
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

ПРИГОТУВАННЯ ЯДРА ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В 

КОМПОЗИЦІЇ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 

 

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) 

У роботі дані умови приготування ядра волоського горіха для наступного використання як 

компоненту для безалкогольних напоїв. Аналіз патентних і літературних джерел щодо  існуючих 

виробничих технологій безалкогольних напоїв довів їх не оптимальність. Важливим є вплив на 

жирно кислотний склад ядра волоського горіха високих температур. Так, просмаження при 200 

°C впродовж 60 секунд у киплячому шарі дозволяє інактивувати небажану мікрофлору і 

покращити фізико-хімічні показники ядра горіха. Таким чином, пропонується метод теплової 

обробки сировини, що позитивно впливає на тривалість збереження, здатність намокати і вміст 

низки цінних компонентів, зокрема, фосфору, що характеризує кількість фітинових субстанцій в 

сировині. Доведено, що завдяки намочуванню або проварюванню знижується вміст фітинових 

кислот із збереженням фосфору та інших біологічно активних компонентів. Так, після 10 годин 

намочування вміст фосфору зростає до 55 %. Встановлені технологічні параметри приготування 

горіхової витяжки, обрані оптимальнй умови проведення процесу. Горіховий напій являє собою 

збалансовану композицію, зокрема за  жирно кислотним складом. Біохімічний склад композиції 

горіхового напою включає 40 % жирів, 18 % ‒ протеїнів і біля 37 % з вуглеводів. Аналіз 

можливого впливу горіхового напою показав, що напій, який містить необхідні для людського 

організму біологічно  цінні компоненти, здатен задовольнити потреби організму в жирних 

кислотах більш ніж на 30 %. Зроблена виробнича апробація продукту, що підтвердила 

практичність відповідної технології і високі органолептичні властивості горіхового напою. 

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  

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 Д’яконова А.К., В. Степанова В.С., Штепа Є.П. 
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