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                                                              РЕФЕРАТ

    Пояснювальна  записка:  119 с., 29 рис.,  20 табл., 49 посилань, 8 додатків.

    Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено розробленню проекту

біотехнології хлібобулочних виробів з додаванням екстракту кореня Солодки

голої (Glycyrrhiza glabra). Вперше запропоновано і експериментально доведено

технологічну доцільність використання екстракту кореня Солодки голої в

технології хлібобулочних виробів та розроблені рекомендації по їх 

застосуванню для підвищення стабілізації якості продукції. Обґрунтовано 

технологічні рішення для покращення фізичних характеристик хліба впродовж 

технологічного процесу.

    Проведено комплексні дослідження впливу екстракту  кореня  Солодки

голої на властивості напівфабрикатів, якість і харчову цінність хліба, що 

зумовлюють теоретичні та практичні основи розробки технології хлібних 

виробів, що базуються на технологічних властивостях добавок: інтенсифікувати

газоутворення, покращувати біотехнологічні властивості дріжджів, скорочувати

тривалість дозрівання тіста і впливати на якість готових виробів.

 На основі отриманих результатів розроблено спосіб інтенсифікації

технологічного процесу виробництва пшеничного хліба, покращення його 

якості в безопарних технологіях. Запропоновано використання екстракту кореня

Солодки голої для покращання якості та надання лікувальних і профілактичних

властивостей, що дозволить ефективно вирішити проблему профілактики і

лікування різних захворювань пов’язаних з дефіцитом необхідних речовин.

ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ, GLYCYRRHIZA GLABRA, ФІТОЕКСТРАКТ,

БРОДІННЯ, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ТІСТОМІСИЛЬНА МАШИНА. 

    


