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«Освіта України»

пи, — сказав «Освіті України»
Борщ у житній хлібині,
Хууб Леліевельд. — Треба лише
вінегрет у гарбузі,
вдосконалювати гігієнічні норіталійська піца, англійський
ми на виробництві й цінувати
ростбіф, у г о р с ь к и й гуляш довіру споживача.
Саме для цього професор
цими та іншими стравами
з колегами розробив освітню
європейської кухні зустріли
програму, за якою, зокрема,
учасників Д р у г о г о Північнонавчаються і студенти НУХТ.
і Східноєвропейського
Науковець вважає, що спільна
конгресу з харчової науки
місія харчовиків світу — нагодувати сім мільярдів жителів
студенти Національного
планети, щоб життя людей науніверситету харчових
j віть у найбідніших країнах було
технологій у Києві.
! достойним.

вання їжі. А ще - встановили
іменну стипендію для кращого
студента факультету.
ЇЖА, ЯКА ЛІКУЄ
Але найцікавішими все-таки
були виступи в секціях. Молоді науковці на практиці підтвердили народну мудрість: продукти, які людина споживає, мають
бути цілющими.
Доцент кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ Інна
Лич разом з колегою Оксаною Скроцькою отримали пре-

«СЕКРЕТИ ФІРМИ»
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КУХОВАРЯТЬ...
НАНОЧАСТИНКИ
Вчені закладу справили враження на колег і нанодослідженнями. В університеті є спеціальний прилад — наносайзер,
який використовують для вимірювання наночастинок. З їх
допомогою можна поліпшувати якість продуктів, збільшувати терміни зберігання.
Ще один актуальний напрям
роботи — натуральні інгредієнти. В усьому світі вважають,
що засилля хімічних барвників

зивають турецьким або «баранячим» горохом. Це один із
найпопулярніших видів бобових у світі! Нут — рослинний
замінник м'яса, джерело білка,
кальцію, лізину, фосфору, магнію й заліза. Він може стати
альтернативою сої у виробництві ковбасних виробів. Адже
соя, в основному, генномодифікована.
— До мене вже підходили
українські підприємці й розпитували про нут, — розповідає
Ірина Леонідівна. — Клімат Ро-

ХАРЧОВИКІВ СВІТУ

е дивно, що науковці й
бізнесмени харчової еліти
з 18 країн світу заходили
до НУХТ з усмішкою. Запитували студентів і керівників наукових шкіл ВНЗ про секрети успіху
українських харчовиків. Ректор
університету Сергій Іванов пояснював, що, мовляв, «рецепти» і
прості: якісні продукти, науко- і
вий підхід, дрібка таланту і дуже
багато любові до своєї справи.
ЕКСПОРТУЄМО ЗНАННЯ!
— Те, що потужні європейські
підприємства погодилися на проведення конгресу в Києві — визнання досягнень України, розповів «Освіті України» Сергій
Віталійович. - Харчова наука
сама по собі прикладна, без сучасних розробок і технологій нічого не зробиш. Минув час, коли
можна було просто покуштувати й «поторкати». Світова наука
використовує надсучасні методи
й засоби! Звісно, конгрес — це,
передусім, презентація наших
напрацювань. Усі наукові школи університету — від механіків
до економістів — представляють
свої новації. До речі, науковці
й виробничники з Казахстану,
Бельгії', Італії", Румунії вже забажали укласти з нами угоди. Для
наших науковців (особливо молодих!) це справжній прорив у
Європу!
Про те, що конкурентна боротьба на світовому ринку перемістилася в науково-технічну
сферу, йшлося і у вітальному
слові першого заступника міністра освіти і науки Євгена
Суліми. Виробникам без нових ідей — ніяк! Тому держава підтримує інноваційну діяльність університетів і співпрацю
науки з українським і закордонним бізнесом.
«ТАРІЛКА» ДЛЯ СЕМИ
МІЛЬЯРДІВ
Господарі конгресу поставили
перед собою амбітне завдання: створити умови для трансферу знань з харчової науки.
Для цього влаштували круглі
столи, конкурси кращих робіт
молодих науковців, організували неформальне спілкування «в
кулуарах». Розповіли, що минулого року університет запатентував 22 інноваційні розробки,
більшість з яких уже впроваджується. До речі, робочою
мовою зібрання була англійська — і студенти, і керівники
наукових шкіл закладу володіють нею вільно.. Тому з почесним гостем конгресу — прези- ;
дентом міжнародної компанії
Global Harmonization Initiative, ;
професором з Нідерландів Ху- j
убом Леліевельдом спілкували- j
ся без перекладачів.
— В Україні — чудовий j
клімат і надзвичайно вели- і
ка ресурсна база для експорту харчової продукції до Євро- '

Києві куховарили представники найкращих наукових шкіл Європи
мію Верховної Ради України
за розробку молекулярного
комплексу дріжджової РНК і
тилорону. В поєднанні ці речовини викликають в організмі
синтез інтерферону і підсилюють протимікробні, імунозахисні й антибактеріальні влас-

«СТУДЕНТСЬКЕ» ПИВО
Роботу зібрання почали з притого - демонстрації новень: навчальних лабораторій на
факультеті ресторанного та готельного бізнесу. Напередодні
тут якраз зварили перше «студентське» пиво — європейці
скуштували й оцінили його гідно. Обладнання міні-пивоварні
встановила вітчизняна фірма.
- Добре, що український
бізнес нарешті зробив крок назустріч науці, — каже прорек -

— Коли люди хворіють, то одразу «хапаються» за антибактеріальні препарати, а цього робити не треба, — пояснює «Освіті
України» Інна Лич. — Так можна
«вбити» імунітет. А треба викликати в організмі синтез противірусної речовини — інтерферону.
Кожен із цих компонентів поодинці не має потужного ефекту, а разом вони — діють! Нині
шукаємо партнерів — виробників лікарських засобів, які допомогли б впровадити розробку у
виробництво.

і ароматизаторів — учорашній
день. На жаль, на етикетках
(починаючи від морозива і закінчуючи пляшкою з водою) ще
й нині пишуть: «ароматизатори, ідентичні натуральним»).
Тому науковець із НУХТ Наталія Фролова створила барвники
й ароматизатори на натуральній основі. Ними вже зацікавилися закордонні підприємства.
ЗАМІСТЬ М'ЯСА «БАРАНЯЧИЙ ГОРОХ»
Російські харчовики також знайшли чим здивувати господарів
конгресу. Наприклад, науковець з Енгельського технологічного інституту Самарського
державного університету імені Ю. О. Гагаріна Ірина Казанцева представила розробку
колективу щодо використання
бобової культури нут. її ще на-

ВИРОБНИКАМ БЕЗ НОВИХ ІДЕЙ НІЯК! ТОМУ ДЕРЖАВА ПІДТРИМУЄ
ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
УНІВЕРСИТЕТІВ І СПІВПРАЦЮ
НАУКИ З УКРАЇНСЬКИМ
І ЗАКОРДОННИМ БІЗНЕСОМ
тор з науково-педагогічної та
виховної роботи Андрій Чагайда. - Це єдина в Україні фірма, яка виготовляє таке обладнання. Коштує воно 500 тисяч
гривень і університетові було б
не по кишені. Для наших студентів це можливість не тільки
навчи тися премудростей процесу, а й знайти власні сорти.
До речі, університетом цікавзакордонні підприємства. Представники російської компанії
рік тому приїхали до універси•гету «вербувати» нові кадри.
ВНЗ справив на росіян неабияке враження, і пони подарували обладнання для приготу-
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сії й України змінюється, стає
більш посушливим. А ця культура — посухостійка! Сподіваємося, що нашою розробкою
зацікавляться
кондитерські
фабрики, виробники ковбас і
НОУ-ХАУ З ПОВІТРЯ
«Потовпитися» із запитаннями до директора Науково-дослідного інституту харчових
технологій Алматинського технологічного університету Ауелбека Ізтаєва теж було непросто. Українські та європейські
науковці розпитували академіка про новий екологічно чистий спосіб очищення зерна від
шкідників. Для країн - експортерів зерна ця новація є надважливою. Як пояснив Ауелбек
Ізтаєв, його технологія вперше
поєднала озон і іон. Для ліквідації шкідників він пропонує
використовувати
озоно-повітряну й іоно-озоно-повітряні
суміші. Така обробка не шкідлива для людини! Крім того,
використання озонової води
під час підготовки до помолу поліпшує якість борошна.
А ще — допомагає зменшити
час бродіння і виготовлення
хліба. Хлібина підрум'яниться
на 20 — ЗО хвилин швидше. До
того ж виробництво цих сумішей — дешеве.
- Ми отримуємо їх просто з
повітря! — жартує академік. —
Розробку випробували і в лабораторних, і в польових умовах. Упевен, вона зацікавить і
українських аграріїв.
І гості, й господарі конгресу жартували: мовляв, харчова індустрія — та не єдина,
яка працює за будь-яких криз.
А труднощі лише заохочують
І наукову думку. Європейці зіI зналися, що приїхали до Києj ва недаремно: якісні українські
і страви не соромно подавати на
і будь-який стіл — навіть королівський.
Світлана ГАЛАТА, «Освіта України»
Фото Андрія Шматова

