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                                                                РЕФЕРАТ

    Пояснювальна записка: 92 с., 7 рисунків, 14 таблиць, 45 літературних джерел,

13 додатків.

   Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено розробці проекту біотехнології

виробництва кефіру з додаванням ягід червоної (Ribes rubrum) та чорної 

смородини (Ribes nigrum).

    Цільовим продуктом розробленого проекту біотехнології є кефір з

удосконаленим смаком, лікувальними та профілактичними властивостями 

завдяки збагаченню напою біологічно активними речовинами ягід червоної 

(Ribes rubrum) та чорної смородини (Ribes nigrum).

   Метою дипломного проекту є розробка проекту біотехнології виготовлення

кефіру з додаванням ягід червоної (Ribes rubrum) та чорної (Ribes nigrum)

смородини.

    Об’єкт проекту – технологія виробництва кефіру з додаванням ягід червоної

(Ribes rubrum) та чорної (Ribes nigrum) смородини

   Предмет проекту – біотехнологічний процес виробництва кефіру з

використанням при виробництві ягід червоної (Ribes rubrum) та чорної (Ribes

nigrum) смородини.

   Наукова новизна проекту полягає у розробці біотехнології виробництва

кефіру з додаванням ягід червоної (Ribes rubrum) та чорної смородини (Ribes

nigrum).

 Практична цінність отриманих результатів полягає в оптимізації якості

кефіру, удосконаленні його смаку, лікувальних та профілактичних властивостей.

БІОТЕХНОЛОГІЯ, КЕФІР, ЗАКВАСКА, ЧОРНА СМОРОДИНА, ЧЕРВОНА

СМОРОДИНА, МОЛОЧНОКИСЛЕ БРОДІННЯ, СПИРТОВЕ БРОДІННЯ 


