
ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕ У НОВОМ ПАЗАРУ 

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕХРАМБЕНИХ АДИТИВА 

Прехрамбена технологија- Хемија  2018/2019 

1. Дефиницијаадитива.Поделапремапореклу. 
2. Поделаадитивапреманамени-односнофункционалномсвојству  -категорије. 
3. (интернационалниусвојенисистемпроцене). 
4. Интернационалнаусвојенисистемпроцене ризика од прехрамбених адитива- Анализа ризика (процена 

ризика, управљање ризиком и комуникација о ризику). 
5. Одређивање прихватљивог дневног уноса адитивa(ADI). 
6. Одређивање максимално дозвољене концентрације 
7. Испитивањакојапретходестављањуадитиванапозитивнулисту- процена токсичности  
8. Подкојимусловимасеадитиви и њиховемешавинедодајунамирницама. 
9. Услови додавања адитива у намирницама. 
10.  Намирнице у којима није дозвољено додавање адитива. 
11. Условиквалитетаадитива. 
12. Правилно обележавање и декларисање прехрамбених адитива. 
13. Декларисање прехрамбених адитива  намењених за продају крајњем потрошачу 
14. Декларисањепрехрамбенихадитивакојинисунамењенизапродајукрајњемпотрошачу. 
15. Одређивање прихватљивог дневног уноса адитива. 
16. Законска регулатива 
17. Групеадитива и Е бројеви 
18. Аромезапрехрамбенепроизводе(  подела,употребаи декларисањеарома). 
19. Стабилизатори– ( дефиниција, функционална својства, ризици употребе и процена уноса најважнији 

представници) 
20. Емулгатори и емулгујућесоли-( дефиниција, функционална својства, ризици употребе и процена уноса 

најважнији представници) 
21. Киселинеи регулаторикиселости( дефиниција, функционална својства, ризици употребе и процена 

уноса најважнији представници) 
22. Појачивачи укуса- гутаминати  
23. Модификованискороби -  
24. Боје. Употреба и особине.   
25. Токсичностбоја. 
26. Синтетичкебоје. 
27. Природнебоје 
28. Конзерванси. Подела, примена, употреба, начинделовања, 
29. Употреба и појединачнесупстанце у улозиконзерванаса 
30. Антиоксиданси-дефиниција, поделаи деловања, 
31. Природниантиоксиданси 
32. Најзначајнијегрупефенолнихједињењакојeналазеприменукаоантиоксиданси 
33. Синтетичкиантиоксиданси 
34. Средствазазаслађивање 
35. Адитиви у пекарскојиндустрији- својства и услови употребе адитива из група 

 изаслађивачи, киселине,конзерванси,антиоксиданаси и синергисти антиоксиднаса,емулгатори, 
оксидоредукциона средства за третирање брашна. 



36. Адитиви у индустријипрерадемлека - киселине, базе и соли,емулгатори, стабилизатори, 
средствазазгрушњавање,конзерванси) 

37. Адитиви у индустријипрерадемлека (средства за побољшавање укуса и мириса,заслађивачи, 
антиоксиданси, боје) 

38. Адитиви у индустријипрерадемеса - нитрити и нитрати. 
39. Адитивиу индустријипрерадемеса- антиоксиданси.-синтетски и примарни  
40. Адитиви у индустријипрерадемеса – полифосфати.и појачивачи ароме 
41. Адитиви у индустријипрераде воћа и поврћа ( конзерванси, антиоксиданси, секвестранти, 

хумектанти) 
42. Адитиви у индустрији прераде воћа и поврћа ( боје ,заслађивачи, полиоли) 
43. Адитиви у индустријипрерадевоћа и поврћа ( киселине, регулаторикиселости, емулгатори и 

емулгујуће соли) 
44. Адитиви у индустрији прераде воћа и поврћа  ( ароме , појачивачи аромаи згушњивачи) 
45. Адитиви у индустрији прераде воћа и поврћа (стабилизатори, згушњивачи,средства за 

желирање, учвршћивачи) 
46. Адитиви у индустрији прераде рибе и производарибарства. 
47. Адитивиу индустријикондиторскихпроизвода(конзерванси, антиоксиданси, синергисти). 
48. Адитиви у индустријикондиторскихпроизвода(емулгатори, омекшивачи и средства за 

подмазивање). 
49. Адитиви  у индустрији кондиторских производа( неорганске соли, базе и киселине, ензимски 

препарати). 
50. Адитиви  у индустрији кондиторских производа( боје, средства за заслађивање, средства за 

раздвајање). 
51. Адитиви уиндустријикондиторскихпроизвода(средтвазажелирање, средтвазастварањепене и 

средствазаобрадуповршине). 
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