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    Пояснювальна записка: 139 с., 23 рисунків, 52 таблиць, 74 посилання, 3 

додатки. 

  Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено розробці проекту біотехнології

виробництва ковбас  з додаванням Морської капусти  (Laminaria saccharina) .

   Цільовим продуктом проектованої біотехнології є сирокопчена ковбаса 

функціонального призначення ”Салямі святкова з біодобавкою ламінарії ” 

вищого сорту. Стартові культури, до складу яких входять мікроорганізми 

Leuconostos citreum, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus carnosus. Вперше

було запропоновано використання Морської капусти  (Laminaria saccharina)  в 

ролі біологічного агенту з метою створення сирокопченої ковбаси з лікувально-

профілактичними властивостями.

  Розроблено рецептуру ковбаси та визначено кількість сировини для 

виробництва 2 тонн ковбас. Виконано підбір та розрахунок обладнання, 

розрахунок робочої сили, виробничих площ, окремих приміщень ковбасного 

цеху, площ з регулюючими параметрами та проведений розрахунок кліматичних

камер визрівання та дозрівання ковбаси. Описано виробничий контроль 

процесів виробництва сирокопчених ковбас та виконано опис  технологічного 

процесу.

   Проектована технологія належить до харчової біотехнології, відповідає 

екологічним нормам, та спрямована на отримання продукту функціонального 

призначення. Доведено достатньо високу ефективність проекту згідно 

розрахунків економічної ефективності  та доцільність застосування Морської 

капусти  (Laminaria saccharina) в якості біоагента.

    Морська капуста,  Laminaria saccharina, стартові культури, продукт, 

Leuconostos citreum, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus carnosus, м’ясо.


