# Якими продуктами найбільш повно забезпечується енергетична функція їжі:  
+-Хліб, цукор, кондитерські вироби, жири 
-М'ясо, риба, молочні продукти 
-Овочі, фрукти  
-Безалкогольні напої  
-Яєчні продукти, крупи  

# Які продукти   найбільш повно забезпечують пластичну функцію їжі:  
+М'ясні, рибні, молочні та яєчні  
-Хлібобулочні і кондитерські вироби  
-Овочі, фрукти  
-Макаронні та круп'яні   
-Смакові речовини та прянощі  

# Перевищення енергетичної цінності добового раціону їжі протягом тривалого часу призводить до:  
+Ожиріння  
-Цинги   
-Квашиоркору  
-Дистрофії внутрішніх органів  
-Аліментарного маразму  

#При раціональному харчуванні енергетична цінність добового раціону за рахунок вуглеводів повинна бути забезпечена на:   
-11 - 13%  
+54 - 56%  
-30 - 33%  
-20 - 26%  
-76 -78%  

#Тривале споживання великої кількості білків призводить до:  
-Аліментарного маразму  
-Квашіоркору   
-Ксерофтальмії   
-Аліментарного ожиріння  
+Андрогенізації організму  

#До жиророзчинних вітамінів відносяться:  
+А, K  
-В, С, Е, К  
-А, РР, С, -  
-Е, С, В, К  
--, Е, С, Н  

#Біологічна цінність м'яса обумовлена, насамперед, вмістом:  
+Повноцінних білків  
-Поліненасичених жирних кислот  
-Водорозчинних вітамінів  
-Екстрактивних речовин  
-Фосфоліпідів  

#При дослідженні м'яса на 40 см2 виявлено 7 фін. Дати рекомендації щодо його використання:  
-М'ясо підлягає знезаражуванню   
-М'ясо підлягає використанню без обмежень  
-М'ясо підлягає переробці на консерви  
-М'ясо підлягає проварюванню з наступним використанням  
+М'ясо підлягає технічній утилізації  

#Молоко від умовно здорових щодо захворювання на туберкульоз корів з неблагополучного господарства та від реагуючих на туберкулін:  
-Використовується для вигодовування молодняка  
+Використовується після знезаражування   
-Допускається до вживання без попередньої обробки  
-Підлягає технічній утилізації  

# Зерно на мукомельні підприємства допускається тільки із зараженістю комірними шкідниками:  
-Не вище ІІ ступеню   
+Не вище І ступеню  
-Не вище ІІІ ступеню  
-Не допускається взагалі  
-Переробляється незалежно від ступеня зараженості  

#Пастеризація – це метод консервування, який передбачає:  
+Нагрівання продуктів до температури 65-95°С  
-Нагрівання продуктів до температури більше 100°С  
-Нагрівання продуктів до температури більше 130°С  
-Зменшення вологості  продуктів  
-Охолодження продуктів до температури  від 0 до +4°С  

#Більшість страв і кулінарних виробів, які виробляються на підприємствах громадського харчування, потребує реалізації протягом:  
-1-2 годин  
-3-5 годин  
+2-4 годин  
-6-8 годин  
-8-12 годин  

#До підприємств громадського харчування, що виготовляють напівфабрикати, належать:   
+Фабрики - заготівельні, комбінати напівфабрикатів, спеціалізовані заготовчі цехи  
-Фабрики-кухні, кулінарні фабрики  
-Ресторани, домові кухні  
-Магазини кулінарії,  їдальні - роздаточні  
-Спеціалізовані кулінарні цехи, їдальні - заготівельні  

#Стіни у виробничих цехах на харчоблоках повинні бути пофарбовані олійними фарбами або викладені кахлем на висоту не менше:  
-80-100 см  
-100-150 см  
+160-180 см  
-120-160 см  
-200-220 см  

#Чіткий зв'язок з прийомом певної їжі, переважне ураження органів травлення, швидке припинення захворювання після вилучення зі споживання неякісної їжі характерні для:  
-Кишкових інфекцій  
-Харчових алергій  
-Гострих захворювань шлунково-кишкового тракту  
-Хронічних  захворювань шлунково-кишкового тракту  
+Харчових токсикоінфекцій  

#Найчастіше причиною харчових отруєнь продуктами, токсичними за певних умов, є:  
-Зернові продукти  
-Кондитерські вироби з кремом 
+Кісточкові,квасоля,картопля  
-Умовно їстівні гриби  
-Безумовно їстівні гриби  

#До харчових токсикозів відноситься:  
+Ботулізм  
-Сальмонельоз  
-Ерготизм  
-Фузаріотоксикоз  
-Отруєння п’яним хлібом  

#При вивченні фактичного харчування дорослої людини встановлено: частка енергоцінності добового раціону за рахунок білків – 16%, жирів – 28%, вуглеводнів – 56%. Оцініть відповідність вмісту білків, жирів, вуглеводнів, їх рекомендованим часткам в енергоцінності раціону:   
+Частка вуглеводнів достатня, надлишок білків  
-Частка жирів у раціоні недостатня  
-Частка вуглеводнів у раціоні недостатня  
-Частка вуглеводнів у раціоні надмірна  
-Вміст нутрієнтів відповідає рекомендованим відсоткам  

#При аналізі 7-денного меню для хворих гематологічного відділення МКЛ, з’ясовано, що в лікувально-дієтичному харчуванні недостатньо використовуються продукти, які є джерелом цианкобаламіна. Які продукти має рекомендувати помічник санітарного лікаря в якості основного джерела вітаміна В12?  
+Рибу, печінку  
-Фрукти, овочі  
-Цитрусові  
-Круп’яні вироби  
-Молоко та молочні продукти  

#При організації санітарно-курортного харчування осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, було заплановано забезпечити регламентовану кількість у раціонах нутрієнтів, що вступають у конкурентні взаємовідносини з радіонуклідами та запобігають їхньому всмоктуванню у шлунково-кишковому тракті. Які нутрієнти мають пріоритетне значення для забезпечення вказаної біологічної дії їжі?  
-Залізо, цинк, легкозасвоювані вуглеводи  
+Калій, кальцій, харчові волокна  
-Рослинні жири, харчові волокна  
-Жиророзчинні вітаміни, тваринні білки  
-Магній, фосфор, рослинні білки  

#Із харчового анамнезу відомо, що пацієнтка не дотримується правил раціонального харчування: часто переїдає, останній прийом їжі за 15-20 хв. перед сном, віддає перевагу жирній їжі, що містить багато вуглеводнів. При диспансерному обстеженні поставлений діагноз: аліментарно-конституційне ожиріння ІІІ ступені. Який із перелічених  аліментарних факторів ризику є головним при ожирінні?  
-Підвищене вживання вуглеводнів  
-Підвищене вживання жирів  
-Недостатнє вживання клітковини  
-Порушення режиму харчування  
+Енергетична збитковість харчування  

#При обстеженні кондитерського цеху та аналізу результатів дослідження зразків 
кремових виробів встановлено, що концентрація цукру у водній фазі кремів становить 50%. Якої мінімальної концентрації цукру у водній фазі кремів мають дотримуватися виробники цих кремових виробів?  
-55%  
+60%  
-50%  
-85%  
-40%  

#При лабораторному дослідженні молока встановлено: кислотність – 19оТ, жирність – 2,5%, густина – 1,023 г/см3, проби з розоловою кислотою та розчином Люголя – негативні. Який метод фальсифікації молока було використано у цьому випадку?  
-Додавання соди  
+Розведення водою  
-Додавання крохмалю  
-Зняття вершків  
-Додавання соди і крохмалю  

#При обстеженні харчоблоку будинку відпочинку для дорослих, стало відомо, що 
напередодні на склад завезли овочеві консерви. При зовнішньому огляді банок відмічено:банки мають глибокі вм’ятини, при надавлюванні на дно і кришку углинаються усередину та не зразу повертаються в початкове положення, ржі не має, банки герметичні та змащені технічним жиром. Визначити бомбаж:  
-Хімічний  
+Фізичний  
-Біологічний  
-Змішаний  
-Фізико-хімічний  

#При аналізі Протоколів (Ф-345-о) дослідження готових страв на калорійність, розбіжності між фактичною та теоретичною калорійністю в готових блюдах становлять: борщ – (-12%), суп – (-9%), котлета – (+9%), шніцель – (-12%), компот – (-11%). В якій із цих готових страв виконання калорійності задовільне?  
+Суп  
-Котлета   
-Шніцель   
-Компот   
-Борщ   

#При вивченні фактичного харчування дорослої людини встановлено: частка енергоцінності добового раціону за рахунок білків – 16%, жирів – 25%, вуглеводнів – 59%. Оцініть відповідність вмісту білків, жирів, вуглеводнів їх рекомендованим часткам енегоцінності раціону:  
+Частка вуглеводнів у раціоні недостатня, надлишок білків.  
-Частка жирів у раціоні недостатня   
-Частка вуглеводнів у раціоні недостатня  
-Частка вуглеводнів у раціоні надмірна  
-Вміст нутрієнтів відповідає рекомендованим часткам енергоцінності  

#У дитячому санаторії виникло масове харчове отруєння після вживання йогурту,виготовленого на молокозаводі. Серед працівників заводу виявили людей з гнійничковими захворюваннями шкіри. Визначити характер харчового отруєння  
-Ботулізм  
-Сальмонельоз  
-Афталотоксикоз  
-Ерготизм  
+Стафілококова токсикоінфекція  

#У селищі міського типу зареєстровано спалах харчового отруєння. Діагноз "ботулізм" установлено на підставі клінічної картини захворювання. Які з перелічених продуктів необхідно, у першу чергу, відібрати на аналіз для підтвердження діагнозу:  
-Картопля  
-Молоко пастеризоване Б   
+Консерви   
-М'ясо відварне   
-Капуста  

#Укажіть кратність обстеження на патогенний стафілокок робітників підприємств по випуску кремових кондитерських виробів:  
-Один раз на місяць  
-При вступі на роботу, в подальшому по епідпоказанням  
+Один раз в шість місяців  
-Один раз на рік  
-Один раз в квартал  

#Раціональним визначають таке харчування:  
+Це харчування, яке задовольняє енергетичні пластичні та інші потреби організму і при цьому забезпеючи необдний рівень обміну речовин  
-Продукти придбані на ринку  
-Висококалорійна їжа  
-Низькокалорійна їжа   
-Смачне і поживне харчування  

#Укажіть, які показники враховуються у фізіологічних нормах потреб в харчових речовинах і енергії:  
+Професія, вік, стать  
-Національність  
-Стан здоров'я  
-Побутові умови  
-Маса тіла  

#Що розуміють під біологічною цінністю харчових продуктів  
-Ступінь забезпеченості потреб людини в енергії  
-Вміст вітамінів  
-Вміст білків, жирів, вуглеводів   
+Вміст у продуктах усіх незамінних (есенціальних) нутрієнтів  
-Вміст мінеральних речовин  

#Які вітаміни найчастіше руйнуються при термічній обробці продуктів:  
-Фолацін  
-Ніацин   
-Вітамін Д   
+Аскорбінова кислота  
-Вітамін Е  

#Укажіть основні види лікувально- профілактичного харчування:  
+Лікувально-профілактичні раціони, молоко, кисломолочні продукти і пектин  
-Спеціальні пайки  
-Спеціальні сніданки і обіди  
-У будь-якому вигляді, що забезпечує добову калорійність раціону харчування   
-Стіл №15  

#Який із перелічених методів є найбільш ефективним у профілактиці стафілококових токсикоінфекцій:  
-Зберігання їжі в холодильнику  
-Своєчасне проведення флюорографії  
-Миття рук перед споживанням їжі   
+Попередження можливості розмноження стафілококів у харчових продуктах і продукції токсину  
-Своєчасне і повноцінне харчування  

#В суботу буфетниця обгорнула нереалізовані пиріжки з капустою целофановою плівкою і халатом. В понеділок після вживання запліснявілих пиріжків у школярів з'явилась біль у животі, нудота, блювота. Що це було:  
-Отруєння токсичним металом  
+Афлатоксикоз  
-Отруєння речовинами, що мігрували з целофанової плівки  
-Токсикоінфекція   
-Отруєння пестицидами  

#Найбільш чутливими до нітратів є:  
-Особи похилого віку  
+Діти перших місяців життя  
-Хворі з анемією  
-Хворі з порушенням серцево-судинної і дихальної систем  
-Хворі з дисбактеріозом кишечника  

#В яких продуктах, перш за все, необхідно контролювати вміст ртуті:  
+Рибі і рибопродуктах  
-Рослинних продуктах і консервах   
-Молочних та м'ясних продуктах  
-В кавунах  
-В усіх перелічених  

#Які показники продуктів не визначають під час проведення їх органолептичного дослідження  
-Наявність сторонніх домішок  
-Колір, запах   
+Кислотність  
-Смак  
-Зовнішній вигляд, консистенція  

#Укажіть страви і вироби, які заборонено виготовляти на підприємствах громадського харчування  
-Котлети із м'ясного фаршу  
+Вироби із м'ясних обрізків, макарони по-флотські, приготування сиру із непастеризованого молока  
-Кондитерські вироби  
-Котлети   
-Пиріжки з лівером  

#Для оцінки режиму харчування людини визначався розподіл калорійності за прийомами їжі. Серед страв, що споживаються під час сніданку є чай з цукром – 2 десертні ложки настакан чаю. Одна така ложка складає 10 г, а за таблицею хімічного складу продуктів енергетична цінність цукру є 397 ккал. Якою буде калорійність сніданку за рахунок чаю з цукром?  
+79,4 ккал  
-794 ккал  
-400 ккал  
-25%  
-Визначити за такими даними не можливо  

#Під час обстеження харчоблоку міської лікарні встановлено, що харчоблок  розміщений уокремому корпусі, має весь необхідний склад приміщень і обладнання. Готова до споживання  їжа транспортується у лікувальні корпуси  закладу спеціальним медичним персоналом. Яку назву має такий вид харчоблоку лікарні?  
-Децентралізована система  
-Лікарняна система  
-Громадське харчування  
+Централізована система  
-Лікувальне харчування 

#Під час розслідування спалаху харчового отруєння  було встановлено: одночасно захворіли 20 людей, що їли у їдальні; всі постраждалі пов’язують  погіршення здоров’я із споживанням м’яса телятини, що подавали холодним. Постраждалі скаржились на гострий початок захворювання, серед повного здоров’я. Після прийому їжі через 11-14 годин з’явилась загальна слабкість, болі у животі, нудота, блювання, пронос, біль у суглобах, головний біль. Було підвищення температура до 380-400.Зовні хворі мають такий вигляд: загальмовані, пригнічені, загострені риси обличчя, запалі очі. Такий стан здоров’я продовжувався 1-2 доби. Всі одужали. Який попередній діагноз може бути встановлений в такій ситуації?  
+Харчова токсикоінфекція сальмонельоз  
-Харчова токсикоінфекція кишковою паличкою
-Афлатоксикоз 
-Дизентерія  

#Під час розслідування спалаху харчового отруєння  було встановлено: захворіли 4 людей з 10, що сумісно їли у гуртожитку. Всі постраждалі є студенти та їх гості. Скарги такі: сухість у роті, спрага, нудота, блювання, пронос, важкість у надчеревній ділянці –  через кілька годин симптоми зникли, але з’явились розлади зору – туман, сітка перед очима, двоїння в очах при читанні. У одного хворого були симптоми, пов’язані з порушенням ковтання,  зміна тембру голосу, мова утруднена. Було важко утримувати шию у вертикальному положенні. Який попередній діагноз може бути встановлений в такій ситуації?  
-Холера  
-Сальмонельоз 
-Дизентерія  
-Стафілококова інтоксикація 
+Ботулізм  

#До лікарні доставлені 8 людей - всі члени 2 родин, що збирали в лісі гриби, які потім приготували та з’їли. Серед грибів були печериці, опеньки та гриби, що порадили збирати сусіди. Вони називали їх сироїжки. Захворіли всі збирачі грибів. Через декілька годин з’явився різкий біль у шлунку, нудота,  блювання, пронос, далі приєдналося стрімке наростання уражень печінки, нирок, різке зневоднення організму, розлад ССС та ЦНС. 3 людей вмерли. Який попередній діагноз може бути встановлений в такій ситуації?  
-Отруєння грибами - мухомори  
-Отруєння грибами - умовно-їстівні  
-Харчовий ботулізм  
-Ерготизм  
+Отруєння грибами - бліда поганка  

#Хлопчик 10-ти років скаржиться на загальну слабкість, часті респіраторні захворювання, швидку втомлюваність, зниження фізичної активності, кровоточивість ясен, часті синці від незначного удару, петехії на ногах. Недостатність якого вітаміну може мати місце у даному випадку?  
-Тіаміну  
-Вітаміну А  
-Вітаміну -  
-Рибофлавіну  
+Аскорбінової кислоти  

#Студентка, 20 років, з масою тіла 55 кг отримує з добовим раціоном харчування 45 г білка, 55 г жиру і недостатню кількість кальцію. Які продукти необхідно передусім включати до раціону студентки?  
+Домашній сир  
-Квасолю  
-Мед  
-Моркву  
-М’ясо  

#Добовий раціон харчування дівчина 14 років містить вітаміни: А – 1,5 мг, В1 –1,8 мг, В2 – 2 мг, С – 20 мг. Об’єктивно: дівчина середньої маси тіла, слизові оболонки та шкіра без змін. Дівчина часто хворіє на ГРЗ, після яких спостерігаються точкові крововиливи в місцях тертя  одягу (манжети, гумки, пояси). Найбільш ймовірно у дівчини має місце:  
+С - гіповітаміноз  
-В6 - гіповітаміноз  
-В1 - гіповітаміноз  
-В2 - гіповітаміноз  
-А - гіповітаміноз  

#Через 2 год. після вживання у їжу недовареної квасолі у хворого виникли: нудота, блювота, діарея. Який токсин пептидної природи зумовив виникнення даного харчового отруєння?  
+Фазин  
-Соланін  
-Мускарин  
-Мускаридин  
-Фалотоксин  

#У дитячий табір відпочинку завезли консерви. При зовнішньому огляді банок відмічено, що вони мають глибокі вм'ятини, кришки після натискання не одразу повертаються в початкове положення, іржа відсутня, банки змащені технічним жиром. Визначте вид бомбажу.  
-Біологічний  
-Хімічний  
+Фізичний  
-Фізико-хімічний  
-Змішаний  

#Хворому з діагнозом інфаркт міокарда у перші 2 доби лікар призначив пиття 7-8 разів протягом дня по 50 –75 г різних напоїв. Які з названих напоїв забороняється вживати хворому?  
-Напівсолодкий чай  
+Виноградний сік  
-Відвар шипшини  
-Мінеральні лужні води без газу  
-Рідкі киселі  

#Для населення, яке проживає на радіаційно-забрудненій території, з метою виведення з організму радіонуклідів рекомендується включити в раціон харчування пектини. Які з наведених продуктів є основним джерелом пектинів?  
-Макарони  
+Овочі та фрукти  
-Молоко  
-М’ясо  
-Хліб  

#При вивченні фактичного харчування дорослої людини встановлено: частка енергоцінності добового раціону за рахунок білків – 16%, жирів – 25%, вуглеводів – 59%.Оцініть відповідність вмісту білків, жирів, вуглеводів їх рекомендованим часткам в енергоцінності раціону.    
-Частка жирів у раціоні недостатня  
-Частка вуглеводів у раціоні недостатня  
+Частка вуглеводів у раціоні недостатня, надлишок білків  
-Частка вуглеводів у раціоні надмірна  
-Вміст нутрієнтів відповідає рекомендованим часткам енергоцінності  

#Визначте енергетичну цінність харчового раціону  студента, основний обмін якого становить 900 ккал, енерговитрати на всі види діяльності протягом  доби становлять 2100 ккал.  
-Енергетична цінність добового раціону - 2100 ккал  
-Енергетична цінність добового раціону - 900 ккал  
-Енергетична цінність добового раціону - 1090 ккал  
-Енергетична цінність добового раціону - 1545 ккал  
+Енергетична цінність добового раціону - 3090 ккал  

#У добовому харчовому раціоні жінки, 23 років, вагове співвідношення білків, жирів та вуглеводів становить 1:1:6. Які корективи слід внести до складу раціону з метою його гігієнічної оптимізації?  
-Збільшити вміст жирів  
-Збільшити вміст білків  
-Збільшити вміст вуглеводів  
-Корективи не потрібні  
+Зменшити вміст вуглеводів  

#В дитячому дошкільному  закладі проведено аналіз добового набору продуктів встановлено, що до складу меню входять: молоко, масло вершкове, м’ясо, гриби, риба. Який з перерахованих продуктів необхідно вилучити з меню дитячого дошкільного закладу?  
-Риба  
+Гриби  
-М’ясо  
-Масло вершкове  
-Молоко  

#При аналізі режиму харчування студентів у санаторії-профілакторії виявлено, що калорійність сніданку складає 40% добової енергоцінності, обіду – 40% та вечері – 20% добової енергоцінності відповідно. Що з перерахованого необхідно зробити для гігієнічної оптимізації режиму харчування студентів?  
+Знизити калорійність сніданку  
-Знизити калорійність вечері  
-Знизити калорійність обіду  
-Підвищити калорійність вечері  
-Підвищити калорійність сніданку  

#У селищі міського типу зареєстровано спалах харчового отруєння. Діагноз “ботулізм” установлено на підставі клінічної картини захворювання. Які з перелічених продуктів необхідно у першу чергу відібрати на аналіз для підтвердження діагнозу?  
-Капуста  
-Картопля  
+Консерви  
-Молоко пастеризоване  
-М’ясо відварне  

#У приймальне відділення місцевої лікарні у травні місяці госпіталізовано двоє дітей з однієї родини у віці 4 і 6 років зі скаргами на нудоту, шкрябання в горлі, блювоту, часті рідкі випорожнення. Захворювання почалося незабаром після вживання картоплі, звареної в шкірці. При огляді картоплі, уживаної в їжу родиною, виявлено багато порослих і позеленілих бульб. Найбільш ймовірний причинний фактор отруєння:  
-Фагін  
-Фазин  
-Амигдалін  
+Соланін  
-Афлотоксин  

#Хворий С. госпіталізований у лікувально-профілактичний заклад з діагнозом дифілоботріоз. Причиною даного захворювання може бути вживання у їжу недостатньої термічної обробки:    
-Свинини  
-Баранини  
-Яловичини  
+Риби  
-М'яса птиці  

#У відділенні інтенсивної терапії та реанімації поступив хворий зі скаргами на погіршення зору (туман в очах, двоїння), розлад ковтання. Лікар встановив діагноз отруєння ботулотоксином. Напередодні хворий споживав молоко, сир, круп’яні вироби, тушонку домашнього приготування, свіжі овочі. Який із продуктів може бути причиною харчовогоотруєння?  
+Тушонка домашнього приготування  
-Свіжі овочі  
-Молоко  
-Сир  
-Круп’яні вироби  

#Серед вихованців дитячого будинку зареєстровано випадок масового харчового отруєння. Згідно епідеміологічного анамнезу причиною слугувало вживання в їжу тістечок з кремом, що зберігалися на харчоблоці із порушенням температурного режиму. Який із перелічених методів є найбільш ефективним у профілактиці стафiлококових токсикозів?  
+Попередження можливості розмноження стафiлококiв у харчових продуктах i продукування токсину  
-Ліквідація носiйства стафiлококiв серед робітників на харчових об'єктах  
-Ліквідація носiйства стафiлококiв серед тварин  
-Виключення можливості обсемінення стафiлококами харчових продуктів  
-Дотримання установлених режимів теплової обробки їжі   

#У 70% обстежених встановлено збільшення розміру щитовидної залози. Якого мікроелементу не вистачає в раціоні харчування.  
-Фтор  
+Йод  
-Кальцій  
-Залізо  
-Магній  

#У дитини спостерігаються ознаки рахіту. При недостачі якого вітаміну виникає це захворювання:   
-Вітамін С   
-Вітамін Е  
-Вітамін А  
-Вітамін РР  
+Вітамін - (кальциферол)  

#Відмічаються ознаки порушення нормального розвитку і функцій чоловічих та жіночих статевих систем. Якого вітаміну не вистачає в раціоні харчування?   
-Вітамін С   
-Вітамін В  
-Вітамін А  
-Вітамін РР  
+Вітамін Е (токоферол)  

#Відмічаються ознаки харчового поліневриту або хвороби “бері-бері”. При дефіциту якого вітаміну виникає це захворювання?  
-Вітамін С   
+Вітамін В1 (тіамін)  
-Вітамін -  
-Вітамін А  
-Вітамін РР  

#При дефіциту якого вітаміну виникає гемералопія “куряча сліпота”  
-Вітамін С   
+Вітамін А (ретінол)  
-Вітамін -  
-Вітамін В  
-Вітамін РР  

#Що треба розуміти під раціональним харчуванням?  
-Режим харчування  
-Своєчасний прийом їжі  
-П’ятиразове харчування  
+Збалансованість денного раціону по Б:Ж:В, калорійності та мінеральним речовинам  
-Трьохразове харчування  

#Назвіть основну функцію білка в організмі людини?  
+Пластична. Білки є основним будівельним матеріалом  
-Енергетична  
-Ферментативна  
-Протоплазматична  
-Метаболічна  

#Назвіть основну функцію жирів в організмі людини?  
-Пластична  
-Ферментативна  
-Протоплазматична  
-Метаболічна  
+Основна функція - енергетичне  

#Назвіть основну функцію вуглеводів в організмі людини?  
-Пластична  
-Ферментативна  
-Протоплазматична  
-Метаболічна  
+Основна функція - енергетична  

#Яка мінеральна речовина формує кісткову тканину?  
+Кальцій  
-Залізо  
-Мідь  
-Йод  
-Магній  

#При недостачі якого мікроелемента у людини найчастіше виникає анемія?  
+Залізо  
-Кальцій  
-Мідь  
-Йод  
-Магній  

#Назвіть методи консервування продуктів низькою температурою.  
-Висушування  
+Охолодження та заморожування  
-Пастеризація  
-Стерилізація  
-Сублімація  

#При недостачі якого мікроелементу виникає карієс?  
-Магній   
+Фтору  
-Залізо  
-Мідь  
-Кальцій  

#Пiсля урочистої вечерi виник спалах харчового отруєння. Постраждали 5 чоловiк. Попереднiй дiагноз - ботулiзм. Який продукт ви направите в лабораторiю для токсикологiчного дослiдження?   
+Консерви грибнi  
-Хлiбобулочнi вироби  
-Морозиво  
-Молоко  
-Тiстечка з заварним кремом  

#При оцiнцi добового рацiону харчування екскаваторника вам необхiдно визначити спiввiдношення мiж бiлками, жирами та вуглеводами (Б:Ж:В). Яке спiввiдношення при збалансованому харчуваннi буде бiльш оптимальним?   
-2:1:4  
-1:2:3  
-3:1:2  
+1:1,2:4,6  
-4,6:1,2:1  

#Вам доручено провести бесiду з профiлактики отруєнь грибами. Вкажiть, якi гриби вiдносяться до їстiвних.   
+Бiлий гриб  
-Сатанинський гриб  
-Мухомор  
-Блiда поганка  
-Гриб трутовик  

#Вкажiть, яке захворювання може виникнути у дiтини віком вiд 1 до 3 рокiв при тривалому вживаннi харчових продуктів з низьким вмістом вітаміну -?   
-Куряча слiпота  
-Берi-берi  
-Цинга  
-Дерматит  
+Рахiт  

#Пiсля святкового обiду в сiм‘ї виник спалах харчового отруєння. Постраждали 4 чоловiка. Попереднiй дiагноз - стафiлококова iнтоксикацiя. Який продукт ви направите в лабораторiю для бактерiологiчного дослiдження?   
-Хлiб ”Дарницький“  
-Вафлі „Артек”  
+Тiстечка з заварним кремом  
-Шоколадні цукерки  
-Яблука, апельсини  

#Ви проводите контроль за якiстю пастеризацiї молока по термограмам. Нижче якого показника низькотемпературна  пастеризацiя буде неякiсною?   
+63оС  
-85оС  
-90оС  
-100оС  
-120оС  

#Ви проводите контроль результатiв лабораторного дослiдження якостi м‘яса. Згiдно протоколу аналiзу в 48 зрізах виявлена 1 трихiнела. Вкажiть шляхи реалiзацiї такого м‘яса.   
+Направляється на утилiзацiю  
-Направляється на годування тварин  
-Реалізація без обмежень  
-Реалізація пiсля проварювання  
-Реалізація пiсля заморожування  

#При аналізі свіжості молока проводять пробу на редуктазу та здатність до зсідання. На основі якого з наведених показників можна ще встановити свіжість молока?  
+Кислотність  
-Густина  
-Жирність  
-Сухий залишок  
-Вміст сторонніх домішок  

#Який відсоток добового раціону повинен забезпечити сніданок при триразовому харчуванні (%)? 
-10-15 
-15-20 
-20-25
+25-30 
-30-35 

#Назвіть один з основних принципів лікувального харчування: 
-Забезпечення фізіолого-гігієнічних потреб організму хворої людини в енергії та харчових речовинах 
-Врахування місцевого та загального впливу їжі на організм хворої людини 
-Використання харчових продуктів виключно місцевого виробництва 
-Задоволення звичних для хворого вимог щодо смакових властивостей їжі 
+Врахування біохімічних та фізіологічних особливостей обміну речовин в організмі хворої людини 

#У яких випадках енергетична цінність добового раціону повинна перевищувати енерговитрати: 
-У вагітних жінок 
-У спортсменів 
-У дітей 
-У людей похилого віку 
+У жінок, що годують дітей груддю 

#Дайте визначення поняттю “режим харчування”:
-Різноманітне харчування, приємні органолептичні властивості, відповідні умови прийому їжі 
+Кратність прийому їжі протягом доби, інтервали між ними, розподіл енергетичної цінності та харчових речовин по окремим прийомам їжі 
-Статус організму, обумовлений його харчуванням 
-План харчування колективу, перелік готових страв, розподілених по прийомах їжі, з перерахуванням харчових продуктів, зазначенням їх кількості, енергетичної цінності та хімічного складу 
-Раціональне, здорове, повноцінне харчування, яке забезпечує нормальний ріст та розвиток організму. 

#Дайте визначення терміну "раціональне (здорове, повноцінне) харчування": 
-Харчування, що забезпечує надходження в організм достатньої кількості білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних солей 
-Харчування, що викликає емоційне смакове задоволення 
-Харчування, що забезпечує нормальний зріст і розвиток організму, гомеостаз внутрішнього середовища, стійкість до несприятливих умов навколишнього середовища 
-Харчування, що відповідає ферментативним можливостям травної системи та біологічним ритмам організму 
-Харчування, адекватне енерговитратам організму. 

#Авітамінози – це: 
-Патологічні стани, пов’язані з надходженням надзвичайно великої кількості вітамінів
-Хвороби, що виникають при повній відсутності в їжі якого-небуть вітаміну 
-Патологічні стани, обумовлені недостатнім надходженням вітамінів з їжею 
-Патологічні стани, обумовлені поганим засвоєнням вітамінів
+Хвороби, що виникають при повній відсутності в їжі або повному порушенні засвоєння якого-небудь вітаміну 

#За сучасними уявленнями, вітаміни – це:
-Органічні речовини, які є сполукою складних ефірів триатомного спирту і
жирних кислот
+Низькомолекулярні  органічні  сполуки, необхідні  для  здійснення  механізмів
ферментативного каталізу, нормального  обміну  речовин, підтримання  гомеостазу, біохімічного забезпечення усіх життєвих функцій організму
-Незамінні, есенціальні речовини, без яких неможливе життя, ріст та розвиток організму
-Поліоксикарбонільні сполуки та їх похідні.
-Високомолекулярні амінокислот.
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