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Дайджест «Традиційні та сучасні технології хлібобулочних та
кондитерських виробів» підготовлений на основі видань з фонду бібліотеки
Національного університету : книг, навчальних видань, монографій та статей
з наукових та фахових періодичних видань за 2000-2017 рр. та новинки
вітчизняних та світових книжкових видавництв.

Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім
зацікавленим.

Хліб та хлібобулочні вироби – є одними з основних продуктів харчування
людини. Збереження здоров'я і працездатності населення, збільшення
тривалості та підвищення якості життя – пріоритетне завдання держави.
Стратегічна ціль сьогоднішнього світу – створення "здорової" їжі, основним
напрямком якої є зниження споживання насичених жирів, цукру, солі та
підвищенні споживання харчових волокон, мінеральних речовин, вітамінів,
антиоксидантів та ін. Особливого значення набуває розробка рецептур
борошняних
виробів
функціонального
призначення,
максимально
збалансованих за основними харчовими речовинами, а також збагачених
різноманітними добавками тваринного та рослинного походження, що
надають
борошняним
виробам
адаптогенних,
біостимулюючих,
антиоксидантних та інших функцій. У харчовій промисловості –
хлібопечення є основною галуззю, що виробляє різні сорти хліба,
хлібобулочних і бубличних виробів, лікувальних і дієтичних хлібних виробів,
здобних і простих сухарів. Хлібопекарська промисловість є важливою
складовою продовольчого комплексу України. Сучасне хлібопекарське
виробництво характеризується високім рівнем автоматизації та механізації
технологічних процесів, впровадженням нових технологій і розширенням
асортименту хлібобулочних виробів. Це потребує від спеціалістів галузі
знання технологій хліба, хлібобулочних, макаронних та кондитерських
виробів.
Метою цього Дайджесту є ознайомлення наукових працівників,
викладачів, аспірантів і студентів університету з вибірковим аналітичним
обзором видань: книг, навальних посібників, монографій, статей з наукових
та фахових журналів науковців Національного університету харчових
технологій за 2000-2017 роки з питань історії розвитку хлібопекарської та
кондитерської промисловості, традиційних та інноваційних технологій
виробництва хліба, хлібобулочних, макаронних та кондитерських виробів,
обладнання, пакувальних матеріалів, санітарії та гігієни. У дайджесту також
представлені книжкові та новинки вітчизняних та світових видавництв за
2015-2017 роки.
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Під час Середньовіччя хліб був не тільки основним продуктом харчування, а
й частиною сервірування столу. Отто Фредеріка Рогведдера вважають
батьком нарізаного хліба. В 1912 р. Рогведдер почав роботу над машиною,
що нарізує хліб, але пекарні неохоче її використовували, бо боялися, що хліб
скоріше черствітиме. Це продовжувалося до 1928 р., коли Рогведдер створив
машину, яка і нарізає, і упаковує хліб. Це значно збільшило популярність
нарізаного хліба. Пекарня в Чіллікоте, Міссурі була першою пекарнею, що
виготовляла нарізаний хліб. З тих пір спосіб приготування хліба мало чим
змінився, вдосконалилася лише техніка хлібопекарної справи. Найголовніша
відмінність в приготуванні сучасного хліба від того, що випікали наші
пращури – це цілеспрямоване використання дріжджів та молочнокислої
закваски, які зараз є продуктом сучасної мікробіологічної промисловості з
чітко означеними властивостями. Вивчення специфічності хлібопекарних
видів сахароміцетів дріжджів та молочнокислих бактерій, дослідження їх
симбіозу дозволило науково обґрунтовано підбирати і використовувати різні
технологічні схеми для приготування хліба. Розглянемо основні сучасні
способи приготування тіста із пшеничного, житнього та житньо-пшеничного
борошна. Для розпушення пшеничного тіста використовують хлібопекарські
дріжджі, рідкі дріжджі, а також дріжджові закваски. Використання рідких
дріжджів забезпечує високі органолептичні і структурно-механічні
показники якості готових виробів, які здатні довго зберігати споживчі якості.
При цьому покращується якість хліба з борошна що має підвищену
автолітичну активність, знижену газо- та формоутримуючу здатность.
Характерною особливістю рідких дріжджів є наявність усіх бродильних
ферментів в активному стані. Проте, не зважаючи на всі переваги рідких
дріжджів, є один суттєвий недолік – це час приготування, а також складність
дотримання всіх температурних оптимумів, що призводить до значних
витрат енергії, а, значить, безпосередньо впливає на ціну готових виробів. В
умовах жорсткої конкуренції підприємства відмовляються від цієї схеми й
використовують безопарний прискорений спосіб приготування тіста з
використанням КМКЗ (концентрована молочнокисла закваска), що суттєво
скорочує тривалість технологічного процесу, зменшує собівартість готових
виробів, впливає на якість хлібобулочних виробів. Традиційними в практиці
хлібопечення вважають дріжджові закваски, виготовлені за джамбульською
схемою, схемою колишнього ВНІДХПа, а також так звані закваски
направленої дії. Це бездріжджові мезофільна і концентрована молочнокислі
закваски, пропіоновокисла, ацидофільна та деякі інші. За останній час
тенденція збільшення поставок на ринок борошна з низькими
хлібопекарними властивостями суттєво зросла.

Це світова тенденція, яка спричинена зміною клімату та хімічного складу
ґрунтів, а разом з цим і зерна. Тому перед технологами постає нова задача –
як з борошна з заниженими хлібопекарними властивостями отримати
продукт потрібної якості. Один з таких прийомів – це використання
поліпшувачів (комплексних чи направленої дії), проте знову ж таки це
позначиться на ціні виробів. Останнім часом спостерігається тенденція
застосування біотехнологічних засобів покращення якості борошна,
використання технологічних прийомів та натуральних компонентів. Це
селекція нових штамів термофільних молочнокислих бактерій та дріжджів,
фізикохімічні способи покращення якості рідких дріжджів, розробка
покращеної схеми приготування рідких дріжджів, оптимізація складу
поживних середовищ. Детальніше зупинимось на останніх двох.
Забезпеченість молочнокислих бактерій і дріжджів поживними речовинами
визначається хімічним складом борошняної заварки, що залежить від виду
використаної сировини, внесення добавок і ступеня біохімічних перетворень
їх компонентів. Ще Островський показав, що борошняна заварка є досить
повноцінним живильним середовищем для молочнокислих бактерій і
дріжджів. Вміст поживних речовин у борошняній заварці залежить від
наступних факторів: сорту борошна, співвідношення борошна й води,
тривалості заквашування, кількості накопиченої кислоти. Доцільно
використовувати борошно житнє обдирне, пшеничне другого сорту, багате
на вітаміни, мінеральні речовини й гідролітичні ферменти. В промисловості
для збагачення заварок цукрами й азотистими речовинами широко
використовується солод житній неферментований або ячмінний пивоварний,
який містить активні ферменти – амілази, протеїнази, пептидази й ін. …
Останнім часом широко обговорюється тема використання хмелю для
приготування хлібобулочних виробів. Для того, щоб хміль зайняв відповідне
місце в якості нової нетрадиційної сировини для хлібопекарної
промисловості, необхідні сучасні мікробіологічні та технологічні
дослідження. Протягом століть процеси хлібопечення удосконалювались,
проте завжди людина переслідувала лише одну ціль – перетворити такі
прості складові як борошно, дріжджі, вода та сіль на світлий, пористий,
смачний та корисний продукт.
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вирообництва оккремих грууп кондитеррських вир
робів.

Дор
рохович, А. М. Теххнологія карамелі : навчалььний посібник
/ А.
А М. Доррохович ; Націон
нальний університет харччових
техн
нологій. – Київ : Ін
нкос, 20111. – 192 с..
Аноттація : розглянуто технологічн
т
ну систему
у – виробництво караамелі.
Визн
начено кри
итерії ефекттивності ціієї системи
и та парамеетри оптим
мізації
кожн
ної її підсистеми: прриготуванн
ня сиропу, уварюван
ння карамеельної
маси
и, пакування та збеерігання. також
т
навеедені техн
нологічні ооснови
фізико-хімічноого процесуу утворюваання аморф
фної струкктури карам
мелі та под
дано стисллий
описс принципівв роботи суучасного теехнологічн
ного обладн
нання виробництва каарамелі.

рохович, А. М. Технолоогія шокколаду : навчалььний
Дор
посіібник / А.
А М. Дорохович
Д
ч ; Націо
ональний
й універсситет
харч
чових теххнологій. – Київ : НУХТ,
Н
20
014. – 367 с.
Аноттація : від
дображено новітні
н
теххнологічні досягненняя у виробни
ицтві
шокооладу. Нааведено меетодику визначення
в
критерію
ю ефективвності
функкціонуванн
ня великої технологіч
чної систем
ми виробни
ицтва шокооладу
і каккао-порошкку за компллексним пооказником якості
я
і окрремих підссистем.
Техн
нологічні підсистеми
п
розглянутоо на макро- і мікроріввнях. Наведено власттивості какаомаслла і жирів--еквіваленттів, поліпш
шувачів, заамінників і сурогатівв какао-маасла, дано їх
класифікацію і призначен
ння у виробництві шо
околаду і шоколадни
ш
их виробів. Відображеено
новіттні досягнеення у виробництві шоколаду
ш
як
я технологгічних процесів, так і обладнан
ння.
Техн
нологічні процеси
п
(оокремі під
дсистеми) проаналізоовано на п
прикладі використан
в
ння
новіттніх апараттів і агрегаттів.

Драагилев, А.
А И. Основы
О
к
кондитер
ского прроизводсттва :
учеб
бник / А. И. Драги
илев, Г. А.
А Маршалкин. – Москва
М
:Л
Лань,
20177. – 532 с.
Аннотация : рассмотрен
р
ны технологгия и обору
удование для
д произвоодства
конд
дитерских изделий. Показана
П
с
сущность
химически
х
их и физичческих
проц
цессов и дано их математич
ческое оп
писание, достаточное
д
е для
испоользования
сисстем
прри
управвлении
автомаатизированных
техн
нологически
ими процесссами. Излложены рассчет и перессчет рецеп
птур при зам
мене сырьяя, а
такж
же технологгический ан
нализ расхода сырья.

А И. Техн
нология кондитерсских изделлий : учеб
бник
Драагилев, А.
/ А. И. Драги
илев, И. С.
С Лурье. – Москваа : ДеЛи принт,
п
20001. –
484 с.
Аннотация : приведен
ны характееристики сырья
с
и всспомогателльных
матеериалов. Описано
О
прроизводствво мучных
х кондитеррских изделий,
караамели, ири
иса, шоколлада и каакао-порош
шка, пастилломармелаадных
изделий, дражее и халвы. Приведены
ы требован
ния к качесству конди
итерских иззделий. Дааны
прим
меры расчеета рецептуур и учета сырья.
с

Драагилев,
А.
И
И.
Теххнологичееское
оборудоввание
конд
дитерскогго произвводства : учеб. поссобие / А. И. Драги
илев,
Ф. М.
М Хамид
дулин. – Санкт-Пет
С
тербург : Троцкий
й мост, 20011. –
360 с. – фонд
ды библиоотеки
Аннотация : рассмотреены поточн
ные линии
и, машинн
но-аппаратуурные
схем
мы, устройсство и кон
нструктивн
ные особен
нности маш
шин и аппааратов
для производст
п
тва сахарны
ых и мучны
ых кондитеерских издеелий, в том
м числе отеечественное и
зарубежное современно
с
ое оборуд
дование кондитерск
к
кого прои
изводства. Приведеены
техн
нические хаарактеристтики некотторых маш
шин и аппааратов, а ттакже мето
одика расчеета
пред
длагаемого оборудоования. В прилож
жениях даны
д
фоормулы для
д
расчеета
прои
изводительн
ности отд
дельных видов
в
тех
хнологичесского оборрудования и физиккомехаанические свойства
с
сы
ырья и прод
дуктов.

Драагилев
А.
И
И.
Техн
нологичееское
о
оборудова
ание.
Хлеебопекарн
ное, макарронное и кондитер
рское : уч
чебник / А
А. И.
Драагилев, В. М. Хром
меенков, М.
М Е. Чер
рнов. – Москва
М
:Л
Лань,
20166. – 432 с.
Аннотация : приведены
ы сведени
ия о консттрукционных матери
иалах,
тран
нспортирую
ющих усттройствах, общем и спец
циализированном
оборрудовании для
д произвводства хлеебных, макааронных и кондитерсских издели
ий.

Дрообот, В. І. Техноологія хллібопекар
рського виробниц
в
цтва :
Підрруч. / В. І.
І Дробот.. – Київ : Логос, 20
002. – 3655 с.
Аннотація : розглянутоо хімічний
й склад і технологгічні власттивості
осноовної та додатковвої сироввини. Виссвітлена роль хім
мічних,
мікрробіологічн
них, фізикоо-хімічних і колоїдни
их процесіів як осноови, на
якій базуєтьсяя хлібопеекарське виробництв
в
во. Виклаадені споссоби і
техн
нологічні схеми
с
при
иготуванняя хлібних виробів із пшениччного і
житн
нього бороошна. Прид
ділена увагга виготоввленню хліібних вирообів в умоввах пекареень.
Розглянуті теххнологічні заходи і харчові добавки,
д
щ сприяю
що
ють покращ
щенню якоості
хлібн
них виробіів. Висвітлеені питанняя харчової цінності хллібних вирробів і шлях
хи наданняя їм
функкціональни
их власти
ивостей. Розглянуті актуалььні пробллеми хліібопекарської
пром
мисловості України.

З іссторії гаалузі хліібопродук
ктів України / уклад. ІІ. М.
Рішняк, О. П.
П Виногррадова, А.
А П. Пид
дорич. – Київ : К
КВІЦ,
20088. – 256 с.
Аноттація : кни
ига присвяч
чена етапаам становлеення галузіі хлібопрод
дуктів
украаїнської держави,
д
зокрема, розвитку
у і удосконаленню
ю її
упраавлінської ланки. Доо цього видання уввійшли арххівні матееріали,
споггади учасн
ників розб
будови під
дприємств галузі, а також подана інф
формація про
п
досяягнення суч
часних підп
приємств гаалузі хлібо
опродуктів України.

Злочевский,, В. Исследованиее прочносстных своойств зерн
новых
А Борисо
ов. – Санкт-Петерб
бург :
матеериалов / В. Злочеевский, А.
Лан
нь, 2017. – 180 с.
Аннотация : отражены
о
м
механико-т
технологич
ческие основы измелльчения
зерна в процессе прои
изводства муки, котторые увязаны с ф
физикомехааническими
полно
и свойствами зерноовых матеериалов. Наиболее
Н
рассм
мотрены
касаю
ющиеся
воздействвия
маяттниковых
материаллы,
повеерхностей на
н процессс разрушен
ния отдельн
ных зерноввок. Также описана разработанн
р
ная
прогграмма дляя автомати
изированноого управления и оценки
о
прроцесса иззмельченияя с
удоб
бным интеерфейсом при
п
опред
делении эн
нергозатратт и исполльзуемая при
п
обучен
нии
студ
дентов.

Іннооваційні технол
логії борошнян
б
них кон
ндитерсь
ьких ви
иробів із
вик
користанн
ням прод
дуктів пеереробки
и гарбузоового нассіння : монографіяя /
Т. В.
В Каплін
на, В. М. Столярчуук, С. О. Овчінніккова-Дуд
дник, Е. М.
М Бровкоо ;
ВНЗ
З Укоопсп
пілки Поллтавський
й універсситет екон
номіки і тторгівлі. – Полтавва :
ПУЕ
ЕТ, 2015. – 356 c.
Аноттації : роззкрито наукові та праактичні передумови використан
ння олійно
ої сировини
ив
харч
чових техноологіях. Прроаналізоваано сучасну
у базу олій
йної сирови
ини в контеексті якісноого
та достатньогго продоовольчого забезпечеення насеелення. Р
Розроблено
о технолоогії
ного, бісквіітного, кекссового тістта) із замін
ною
бороошняних коондитерськких виробівв (із пісочн
часткки пшенич
чного борош
шна на гаррбузове гол
лонасінне. Доведено, що гарбуззове насінн
ня потеенційне си
ировинне джерело, яке цін
нне хіміч
чним складом і біологічни
ими
властивостями, тому є доцільним для
д широккого викори
истання піідприємстввами харчової
пром
мисловості,, ресторанн
ного господ
дарства у виготовлен
в
нні продукттів і страв, особливо для
д
лікуввально-проофілактичн
ного, дієти
ичного та фізіологіч
чно-функцііонального харчуван
ння.
Зазначено, що збивання цукрово-ж
жирових ко
омпонентівв рецептури
и доццільн
но проводи
ити
м із борош
шном гарб
бузовим гоолонасінни
им, а пшен
ничне бороошно вноссити у зби
иту
разом
суміш.

Іннооваційні
техноології
д
дієтични
их
та
оздороовчих
хліббобулочн
них виробів : мон
нографія / В. І. Дробот,
Д
А
А. М.
Грищенко, О.
О Д. Теслля та ін. – Київ : Кондор,
К
20016. – 2422 с. –
нди бібліоотеки.
фон
Аноттація : у моногррафії пред
дставлено теоретичн
ні дослідж
ження,
експ
перименталльні матерріали та практичні розробки
и авторів щодо
техн
нології діаб
бетичних хлібобулоч
х
чних вироб
бів з пшен
ничного боорошна,
оздооровчих вирробів з життньо- пшен
ничного бо
орошна та дієтичних
д
б
безглютено
ових, а таккож
виклладено асп
пекти засттосування мезофільних закваасок і під
дкислювач
чів з меттою
присскорення теехнологічн
ного процессу та поліпш
шення якоссті виробівв.

ндратьев,, Н. Поовышени
ие сохран
нности кондитеррских
Кон
издеелий / Н. Кондратььев. – Моссква : Пер
ро, 2015. – 252 с.
Аннотация : монограф
фия посвяящена воп
просам оц
ценки каччества
конд
дитерских изделий. В первой книге
к
расссмотрено влияние
в
сввойств
сырьья на изменения пооказателей качества кондитерсских изделлий в
проц
цессе их хранения;
х
показаны некоторыее подходы
ы к повыш
шению
сохрранности коондитерски
их изделий и прогнози
ированию их
и срока гоодности.

Кор
рячкина, С. Я. Новые виды
в
му
учных и кондитеерских
издеелий : Научные
Н
о
основы,
технологгии, рецеп
птуры / С. Я.
Коррячкина. – 3-е изд., перераб
б. и доп. – Орел : Труд, 20006. –
480 с.
Аннотация : рассмотреены способ
бы повыш
шения качеества и пи
ищевой
ценн
ности муч
чных изделий. Представлены
ы химичееский сосстав и
техн
нологически
ие свойсттва овощн
ных и плодово-яго
п
одных дообавок, даано научн
ное
обосснование целесообраз
ц
зности их применени
ия в произзводстве м
мучных и кондитерск
к
ких
изделий, в том
м числе длля снижен
ния энергеттической ценности.
ц
Указаны технологии
т
и и
рецеептуры изд
делий из дрожжевогго, бискви
итного, пеесочного, ззаварного, пряничноого,
вафеельного тесста, кондиттерских и макаронны
ых изделий
й повышенн
ной пищеввой ценноссти,
изделий диабеттических и функцион
нальных.

рячкина, С. Фун
нкциональные пищевые ингредиен
и
нты и
Кор
добаавки дляя хлебобуулочных и конди
итерских изделий
й / С.
Коррячкина, Т.
Т Матвееева. – Сан
нкт-Петер
рбург : ГИОРД,
Г
2013. –
628 с.
Аннотация : изложены
ы аспекты переработтки сырья растительн
ного и
ия в биологгически акттивные доб
бавки. Приведены
живоотного прооисхождени
свой
йства, хим
мический состав
с
и пищевая ценность функцион
нальных
пищевых ингредиентов и добавок,, предназнааченных для
д обогащ
щения хлеб
бобулочныхх и
конд
дитерских изделий.
и

Кош
шак,
Ж
Ж.
В.
Моделлированиее
и
оптимиззация
техн
нологичесских прроцессов зерноп
перерабаттывающей
й и
хлеб
бопекарноой промы
ышленноссти : учеебное поссобие / Ж
Ж. В.
Кош
шак, А. Э. Кошак. – Минск : ИВЦ Ми
инфина, 2015.
2
– 1552 с.
Аннотация : рассмоттрены маттематическкие метод
ды и моодели,
позвволяющие обрабаты
ывать опы
ытные дан
нные и прогнозирровать
резулльтаты в зернопереерабатываю
ющей и хлебопекар
х
рной пром
мышленноссти, а таккже
споссобы их реализации
р
и в наибоолее просстых прогрраммных средствах,, таких, как
к
электронные таблицы
т
E
Excel
и Statgraphics.. Все меттоды рассм
мотрены в простой
й и
досттупной для восприяти
ия форме.

Прооизводств
во завар
рных сор
ртов хлеб
ба с использован
нием
ржааной мук
ки / Л. И. Кузнеецов, Н. Д. Синяявская, О
О. В.
Афаанасьева, Е. Г. Фленова. – Санкт-Петербург : Ф
ГосН
НИИХП, 2003. – 298
2 с. – фоонд библи
иотеки.
Вперрвые прооведен коомплексны
ый анализ сырья и споссобов
пригготовления теста дляя заварныхх сортов хлеба.
х
Науучно обосн
новано
прим
менение ноовых видовв сырья взаамен тради
иционного. Изложены
ы теоретичееские осноовы
ускооренной теххнологии производст
п
тва заварны
ых сортов хлеба
х
на суухой заваркке.Приведеена
подрробная инф
формация по
п соотнош
шению рец
цептурных компонентов, ориен
нтировочноому
выхооду, содерж
жанию основных пищ
щевых вещееств и энерргетическоой ценности
и, способам
ми
схем
мам приготтовления тееста по асссортименту
у заварныхх сортов хллеба, прои
изводимых по
государственны
ым стандарртам и по техническим
т
м условиям
м.

Куззнецова, Л. С. Произвоодство мармеладо
м
о-пастилььных
издеелий / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. – Москва
М
:Д
ДеЛи
плю
юс, 2012. – 246 с. – фонд биб
блиотеки
Аннотация : дана харакктеристикаа мармелад
да, пастелььных изделлий и
клюкквы в саххаре, их кллассификац
ция, пищеевая ценноость. Освещ
щены
вопрросы контрроля качесства и беззопасности
и изделий, приведен
ны их
рецеептуры. Прредставленоо сырье и требовани
ия, предъяявляемые к нему в производст
п
тве;
техн
нология и оборудован
о
ние, примееняемые в зависимоссти от мощ
щности предприятия.. В
книгге изложен
ны основы
ы производ
дства данн
ных видовв изделий, рассмотр
рены физиккохими
ические прроцессы образования
о
я студнеоб
бразных и пенообраазных масс. Обширн
ная
инфоормация, представлен
п
нная в кни
иге, включает направвления расширения ассортимен
а
нта,
проггрессивной технологи
ии и оборуд
дования.

риготовлеения муучных
Куззнецова, Л. С. Техноллогия пр
конд
дитерскихх издели
ий : учебн
ник / Л. С. Кузнецова, М
М. Ю.
Сид
данова. – Москва : Мастерство; Высш
ш. шк., 20001. – 3200 с. –
фон
нд библиоотеки.
Аннотация : рассмотррены класссификация и ассорттимент муучных
дитерских изделий, включая диетически
д
ие и предн
назначенны
ые для
конд
детсккого питан
ния; норматтивная доккументацияя; характерристика сы
ырья, в том числе новвых
видоов; техноллогия изгоотовления различны
ых полуфаабрикатов и готовы
ых издели
ий;
требования к качеству
к
и условиям
м хранения. Освещены
ы вопросы
ы санитари
ии и гигиен
ны,
метооды техноххимическогго контролля и учетаа при прооизводстве мучных кондитерск
к
ких
изделий, дан раасчет рецеп
птур.

Куззнецова, Л. С.. Техноология производ
п
ства муучных
конд
дитерскихх изделий
й : учебн
ник / Л. С.
С Кузнецова, М. Ю. –
Сид
данова. – 6-е изд., испр.
и
– Москва
М
: Академия
А
я, 2013. – 400 с.
– фоонд библи
иотеки.
Аннотация : рассмотррены класссификацияя и ассорртимент м
мучных
конд
дитерских изделий, включая диетически
д
ие и пред
дназначенн
ные для
детсккого питан
ния; норматтивная доккументацияя; характерристика сы
ырья, в том числе новвых
видоов; техноллогия изгоотовления различны
ых полуфаабрикатов и готовы
ых издели
ий;
требования к качеству
к
и условиям
м хранения. Освещены
ы вопросы
ы санитари
ии и гигиен
ны,
метооды техноххимическогго контролля и учетаа при прооизводстве мучных кондитерск
к
ких
изделий, дан раасчет рецеп
птур.

Клю
юковськаа, Л. О. Лаборатторний практикум
п
м з пред
дмета
"Теххнологія борошняяних кон
ндитерськких вирообів" : навч.
посіібник / Л.. О. Клюкковська, О.
О В. Гарааскевич. – Київ : О
Освіта
Укрраїни, 2011. – 256 с.
с – фонд бібліотекки.
Аноттація : преедставлено методику проведенн
ня лаборатоорно-практи
ичних
робітт на пригоотування борошняни
б
их кондитеерських ви
иробів ширрокого
асортименту. Наведено
Н
ін
нструктивн
но-техноло
огічні карткки з вироб
бництва
конд
дитерськихх виробів з перерахуунком сиро
овини на задану
з
кільькість, кор
рисні порад
ди,
шляххи вирішен
ння проблеемних ситууацій. В теехнологічни
их карткахх описано приготуван
п
ння
вирообів з різни
их видів тіста та креміів, детально
о описано процес
п
їхнього приго
отування.

Ков
вэн, С. Технологи
Т
ии хлебоп
печения / С. Ковээн ; перевод с
англл. –Санктт-Петербуург Профф
фесия, 2017. – 416 с.
Аннотация : Деталььное, ориентирован
нное на практичческую
деятельность руководсттво освещ
щает шир
рокий спеектр различных
вопрросов, связзанных с хлебопечен
х
нием. Рассм
мотрено вллияние слоожных
биоххимическихх процесссов, прои
исходящих в тестее и хлеб
бе, на
техн
нологически
ие парамеетры. Отдеельные гл
лавы посвящены нааиболее
актуальным воопросам: заамороженн
ному тесту
у, порче и черствени
ию хлеба,
прим
менению в хлебопечеении различ
чных зерно
овых культтур. Книга поможет разобратьс
р
яв
трад
диционных и новых технологиях, учестть влияниее муки и других видов
в
сыррья,
испоользуемого оборудоввания, что особенно важно в связи с повышенны
ым интерессом
потрребителей к ассортимеенту и качееству хлебо
обулочныхх

шак,
Ж
Ж.
В.
Моделлировани
ие
и
оптимиззация
Кош
техн
нологичесских прроцессов зерноп
перерабаттывающей
й и
хлеб
бопекарноой промы
ышленноссти : учеебное поссобие / Ж
Ж. В.
Кош
шак, А. Э. Кошак. – Минск : ИВЦ Ми
инфина, 2015.
2
– 1552 с.
Аннотация : рассмоттрены маатематическкие метод
ды и м
модели,
ывать опы
ытные даанные и прогнози
ировать
позвволяющие обрабаты
резулльтаты
в
зеррноперераб
батывающеей
и
хлебопеекарной
пром
мышленноссти, а такж
же способы их реал
лизации в наиболее простых программн
п
ных
сред
дствах, таки
их, как элекктронные таблицы
т
Ex
xcel и Statggraphics. Все методы рассмотреены
в проостой и досступной длля восприяттия форме.

Куззнецова, Л. С. Кексы, куличи: сырье, технолоогия,
оборрудовани
ие, рецепттуры / Л. С. Кузнец
цова, М. Ю.
Ю Сидан
нова.
– Санкт-Пет
С
тербург : ДеЛи прринт, 201
14. – 2000 с. – фоонды
библлиотеки.
Аннотация : дана обш
ширная инф
формация о сырье, применяем
п
мом в
прои
из-водстве кексов и кулич
чей, необ
бходимом инвентарре и
оборрудовании для пригоотовления изделий на предпрриятиях раазличной мощности,, в
общеественном питании и в домашн
нем хозяйсстве, рецеп
птуры и теххнология изготовлен
и
ния.
Привведены реецептуры из
и сборни
ика рецепттур для коондитерскоой промыш
шленности
и и
рецеептуры, расссчитанныее авторами на основе кулинарны
ых рецептоов. Указана нормативн
ная
докуументация на сырье и готовы
ые изделия, освещены
ы вопросы
ы контроляя качестваа и
безопасности продук-ции
п
и, пищевая ценность изделий.
и

Лаббораторний прак
ктикум з техноло
огії хлібоопекарського
та макаронн
м
ного вирообництваа : навч. посібник
п
/ В. І. Дрообот,
Л. Ю.
Ю Арсенььєва, О. А.
А Білик [тта ін.] ; реед. В. І. Дробот.
Д
– Київ
: Цеентр навч.. літ-ри, 2006.
2
– 3441 с.
Аноттація : наведено
н
л
лабораторн
ні роботи з визначеення якості та
техн
нологічних властивосстей бороошна, конттролю нап
півфабрикаатів і
готових вироб
бів хлібоп
пекарськогоо й макар
ронного виробництв
в
в, з вивчення впли
иву
нологічних факторів на перебііг біохімічних та міікробіологічних проц
цесів під час
ч
техн
дозррівання тістта, якість напівфабри
икатів і го
отових вирробів, а таккож роботи
и з вивчен
ння
метоодів поліпш
шення якостті виробів. Подано меетоди стати
истичного обробленн
ня результаатів
аналлізів.

Леббедева Л.
Л Н. Прроизводсттво конди
итерских изделий
й на
пред
дприятиях и в цехаах малой мощностти : учебн
ное посооб
бие /
Л. Н.
Н Лебедеева, С. Д. Дудко, В.
В И. Обол
лкина. – Киев
К
: Ин
нкос,
20122 – 416 с. – фонди библиотееки
Аннотация : рассмотрены вопроосы проекктированияя кондитеррских
пред
дприятий и цехов малой мощности
и, привед
дены при
имеры
техн
нологически
их расчеттов, комп
поновки предприяти
п
ий, описаание техн
нологическких
проц
цессов с использован
и
нием соврееменного оборудован
ния для п
производствва мучныхх и
сахарристых кон
ндитерскихх изделий: печенья, пряников,
п
тортов, пирожных, зеф
фира, конф
фет.
Добаавлено опи
исание новвого оборуудования и технологическое прроизводствво некоторрых
мучн
ных кондиттерских изд
делий.

Л Н. Прроизводсттво конд
дитерскихх изделий
й на
Леббедева, Л.
пред
дприятиях и в цеххах малой
й мощностти : учеб. пособиее / Л.
Н. Лебедева,
Л
С. Д. Дуудко, В. И.
И Оболки
ина. – К. : Инкос, 22010.
– 3112 с. – фон
нды библлиотеки
Аннотация : рассмотрены вопроосы проекктированияя кондитеррских
пред
дприятий и цехов малой мощности
и, привед
дены при
имеры
техн
нологически
их расчеттов, комп
поновки предприяти
п
ий, описаание техн
нологическких
проц
цессов с исспользован
нием соврееменного оборудован
о
ния д ля п
производсттва мучныхх и
сахарристых кон
ндитерскихх изделий: печенья, пр
ряников, тоортов, пироожных, зеф
фира, конфеет.

Маггомедов, Г. О. Теххнология мучных кондитер
к
рских издеелий :
учеб
бное посообие / Г. О. Магоомедов, А.
А Я. Олей
йникова, Т. А.
Шеввякова. – Москва : ДеЛи прринт, 2009
9. – 296 с.
Аннотация : обобщены сведения о техноло
огии мучны
ых кондитеерских
изделий, пред
дложены новые сп
пособы по
олучения полуфабри
икатов
мукоомольного производсства, нута и мучных
х композиттных смесеей для
печеенья и вафеель с начин
нками повышенной пищевой
п
ц
ценности.
Н
Наряду с
науч
чными освеещены праактические вопросы получения
п
мучных ккондитерских изделий
й с
ориггинальными
и органоллептическим
ми свойсттвами по прогресси
ивным технологиям на
отечественном оборудоввании, чтоо представвляет большой инттерес для специалисста
конд
дитерской отрасли. Представле
П
ены соврем
менные физико-хими
ические и структурн
номехаанические методы оценки
о
кач
чества сыр
рья, полуф
фабрикатовв и готоввых издели
ий.
Изуч
чены свойсства нетраадиционногго отечесттвенного сырья и мееханизм формирован
ф
ния
струуктуры тестта и готовы
ых изделий
й на их осн
нове, что сп
пособствуеет развитию
ю у студенттов
не только
т
навыков исслледователя,, но и хор
рошего спеециалиста технологаа, способноого
грам
мотно постаавить эксп
перимент и получить оптимальный рецеп
птурный со
остав мучн
ных
конд
дитерских изделий.
и

лювання
я, ліплен
ння та сучасні способи оздоблеення
Мал
бороошнянихх кондиттерських виробів
в : підруучник / О
О. В.
Новвікова, К. П. Вінічеенко, Л. О.
О Радчен
нко та ін. ; Харківсський
кооп
перативни
ий
торговельно-еконо
омічний
колледж,
Харрківський торговвельно-екоономічни
ий колед
дж КНТ
ТЕУ,
Харрківський центр професійн
п
но-технічн
ної освіти
и. – Харрків :
Світт книг, 20014. – 3166 с. – фонд
ди бібліоттеки.
Аноттація : ви
икладено тееоретичні основи маалюнку за ліплення, побудова геометричн
ної
комп
позиції в малюнку.
м
Розглядаю
ються такі питання, як
я мета таа завданняя малюван
ння,
ліплеення за озд
доблення кондитерськ
к
ких виробіів. У книзі представлеені різномаанітні сучаасні
техн
ніки роботи із крем
мом, шоколладом, кар
рамеллю, цукровою мастикою
ю та інши
ими
матееріалами, що
щ викори
истовуютьсся при озд
добленні кондитерсь
к
ьких вироб
бів. Наведені
сучаасні інструм
менти, які використоовуються для
д декоруввання бороошняних ко
ондитерськких
вирообів.

Маттвеева, Т.
Т Мучные кондитеерские иззделия фуункционалльного
назн
начения. Научныее основы
ы, технол
логии, реецептуры
ы / Т.
Маттвеева, С.. Корячки
ина. – Саанкт-Петербург : ГИОРД,
Г
22016. –
364 с.
Аннотация : указаны
у
теехнологии и рецептур
ры изделий
й из дрожж
жевого,
бискквитного, песочного,
п
, заварногго, прянич
чного, ваф
фельного ттеста, а
такж
же технологгии некотоорых хлебобулочных, кондитерсских и макааронных
прод
дуктов поввышенной пищевой ценности, диабетичееских издеелий с исп
пользовани
ием
нетррадиционны
ых расти
ительных добавок. Представвлены хи
имический состав и
техн
нологически
ие свойсттва овощн
ных и плодово-яго
п
одных добавок. Даано научн
ное
обосснование целесообра
ц
азности ихх применен
ния в прооизводстве мучных кондитерск
к
ких
изделий, в том числе для снижения энергетичееской ценности.

Мэн
нли, Д. Мучные
М
коондитерсккие издел
лия : пер. с англ. / Д
Д.
Мэн
нли ; под ред. И. В. Матвееввой. – Сан
нкт-Петеррбург :
Проофессия, 2005.
2
– 5558 с.
Анноотация : изложены
и
научные основы
о
и технологич
ческие асп
пекты
прои
изводства мучных
м
коондитерскихх изделий.. Даются научные
н
оссновы
тестооприготовлления и выпечки. Подробно
о рассмоттрены воп
просы
подб
бора оборуудования и персоналла, новейшие тенденц
ции в оргаанизации управления
у
я и
конттроля качесства продуккции.

Нов
вікова, О.
О В. Теехнологія виробни
ицтва хліібобулочн
них і
бороошняних кондитеррських ви
иробів : навч. поссібник / О. В.
Новвікова. – 2-ге
2 вид., перероб.. і доп. – Київ : Ліра - К, 20014. –
540 с.
Аноттація : викладено комп
плексну технологію
т
ю виробн
ництва
хлібообулочнихх і борошняяних конди
итерських виробів.
в
Роззглянуто основні
та додаткові види сировини
с
хлібобуло
очного таа кондитеерського
вирообництва. Наведено характери
истику спо
особів пригготування й обробл
лення тістаа з
пшен
ничного таа житнього борошна та
т їхньої су
уміші. Розгглянуто норрми, метод
ди визначен
ння
та коонтролю яккості хліба,, причини утворення
у
дефектів. Описано
О
теехнологію виготовлен
в
ння
й озд
доблення борошняни
б
их кондитеерських вир
робів. Преедставлено відомості про дієтич
чні
вирооби та вирроби дитяч
чого асорттименту. Дано
Д
харакктеристику харчових інфекцій та
отрууєнь, показзана необххідність доотримання умов вирробництва і зберіган
ння, термінів
прид
датності ви
иробів, дослліджено си
истему стан
ндартизаціїї і сертифіккації проду
укції, основні
види
и контролю
ю виробниц
цтва та якоссті готової продукції.

Носсенко, С. Оборудоование кондитерсккого произзводства XXI,
векаа. Часть 2.
2 Конфеты
ы : справочник / С.
С Носенкоо, С. Чуваахин.
– Москва
М
: ДеЛи, 20166 – 416 с.
Аннотация : справоч
чник содеержит свведения о совремеенном
нологическоом оборуд
довании, предназнач
п
енного длля произвоодства
техн
конф
фет. Не претендуя наа исчерпыввающую по
олноту свеедений обоо всем
многгообразии конструкц
ций соврем
менного об
борудовани
ия, предстаавлены
его краткие
к
опи
исания и основные теехническиее характери
истики. Каж
ждая главаа справочни
ика
сооттветствует определенн
о
ной стадии
и производства. В нач
чальных раазделах глаав приведеены
машин и аппаратоов, в закллючительно
описсания консструкций отдельных
о
ом разделее описсания комп
плексов (аггрегатов, уч
частков), сформиров
с
анных на ооснове выш
шеописанн
ных
един
ниц оборудования.

Носсенко, С. Оборудоование кондитерсккого произзводства XXI,
векаа. Часть 3. Караамель : справочн
с
ник / С. Носенкоо, С.
Чувахин. – Москва
М
: ДеЛи,
Д
2017 – 332 с.
Аннотация : Справоч
чник сод
держит свведения о совремеенном
техн
нологическоом оборуд
довании, предназнач
п
ченном длля произвоодства
караамели. Не претендуя
п
н исчерпы
на
ывающую полноту
п
свеедений обоо всем
многгообразии конструкц
ций соврем
менного об
борудовани
ия, авторы
ы дают
его краткие
к
опи
исания и основные теехническиее характери
истики. Каж
ждая главаа справочни
ика
сооттветствует определенн
о
ной стадии
и производства. В нач
чальных раазделах глаав приведеены
описсания консструкций отдельных
о
ючительно
ом разделее –
машин и аппаратоов, в заклю
описсания комп
плексов (аггрегатов, уч
частков), сформиров
с
анных на ооснове выш
шеописанн
ных
един
ниц оборуудования.С
Сведения, изложенные в сп
правочнике, предназзначены для
д
инжеенерно-теххнических работни
иков кондитерских предпри
иятий, могут
м
бы
ыть
испоользованы работникаами проекктных и конструкто
к
орских оррганизаций,, учащими
ися
учеб
бных заведеений, подгоотавливающ
щих специалистов длля агропром
мышленногго комплеккса

Носсенко, С. Оборудоование коондитерсккого прои
изводства XXI,
векаа. Часть 3.
3 Карамелль : справвочник / С.
С Носенкко, С. Чувахин.
– Москва
М
: ДеЛи, 20177 – 332 с.
Аннотация : справоч
чник содержит свведения о современном
техн
нологическоом оборуд
довании, предназнач
п
ченном длля произвоодства
караамели. Не претендуя
п
н исчерпы
на
ывающую полноту
п
сведений обоо всем
многгообразии конструкц
ций соврееменного оборудован
ния, авторры дают его кратккие
описсания и основные техничесские хараактеристики
и. Каждаая глава справочни
ика
сооттветствует определенн
о
ной стадии
и производства. В нач
чальных раазделах глаав приведеены
описсания консструкций отдельных
о
ючительно
ом разделее –
машин и аппаратоов, в заклю
описсания комп
плексов (аггрегатов, уч
частков), сформиров
с
анных на ооснове выш
шеописанн
ных
един
ниц оборуудования.С
Сведения, изложенные в сп
правочнике, предназзначены для
д
инжеенерно-теххнических работни
иков кондитерских предпри
иятий, могут
м
бы
ыть
испоользованы работникаами проекктных и конструкто
к
орских оррганизаций,, учащими
ися
учеб
бных заведеений, подгоотавливающ
щих специалистов длля агропром
мышленногго комплеккса

Олеейниковаа,
А.
Я.
Прроектиро
ование
кондитеррских
пред
дприятий
й : учебни
ик / А. Я. Олейнико
О
ова, Г. О. Магомед
дов. –
2-е изд., расшир. и доп.
д
– Сан
нкт-Петер
рбург : Гиорд,
Г
20004. –
д библиоттеки.
416 с. – фонд
Аннотация : рассмотреены вопросы проекттирования с применением
проггрессивныхх технологгий и при
иведены примеры
п
т
технологич
ческого
расч
чета поточ
чно-механи
изированны
ых линий для производства ккондитерскких издели
ий,
офоррмления технологич
ческих сххем и компоновки
к
и произвводственны
ых цехов с
испоользованием
м САПР.

Пав
влов, О. В.
В Збірник рецептуур борошняних кон
ндитерськких і
здоб
бних буллочних виробів.
в
В Павловв. – Ки
иїв :
/ О. В.
ПроофКнига, 2017. – 3338 с.
Аноттація : зб
бірник місттить 227 рецептур
р
на
н торти, тістечка,
т
ккекси,
рулеети, здоби, печиво, пряники,
п
в
вафельні
ви
ироби, нач
чинки і глазурі.
Навеедено технологічні нормативви для піідприємствв громадсського
харч
чування і коондитерськких виробн
ництв.Збірн
ник належи
ить до техн
нологічних нормативн
них
докуументів на рівні
р
з дію
ючими ГОСТами, ДСТ
ТУ та іншою технологгічною доккументацією
юі
місти
ить єдиніі вимоги до техн
нологічних
х процесівв, готовоїї продукц
ції масовоого
вигоотовлення, а також норми витратт сировини
и на виробллену продуккцію.

Пащ
щенко, Л.
Л П. Техн
нология хллебопекар
рного прооизводствва / Л.
П. Пащенко,
П
И. М. Жааркова. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. –
672 с.
Аннотация : приведенаа классифи
икация хлеебобулочны
ых изделий
й и их
пищевая ценн
ность. Дан
на характееристика сырья, поодготовка его к
прои
изводству, описаны процессы,
п
п
протекающ
щие при храанении, их роль в
пригготовлении
и теста. Раассмотрены
ы современ
нные способы пригоотовления теста, в том
т
числле ускорен
нные, их аппаратурно
а
о-технологгические схемы.
с
Опи
исаны техн
нологическкие
оперрации разд
делки теста, выпеч
чки тестоввых заготовок, под
дготовки продукции
п
к
реаллизации, ее хранение, черствени
ие и пути его
е предотввращения. Приведены
ы технологгии
хлеб
бобулочныхх изделий пониженн
ной влажно
ости, в том
м числе суухарных и бараночны
ых.
Излоожены досстоинства специальн
ных добаввок для улучшения
у
я качестваа продукци
ии,
споссобы предотвращенияя дефектов и болезней
й продукци
ии.

Поп
пова, О.. Г. Раззработка новых видов коондитерских
издеелий по критерию
к
ю качествва / О. Г. Попова. – Москвва :
ДеЛ
Ли прин
нт, 2009.. – 1033 с. – фонд библиотееки.
Аннотация : представллена метод
дология исспользовани
ия расчетн
ного
метоода единой
й оценки качества
к
прри разработке новогоо вида муччного
конд
дитерского изделия. Определеены основн
ные напраавления и введены ограничен
ния
создания продуукта. Устаановлены основные
о
нормативны
н
ые докумеенты, необх
ходимые при
п
посттановке проодукции наа производсство, а такж
же процессс отработки
и технологгии и условвия
оцен
нки качествва для поллучения коондитерскогго изделияя с востреб
бованными
и свойствам
ми.
Теорретические выводы подтвержд
п
дены конкр
ретным прримером разработки нового ви
ида
пекттиносодерж
жащих пряников и методами
м
оценки
о
кач
чества. Кн
нига предн
назначена для
д
науч
чных работников, асспирантов,, студенто
ов и спец
циалистов предприяттий пищеввой
пром
мышленноссти.

Праактикум
з
технолоогічних
розраххунків
у
хліббопекарському ви
иробницттві : навч
ч. посіб. / В. І. Дроб
бот,
В. Г.
Г Юрчак, Л. Ю. Арсеньєва
А
а та ін. ; за ред. В.
В І. Дроб
бот ;
Нац
ц. ун-т харрч. технолл. – Київ : Кондор,, 2016. – 330
3 с. – ф
фонд
біблліотеки.
Аноттація : ви
икладено теоретичніі основи і сутність розрахункків у
хлібоопекарськоому вирообництві. Наведено методич
чні вказіввки до
викоонання тип
пових роззрахунків у технол
логії хлібообулочних виробів за стадіяями
техн
нологічногоо процесу:: під час підготовкки сировин
ни до вирробництва;; розрахун
нку
рецеептур за різзних спосообів приготтування тісста; техноллогічного ообладнанняя; первинноого
облікку виробни
ицтва; у теххнохімконттролі галуззі.

Пуч
чкова, Л.
Л И. Теххнология хлеба. В 2-х часстях. : Ч
Ч. 1 :
Техн
нология хлеба, кондитерс
к
ских и макаронны
м
ых изделлий :
учеб
бник / Л. И. Пучккова, Р. Д.
Д Поланд
дова, И. В.
В Матвееева. –
Сан
нкт-Петребург : Гиорд, 20055. – 559 с. – фонд библиотек
б
ки.
Аннотация : излагаютсяя научные и практич
ческие осн
новы техноологии
хлеб
части,
бопекарногоо
произзводства.
Учебник
содерж
жит
2
систематизирую
ющие науучные основы техно
ологии хлеба и теххнологичесские аспеккты
хлеб
бопекарногоо производ
дства. Расссмотрены основные
о
п
пищевые
веещества зерна и муки
ии
их свойства;
с
п
процессы,
протекающ
щие при производст
п
тве хлеба; свойства основногоо и
допоолнительноого сырья и методы его оценкки; процесссы и оперрации на всех стади
иях
прои
изводства и хранени
ия хлеба; современ
нные техноологии прриготовлени
ия хлеба из
пшен
ничной и ржаной
р
мукки; выход хлеба;
х
прим
менение пи
ищевых дообавок и хл
лебопекарн
ных
улуч
чшителей; пути
п
улучш
шения качеества хлебаа из муки с пониженн
ными свой
йствами и при
п
наруушениях теехнологического проц
цесса; повы
ышение микробиологической чи
истоты хлееба;
осноовные виды
ы хлебобуллочных изд
делий; пищ
щевая ценн
ность хлебаа; вкус и аромат
а
хлееба;
стандартизацияя и безоопасность хлеба; экологичес
э
ские проб
блемы хлеебопекарноого
изводства. В книге обобщены
ы достижен
ния отечесственной и зарубежн
ной науки
и и
прои
прои
изводственн
ный опытт, даны современны
с
ые предстаавления о технологгии хлеба и
систематизировван многоолетний оп
пыт препо
одавания в Московсском Госу
ударственн
ном
Унивверситете пищевых
п
п
производств
в.

Рензяева, Т. В. Техн
нология кондитерс
к
ских издеелий : уччебн.
Г И. Нази
имова, А.. С. Маркков. – 2-е и
изд.,
пос.. / Т. В. Реензяева, Г.
испрр. и доп. – Москваа : Лань, 2017.
2
– 156 с.
Аннотация : представллена класси
ификация кондитерсских изделлий с
испоользованием
м установлленных стаандартами терминов
т
и определен
ний в
облаасти готоовых изд
делий и полуфаб
брикатов кондитерсского
прои
изводства. Охарактееризованы состав и свойсства сырьья и
вспоомогательны
ых матерриалов. Рассмотрен
ны основные теххнологичесские схем
мы
прои
изводства карамели, ириса, конфет,
к
мармеладо-п
м
пастильных изделий
й, шоколаада,
мучн
ных конд
дитерских изделий. Представвлены заккономерноссти форм
мирования и
требования к каачеству полуфабрикаатов и готоввых издели
ий.

Росттовський
й, В. С.. Технологія виробництваа борошн
няних
конд
дитерськи
их вироб
бів. Абеттка конди
итерськогго мистеецтва:
навч
ч. посібник / В. С.
С Ростовський, О. М. Куккуєва. – К
Київ :
Кон
ндор-Видаавництво,, 2016. – 497
4 с.
Аноттація : навведена классифікація борошняни
б
их кондитеерських вирробів і
їх хаарчова цін
нність, дан
ні характерристики ви
икористовууваних сирровини,
напіввфабрикатіів, цукристтих заготоовок, особл
ливості виготовленняя різних видів
в
тіста та
вирообів з ни
их, тістечоок, тортів. Описанаа технолоогія виготоовлення і оздоблен
ння
бороошняних кондитерсських вирробів, наадана харрактеристи
ика інвен
нтарю. Даана
хараактеристикаа умов ви
иробництваа і зберігаання, терм
мінів придаатності ви
иробів. Кни
ига
приззначена дляя навчанняя в коледж
жах, техніккумах, професійно-теехнічних училищах, що
готують конди
итерів, а також стуудентів теехнологічн
них факулььтетів вищ
щих учбоввих
заклаадів.

Росттовський
й, В. С. Технолоогія виро
обництва борошняяних
конд
дитерськи
их вироб
бів : наавчальний
й посібн
ник / В.. С.
Росттовський,, О. В. Ноовікова. – Київ : Лііра - К, 20009. – 5744 с. –
фон
нд бібліоттеки
Аноттація : вп
перше проп
понованомуу в Україн
ні навчальн
ному посіб
бнику
виклладена
к
комплексна
а
техноллогія
вир
робництва
борошн
няних
конд
дитерськихх виробів. Описана технологія
т
икрашання борошнян
них
виготовлеення і при
конд
дитерськихх виробів, дана
д
харакктеристика інвентарю
ю, викладен
ні склад таа властивоості
сироовини та доопоміжних матеріалівв для вироб
бництва кон
ндитерськи
их виробів, технологіїї їх
пригготування. Представвлені відоомості пр
ро дієтичн
ні вироби
и і вироб
би дитячоого
асортименту. Дана
Д
харакктеристикаа харчових інфекцій і отруєнь,, показана необхідніссть
дотрримання ум
мов виробн
ництва і зберігання,
з
термінів придатноссті виробівв, досліджеена
система стандаартизації і сертифікаації продуккції, основвні види коонтролю виробництвва і
якості готової продукції. Наведені вимоги
в
до організаціїї кондитеррського цех
ху, безпеки
и та
охоррони праці.

Н А. Ози
имая тверрдая пшееница дляя макароонных
Ряббченко, Н.
издеелий : монограф
фия. Т.1 : Прод
довольстввенное ззерно
Укрраины / Н. А. Рябчеенко, К. С.
С Берестовой, В. Г.
Г Приваллова ;
Дон
нНУЭТ. – Донецкк : ДонН
НУЭТ, 20
011. – 2008 с. – фонд
библлиотеки.
Аннотация : монограф
фия посвяячена вопр
росам изуучения каачества
отечественногоо сырья для макаронного производсства. Изуучены заккономерноссти
измеенения кач
чества зерн
на под. влиянием аб
биотически
их, биотичееских и ан
нтропогенн
них
фактторов. Проведена товвароведная оценка маакаронних изделий и
из нових со
ортов озим
мой
тверд
дой пшени
ицы, а такж
же компьюттерное мод
делировани
ие комплекксной пищеевой систем
мы
(зерн
но-мука-маакаронные изделия).

Сир
рохман І.. В. Асорртимент і якість ко
ондитерсььких вирообів /
І. В.
В Сирохм
ман, В. Т.
Т Лебеди
инець. – Київ : Центр
Ц
учб
бової
літеератури, 2017.
2
– 636 с. – фон
нд бібліоттеки.
Аноттація : Навведено клаасифікацію і дано товварознавчу характеристику
конд
дитерськихх виробів. Розглянуто
Р
формуванн
ня асортим
менту, вимооги до
якості та прави
ила приймаання кондиттерських ви
иробів.

рохман І.
І В. Яккість і безпечніссть зернооборошняяних
Сир
прод
дуктів : навчальн
ний посіб
бник / І. В. Сироохман, Т. М.
Лозова. – Ки
иїв : Центрр навчалььної літер
ратури, 20006. – 3844 с. –
нд бібліоттеки.
фон
Аноттація : роозглянуто вплив
в
різни
их чинників на якістть і безпеччність
зерна, борошна, крупів, хлібобулоч
чних і маккаронних виробів.
в
Ваагоме
це займає аналіз маатеріалів досліджень
д
ь вітчизнян
них і зарубіжних вчених
в
щоодо
місц
можлливостей поліпшення
п
я якості, вп
пливу осно
овних фактоорів на форрмування якості
я
під час
ч
переероблення, з додаван
нням різни
их нетрадиційних вид
дів сирови
ини, харчо
ових добаввок,
біолоогічно акттивних сп
полук, віттамінних, ферментни
их препарратів, що запобігаю
ють
небаажаним зміінам, особлливо під чаас зберіганн
ня. Значну увагу прид
ділено мікр
робіологічн
ній
безпеці хлібобуулочних ви
иробів, запообіганню утворенню
у
мутагенни
их сполук, афлатоксин
а
нів,
акри
иламіду та інших
і
шкід
дливих реч
човин, оціню
юванні ген
нетично модифіковани
их продукттів.

Скоокан, Л. Е. Миккробиологгия основвных вид
дов сырьья и
полууфабрикаатов в производс
п
стве конд
дитерскихх издели
ий :
мон
нография / Л. Е. Сккокан, Г. Г. Жариккова. – Москва
М
:Д
ДеЛи
прин
нт, 2006. – 148 с. – фонд би
иблиотеки
и.
Аннотация
:
рассм
матриваютсся
вопро
осы
безоопасности
по
микрробиологич
ческим показателям
п
м основн
ных видоов сырьяя и
полууфабрикатоов, использзуемых в коондитерски
их изделияях, что необ
бходимо уч
читывать при
п
форм
мировании их качеества и гарантии
г
его стаби
ильности в процесссе хранен
ния.
Мон
нография предназнач
п
чена для специалист
с
тов кондиттерского п
производсттва, научн
ных
рабоотников, студентов
с
и аспираантов, свяязанных с произвоодством, хранением
х
и
реаллизацией коондитерски
их изделий..

Скообельская
я, З. Г.
Г Техноллогия пр
роизводсттва сахаарных
конд
дитерскихх издели
ий : учебник / З. Г. Скобеельская, Г. Н.
Горяячева. – Москва : ИРПО; ПроОбрИ
Издат, 20002. – 4166 с. –
фон
нд библиоотеки.
Аннотация : рассмотрен
р
ны состав и свойстваа сырья и вспомогате
в
ельных
матеериалов дляя сахарныхх кондитеррских изделий, а такж
же требоваания к
качеству. Описсаны проц
цессы прои
изводства карамели,
к
конфет, и
ириса, пасттилы, зефи
ира,
марм
мелада, шокколада, драаже и халвы
ы.

Технологічн
не
у
устаткув
вання
хлібоп
пекарськ
кого,
мак
каронного і конди
итерськогго виробництв : підручник
п
к / В.
Ф. Петько,
П
О І. Гапонюк, Є. В.
О.
В Петько
о, А. В. Ульяницьк
У
кий ;
ред.. О. І. Гапонюк.
Г
–Київ : ЦУЛ, 20
007. – 4332 с. – ф
фонд
бібіллотеки.
Аноттація : подано
п
клаасифікацію
ю, будову, принципи
и дії і прравила
експ
плуатації
технологіічного
у
устаткуванн
ня
хлібоопекарськоого,
макаронного
і
конд
дитерськогоо виробниц
цтв. Навед
дено метод
дику технологічного і силового
о розрахун
нків
техн
нологічногоо устаткуваання назвааних галузеей, а також
ж технічні характеристики деякких
техн
нологічних машин і ап
паратів.

Технологія борошня
яних кон
ндитерсь
ьких і хлібобуло
х
очних
вир
робів : навчальн
н
ий посіб
бник / Г.
Г М. Лисюк,
Л
О
О. В.
Сам
мохваловаа, З. І. Куучерук таа ін. ; заа ред. Г. М. Лисю
юка. –
Сум
ми : Уніввверситетська книгаа, 2009. – 464 с.
Аноттація : ви
икладено інформацію
і
ю щодо си
ировини для
д
виробн
ництва
конд
дитерськихх і хлібобуулочних ви
иробів, приділено уввагу харчоовим і
дієти
ичним добаавкам, різн
номанітним
м композиттним суміш
шам. Указан
ні вимоги до
д зберіган
ння
сироовини і під
дготовки її
ї до вирообництва. Розглянуті
Р
і наукові ооснови тісстоутворення,
техн
нології різн
них видів тіста, випічних і оздоблюваальних нап
півфабрикаатів, процееси
оздооблення і способи художнього
х
о оздоблен
ння тортівв, тістечокк і печиваа. Викладеено
техн
нології проодукції спееціального призначен
ння, націоональних ккондитерсььких вироб
бів.
Подаано відомоості щодо розрахункку рецепту
ур цієї проодукції, коонтролю та управлін
ння
якісттю, санітаррних вимог до виробн
ництва.

Технохимич
ческий коонтроль макаронн
м
ного производств
ва / Т.
И Казенноов. – Москква :
Шнеейдер, Д. Шнейдерр, Н. Казееннова, И.
ДеЛ
Ли плюс, 2017
2
. – 102 с.
Аннотация : представле
п
ены схемы
ы контроля макаронноого произвводства
на всех
в
этапахх технологгического процесса, а так же схемы коонтроля
готовой продуукции. Прредставлены
ы как стаандартизиррованные, так и
вспоомогательны
ые методи
ики опред
деления каачества мууки, полуф
фабрикатовв и готоввой
прод
дукции. В начале
н
каж
ждой методи
ики привед
дены необхходимые материалы и реактивы
ы. В
отдельном разд
деле описаны методы
ы приготовл
ления реакктивов для проведени
ия испытани
ий.
В кааждой меттодике при
иведены блок-схемы
ы. Технохи
имический контроль макаронноого
прои
изводства может
м
прим
меняться как
к на макааронном прроизводствве, так и наа пельменн
ном
или на
н любом другом
д
прооизводстве,, перерабаттывающем муку.

Технологія борошня
яних кондитерсь
ьких вир
робів : н
навч.
посііб. / за реед. О. В. Самохваалової. – Харків : Видавни
ицтво
Харрків, 2017. – 572 с.
Аноттація : викладено
в
інформац
цію про виробництв
в
во борошн
няних
конд
дитерськихх виробів. Наведено вимоги до
о зберіганн
ня сировини та
підгоотовки її
ї
до виробництв
в
ва. Розгл
лянуто наукові
н
ооснови
тістооутворенняя, технологгії різних ви
идів тіста, випічних і оздоблювальних
напіввфабрикатіів, процеси
и та способ
би художньього оздобллення бороошняних ко
ондитерськких
вирообів. Виклладено теххнології продукції
п
спеціальн
ного призн
начення, національн
н
них
конд
дитерськихх виробів. Подано відомості
в
щодо
щ
розррахунку реецептур ціієї продукц
ції,
конттролю та уп
правління якістю,
я
сан
нітарних ви
имог до вирробництва.

Технологія та лабор
раторний
й практи
икум кон
ндитерсь
ьких
вир
робів і харчових конценттратів : навч. поосіб. / А.. М.
Доррохович, В. М. Коовбаса, В. В. Доро
охович [таа ін.] ; за ред.
А. М.
М Дороххович, В. М. Ковбааси ; Нац
ц. ун-т харрч. техноол. –
Київв : Інкос, 2015. – 632 с.
Аноттація : навведено маттеріал із суучасних тех
хнологій і технохіміччного
конттролю конд
дитерськогго виробни
ицтва та харчових коонцентратіів. Під
час виконання лаборатторних рообіт студеенти погллиблюють знання з технолоогії,
техн
таких як хімія, фізикка. Розглянууто
нологічногоо контролю
ю, фундамен
нтальних дисциплін,
д
вигоотовлення у лабораторрних умоваах кондитер
рських вирробів і харччових концентратів таа їх
конттроль за оргганолептич
чними, фізи
ико-хімічни
и ми, струкктурно-мехханічними показникам
п
ми.

Технології хлібобуло
х
очних вир
робів із продукта
п
ми перер
робки
зароодків пш
шениці : монограф
м
ія / С. Г. Олійник,, Г. М. Ли
исюк,
О. І. Кравчен
нко, О. В.. Самохваалова ; Хаарк. держ
ж. ун-т харрч. та
ХТ, 2014.. – 108 с. – фонд біібліотеки
торгг. – Харкіів. : ХДУХ
Аноттація : узагальнено
у
о результаати багато
орічних доосліджень щодо
теоретичного та
т практич
чного обгррунтуванняя технологіій хлібобуулочних
вирообів підвищ
щеної харчоової га біоллогічної цін
нності з використанняям продукттів перероб
бки
зарод
дків пшени
иці.

Технологічн
не обладн
нання хл
лібопекар
рських і макарон
нних
вир
робництв : підручн
ник / О. Т.
Т Лісовенко [та ін
н.] ; ред. О.Т.
Лісоовенко. – Київ : Наук. думка, 20
000. – 2884 с. – ф
фонд
біблліотеки.
Аноотація : підручник
п
створений
й на основві сорокаррічного доосвіду
виклладання курсу
к
"Теехнологічн
не обладн
нання хліібопекарськких і
макааронних ви
иробництв"" на кафедрах Київського теххнологічноого інститу
уту харчоввих
вирообництв та Українськкого держаавного унівверситету харчових ттехнологій
й. Всі роздііли
підруучника нап
писані за новою
н
конц
цепцією, від
дповідно до
д сучасногго бачення вищої освіти
в Уккраїні і її заавдань у сп
праві підготовки висо
окоосвічени
их фахівцівв, озброєни
их сучасни
ими
знан
ннями фунд
даментальн
них, загалььно-інженер
рних і спец
ціальних д
дисциплін. Особливим
мє
те, що
щ викладкки курсу базуються
б
на теорети
ичних осноовах процеесів, які від
дбуваютьсяя в
робоочих камерах техно¬ллогічного обладнання
о
я, і на цій підставі
п
прроводяться розрахункки з
допоомогою обч
числювальн
ної техніки
и та аналіз процесів
п
і параметрів
п
в машин.

Технохімічн
ний конттроль си
ировини та хліббобулочних і
мак
кароннихх виробів
в : навч. посіб. / В. І. Дрробот, , В
В. Г.
Юрч
чак, , О. А. Білик [та ін.] ; за ред. В.
В І Дробоот ; Нац. ун-т
харч
ч. технол.. – Київ : Кондор, 2015.
2
– 97
72 с. – НУ
УХТ
Аноттація : у книзі
к
наведено загальн
ноприйняті та нові меетоди конттролю
хлібопекаарського і макароонного
сироовини і готової продукції
п
вирообництва, що
щ грунтую
ються на сучасних
с
хімічних,
х
ф
фізичних,
ф
фізикохіміч
чних метод
дах аналізуу. Викладен
но вимоги до якості продукції
п
зза чинними
и державни
ими
стандартами України, стандартаами, гарм
монізовани
ими зі сстандартам
ми ISO, та
міжн
народними стандартами. Наведеено також методи
м
виззначення харчової та фізіологічн
ної
цінності продукції. Розгляянуто організацію роботи лаборраторій.

Технологічн
ні розрахуунки у хл
лібопекар
рському виробни
ицтві
(зад
дачник) : навч. поссібник / В.
В І. Дробо
от, , В. Г. Юрчак, , Л.
Ю. Арсеньєв
А
ва [та ін.] ; за ред. В.
В І. Дроб
бот ; Нац. ун-т харчч.
техн
нол. – Киїїв : Кондоор, 2010. – 440 с. – фонд біб
бліотеки.
Аноттація : наведено стислі теоретичні
т
відомостті й прикклади
розрахунків,
поширен
них
у
хлібопеккарському
виробн
ництві.
Запрропонованоо конкретніі задачі щодо розраху
унку за стад
діями технологічного
о процесу: під
п
час підготовки
и сировин
ни до виробництва; розрахункку рецептуур за різн
них способів
пригготування тіста; технологічногго обладнаання; пер винного ообліку вир
робництва;; у
техн
нохімконтроолі галузі.

нкционал
льные пищевые
п
ингреди
иенты и добавк
ки в
Фун
производств
ве кондиттерских изделий
и
: учебноее пособиее / А.
М
ов. –
Олеейникова, И. Плоттникова, Л Лобоссова, Г. Магомедо
Сан
нкт-Петербург : ГИ
ИОРД, 20115. – 440 с.
с
Аннотация : обобщен
ны сведени
ия о разл
личных функционал
ф
льных
пищевых ингрредиентах и добавкках, испол
льзуемых для
д
повыш
шения
ижения эн
нергетическкой ценноссти кондиттерских иззделий,
пищевой и сни
ы их класси
ификация, химически
х
й состав и физико-хи
имические ссвойства. Представле
П
ены
даны
соврременные структурны
с
ые схемы производст
п
ва различн
ных видов кондитерсских издели
ий,
особ
бенности технологии
т
и при использовании
и нетрадиц
ционного отечествен
нного сыррья,
привведены рецептуры
р
и
ыми
кондитеерских изделий
с наибоолее перспективны
функкциональны
ыми ингред
диентами и добавкам
ми.

Хар
рчові добавки та
т цукри
исті реч
човини в технол
логії
хліббобулочн
них виробів : мон
нографія / В. І. Дробот,
Д
О
О. А.
Біли
ик, Н. І. Савчук,
С
Ю В. Бон
Ю.
ндаренко ; за ред. В.
В І. Дроб
бот ;
М-вво освіти і науки України,
У
Н
Нац.
ун-тт харч. теххнол. – К
Київ :
АрттЕк, 2017. – 253 с. – фонд біібліотеки..
Аноттація видаання : в моонографії розглянуто
р
питання поокращанняя якості
хлібообулочнихх виробів, виготовлеених з бор
рошна з незадовільн
н
ними хлібо
опекарськи
ими
властивостями, за рахун
нок застосування такких харчових добаввок, як сух
ха пшенич
чна
клей
йковина таа ферменттні препарати. Висвітлено інф
формацію щодо виккористанняя в
рецеептурі булоочних вирообів як альттернативи цукру
ц
білоого цукристтих речови
ин, отриман
них
з кроохмалю: гллюкозно-ф
фруктозногоо сиропу та
т мальтозн
ної патоки
и. Наведено
о оптималььне
дозуування харчових доб
бавок і цуккристих речовин, їхх вплив наа якість хл
лібобулочн
них
вирообів, формуування стрруктурно-м
механічних
х властивосстей тіста,, перебіг біохімічних
б
х і
мікрробіологічн
них процесіів у тісті, зб
береження свіжості ви
иробами

Хам
мельман Дж. Хллеб. Теххнология и рецеп
птуры / Дж.
Хам
мельман ; перевод с англ. – 2-е издан
ние. – Сан
нкт-Петеррбург
: Пррофессия, 2017. – 544
5 с.
Аннотация : описаны
о
оссновные ин
нгредиенты
ы и их рольь в произвоодстве
хлеб
бобулочныхх изделий
й, рассмоттрены тех
хнологичесские оперрации,
привведены цеенные праактическиее советы и раскры
ыты «секкреты»
опыттного техн
нолога. Во втором издании
и
до
обавлено много
м
рецептур, прич
чем для вссех
рецеептур подрробно описсаны техноологически
ие особенн
ности полуучения тогго или иноого
изделия. Отделльные главы
ы посвящен
ны мелкош
штучным иззделиям и ххлебу разных стран, что
ч
помоожет в разрработке ноового ассорртимента. Несомненн
Н
ым достои
инством кни
иги являюттся
пошааговые илллюстраци
ии к при
иемам раб
боты с тестом
т
и операцияям отделки.
Пред
дставленны
ые технолоогические операции, приемы работы с тестом и рецептууры
изделий будут востребовваны специ
иалистами предприяттий разногго уровня — от мелкких
пекаарен до кррупных преедприятий,, причем и в повсед
дневной дееятельности, и в целлях
повы
ышения кввалификаци
ии. Книга представл
ляет интеррес не толлько для технологов
т
в и
масттеров хлебоопекарной промышлеенности, но
о и для хлеебопеков-лю
юбителей, выпекающ
щих
хлеб
б в домашни
их условияях.

Хлееб и хл
лебобулоч
чные иззделия. Сырье, технолоогии,
ассоортиментт : учебн
ное посообие / А.
А С. Ром
манов, О
О. А.
Илььина, В. С.
С Иунихи
ина, С. В. Краус. – Москва : ДеЛи прринт,
20166. – 539 с.
Аннотация : приведены
п
обобщенные и актуаализирован
нные сведен
ния о
хлеб
бе как о важнейш
шем пищевом про
одукте, об
б основноом и
допоолнительноом сырье хлебопеккарного производств
п
ва, об аассортименте хлеба и
хлеб
бобулочныхх изделий, об основны
ых стадиях
х и особенн
ностях техн
нологическкого процессса
прои
изводства различных
р
видов хлееба и хлебо
обулоч-ныхх изделий, о дефектаах и болезн
нях
хлеб
ба и хлеебобулочны
ых изделлий, об организац
ции произзводства и контрооле
техн
нологическоого процессса, а такжее о совремеенной закоонодательной базе хлеебопекарноого
прои
изводства. Данное издание
и
соодержит большое
б
количество определен
ний, схем
м и
рисуунков, пояясняющих основныее положен
ния теори
ии и праактики хлеебопекарноого
прои
изводства.

Хлібб наш насущний
й : Викор
ристання
я хліба в українсських
обря
ядах і звичаях / Упоряд.
У
М Ткач, Н.
М.
Н Данилеевська. – К
Київ :
Укрр. Центр духовноої культуури, 200
03. – 218 с. – фонд
біблліотеки.
Аноттація : кни
ига висвітллює приклаади традиц
ційного виккористанняя хліба
як гооловного символу добробуту й життя люд
дини в украаїнському побуті,
в нарродних зви
ичаях та обррядах кален
ндарного та
т родинногго циклів.

Чебботарев, О.
О Н. Технологияя муки, кр
рупы и комбикорм
к
мов :
учеб
бное поссобие / О.
О Н. Чееботарев, А. Ю. Шаззо,
Ш
Я
Я. Ф.
Марртыненко. – Москвва-Ростовв-на-Дону
у : МарТ, 2004. – 6688 с.
– фоонд библи
иотеки.
Аннотация : изложены
ы общие сведения о сырьее мукомолльных,
круп
пяных и коомбикормоввых заводоов. Оценен
но влияние анатомичееского
строения,
ф
физико-хим
мических,
биохим
мических,
структуррно-механи
ических
и
тепллофизическких свойствв на техноллогические свойства сырья
с
и вед
дение технологическоого
проц
цесса. Привведены свеедения об основных процессах при произзводстве муки, крупы
ыи
комб
бикормов. Изложены
ы принцип
пы постро
оения и ведения рразличных помолов и
техн
нологий прроизводства Отдельн
ных видов круп и комбикорм
к
мов. Привеедены общ
щие
сведения о коонтроле и управлени
ии технол
логическим
ми процесссами на мукомольны
м
ых,
круп
пяных и ком
мбикормоввых заводахх.

ревко О. І. Науукові осснови теехнології мінераллізованих продукттів
Чер
харч
чування : монограафія : у 3 ч. Ч. 2. Технолоогія бороошняних кулінарн
них
вирообів, збаггачених на
н біоорганічні сп
полуки каальцію / О
О. І. Череевко, В. М.
М
Миххайлов, М.
М П. Голоовко, М. Л.
Л Серік, І. С. Рогоовий; Харрківський державний
унівверситет харчуванн
х
ня та торггівлі. – Хаарків, 20113. – 137 cc.
Аноттація : викладеноо наукові підходи до розш
ширення спектра використан
в
ння
напіввфабрикатуу кістковоого харчоввого (НКХ
Х) шляхом розробки
и технологгії виробів із
пісоч
чного тістаа з додаван
нням НКХ. Розглянутто сучасні тенденції ззбагаченняя борошнян
них
конд
дитерськихх виробів наа мінеральн
ні речовини
и. Наведен
но комплексс даних що
одо науковоого
обгррунтування технлогічних паараметрів виробниц
цтва напіввфабрикату
у пісочноого
випееченого з використан
нням НКХ
Х, впливу НКХ на його функкціонально-технологіч
чні
властивості. Оц
цінено якіссть запропоонованих теехнологій.

Хар
рчова біоотехнологія : під
дручник / Т. П. Пирог,
П
М
М. М.
Анттонюк, О.
О І. Скрроцька, Н.
Н В. Кігель
К
; Націоналльний
унівверситет харчових
х
х технологгій. – Киїїв : Ліра-К
К, 2016. – 408
с.
Клю
ючові словаа :
Аноттація : систематизовано таа викладеено всі аспекти
а
ххарчової біотехноло
б
гії:
викоористання мікроорган
нізмів і прродуктів їх
хнього меттаболізму в харчових
х технологгіях
(моллочні фермеентовані прродукти таа промисловві заквашуввальні кулььтури для їх
ї одержан
ння,
ферм
ментовані м’ясні вирроби, хлібообулочні вироби,
в
аллкогольні тта безалкогольні нап
пої,
ферм
ментовані продукти
п
р
рослинного
о походжеення, вільні від глюттену харчовві продуктти);
трад
диційні та нові прод
дукти мікрообного син
нтезу як харчові
х
добавки (пол
ліглутаміноова
кисллота, лактуулоза, лакттобіонова кислота,
к
ліікопін, асттаксантин, лютеїн, 2--фенілетанол,
поліссахариди гелан, пуллулан, куррдлан тощо
о) та сучаасні біотеххнології їх
х одержання;
перееваги та недоліки,
н
а також зааконодавчаа база виккористанняя генно-мо
одифікован
них
організмів у хаарчових вирробництвахх.

Хроомеенков
в,
В.
М.
О
Оборудова
ание
х
хлебопека
арного
прои
изводстваа : учебни
ик / В. М.. Хромеен
нков. – Москва
М
:И
ИРПО;
Акаадемия, 20000. – 3200 с. – фонд библиотеки.
Аннотация : рассмотреены основн
ное технол
логическое и трансп
портное
ного произвводства, а также
оборрудование, поточные линии хллебопекарн
машины и ап
ппараты длля вырабоотки мучны
ых кондиттерских иззделий.
Излоожены свеедения о принципах
п
х действияя, конструкктивных оособенностяях, правиллах
раци
иональной эксплуатац
э
ции и безоп
пасного обсслуживанияя каждой ггруппы обо
орудованияя

Cheerednichenko, G. English
E
forr breadmaaking = Чеереднічен
нко Г.
А., Шапран
н Л. Ю.
Ю Англій
йська мова
м
дляя спеціаллістів
бопекарсьької галуззі : навч.. посіб. / G. Chereednichenkko, L.
хліб
Shappran ; Nattional Univversity off Food Tecchnologiess. – K. : N
NUFT,
20166. – 107 с. – фонди
и бібліотеки
Аноттація : спрямовани
с
ий на опанування ділової англійської мови
студ
дентами, якк, навчаютьься за фахоом «Харчо
ові технолоогії». Склад
дається з
п'яти
и розділів, які містятть автентич
чні тексти і передтеккстові й пііслятекстовві вправи для
д
розш
ширення термінологі
т
ічного слоовникового
о запасу, навичок різних ви
идів читан
ння,
переекладу та гооворіння в межах тем
матики хліб
бопекарськоої галузі.

Біли
ик, О. А.
А Персп
пективи використа
в
ання ком
мплексногго хлібоп
пекарськоого
полііпшувачаа «Cвіж
жість К+
+» у технологі
т
ії хлібообулочних
х вироб
бів
[Елеектронний ресурс]] / О. А. Білик, Е.
Е Ф. Халлікова, Н. М. Греггірчак, А.. І.
Марринін // Харчова
Х
наука і теххнологія. – 2015. – №2(31). – С. 90-9
97. – Режи
им
досттупу : http://dspa
h
ace.nuft.eddu.ua/jspuii/handle/1234567899/23399. – Назва з
екраана.
Аноттація : розглянуто
р
технологіічні аспеккти викори
истання кввасолевого
о порошкуу у
вирообництві комплексно
к
ого хлібоп
пекарськогго поліпшувача дляя подовжеення термііну
зберігання хллібобулочни
их виробіів з пшееничного борошна. Наведено
о результаати
теоретичних та експ
перименталльних до
осліджень зі ствоорення комплексно
к
ого
хлібоопекарськоого поліпшувача «Свіжість
«
К+». Роззглянуто процеси, пов’язані з
черствінням, втратою
в
о
органолепти
ичних покказників яккості, які відбуваютться під час
ч
зберігання хлібобулочни
их виробів. Актуальн
ність пред
дставлених досліджен
нь полягаєє в
ширенні асортиментуу комплекссних хлібоп
пекарськихх поліпшуввачів, приззначених для
д
розш
подоовження трривалості зб
берігання виробів.
в
Веелику уваггу приділен
но процесам
м черствін
ння,
що пов’язані
п
з ретроград
дацією і стаарінням оссновних біоополімерів хліба, а таакож теплоо- і
масоообмінними
и процесам
ми. Провееденими до
ослідженняями довед
дено позиттивний впллив
КХП
П «Свіжістьь К+» на пооліпшення якості та подовженн
п
ня зберіганн
ня свіжостіі пшеничноого
хлібаа.

Вик
користання прод
дуктів переробк
п
и ожини
и в теххнології пісочноого
нап
півфабрик
кату [Елеектронний
й ресурс] / О. Б. Шидловськ
Ш
ка, Т. І. Іщ
щенко, І. М.
М
Мед
двідь, А. М.
М Андроосюк // Молодий
М
вчений.
в
– 2016. – №
№12 (39). – С. 70-773.
– Режим
Р
дооступу : http://dsppace.nuft.eedu.ua/jspuui/handle//12345678
89/25220. –
Назвва з екран
на.
Аноотація : розглянуто
р
о доцільніссть викорисстання поррошку з яггід та насін
ння ожини як
джеррела біолоогічно акттивних реч
човин в технології пісочногоо напівфаабрикату для
д
підви
ищення хаарчової ціінності продукції. Встановлен
В
о вплив д
дослідної сировини на
фізико-хімічні,, структурн
но-механічн
ні показники якості тіста
т
та готтових вироб
бів. Наведеено
ичну оцінкку пісочни
их напівфаабрикатів ззбагачених
х продуктаами
поріввняльну оррганолепти
перееробки ожи
ини та надані рекомен
ндації щодо
о їх дозуван
ння.

Гри
ищенко, Т. В. Персп
пективноссть и особенноости
испоользовани
ия изоляята гороххового беелка в хлебопече
х
ении
[Елеектронниуу ресурс]] / Т. В. Грищенко
Г
, Л. Н. Чеерныш, В
В. Н.
Маххинько // Мир наууки и инн
новаций. – Ивановво : Научн
ный
мирр, 2015 – Т. 4., вы
ып. 2. – С. 46-49
9. – Режи
им доступ
пу :
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
456789/233422. – Наазва
з екррана.
Аннотация : з урахуванням вмістуу білка і йо
ого аміноккислотної ф
формули заапропоноваано
викоористання ізоляту горохового
г
о білка для
д
збагач
чення хліб
бобулочних
х виробів з
пшен
ничного борошна.
б
В
Вивчення
технологіч
чних власттивостей п
пропонован
ної сирови
ини
покаазало необххідність знаачного підввищення кіількості вооди для зам
мішування тіста,
т
а таккож
враххування мож
жливості заатемнення м'якушки готових
г
ви
иробів.

Двоохетапне випікання хлібаа з викор
ристанням проміж
жного
вак
куумно-ви
ипарногоо охолодж
ження [Електронн
ний ресурс] / О.
В. Ковальов
К
, І. М. Миколів,
М
Б
Р. Л. Якоб
бчук //
Є. М. Бабко,
Проогресивні технікаа та теххнології харчових вироб
бництв
рестторанногоо господаарства і тооргівлі. – Харків : ХДУХТ,, 2015.
– Вип.
В
2 (22). – С. 2222-232. – Режи
им достуупу :
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
456789/244492. – Н
Назва з
екраана.
Аноттація : роозглянуто й охаракттеризовано «двохетап
пне» випіккання з ви
икористанн
ням
пром
міжного вакуумно-в
в
випарного охолоджу
ування, що
щ
дає змогу до
опікати хлліб
безпосередньо на місці реалізації. Для можл
ливості вп
провадженн
ня цієї тех
хнології бууло
розроблено фіззичну і маттематичну моделі про
оцесу, що продемонсстровано в даній робооті.
Визн
начено опти
имальний час
ч попереднього вип
пікання.

Дор
рохович, А. М. Тагатозаа і мальтитол – інноваційна сир
ровина при
п
вирообництві жувальноої карамеелі [Електтронний ресурс]
р
/А
А. М. Дор
рохович, О.
С. Божок,
Б
Л. С. Мазурр // Харчоова наукаа і технолоогія. – Од
деса : ОН
НАХТ, 20116.
–
№
1.
–
С.
43-48.
–
Реж
жим
доступу
д
Т.
100,
:
456789/255122
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
Аноттація : проведено
п
порівнянн
ня якості цукрів за наступн
ними фізико-хімічни
ими
покаазниками: розчинністть, глікемічний індеекс, калоррійність, ттемпература плавлен
ння,
солоодкість. Поорівняння проводили
п
и за допом
могою комп
плексного показникаа за методоом,
який
й враховуєє значенняя базовогоо зразку(10
0 балів) і коефіцієн
нти вагомо
ості кожноого
покаазника, які визначаютть за методоом Делфі. Розроблено
Р
о рецептурри карамеліі зі знижен
ною
калоорійністю та
т зниженою
ю глікемічн
ністю.

Дрообот, В. І. Дослід
дження впливу
в
шроту
ш
льоону на яккість
хліб
ба [Електрронний ресурс] / В.
В І. Дроб
бот, О. П. Іжевськаа, Ю.
В. Бондаренк
Б
ко // Зерн
нові продуукти і ком
мбікорми
и. – 2015. – №
1
(57).
–
С.
42-45.
–
Режим
Р
:
доступуу
456789/244718. – Н
Назва
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
з екррана.
Аноттація : роззглянуто можливість
м
ь використаання шротуу льону в ррецептурітт пшеничноого
хлібаа для збаггачення ви
иробів фізіологічно-ф
функціоналльними інггредієнтами
и. Результаати
дослліджень свіідчать, щоо внесення шроту лььону покраащує склад
д рідкої фаази тіста, що
спри
ияє дещо інтенсивніш
шому брод
дінню цих зразків тіста. Встан
новлено, що
щ доцільноо в
рецеептурі хлібаа проводитти заміну пшеничного
п
о борошна шротом лььону в кільькості до 5 %,
більш
ше дозуваання шротуу супровооджується погіршенн
ням органоолептичних
х показни
иків
якості виробів, зниженням
м їх об’ємуу та формосстійкості.

Засттосуванн
ня порош
шку з ягід ож
жини в технолоогіях
бороошнянихх кондитерських виробів [Електроонний рессурс]
/ О.. Б. Шид
дловська, В. Ф. Доценко,
Д
І. М. Меедвідь, А
А. М.
Проотивень /// Хлібопеекарська і кондиттерська промислов
п
вість
Укрраїни. – 2015.
2
– № 12. – С. 10–14
4. – Режи
им достуупу :
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
456789/244213. – Н
Назва
з екррана.
Аноотація : розглянуто
р
о доцільніссть викорисстання поррошку з ягід ожини в технологгіях
бороошняних кондитерсь
к
ьких вирообів для підвищенн
ня харчовоої цінностті продукц
ції.
Встаановлено вплив
в
пороошку з ягід ожини на
н структуурно-механ
нічні та ор
рганолептич
чні
покаазники якоссті бісквітн
ного та пісоочного напіівфабрикаттів

Зуйко, В. І. Досліідження зміни фізичних
ф
властивоостей
ничного тіста прри викори
истанні підкислю
п
ювачів
життньо-пшен
[Елеектронний ресурсс] / В. І. Зуйко, Т. А. Си
ильчук, В
В. В.
Циррульніковва // Харч
чова наукка і техно
ологія. – Одеса,
О
20016. –
Т.
10,
Вип.
1.
–
С.
49–53.
–
жим
д
доступу
Реж
:
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/bitstream/12
234567899/23397/1//15.pdf. – Назва з
екраана.
Аноттація : роозроблено склад під
дкислювачіів для при
искорення техноло- гії житніхх і
житн
ньо-пшенич
чних вирообів, що виготовляю
в
ють в умоовах міні-виробницттв і заклаадів
рестооранного господарст
г
тва. Провед
дено аналізз впливу підкислюва
п
ачів «Опти
имальний-1» і
«Опттимальний-2» на фіззичні власттивості тісста у проц
цесі його ф
формуванняя. Визначеено
змінуу волого- і газоутри
имувальноїї здатності, а також
ж формостіійкості тісста у проц
цесі
брод
діння. Встаановлено, що
щ фермен
нтні препар
рати, які містяться
м
у складі піідкислювач
чів,
інтен
нсифікуютьь тістоутвворення, що
щ обумо
ов- лено їхньою д
дією на крохмальні
к
і і
некррохмальні полісахарид
п
ди борошн
на. Дослідж
жено зміну реологічни
их властиво
остей тістаа та
обґруунтовано їхній
ї
впливв на показн
ники якостті готових виробів. В
Визначено, що внесен
ння
підки
ислювачів зменшує в’язкість тіста післ
ля бродінн
ня, що під
дтверджує необхідніссть
скоррочення трривалості даного прроцесу. Внесення розроблени
р
их добавокк забезпеч
чує
скоррочення три
ивалості ви
иробничогоо процесу без
б втрат яккості готовоої продукц
ції

Иссследовани
ие влиян
ния обогаащенной
й сухой сыворотк
с
ки на
кач
чество хл
леба спеециальноого назн
начения [Електроонний
ресуурс] / А. И. Украаинец, О. В. Кочу
убей-Литввиненко, Е. А.
Билык и др.. // Востоочно – Европейск
Е
кий журн
нал перед
дових
нологий. – 2016. – 11(80). – С. 32-41. – Реж
жим досттупу :
техн
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
456789/255550. – Н
Назва
з екррана.
Аннотация : рассмотрен
р
химически
ий состав различных
р
видов сухоой молочно
ой сывороттки.
дложены крритерии и рассчитан
р
комплексн
ный показаттель качесттва сухой сыворотки,
с
Пред
на
осноовании котоорого обоссновано исп
пользовани
ие сухой сы
ыворотки, обогащенн
ной Mg и Mn,
M
в технологии хлеба спец
циального назначени
ия. Оптимаальная доззировка сы
ыворотки для
д
обоггащения и продления
п
свежести пшеничног
п
го хлеба сосставляет 5 % к массе муки.

Киш
шенько, В. Д. Сценаррний під
дхід до розроб
блення
автооматизовааної сисстеми кеерування виробн
ництвом хліба
[Елеектронний ресурс]] / В. Д. Кишенько
К
о, Б. М. Гончаренк
Г
ко, О.
П. Лобок
Л
// Харчова
Х
промислоовість. – 2016. – №19.
№
–С
С. 113118..
Режим
достуупу
–
:
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
456789/244444. – Н
Назва з
екраана.
Аноттація : роозглянуті підходи
п
доо інтенсиф
фікації хліібопекарськкої промисловості, яка
я
задовільняє поопит населення на хлібобуло
очні вироб
би. Основна увага приділяєтьься
поліп
пшенню якості
я
проодукції, раціонально
р
ому викорристанню ресурсів і сировин
ни,
підви
ищенню прродуктивноості техноллогічних лііній. Розв’яязання таки
их задач нееможливе без
б
автоматизації виробницттва на осн
нові сучасних інфоррмаційних технологій
й, передоввих
досяягнень в теоорії та пракктиці автом
матичного керування.
к

Коббець, О. С. Використ
В
ання хаарчових волокон
н у
бороошняних кондитеррських ви
иробах [Е
Електронн
ний ресуррс] /
О. С.
С Кобецьь, В. Ф. Доценко,
Д
О В. Арп
О.
пуль // Хллібопекарсська
і кондитерська проми
исловість України. – К. : 20015. — № 0708 (128-1299). — С. 26--30. – Режим доступуу :
456789/255930. – Н
Назва
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
з екррна.
Аноттація : роззглядаєтьсяя сучасний
й стан та перспектив
п
и розвиткуу продуктівв, збагачен
них
дієти
ичними воллокнами, включаючи
в
и пшеничне волокно,, і їх значеення для гр
ромадськоссті.
Підккреслюєтьсся важливіссть харчоввих волоко
он для лю
юдей, які сстраждаютьь на діабет і
серц
цево-судинн
ні захворю
ювання. Оп
писано осо
обливості хімічного і фракцій
йного склааду
пшен
ничного воолокна. Ви
изначаєтьсяя вплив суміші пшен
ничного воолокна і ем
мульгатора на
комп
плекс клейкковини пш
шеничного борошна.
б
Вивчено
В
вп
плив суміш
ші пшеничн
ного волокн
на і
емулльгатора наа фізико-хім
мічні показзники якостті бісквітноого напівфабрикату.

Кул
линич, В. И. Влияни
ие подккисляющи
их добаавок
струуктурно-м
механичесские свой
йства ржаано-пшен
ничного ттеста
[Елеектронний ресурс]] / Т. А. Сильчук,
С
В. И. Куулинич, В
В. В.
Циррульниковва // Весттник Алм
маатинско
ого техноологическкого
унивверситетаа. – 20166. – № 3 (112). – С. 64-668. – Реж
жим
досттупу
:
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
456789/255980. – Назва з
екраана.
Аноттація : ви
ивчено впллив підкислюючи до
обавок на структурно
с
о-механічн
ні властивоості
житн
ньо-пшенич
чного тістаа . Встановлено, що при
п приготууванні хліб
ба з житньо
ого борошн
на з
підки
ислювачам
ми, м’якуш
шка хліба стає більш еластичною, сухою на дотик з розвинен
ною
струуктурою порристості з гарними
г
рееологічним
ми властивоостями.

Кул
лініч, В. І. Застоссування підкислюв
п
вачів при
и виробни
ицтві
життньо-пшен
ничного хліба [Е
Електронн
ний ресуурс] / Т
Т. А.
Силльчук, В. І. Кулініч, О. М. Сидоренко // Хлібопекарська і
конд
дитерськаа промисловість України.
У
- 2015. - № 05 (1226). С.
3-55.
–
Режим
досступу
:
456789/211622. – Н
Назва
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
з екррана.
Аноотація : досліджено
д
о технологіічний проц
цес приготуування тістта з житньо
о-пшеничноого
бороошна за прискорено
п
ою техноллогію з використанн
ням комплексних поліпшувач
п
чів.
Проааналізованоо вплив пооліпшувачіів на газоу
утворення і кислотон
накопиченн
ня в тісті і на
якістть хліба.

Маттематичн
не модел
лювання прогріву
у тістовоої заготоовки
цил
ліндричноої форми
и [Електрронний ресурс] / М. Г. Деесик,
Ю. С. Телич
чкун, І. М.
М Литовченко, В. І.
І Теличккун // Науукові
ці Національного університету хаарчових технологі
т
ій. прац
20166. – Т. 22, №44. – С. 134-140
0. Режим
м доступ
пу :
http://nbuv.goov.ua/UJR
RN/Npnukhht_2016_2
22_4_18. – Назвва з
екраана.
Аноттація : представлен
п
но результати модеелювання процесу п
прогріву циліндричн
ц
них
тістоових заготтовок з роозмірами, характерни
х
ими для перехідної
п
області віід тонких до
маси
ивних тіл, з урахувванням ефеективних теплофізич
чних харакктеристик заготовокк у
виглляді залежн
ностей, оттриманих експеримен
е
нтальним шляхом. ЗЗалежностіі враховую
ють
масоообмінні прроцеси при
и прогріван
нні виробівв, а саме: зовнішні
з
м
масообміні процеси при
п
випааровуванні вологи з поверхн
ні заготоввки в роб
боче серед
довище з утворенн
ням
зневодненого шару
ш
та внуутрішні маасообмінні процеси при
п переміщ
щенні воло
оги всереди
ину
заготтовки як у вигляді пари з подальшою її конден
нсацією, таак і у виггляді рідин
ни.
Резуультати екксперименттальних досліджень
д
і запроп
понованої математи
ичної мод
делі
підтвверджуютьь доцільністть її викори
истання дл
ля розрахун
нку процесуу прогріву тіста-хлібаа.

Пер
рспективи розши
ирення асортимеенту хліібобулочн
них
вир
робів для
я хворих на целіаакію [Елеектронний
й ресурс] / І.
М. Медвідь,, О. Б. Шидловсська, В. Ф. Доцеенко, Ю. О.
доренко //
/ Хранен
ние и переработкка зерна. – 20177. –
Фед
№3((211).
–
С.
43-488.
–
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
456789/255897.
–
на.
Назвва з екран
Аноттація : проведено
п
аналіз нааукових досліджень
д
щодо моожливості розширен
ння
асортименту хлібобулочн
х
них вироб
бів спеціал
льного при
изначення, а саме дл
ля хворих на
целіаакію. Розгглянуто прроблематикку захворю
ювання, оссновні при
инципи дієєтотерапії та
забеззпеченість ринку України безглютен
новими продуктами
п
и. Проведено анааліз
безгллютенової сировин
ни та сттруктуроуттворювачів для роозробленняя технолоогії
безгллютеновогоо хліба.

Фал
лендиш, Н. О. Перспекттиви виккористанн
ня кліткоовини
насііння гарбуза в теххнології хлібопечен
х
ння / Н. О.
О Фален
ндиш,
Т. О.
О Федороова // Хран
нение и переработ
п
тка зерна. – 2015. – № 1
(1900). – С. 500–51.
Аноттація : робота при
исвячена дослідженн
д
ню впливуу клітковин
ни на
покаазники якоссті хліба таа збереженн
ня його свііжості в прроцесі зберіігання.
Встаановлено, що
щ додаван
ння клітковвини насінн
ня гарбуза при замісі тіста підви
ищує харчоову
цінність виробів, збагачууючи їх білком, вітаміінами та мінеральним
м
ми речовин
нами, а таккож
ч
споввільнює їх черствіння
.

Чер
рниш, Л. М. Впллив соєво-клейкови
инного зб
багачувачча на
якіссть тіста і хліба [Е
Електронн
ний ресур
рс] / Л. М.
М Черниш
ш, В.
М. Махинько
М
о // Хранеение и пеереработкка зерна. – 2016. - № 11
(2077).
–
С.
60-63.
–
Режим
Р
доступуу
:
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
456789/244679. – Н
Назва
з екррана.
Аноттациія : вивчено вплив
в
висоокобілкових
х рослинн
них добавоок на проц
цес бродін
ння
пшен
ничного тісста та якістть готових виробів.

Чор
рна, А. І. Оціінка якоості полімерних пакувалльних
матееріалів длля хлібоб
булочних виробів [Електрон
[
нний ресуурс] /
А. І.
І Чорна, О. С. Шуульга, Л. Ю. Арсен
ньєва // Товарозна
Т
авчий
вісн
ник : збірник науккових прааць. – Вип
пуск 9. – Луцьк : РВВ
Луц
цького НТУ,
Н
20166. – С. 157-166. – Режи
им достуупу :
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
456789/255280. – Н
Назва
з екррана.
Аноотація : наведено
н
реезультати досліджень
д
ь та аналізуу фізико-механічних властивосттей
біороозкладальн
них плівокк. Експерим
ментально підтвердж
жено вплив кожної складової на
властивості пллівки. Розгглянуто ріізні склади
и плівок та
т обрано найбільш
ш оптималььне
співввідношенняя компон
нентів. Доосліджено вплив їстівного покриття на якіссть
хлібообулочнихх виробів. Підтвердж
П
жена доцілььність викоористання їстівного покриття
п
д
для
хлібообулочнихх виробів з метою под
довження строку
с
їх зб
берігання. Запропоно
ований споосіб
нанеесення покрриття не пеередбачає значних
з
еко
ономічних затрат.

Шаран, Л. Корекція
К
мікронуутрієнтногго складуу борошн
няних
конд
дитерськи
их
ви
иробів
компози
иційною
суміш
шшю
[Елеектронний ресурс]] / Л. Шарран, Л. Ар
рсеньєва, Н. Бондаар, А.
Шарран // Храанение и перерабоотка зернаа. - 2016. - № 4(2001). –
С.
455-48.
–
456789/244130. – Н
Назва
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
з екррана.
Аноттація : прооведено доослідженняя з викорисстання мікрронутрієнттної сумішіі у технолоогії
вигоотовлення борошняни
б
их кондитеррських виробів.

Ши
идловськаа, О. Б. Досліджеення мож
жливості використтання
прод
дуктів пеереробки глоду коолючого в технолоогії пісоччного
печи
ива / О. Б. Шидлоовська, І.. М. Мед
двідь, А. М. Шадуура //
Науучные трууды SWorrld. – 20166. – Вип. 1(42), Т. 3. – С. 644–71.
–
Режим
доступу
д
:
456789/233716. – Н
Назва
http://dspace.nnuft.edu.uua/jspui/haandle/1234
з екррана.
Аноттація : роззглянуто доцільність
д
використаання порош
шків із плоодів, м’якотті зі шкірккою
та кісточок
к
гллоду колю
ючого як джерела біологічно
б
активних речовин в технолоогії
пісоч
чного печ
чива для підвищенн
п
ня харчово
ої цінностіі продукц
ції. Встано
овлено впллив
досллідної сироввини на фіізико-хімічні (кількістть та якістьь клейкови
ини, вологіссть, лужніссть,
щілььність, ріввень намоокання), структурно
с
-механічні (граничн
на напруга зсуву) та
органолептичн
ні показники.

