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РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 97 с., 13 рисунків, 7 таблиць, 91 посилання.

Кваліфікаційну  роботу  магістра  присвячено  дослідженню  технології

виробництва  імуномодулюючих  продуктів.  Об’єкт  дослідження  –  екологічна

технологія виробництва імуномодулюючих продуктів з використанням відходів

як вторинної сировини. На підставі аналізу літературних джерел обґрунтовано

застосування відходів пивоваріння при організації маловідходного виробництва

харчових продуктів з імуномоделюючими властивостями. У роботі застосовані

методи:  хімічний  (визначення  складу  рідких  речовин,  потенціометричний

метод,) фізичний (ваговий метод, метод термічної обробки, методи визначення

органолептичних показників харчових продуктів),  статистичний (математична

та статистична обробка експериментальних даних). Отримано імуномоделюючі

продукти:  пиво  та  хлібців  житніх  з  додаванням  шавлії,  проведено  аналіз  їх

якості. Проведено статистичну обробку отриманих експериментальних даних.

Наукова  новизна  проведених досліджень  полягає  у  розробці  технології

маловідходного  виробництва  імуномодулюючих  продуктів   завдяки

використанню відходів в якості вторинної сировини.

Практична цінність роботи полягає у створенні технологічних засад щодо

ресурсозбереження  при  виробництві  імуномодулюючих  продуктів  на  основі

застосування  відходів  як  вторинного  сировинного  ресурсу,  що  забезпечує

маловідходність виробничого циклу та знижує антропогенне навантаження на

навколишнє середовище.

Розроблена  технологія  виробництва  імуномоделюючих  продуктів  є

маловідходною  та  покращує  екологічний  стан  навколишнього  середовища,

знижуючи обсяги накопичення відходів промоб’єктів пивоваріння.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  ІМУНОМОДУЛЯЦІЯ,  ДРОБИНА,

ЗБРОДЖУВАННЯ, ШАВЛІЯ,  СОЛОД, ГІДРОЗАМОК, БРОВАРСТВО.



ABSTRACT

Explanatory note: 97 pages, 13 pictures, 7 table, 91 literature links.

Master's  qualification work is  devoted to the research of  the technology of

production of immunomodulatory products. The object of the study is environmental

technology  for  the  production  of  immunomodulatory  products  using  waste  as  a

secondary  raw  material.  Based  on  the  analysis  of  literature  sources,  the  use  of

brewing  waste  in  the  organization  of  low-waste  food  production  with

immunomodulatory  properties  is  substantiated.  The  methods  used  are:  chemical

(determination of composition of liquid substances, potentiometric method,) physical

(weight  method,  method  of  heat  treatment,  methods  of  determining  organoleptic

parameters of food products), statistical (mathematical and statistical processing of

experimental data).

Immunomodulatory  products  were  obtained:  beer  and  rye  bread  with  the

addition of sage, their quality was analyzed. Statistical processing of the obtained

experimental data is carried out.

The  scientific  novelty  of  the  conducted  research  is  the  development  of

technology of low-waste production of immunomodulatory products through the use

of waste as secondary raw materials.

The practical value of the work lies in the creation of technological bases for

resource conservation in the production of immunomodulatory products based on the

use of waste as a secondary raw material, which ensures low production cycle and

reduces anthropogenic load on the environment.

The developed technology for the production of immunomodulating products

is low-waste and improves the environmental status of the environment, reducing the

amount of waste generated by the breweries.

Key words: immunomodulation, breadcrumbs, sage, fermentation, malt, water

lock, brewery.


