
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ 

ПЮРЕПОДІБНИХ МАС ІЗ ЗЕРЕН  СОЧЕВИЦІ 

 

2. Інтелектуальна власність 
Оберіть відповідну позицію, поставив позначку  «+». Допишіть відповідну інформацію.  
 

+ Новація запатентована  В яких країнах: Україна 
    

 Подана заява на патент В яких країнах:  
    

 Є ліцензійна угода/ексклюзивне право.  
   

 Інше (Що саме) _________________________________________________________ 
 

3. Вид новації  
Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»   

 

+ Виріб  + Результат науково-дослідних робіт 
+ Технологія  - Інше (оговорюється окремо) 

 

4. Сфери застосування новації 
Оберіть одну або декілька сфер застосування новації шляхом зміни значку «-» на «+».  

- Автомобілі, транспорт і логістика 
+ Агропромисловий комплекс та харчові технології 

- Аеро- і космічні технології 
- Біохімічні технології 

- Будівництво 

- ВПК та безпека 

- Енергетика та енергозбереження 

- IT-технології, ІКТ промисловості і послуг 

- Легка промисловість 

- Морська індустрія та послуги 

- Навколишнє середовище 

- Нано- та мiкротехнології 

- Нові матеріали 
+ Охорона здоров'я 

- Творчі індустрії 

- Туризм і культурна спадщина 

- Інше. (Нижче вкажіть сферу застосування:)  
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5. Новизна 
Чим новація у цифрах або якісно перевершує те, що вже існує та використовується? (Відповідь 

повинна бути стислою та чіткою - до трьох основних аргументів на підтвердження 

перспективності застосування новації на внутрішньому та/або зовнішньому ринках) 

Застосування інноваційних підходів таких як пророщування та екструдування зерна дозволяє 

відрегулювати хімічний склад сочевиці, інтенсифікувати процес приготування  страви,  надати їй 

високих органолептичних властивостей, та поліпшити засвоєння  продукту  в організмі людини. 

Розширення асортименту перших страв для оздоровчого харчування та надання їм бажаних 

властивостей.  

Визначено закономірності зміни хімічного складу сочевиці при застосуванні попередньої 

обробки (пророщування та екструдування), що дозволяє поліпшити її засвоєння в організмі 

людини. Визначено найбільш суттєві зміни біополімерів та мономерів  сировини у процесі 

пророщування сочевиці, як факторів впливу на її засвоєння та утворення біологічно активних 

сполук в процесі біопробудження. Досліджено можливість застосування високотемпературної 

термічної обробки для зміни властивостей сочевиці і отримання сухого напівфабрикату, який 

має високу відновлюваність та седиментаційну стійкість. Показано, що найкращі органолептичні 

властивості та харчову цінність має пюреподібна продукція, виготовлена із застосуванням 

комбінованої обробки сировини та  підібране співвідношення  компонентів, підготовлених за 

різними технологіями. 

Отримано 2 патенти України на корисну модель. 

Розроблено рецептуру і технологію супу-пюре, що має збалансований хімічний склад за 

співвідношенням білків,  жирів та вуглеводів (2,8 : 1 : 4,5), помірну енергетичну цінність 239,2 

кДж, підвищену масову частку вітамінів: В1 , РР,  фолієвої кислоти, вітаміну С, який відсутній у 

сухому та екструдованому зерні, більшу (у 7 разів) масову частку вітаміну Е. 

Розробка може бути реалізована у всіх закладах громадського харчування, в особливості 

людьми, що не споживають продукти тваринного походження. 

Проведено дослідження фізико-хімічних, органолептичних та економічних показників усіх 

розроблених зразків продуктів. Оформлено нормативну документацію – ТІ та ТУ та тимчасові 

технологічні картки. Проведено промислову апробацію продукції на 4 підприємствах. 

6. Стадія розвитку новації 
На якій стадії розробки знаходиться новація? Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»  

- Концепція, її доказ 

- Прототип, який пройшов тестування та доступний для демонстрації 
+ Відпрацьована технологія для дрібносерійного виробництва 
+ Технологія готова до промислового впровадження 

- Комерціалізована 

7. Форма представлення новації  
Оберіть одну або декілька форм шляхом заміни значку «-» на «+»)   

- Демонстраційна модель 

+ Мультімедійна презентація 

- Доповідь 
8. Інформація про відповідального, який подає новацію 

Заклад 

назва  Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) 

адреса  65035 Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ, НДІ, ВНТЗтаМ 

web-сайт www.onaft.edu.ua 

Особа відповідальна за взаємодію  
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посада Начальник Відділу нормативно-технічного забезпечення та метрології 

ПІБ Данилова О.І. 

тел. міськ (048) – 712-41-30 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автор Атанасова В.В. 
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