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                                                            РЕФЕРАТ

    Пояснювальна записка: 119 с., 29 рис., 20 табл., 49 посилань, 3

додатки.

   Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено розробленню проекту

біотехнології виробництва твердого сиру з додаванням ядер Волоського горіха

(Juglans regia). Запропоновано і експериментально доведено технологічну

доцільність використання ядер Волоського горіха в технології виробництва

твердого сиру для підвищення харчової та біологічної цінності продукту та як

наслідок розширення асортименту товарів, збагачених натуральними 

рослинними білками, комплексом біологічно активних речовин та харчовими 

волокнами.

   Обґрунтовано технологічні рішення для покращення фізичних характеристик

твердого сиру впродовж технологічного процесу.

   Визначені основні показники якості твердого сиру з додаванням

фітосировини, що зумовлюють отримання сирного продукту, який буде

відповідати вимогам сучасної теорії збалансованого харчування.

   На основі отриманих результатів запропоновано поліпшення

органолептичних показників твердих сирів, підвищення їх харчової і 

біологічної цінності, за рахунок використання рослинної сировини – ядер 

Горіху волоського, завдяки якому вдається отримати продукт, що відповідає 

вимогам сучасної теорії збалансованого харчування.

ТВЕРДИЙ СИР, JUGLANS REGIA, ЯДРА ГОРІХУ, БРОДІННЯ,  ХАРЧОВА 

ЦІННІСТЬ, STREPTOCOCCUS LACTIS, ФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, 

СИРОВИГОТОВЛЮЧВАЧ. 


