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(19) UA 
(51) МПК (2021.01)  

A23L 5/00 
A23L 13/40 (2016.01)  

 
 

(21) Номер заявки: 
 

u 2020 01944 

(22) Дата подання заявки: 
 

20.03.2020 

(24)  Дата, з якої є чинними 
права інтелектуальної 
власності: 

 

07.01.2021 

(46) Дата публікації відомостей 
про державну реєстрацію 
та номер Бюлетеня: 

 

06.01.2021, 
Бюл. № 1 

 

(72) Винахідники: 

Кайнаш Алла Петрівна, UA, 
Будник Ніна Василівна, UA, 
Калашник Олена 
Володимирівна, UA, 
Бородай Анжела Борисівна, 
UA, 
Мороз Світлана Едуардівна, 
UA, 
Ремізова Надія Леонідівна, 
UA  
 

(73) Володілець: 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА 
АГРАРНА АКАДЕМІЯ, 
вул. Сковороди, буд. 1/3, м. 
Полтава, 36003, Україна, UA  
 

 

 

(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПЕЛЬМЕНІВ М'ЯСО-РОСЛИННИХ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб виробництва пельменів м'ясо-рослинних для дітей дошкільного віку, що включає підготовку 
компонентів, приготування тіста, приготування фаршу, формування пельменів, заморожування, який 
відрізняється тим, що на стадії приготування фаршу додається овочева добавка, як овочеву добавку 

використовують цвітну подрібнену капусту в сирому вигляді, а на стадії приготування тіста додають сухе 
молоко в сухому вигляді, при цьому компоненти основної сировини беруть у наступному рецептурному 
співвідношенні, мас. %: 

 
 
 
 
 
 
а прянощі та допоміжні матеріали беруть у наступному 
рецептурному співвідношенні, кг на 100 кг від основної 
сировини: 

 

м'ясо індички 17,0-20,0 
м'ясо курки 30,0 
овочева добавка 5,0-10,0 
сухе молоко 1,5-2,0 
борошно пшеничне вищого ґатунку 37,0 
яйця курячі 2,0 
цибуля ріпчаста 2,8 
олія рослинна 0,2, 

сіль 1,0 
цукор 0,15 
мускатний горіх мелений 0,15 
борошно на підсипку 1,0. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Державне підприємство 

«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи  
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». 

Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
2495050121 необхідно: 

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 

2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 

3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 

 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

07.01.2021   
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