  Розкрийте суть поняття та механізм роботи драглеутворювачів. 

24.  Загусники полісахаридної природи. 

25.  Модифіковані крохмалі. 

26.  Целюлоза та її похідні. 

27.  Як працюють емульгуючі солі, в яких продуктах застосовуються. Назвіть 

декілька представників.  

28.  Як працюють розпушувачі, в яких продуктах застосовуються. Назвіть 

декілька представників. 

29.  Речовини, що перешкоджають злежуванню та комкованню. 

30.  Стабілізатори. 

31.  Піноутворювачі. 

32.  Консерванти, різновиди. Назвіть основні консерванти. 

33.  Принципи дії різних консервантів. 

34.  Антиоксиданти, принцип дії. Назвіть приклади.  

35.  Які барвники найчастіше використовують при виробництві напоїв? 

36.  Загусники і гелеутворювачі при виробництві напоїв чи можна замінити 

сумішами натуральних речовин? 

37.  В яких напоях необхідним є використання консервантів? 

 

 

 


