ВЫСТАВКИ

Профессиональные конкурсы
"Сладкий триумф-2013" и "Триумф упаковки 2013"
Ежегодно в рамках международной с п е ц и а л и з и р о в а н н о й в ы с т а в к и
«SWEETS & BAKERY Ukraine» п р о водится П р о ф е с с и о н а л ь н ы й конкурс «Сладкий т р и у м ф » и «Триумф
упаковки».
Организаторы
конкурса - Выставочная компания «АККО
Интернешнл» при поддержке ассоциации «Укркондпром». К участию в конкурсе приглашаются производители всех
видов кондитерских изделий, пищеконцентратов, сладких молочных изделий,
мороженого и др. Конкурс представляет
собой систему оценки продукции отечественного и зарубежного производства
с целью определения товара, имеющего
качество и оформление, максимально
отвечающее требованиям современной
торговой сети Украины.
«Триумф» состоялся 19 сентября
2013 года в ВЦ «АККО Интернешнл».
Среди участников конкурса «Сладкий
триумф' 2013» были такие компании как
ООО «Чаривна мозаика», Национальный
университет пищевых технологий, ЗАО
«Одессакондиер»;000 «Кондитерская
фабрика «Ярич», ЧАО «Кондитерская
фабрика «Харковчанка», ООО «Асоль Компани», ООО «УКРАГРОФИН» и др.
Среди участников конкурса «Триумф
Упаковки' 2013» - ЗАО «Одессакондитер»,
ООО «Каскад», ООО «Дизайн-ателье
«футура-принт», ООО «Техмолпром» и
др.
Конкурс проводился закрыто, в
присутствии Наблюдательного Совета
во главе с Кищаком Ю.П., заместителем Генерального директора «АККО
Интернешнл».
Дегустационная
комиссия
является
независимой
и состоит
из
профессиональных
экспертов-дегустаторов
ассоциации «Укркондпром», Минэкономики
Украины, Госпотребстандарта Украины,
Минздрава Украины, Госдепартамента
продовольствия
Украины,
Национального университета пищевых технологий, а также представителей отделов закупок оптово-розничных
торговых сетей г. Киева. В состав жюри
конкурса входили ведущие специалисты
Национального университета пищевых
технологий, ассоциации «Укркондпром»,
Института дизайна, Института экогигиены и токсикологии и др. За объективностью конкурса следила авторитетная
комиссия, во главе которой был советник
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президента ассоциации «Укркондпром»
Кожанов Юрий Григорьевич; секретарем Главы выступила Нуменко Ирина
Борисовна - главный специалист ассоциации «Укркондпром». В комиссию
вошли Забродская Т.Н. - заместитель
начальника отдела стандартизации
УкрНИНЦ; Божко Т.А. - доцент кафедры Графического дизайна Киевского
национального университета культуры и
искусств; Оболкина В.И. - д.т.н., проф.,
зав. кафедры технологии хлебопекарных и кондитерских изделий Института
последипломного образования НУПТ;
Дорохович А.Н., д.т.н., профессор, кафедра технологии хлебопекарных и кондитерских изделий НУПТ; Спашиба О.В.
- главный специалист департамента
продовольствия Минаргополитики.
Образцы оценивались по органолептическим показателям качества по
5-ти балльной системе в «закрытом»
порядке на дегустации. К участию в конкурсе допускается фасованная и нефасованная продукция. Фасованные изделия оцениваются по двум критериям:
качество и упаковка, а при оценке нефасованных изделий учитываются только
качественные показатели.
Упаковку жюри оценивало по следующим критериям: технологичность изготовления упаковки и её дизайн; новизна
технологий изготовления, конструкции,
материалов, технологии упаковки; возможность сохранения первоначального
качества продукции на протяжении продолжительного периода; способность
упаковки стимулировать продвижение
на рынок упакованного изделия; степень
применения отечественных упаковочных
материалов; экологичность и возможность переработки использованной упаковки.
Целью конкурса являются стимулирование развития качества производства и дизайна упаковки для одной из
важнейших отраслей пищевой промышленности - кондитерской, обмен профессиональным опытом, определение
лучших образцов мастерства украинских дизайнеров и производителей упаковки. В конкурсе принимали участие
украинские производители и дизайнеры
упаковки для кондитерских изделий.

Результаты конкурса будут оглашены 3 октября 2013 г.
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Хлебопекарское и кондитерское Дело

ИСТОРИЯ

Колектив Національного університету харчових технологій
широ вітає видатного вченого, доктора технічних наук,
професора кафедри технологи хлібопекарських і
кондитерських виробів Дорохович Антонеллу Миколаївну з
ювілеєм - з 80-річчям.
Антонелла Миколаївна народилась 23 жовтня 1933 року
на ст. Ясиновата Донецької області. У 1956 році Антонелла
Миколаївна закінчила Московський технологічний інститут
харчової промисловості. Трудовий шлях вона почала начальником зміни карамельного цеху Апма-Атинської кондитерської фабрики протягом 1956-1957 pp. У 1957-1961 роках
- викладач технікуму харчової промисловості (м. Київ), у 19611964 роках — завідувач лабораторії рознічного цеху Київської
кондитерської фабрики ім. К. Маркса. З 1964 р. Антонелла
Миколаївна - аспірант Київського технологічного інституту
харчової промисловості (нині НУХТ), у 1968 році захистила
дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук на тему «Исследование процесса выпечки мучных кондитерских изделий (пряника) инфракрасными лучами», у 1988 році Антонелла Миколаївна захищає дисертацію
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему
«Разработка научных основ технологии различных мучных
кондитерских изделий» і з 1989 року - професор кафедри технології хлібопекарських, кондитерських, макаронних виробів і
харчоконцентратів КТІХП.
Антонелла Миколаївна підготувала 19 кандидатів та двох
докторів технічних наук. Вона науковий консультант докторської дисертаційної роботи Ковбаси В.М., який нині працює
завідувачем кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ і Оболкіної В.І., яка нині працює завідувачем
кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів
ІПО НУХТ.
За результатами широкомасштабного комплексу досліджень опубліковано 470 наукових праць, з них 120 авторських свідоцтв і патентів. Антонеллою Миколаївною одноосібно підготовлено два навчальних посібника: «Технологія карамелі» (2011 p.), «Технологія шоколаду» (2013 p.). Антонелла
Миколаївна очолила авторський колектив при підготовці
підручника «Оптимізація технологічних процесів галузі (кондитерське виробництво)». Під редакцією Дорохович А. М. та
Ковбаси В. М. підготовлено підручник «Технологія та лабораторний практикум кондитерських виробів харчових концентратів». У співавторстві з Острік О.С. «Использование
нетрадиционного сырья в кондитерской промышленности:
Справочник» (1989 р.).
Науковий напрям роботи Дорохович А. М. - розроблення
кондитерських виробів спеціального призначення, а саме:
функціональних кондитерських виробів; виробів, для осіб з
аліментарними порушеннями; кондитерських виробів дієтичної спрямованості (цукровий діабет, целіакія, фенілкетонурія);
виробів дієтично-функціонального призначення; кондитерських виробів для дітей, тощо.
Кондитерські вироби розроблені Антонеллою Миколаївною
впроваджено на багатьох кондитерських фабриках України. На
замовлення Київської кондитерської фабрики ім. К. Маркса
Антонелла Миколаївна проводила роботу щодо удосконалення технології торту «Київський» і за результатами роботи у 1982 році під її керівництвом захищена кандидатська

дисертація. Антонеллою Миколаївною запропоновано використовувати зародкові пластівці пшениці, раціональні способи
їх підготовки, розроблено низку виробів, зокрема, цукерки
«Золота нива», печиво «Золотий росток», які тривалий час
виробляли кондитерські фабрики. Щ е у 80-х роках Антонеллою
Миколаївною розроблено низку виробів для хворих на цукровий діабет, які широко вироблялись кондитерською промисловістю, зокрема печиво «Успех», «Янтарное». Результати
роботи стали однієї зі складових її докторської дисертації, а
під керівництвом Антонелли Миколаївни захищено низку кандидатських дисертаційних робіт, присвячених цій проблемі.
Дорохович А. М. розроблено технологію принципово нового
кондитерського виробу - жувальна карамель, яка вироблялась
на Кременчузькій та Сумській кондитерських фабриках, на
кондитерській фабриці «Харків'янка». За цією тематикою під її
керівництвом у 2002 році захищено кандидатську дисертацію.
Антонеллою Миколаївною вперше в Україні було розпочато
роботу по розробленню виробів для хворих на целіакію. За
результатами багаторічних наукових пошуків у 2006 році під її
керівництвом Бабіч О. В. було захищено кандидатську дисертацію на тему «Розроблення технології безглютенового печива
для хворих на целіакію», у 2 0 1 1 р . - дисертацію, спрямовану на
розроблення технології маффінів як для усіх груп населення,
так і для хворих на целіакію. Під керівництвом Дорохович А. М
розроблено Державний стандарт України «Вироби кондитерські борошняні для спеціального дієтичного споживання» (2010
p.). аналогу якого ні в Україні, ні в колишньому Радянському
Союзі не було.
Антонелла Миколаївна на найвищому професійному рівні,
з залученням сучасних технологій читає курси лекцій з таких
дисциплін: «Технологія галузі (кондитерське виробництво)»,
«Інноваційні технології галузі». Вона очолює студентську наукову роботу по кафедрі, готує студентів до участі у наукових конференціях, щорічно керує дипломними проектами, магістерським роботами студентів. Антонелла Миколаївна багато, натхненно і плідно працює з аспірантами. Лише зараз вона керує
науковою роботою трьох аспірантів.
Зразки кондитерських виробів, розроблені під керівництвом Антонелли Миколаївни, щорічно представлені на професійних дегустаційних конкурсах та відзначаються високими
нагородами - лише у 2012 році п'ять виробів представлених на
конкурс стали лауреатами номінації «Тріумф якості».
Антонелла Миколаївна щорічно організовує науково-практичну конференцію, присвячену проблемам кондитерської
галузі, в якій беруть участь провідні науковці, технологи, медики, працівники виробництва.
Антонелла Миколаївна є членом спеціалізованої вченої
ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій
Національного університету харчових технологій, багато років
була членом спеціалізованої вченої ради Київського національного торговельно-економічному університету, членом
Технічного комітету стандартизації (ТК 152) «Продукція кондитерська і харчоконцентратна».

ИСТОРИЯ
Яценко В. М., к. т. н., доцент, керівник технологічного
За видатні наукові здобутки, високий професіоналізм,
відділу ДП «Зєєландія». «Думаю, що робота з Антонеллою
лише за останнє десятиріччя, Антонеллу Миколаївну нагородМиколаївною залишила яскраві враження у кожного її учня.
жено: грамотами Державного департаменту інтелектуальної
Мені працювати з Антонеллою Миколаївною було дуже цікаво.
власності (2004 p., 2010 p.), Міністерства освіти і науки України
Це людина надзвичайної енергетики, невтомний генератор
(2004 p.), Мінагрополітики (2005 p.), нагрудним знаком «За
ідей. Інколи, я просто не поспівав за ходом її думок, при обгонаукові досягнення» (2005 p.), нагрудним знаком «Творець»
воренні тих, чи інших наукових аспектів. Знання, отримані від
Державного департаменту інтелектуальної власності (2010 p.).
Антонелли Миколаївни, я використовую і до сьогодні. Я завНаукова школа Антонелли Миколаївни сприяє тому, що її
дячую долі, що в моєму житті є такий Наставник, як Антонелла
учні працюють у багатьох установах України і обіймають там
Миколаївна».
керівні посади. Вони з щирою вдячністю та глибокою повагою
Полякова О. І., к. т. н., директор з продажу TOB «Джоттіговорять про Антонеллу Миколаївну.
Україна». «Кожна людина, яка зустрічається на життєвому
Ковбаса В. М., д. т. н., професор, завідувач кафедрою
шляху, залишає особливий слід. І якщо поталанить, то такі
технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ. «З
зустрічі можуть навіть життя перевернути. Серед таких людей
гордістю хочу сказати, що свої перші кроки в науці я робив під
Антонелла Миколаївна Дорохович. Працю над дисертаційного
керівництвом Антолелли Миколаївни, розробляючи технолороботою під її керівництвом, я пам'ятаю, як особливе явище у
гію всіми любимого торта «Київський». Антонелла Миколаївна
своєму житті. Я пишаюсь тим, що значну частину свого життя я
завжди підтримувала молодих науковців, аспірантів ділилась
мала змогу співпрацювати з таким мудрим, багатим знаннями,
з ними своїми ідеями, допомагаючи не тільки в науці, а й у
своїм любим викладачем, Наставником, від якого в будь-який
житті. Вона завжди прийде на допомогу в важку хвилину життя,
момент можна отримати слушну пораду».
підтримає, порадить, її мудрість, енергійність, працездатність
Гавва О. О., к. т. н., доцент кафедри технології хлібопепросто вражають, за що їй вдячні сотні учнів. З гордістю можу
карських і кондитерських виробів НУХТ. «Із занять, які провосказати, що три роки наукової роботи в докторантурі під керівдила Антонелла Миколаївна, з цікавих прикладів з її життєництвом Антолелли Миколаївни були одними з найкращих
вого досвіду, у мене з'явився інтерес та бажання працювати
в моєму житті. Антонелла Миколаївна талановитий вчений і
саме в напрямку кондитерського виробництва, що і обумовисокопрофесійний педагог. Вона перша в університеті почала
вило моє майбутнє. Безумовно, на теперішній час Антонелла
читати лекційні курси, використовуючи методи системного
Миколаївна є значною величиною в кондитерській промислоаналізу. Буваючи на кондитерських фабриках України, де правості як України, та і за її межами. До її думки прислуховуються
цюють наші випускники, я відчуваю гордість за свого Вчителя,
як виробники так і науковці. Я пишаюсь тим, що можу назвати
бо Антонелла Миколаївна багато що зробила і робить для
Дорохович Антонеллу Миколаївну своїм Вчителем».
кондитерської галузі, для розроблення і впровадження інноваСоловйова О. Л., к. т. н., мастер-технолог ПАО «Винницкая
ційних технологій. Низький Вам уклін, Вчителю !»
кондитерская фабрика». «Один из самых важных в жизни
Бондаренко Є.Г., к. т. н., доцент кафедри технології хлібопелюдей - Учитель. Вы - Учитель от Бога. Для Вас это не прокарських і кондитерських виробів НУХТ. «Антонеллу Миколаївну
фессия, это призвание. Я хочу поблагодарить Вас за Ваши
(для мене Неллочку) я знаю давненько, ще з тих часів, коли
силы и труды, за Ваше колоссальное терпение и чуткость.
ми разом працювали на Київській кондитерській фабриці ім.
Хочется пожелать, чтобы Ваши ученики - сегодняшние и бывК. Маркса. Антонелла Миколаївна — гарний педагог, таланошие, понимали, сколь важна Ваша роль в их успехе и карьере.
витий науковець, а головне вона гарна людина. А ще вона мій
Вы особенный человек. С большой гордостью и уважением
науковий керівник при виконанні кандидатської дисертації - я її
я говорю, мой Учитель - Дорохович Антонелла Николаевна».
перший кандидат наук. За що я їй дуже вдячна. Дякую!!».
Костенко О. М., к. т. н., асистент кафедри технології хлібопеБут С. А., начальник технологічної лабораторії ЗАТ
ських і кондитерських виробів НУХТ. «Антонелла
«Укркондитерпром». «Антонелла Николаевна великий учёкарМиколаївна - невтомна наукова «мама» для
ный, педагог и высококвалифицированный специалист. Она
а
кожного, хто хоча б деякий час працював з
воспитала целое поколение молодых специалистов
0 '
нею. її закоханість в улюблену справу, невикондитерской отрасли. Всю трудовую дея01,
черпність наукових ідей і невтомний творчий
тельность Антонелла Николаевна
..Лн^0' '
пошук захоплює. Кожному із своїх вихопосвятила науке в тесном контакванців вона віддає власні знання, наукоте с промышленностью, разравий досвід, часточку себе. Довгих літ Вам,
ботала много технологий и обесko•
Антонелло Миколаївно, здоров'я міцнопечила их внедрение. Антонелла
и
го, весни в душі та настрою веселковоНиколаевна очень уважаемый чело'ЗК^in
го!».
с
век и пользуется авторитетом у всех
к« '
•Sc*ЛазоренкоН. П., к.т.н., доцент кафеспециалистов кондитерской отрасли
І
дри технології харчування та рестоУкраины. Её имя знают и любят все».
ранного бізнесу НУХТ. «Для мене
Волошина В. П., провідний менедособисто Антонелла Миколаївна, як
жер-технолог
TOB
«Союзоптторг0fv>
г<(
друга мама. Вона вложила в мене
Україна». «Я багато років працювала у
м
частинку своїх знань, раділа моїм
науковій групі, яку очолювала Антонелла
успіхам і разом зі мною пережиМиколаївна в НУХТ. Антонелла Миколаївна
Г0' ß*
вала мої невдачі, допомогла визнатхненний і талановитий науковець, чудоначити свій життєвий шлях і розвий педагог. На кожному підприємстві праrfjjI
сь^
вила велику любов до науки. Я
цюють учні Антонелли Миколаївни, які дуже
.je*"
дуже вдячна Богу, що подарував мені
раді зустрічі з нею. Я з глибокою повагою
можливість бути учнем Антонелли Миколаївни. Я
і щирою любов'ю ставлюся до Антонелли
щиро вдячна їй за терпіння і мудрість, за ту частину себе,
Миколаївни. Вона талановита, мудра, добра,
яку вона вложила в мене як майбутнього науковця».
чесна, самовіддана людина».
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