
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

Удосконалення технології двошарового желейного мармеладу  

без або зі зниженим вмістом цукру 

 

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 перспек-

тивності застосування новації на внутрішньому та/або зовнішньому ринках) 

 

Обґрунтовано можливість підвищення якості двошарового мармеладу і розширення асорти-

менту желейних виробів на різних драглеутворювачах за рахунок використання крохмальних си-

ропів, фруктози та полідекстрози. Враховуючи суттєве значення цукрози у процесі структуроут-

ворення желейних мас проведено аналіз вуглеводного профілю, технологічних властивостей 

різних крохмальних сиропів і рецептур желейних виробів, що дозволило обґрунтувати вибір си-

ропів для використання при приготуванні мармеладу на пектині та на агарі. Серед чинників, що 

впливають на якість мармеладу і формують споживчі переваги при виборі мармеладних виробів, 

найбільш значущими є його текстурні властивості та органолептичні показники. Тому, на підставі 

комплексу досліджень реологічних та структурно-механічних властивостей желейних і піноподіб-

них мас для двошарового мармеладу, для регулювання структури готових виробів рекомендо-

вано використання полідекстрози при заміні більш ніж 50 % цукру на крохмальні сиропи або 

фруктозу. Масова частка полідекстрози, що забезпечує потрібну міцність мармеладних драглів 

залежить від співвідношення вуглеводів в желейному мармеладі та виду драглеутворювача. 

Використання крохмальних сиропів в поєднанні з полідекстрозою, а також фруктози з полі-

декстрозою сприяє кращому збереженню якості двошарового мармеладу протягом усього нор-

мативного терміну зберігання, сповільненню зацукровування виробів при зберіганні. 

Запропоновані вироби характеризуються пребіотичним ефектом та більш низькою швидкістю 

розщеплення вуглеводів. 

На основі проведених досліджень розроблено рецептури та нормативну документацію на но-

ві види двошарового мармеладу «Посейдон», «Шелдон», «Цитрон», «Фруктовий рай», «Фрізе». 

Інвестиційна привабливість підтверджена розширенням сировинної бази для виробництва 

желейного мармеладу, покращенням якості виробленої продукції при зберіганні, а також соціа-

льним значенням – розширенням асортименту пастило-мармеладних виробів дієтичного приз-

начення, з підвищеним вмістом харчових волокон та зниженою глікемічністю. 

Інновація пройшла промислові випробування  в умовах підприємств ЗАТ ВО «Конті» і ЗАТ 

«Одесакондитер».  

 
 
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 
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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  

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 Іоргачова К.Г.,  Аветісян К.В. 

 

mailto:nauka@onaft.edu.ua

