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РЕФЕРАТ

Пояснювальна  записка:  101  сторінок,  11  рисунків,  9  таблиць,  94

літературних посилань.

Кваліфікаційну  роботу  магістра  присвячено  присвячено  дослідженню

використання Helianthus tuberosus для зменшення екологічних ризиків здоров’я

людини.

Наведено фізико-хімічні, органолептичні показники  напою виготовленого

з  порошком  топінамбура.  Проведений  експеримент  визначення  діацетилу  в

даному образці та звичайному темному пиві.

Підтверджено можливості використання біодобавки Heliánthus tuberósus у

технології пивоваріння, що дозволить зменшити екологічні ризики для здоров’я

людини.

Дана біотехнологія належить до екологічної, оскільки специфікою такого

виробництва  на  екологічному  рівні  є  зменшення  екологічних  ризиків  для

здоров’я людини.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  HELIANTHUS  TUBEROSUS,  СОЛОД,  ПИВО,

КОНЦЕНТРАЦІЯ, ВЛАСТИВОСТІ.



ABSTRACT

Explanatory Note: 102 pages, 11 figures, 9 tables, 94 references.

The Master's Qualifications is dedicated to the study of the use of Helianthus

tuberosus to reduce environmental health risks.

The  physicochemical,  organoleptic  characteristics  of  a  drink  made  with

Jerusalem artichoke powder are given. An experiment was conducted to determine

diacetyl in beer with Jerusalem artichoke powder, and without this additive.

The  possibility  of  using  Heliánthus  tuberósus  bioadditive  in  brewing

technology has  been confirmed,  which will  reduce environmental  risks to  human

health.

This biotechnology is environmentally friendly, since the specificity of such

production  at  the  environmental  level  is  to  reduce  environmental  risks  to  human

health.

KEYWORDS:  HELIANTHUS  CONCENTRATION,  PROPERTIES,

TUBEROSUS, MALT, BEER.


