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Kauno technologijos universitetas 

Studentai 10 524 

770 

322 

130 000 

1500 

Tarptautiniai       
studentai 

Doktorantai 

Akademiniai 

darbuotojai 

Absolventai 



 

Mokslo sritys 

 Diagnostinės ir matavimo 

technologijos 

 

 Išmanios aplinkos ir 

informacinės technologijos 

 

 Naujos medžiagos aukštosioms 

technologijoms 

 

 Technologijos darniam 

vystymuisi ir energetika 

 

 Tvarus augimas ir darni 

sociokultūrinė raida 

 



 

Moderni mokslo infrastruktūra 

„Santakos“ slėnio dalis – KTU mokslo ir 

technologijų centras bei technologinis verslo 

inkubatorius 

Slėnio „Nemunas“ dalis – KTU Maisto mokslo 

ir technologijų kompetencijos centras 

 



 

Vystomos mokslo sritys 

 Funkcionalusis maistas 

 Maisto kokybė 

 Maisto sauga 

 Tausojanti maisto gamyba 

 Maisto grandinės valdymas 

 Maistas ir vartotojas 

 

 

Maisto mokslo ir technologijų 

kompetencijos centras 



 

Maisto mokslo ir technologijos katedra 

• Įkurta 1950 

• Vienintelė Lietuvoje universitetinė 
katedra suteikianti BSc, MSc ir PhD  

• Apie 85-115 naujų  BSc ir 30-45 MSc 
studentai kiekvienais metais 

http://en.ktu.lt/sites/default/files/imagecache/maingallery/images/chemijos_fak.jpg


 

Lietuvos Sumaniosios specializacijos 
(SumSpec) prioritetai: 2014-2022 



 

SumSpec: Inovatyvus biožaliavų 
kūrimas, gamyba ir perdirbimas 

TIKSLAS: KUO DAUGIAU IR KUO VERTINGESNIŲ (TIKSLINĖS 

PASKIRTIES) MEDŽIAGŲ IŠ BET KURIŲ AGROBIOŽALIAVŲ  

BIORAFINAVIMO KONCEPCIJA 



 

Kodėl „Funkcionalusis maistas“?  

Gali reikšmingai prisidėti prie Lietuvos gyventojų mitybos ir 

sveikatos pagerinimo, išlaidų medicinai poreikio sumažinimo 

FUNKCIONALUSIS MAISTAS = LIGŲ PREVENCIJA 



 

SumSpec:Produktų kūrimo ir 
komercializavimo procesas 



 

Funkcionaliojo maisto 
produktų gamyba 

Vieno ar daugiau 
komponentų pridėjimas 

Maistas 

Vieno ar daugiau komponentų 
koncentracijos padidinimas 

Vieno ar daugiau komponentų 
pakeitimas ir/ar 
biopasisavinamumo padidinimas 

Vieno ar daugiau komponentų 
pašalinimas 

Funkcionalusis 
maistas 

ANTIOKSIDANTAI 

ANTIOKSIDANTAI 



 

AUGALAI – NATŪRALIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ 
(FITOCHEMIKALŲ) FABRIKAI. TOKIOS MEDŽIAGOS GALI BŪTI 

BIOAKTYVIOS IR NAUDINGOS ŽMOGAUS SVEIKATAI. 
Daug pritaikymo sričių 

 
FLAVONOIDŲ – DAUGIAU 

KAIP 4000 ! 



 

Augalai – pagrindinis 
bioaktyvių junginių šaltinis 



 

Maisto mokslo ir technologijos 
katedros tyrimai 

  

Biožaliavos 

 

 

Procesai 

 
 
 

Produktai 

 

 

Taikymas  

Aromatiniai, medicininiai augalai, uogos, jų 

perdirbimo produktai, grūdinės kultūros, kt. 

Tradicinė ekstrakcija/frakcionavimas, 

virškriziniais/subkriziniais skysčiais 

Inkapsuliavimas 

Fitocheminės medžiagos: eteriniai aliejai, 
antioksidantai, antimikrobinės medžiagos, kiti 

bioaktyvūs junginiai 

Kvapiosios medžiagos, maisto priedai, 
funkcionalusis maistas, maisto papildai, 

kosmetikos preparatai, kt. 



 

Funkcionalieji ingredientai 



 

Juodųjų serbentų pumpurai 

Ribes LT (anksčiau “Juodoji 
uoga): MTEP sutartis, inočekis  

Daktaro disertacija: 
tradiciniai metodai  

Mokslo slėnių infrastruktūra: 
virškrizinės ekstrakcijos įranga  

Bakalauro, magistro darbai 

Pramoninė gamyba 
perkant paslaugas 
(Flavex, Vokietija)  

Prototipai: 
produktai, 

technologija 

EXPO 2015 
eksponatas, Milanas 

g 

kg 

tonos 



 

EXPO 2015 



 

Pluoštinės kanapės 

EKO RIVI, AGROPRO: 
MTEP sutartys, inočekiai  

Mokslo slėnių infrastruktūra: 
virškrizinės ekstrakcijos 

įranga  

Pramoninė gamyba perkant paslaugas (Lenkija, Vokietija)  

Prototipai: produktai, 
technologija 

Įkurta įmonė 
startuolis Lietuvoje 

(4 darbuotojai) 

Endoca (Danija), Vincenty LLC 
(JAV), Organic Hemp Food 

Products (Vokietija) MTEP sutartys 

Perdirbta žaliavos: 2014    30 t  
                  Planas: 2015  100 t  
               Apyvarta: 2014  $ 10 mljn.  
                 Planas:  2015  $ 95 mljn.  
 

g 

kg 

tonos 



 

Vaisiai ir daržovės – svarbiausi 

sveikatai naudingų medžiagų šaltiniai 

http://www.colourbox.com/preview/3889610-386211-collage-made-of-many-images-of-different-fruits-and-vegetables.jpg 

PRODUKTAI: 

Švieži 

Termiškai 

apdoroti 

Konservuoti 

Rauginti 

Sultys 

kt. 

Vitaminai, polifenoliniai antioksidantai, maistinės skaidulos, 

cukrūs, organinės rūgštys, įvairūs kiti bioaktyvūs junginiai 

Daug atliekų, šalutinių produktų, liekanų 

Kauno vaisių prekyba: apie 2 t atliekų/d. 



 

Vaisių/uogų išspaudos – puikus 

vertingų komponentų šaltinis 

Prarandama apie 30% sausųjų medžiagų 

Daug vertingų natūralių junginių 

SULTYS IŠSPAUDOS 

Išmetama į atliekas, kompostuojama, panaudojama gyvūlių šėrimui 

Kaip panaudoti efektyviau? 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TIJgzZW1I4abfM&tbnid=plalfAfjrpyrVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://chowhound.chow.com/topics/436874&ei=hAtWU-DPL4jX0QWxt4GQBw&psig=AFQjCNHNkINtCMpKf33IpNcDow5nx-cj4Q&ust=1398234271609921
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RE7UZkXUynsehM&tbnid=jAsyXQOxXZPhdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://morethanpaleo.com/berries-in-season-our-favorite-berry-recipes/&ei=sQNWU4TeOujX0QWehIHACw&psig=AFQjCNEiNSzH3jJCO_CzmA1jV4ltOqw9Hw&ust=1398231936399533


 

Uogų išspaudų produktai 

Nacionalinės mokslo programos “Sveikas ir saugus 
maistas“ projektas UOGBIORAF 

Mokslo slėnių infrastruktūra: 
virškrizinės ekstrakcijos, 

kita įranga  

Rezultatai, straipsniai, pranešimai konferencijose; 
prototipai, jų gamybos technologijos 

Parengta paraiška pradinei įmonei (spin-off) Lietuvoje 

Mokslo slėnių infrastruktūra: 
chromatografijos-masių 
spektrometrijos įranga 

Pramoninė gamyba? Sumaniosios specializacijos 
priemonių parama 

phytofactory 



 

Uogų perdirbimo atliekų 

produktai 

Daug biologiškai vertingų medžiagų, antioksidantų; įvairios 

pritaikymo sritys – funkcionaliojo maisto komponentai, maisto 

papildai, kosmetikos preparatai, natūralūs dažikliai 



 

Naujos technologijos: biorafinavims 

aukšto slėgio skysčiais 

Džiovintos žaliavos 

Smulkinimas (optimalus dalalių dydis) 

SKE-CO2 (lipofilinė fr.); aviečių išspaudos – iki 15 % 

Liekana: ekstrakcija subkriziniu 

vandeniu/tirpikliais (hidrofilinė fr.): iki 25 % 

Netirpi liekana: terminis/cheminis/fermentinis 
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Ko labiausiai trūksta 

Mokslo institucijos, verslas 
SumSpec (Intelektas) 

Infrastruktūra: pilotinės 
MTEP įrangos  

Lietuvos įmonė startuolis + užsienio investicijos 

Fitocheminių medžiagų gamykla taikant inovatyvias 
technologijas 

Gamybos pajėgumai: 
inovatyvių įmonių 

Pramoninė gamyba? Sumaniosios specializacijos 
priemonių parama 

Lietuvos ir užsienio 
investicijų skatinimas 



 

Fitocheminių medžiagų gamykla 

Virškrizinė ekstrakcija Molekulinė 
distiliacija 

Pramoninė 
chromatografija 

Įvairios paskirties funkcionalieji ingredientai 

NAUJOS IR INOVATYVIOS PRAMONĖS ŠAKOS SUKŪRIMAS 
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Mokesčių lengvatos 

Nauda įmonėms – mažinamas pelno 

mokestis: 

apskaičiuojant pelno mokestį, sąnaudos, 

išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

arba amortizacijos sąnaudas, patirtos 

MTEP, tris kartus atskaitomos iš pajamų. 

 

www.mita.lt 
 



 

Kaip mus rasti? 

Daugiau nei 1000 mokslinių tyrimų 

paslaugų verslui 

 

 

apcis.ktu.edu 
 



 

Dėkoju už dėmesį 


