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Побудова дріжджової клітини. 

Особливості одержання пресованих дріжджів для сушки. 

Вимоги до якості товарної форми лимонної кислоти 

Хімічний склад дріжджової клітини. 

Режими сушки дріжджової суспензії. 

Вимоги до якості товарної форми молочної кислоти 

Основні супутні мікроорганізми у виробництві дріжджів. 

Способи пакування та зберігання дріжджів. 

Вимоги до якості товарної форми винної кислоти 

Сутність механізму синтезу біомаси дріжджів. 

Властивості оксикислот 

Вимоги до якості товарної форми оцтової кислоти 

Швидкість росту дріжджів, її визначення. 

Структурна технологічна схема виробництва лимонної кислоти. 

Вимоги до якості товарної форми пресованих дріжджів. 

Фактори що  впливають на швидкість росту дріжджів. 

Структурна технологічна схема виробництва молочної кислоти. 

Вимоги до якості товарної форми сушених дріжджів. 

Вплив хімічних та ростових речовин на  розмноження та швидкість росту 

дріжджів. 

Структурна технологічна схема виробництва винної кислоти. 

Утилізація відходів та характеристика стічних вод у виробництві лимонної 

кислоти. 

Наведіть структурну схему технологічного процесу вирощування дріжджів. 

Структурна технологічна схема виробництва оцтової кислоти. 

Використання харчових кислот. 

Характеристика способів культивування дріжджів. 

Морфологія Asperqillus niqer. Вимоги до продуцентів лимонної кислоти. 

Значення оксикислот в харчуванні людини. 



Показники оцінки способів культивування дріжджів. 

Технологія глибинної ферментації лимонної кислоти. 

Утилізація відходів та характеристика стічних вод у виробництві дріжджів. 

Вимоги до сировини та перелік матеріалів і речовин у дріжджовому 

виробництві. 

Технологія поверхневої ферментації лимонної кислоти. 

Утилізація відходів та характеристика стічних вод у виробництві винної 

кислоти. 

Способи освітлення меляси. 

Технологія ферментації молочної кислоти. 

Напрямки використання оксикислот. 

Способи одержання маточних дріжджів. 

Технологія виробництва винної кислоти. 

Специфічні реакції для ідентифікації молочної кислоти. 

Режим вилучення та зберігання маточних дріжджів. 

Технологія виробництва оцтової кислоти. 

Специфічні реакції для ідентифікації лимонної кислоти. 

Способи одержання товарних дріжджів. 

Хімізм молочнокислого бродіння і його продуцент. 

Специфічні реакції для ідентифікації винної кислоти. 

Дозрівання дріжджів та його значення у дріжджовому виробництві. 

Фактори що впливають на процеси ферментації лимонної та молочної 

кислот. 

Взаємозамінність органічних кислот. 

 

 

 


