
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛІЙ СТРАВ З ЙОДОСМІСТНОЮ СИРОВИНОЮ  

ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

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) 

Розширення асортименту страв для профілактики дефіциту йоду у населення завдяки 

використанню йодовмісних добавок з нетрадиційної сировини. Розробка технології йодовмісної 

добавки з морської водорості ламінарії, страв та соусів з нею.  

Науково обґрунтовано технологію попередньої підготовки морських водоростей ламінарії для 

отримання йодовмісних добавок з модульованими органолептичними показниками та 

необхідними структурно-механічними властивостями з урахуванням технологічних властивості 

полісахаридів ламінарії, а саме їх здатності до набухання та утворювання драглеподібних 

структур; запропоновано до використання у виробництві страв та соусів біологічно активну 

добавку з ламінарії, яка уявляє собою гомогенізовану пасту; вивчено фракційний склад і 

властивості гетерогенної системи, якою є добавка з ламінарії, механізм утворення і руйнування 

її структури, що дозволило оптимізувати параметри її виробництва і отримати відносно 

стабільну структуровану систему із заданими технологічними властивостями; досліджено 

механізм структуроутворення добавки з ламінарії, її реологічні характеристики. Встановлені 

оптимальні рецептурні композиції інгредієнтів і раціональні технологічні режими приготування 

страв та структурованих соусів з йодовмісними добавками з ламінарії; досліджено 

органолептичні та фізико-хімічні властивості страв з добавками з ламінарії; представлені дані 

експериментальних досліджень по визначенню біологічної активності страв з ламінарією; 

проведена робота з оптимізації технології страв з добавкою ламінарії з використанням методів 

математичного моделювання експериментів. Введення добавки ламінарії в рецептуру страв 

дозволить збагатити їх макро-  та мікроелементами, вітамінами та цінними органічними 

сполуками. Встановлено, що нові страви з ламінарією, характеризується підвищеним вмістом 

йоду, мають високу харчову цінність та добрі споживчі показники.  

Отримано 5 патентів України на корисну модель. 

На основі продуктів переробки морських водоростей ламінарії розроблено йодовмісну 

добавку, яка використовується у складі страв здорового харчування. Розроблено рецептури і 

технології драглеподібних страв та структурованих соусів з підвищеною харчовою цінністю, 

збагачених йодом в органічно зв’язаній формі, завдяки використанню добавки з ламінарії.   

Нові технології страв можуть бути реалізовані у всіх закладах ресторанного господарства, 

рекомендовані до споживання у профілактичному харчуванні, а також до вживання людям з 

йодною недостатністю, захворюваннями щитовидної залози в якості додаткового 

функціонального продукту харчування. 

Проведено дослідження фізико-хімічних, органолептичних та економічних показників усіх 

розроблених зразків продуктів. Оформлено нормативну документацію на йодовмісну добавку з 

ламінарії, страви та соуси з нею.  

 

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 
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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  

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 Калугіна І.М. 
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