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УДК [664:504] (072) 

У посібнику розглянуті основні біологічні та хімічні контамінанти 

продовольчої сировини і харчових продуктів; шляхи надходження та 

способи зменшення рівня нітратів, нітрозоамінів, пестицидів, токсичних 

елементів, діоксиноподібних сполук, поліциклічних ароматичних вуг-

леводнів  у харчових раціонах; забруднення харчових продуктів ветери-

нарними препаратами. 
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