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Харків – 2022 рік 



1. Харчові загусники, призначення, окремі представники. В яких саме 

жирових продуктах традиційно застосовують загусники? 

2. Харчові емульгатори, призначення, окремі представники. Чому для 

багатьох жировмісних продуктів використання емульгаторів є обов’язковим? 

3. Суміжні функції харчових емульгаторів. 

4. Драглеутворювачі, їх призначення окремі представники. 

5. Одержання фосфоліпідних продуктів, їх функції та застосування. 

6. Одержання напоїв емульсійної природи. 

7. Використання загущувачів в технологіях напоїв. 

8. Харчові емульгатори. Яким чином відбувається утворення емульсій? 

9. Різновиди емульсій (пряма, зворотна, розбавлена, концентрована, 

висококонцентрована) . 

10. Класифікація харчових ПАР. 

11. Поняття гідрофільно-ліпофільного балансу. Як розраховується значення 

ГЛБ емульгаторів? 

12. Технологічні функції емульгаторів. 

13. Суміш моногліцеридів і дигліцеридів жирних кислот, їх ефіри. Надайте 

характеристику.  

14. Лецитин. Надайте характеристику харчової добавки, сферу 

застосування, основні технологічні функції та різновиди  лецитинів. 

15. Надайте стислу характеристику (ГЛБ, безпечність тощо) іншим 

найбільш розповсюдженим харчовим емульгаторам. 

16. Емульгуючі солі. 

17. Розпушувачі – роль у харчових продуктах, механізм дії. 

18. Речовини, що перешкоджають злежуванню і комкованню. 

19. Принцип дії стабілізаторів. Приклади стабілізаторів. 

20. Принцип дії піноутворювачів. Приклади піноутворювачів. 

21. Консерванти, різновиди. Назвіть основні консерванти. 

22. Принципи дії різних консервантів. Чому для деяких жирових продуктів 

використання консервантів не має сенсу, наведіть приклади таких продуктів.  



23. Антиоксиданти, принцип дії. Назвіть приклади антиоксидантів 

жиророзчинних та водорозчинних. Чому антиоксиданти так широко застосовують 

в олійно-жирових продуктах. 

 


