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KTU Maisto produktų technologijos katedros vedėja  



MAISTO MOKSLO IR 

TECHNOLOGIJŲ 

KOMPETENCIJOS CENTRAS 

pirmasis mokslo centras Lietuvoje, įkurtas 

pagal integruotų mokslo, studijų ir verslo 

centrų (slėnių) plėtros programas. 



• MMTKC misija 

– Sutelkti maisto mokslo, technologijų ir studijų potencialą, 

ţmogiškuosius išteklius ir MTEP infrastruktūrą 

perspektyviems MTEP darbams vykdyti maisto technologijų, 

saugos ir sveikatingumo srityje, aukštos kvalifikacijos 

specialistams rengti ir ţinioms perduoti į privatų verslą, 

uţtikrinant darnią Lietuvos maisto pramonės plėtrą.  

• MMTKC vizija 

– efektyviai veikiantis mokslo, studijų ir verslo centras, 

aprūpintas moderniausia technologine bei analizės įranga, 

kuriame dirba aukščiausios kvalifikacijos mokslininkai bei 

technologai, vykdantys tarptautinio lygmens MTEP darbus, 

būtinus nacionalinės maisto pramonės konkurencingumo 

didinimui ir darniai plėtrai.  

 



Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos 

centro sukūrimui panaudoti du finansavimo 

šaltiniai: 

• specialiosios ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. 

programos lėšomis vykdomas projektas “Maisto mokslo 

ir technologijų kompetencijos centro sukūrimas”. Projekto 

vertė – 5 985 712 Lt 

• integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) 

„Nemunas“ plėtros programos lėšomis vykdomas 

projektas  „Maisto mokslo ir technologijų MTEP 

infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo 

konsolidacija“. Projekto vertė - 8 433 000 Lt. 



Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos 

centrą sudaro 8 laboratorijos: 

• Kauno technologijos universitete (Radvilėnų pl. 19, Kaune): 

– Technologinių tyrimų;  

– Kokybinių tyrimų;  

– Maisto produktų gamybos procesų biocheminių tyrimų;  

– Biologiškai aktyvių maisto junginių tyrimų ir funkcionalių maisto 

komponentų;   

– Maisto produktų struktūros ir reologijos 

 

• Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės 

ir darţininkystės institute (Babtuose). 

– Vaisių ir darţovių bei jų perdirbtų produktų kokybės tyrimų bei kokybės 

modeliavimo laboratorijos;   

– Vaisių ir darţovių laikymo bei perdirbimo procesų modeliavimo centras;  

– Biochemijos ir technologijos. 

 



Rekonstruotame KTU Cheminės technologijos 

fakulteto “B” korpuse įsteigtos 5 maisto technologijų 

laboratorijos: 

• Pieno produktų savybių tyrimo ir modeliavimo;  

• Mėsos-ţuvies produktų savybių tyrimo ir modeliavimo; 

• Fermentacijos produktų savybių tyrimo ir modeliavimo; 

• Duonos produktų savybių tyrimo ir modeliavimo; 

• Bendrųjų maisto technologijų tyrimų. 



Maisto technologijų laboratorijos 

Laboratorijose sumontuota  unikali, daugeliu atvejų pagal specialius Lietuvos mokslininkų 

uţsakymus Vokietijos, Olandijos, Švedijos mokslo ir inţinerijos centruose pagaminta įranga, 

kuria galima imituoti realias maisto produktų gamybos sąlygas, naudojant maţus ţaliavų bei 

pagalbinių medţiagų kiekius. 



Laboratorijos, skirtos vaisių ir darţovių laikymo bei 

perdirbimo procesų ir modeliavimo  tyrimams bei 

perdirbtų produktų kokybės tyrimams, įkurtos  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale - 

Sodininkystės ir darţininkystės institute, Babtuose 



Maisto kokybės tyrimų laboratorija 

Laboratorijai nupirkta ir sumontuota šiuolaikinė cheminės ir fizikinės analizės įranga, kuria 

galima moksliškai vertinti maisto sudėtį, maisto komponentų funkcionalumą, kiekybinius ir 

kokybinius pokyčius, vykstančius jame technologinių procesų ir saugojimo metu. 



Maisto produktų struktūros ir reologijos 

laboratorija (“A” korpuse)  

Veikla 

• Laboratorijoje vykdomi maisto dispersinių 

sistemų moksliniai tyrimai, nustatant 

ryšius tarp technologinių procesų 

parametrų ir susiformavusių sistemų 

savybių bei struktūros.  

• Tiriama technologinių veiksnių  įtaka 

baltymų dalelių, riebalų lašelių bei oro 

burbuliukų dispersinėms, agregacinėms, 

koalescencinėms bei adhesinėms 

savybėms, nustatomos biopolimerų 

funkcinės savybės. 

•  Ištyrus maisto komponentų 

savybių/struktūrų pokyčius statinėmis 

(laikant produktus) ir dinaminėmis 

(perdirbant, ruošiant, kramtant produktus) 

sąlygomis, gautos ţinios bus panaudotos 

modeliuojant ir kuriant energiją, 

medţiagas ir aplinką tausojančius 

produktus 

Įranga 

• tekstūros analizatorius, 

• reometras su optine sistema,  

• dalelių dydţio nustatymo 

įranga,  

• paviršiaus įtempių nustatymo 

įranga, 

• elektroforezė (PG-SDS) 



 

 
Biologiškai aktyvių maisto junginių tyrimų ir 

funkcionalių maisto komponentų 

laboratorija (“A” korpuse)  

Veikla 

• Laboratorijoje atliekami 

augalinės kilmės (fitocheminių) 

ir maisto perdirbimo procesų 

metu susidarančių bioaktyvių 

junginių tyrimai. 

• Pagrindinis dėmesys skiriamas 

aukštųjų technologijų (pvz., 

ekstrakcija ir frakcionavimas 

superkriziniais skysčiais) ir 

padidintos vertės maisto 

komponentų bei gaminių, 

pasiţyminčių sveikatai 

naudingomis savybėmis, 

kūrimui ir praktiniam diegimui. 

Įranga 

• pagreitintos ekstrakcijos 

organiniais tirpikliais sistema 

(ASE); 

• laboratorinė ekstrakcijos 

superkriziniais skysčiais 

sistema;  

• ekstrakcijos superkriziniais 

skysčiais sistema su didelės 

talpos ekstraktoriumi 



Masių spektrometrijos laboratorija 

(“A” korpuse)  

• išsamiosios dujų chromatografijos masių 

spektrometrijos įranga;  

• labai didelio slėgio skysčių chromatografijos 

(UPLC)sistema su hibridiniu masių spektrometru 

(kvadrupolinis ir didelės skiriamosios gebos skrydţio 

trukmės masių spektrometrai);  

• labai didelio slėgio skysčių chromatografijos (UPLC) 

sistema su trikvadrupoliniu masių spektrometru 



CENTRO IŠSKIRTINUMAS  
 

 

VIENOJE VIETOJE SUKONCENTRUOTA 

MAISTO INŢINERIJOS, TECHNOLOGIJOS 

IR KOKYBĖS ANALIZĖS TYRIMŲ ĮRANGA, 

SKIRTA MODELIUOTI, OPTIMIZUOTI IR 

TIRTI MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS IR 

LAIKYMO PROCESUS.  



MAISTO MOKSLO IR 

TECHNOLOGIJŲ 

KOMPETENCIJOS CENTRAS –  

 

STUDIJOMS 



 Centre sudarytos sąlygos tobulinti 

maisto mokslo ir technologijų 

specialistų praktinį parengimą, grįstą 

naujausiais maisto mokslo 

pasiekimais, šiuolaikinių maisto 

technologijų ir maisto pramonės 

įmonių reikalavimais.  

 Skatinant studentų kūrybingumą, 

ugdant gebėjimus identifikuoti, 

formuluoti ir spręsti su maisto sauga 

bei kokybe susijusias problemas,, 

Lietuvos maisto ūkiui bus parengta 

kritinė masė aukščiausios kvalifikacijos 

maisto technologijų specialistų, 

gebančių kurti bei diegti inovatyvias 

maisto technologijas. 



MAISTO MOKSLO IR 

TECHNOLOGIJŲ 

KOMPETENCIJOS CENTRAS –  

 

MOKSLUI 



2011 m. III ketvirtyje prasidės Nacionalinė 

programa “Saugus ir sveikas maistas”, 

kurios tikslas 

 gauti ir susisteminti naujas mokslo ţinias, reikalingas kurti 

metodus ir pritaikyti biomedţiagas naujiems saugiems, 

aukštesnės kokybės ir padidintos biologinės vertės maisto 

produktams, atitinkantiems sveikos mitybos principus, 

konkurencingiems vidaus ir uţsienio rinkose; parengti teorinius 

pagrindus funkcionaliųjų maisto produktų gamybos 

technologijoms ruošti, racionaliai naudojant vietines ţaliavas ir 

saugiai pateikiant produktus vartotojams.  
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Programos uţdaviniai 

I. Ištirti ir nustatyti biologiškai vertingų ir kenksmingų medţiagų 

pokyčius auginant augalus ir gyvūnus maistui, laikant ir apdorojant 

ţemės ūkio maisto ţaliavas, kurti maisto ţaliavų kokybę ir saugą 

didinančių technologijų prototipus 

 

 

II. Ištirti ir įvertinti maisto komponentus cheminiu, biologiniu, 

toksikologiniu bei jų įtakos maisto matricoms poţiūriais, kuriant 

padidintos biologinės vertės ir saugesnius maisto produktus 
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Ţaliavų gamyba Perdirbimas Pakavimas Paskirstymas Vartojimas 



MAISTO MOKSLO IR 

TECHNOLOGIJŲ 

KOMPETENCIJOS CENTRAS –  

 

VERSLUI 



Centro uţdaviniai bendradarbiaujant su 

verslo partneriais 

– Suteikti verslo partneriams galimybes gauti informaciją apie 

naujų produktų ir procesų kūrimą ir  pasinaudoti maţo 

pajėgumo maisto technologijų laboratorijų baze; 

 

– Padėti verslo partneriams sumaţinti naujų produktų bei 

technologijų komercializavimo rizikas ir valdyti visą procesą 

nuo produkto koncepcijos iki tinkamo parduoti, pelningo 

produkto sukūrimo; 

 

– Skatinti inovacijų diegimo ir produktų kūrimo mechanizmus 

Lietuvoje; 

 

 



 Suteikti verslo partneriams reikalingą 

informaciją bei infrastruktūrą visoje naujo 

maisto produkto arba proceso kūrimo 

grandinėje: nuo eksperimentų, kuriant naujas 

receptūras, produkto stabilumo laikymo metu 

tyrimo, juslinės produkto analizės, jo saugos ir 

kokybės analizės gerinimo iki prototipinių 

produktų tyrimo prieš pateikiant juos į rinką. 

 



Kuo Centras gali būti naudingas verslo 

partneriams? 

• Centro laboratorijose esanti maţo pajėgumo technologinė įranga apima 

visus tradicinius maisto technologijų procesus (pasterizavimas, 

dţiovinimas, koncentravimas, smulkinimas ir pan.) bei naujus procesus 

(ekstrakcija superkriziniais skysčiais, ultrafiltracija ir pan.)  

• Jei verslininkai turi naujo produkto idėją, kurią nori įgyvendinti, jie gali 

pasinaudoti Centro paslaugomis viso proceso metu: nuo produkto 

prototipo sukūrimo iki  galutinio produkto komercializavimo.  

• Verslininkai gali gauti konsultacijas bei techninę ir technologinę pagalbą, 

reikalingą moksliniais pagrindais kuriant sveikesnius, saugesnius, 

tausojančius aplinką bei ţmogų maisto produktus.  

• Verslininkai gali naudotis Centro laboratorijomis, norėdami spręsti 

problemas, susijusias su technologinių procesų efektyvinimu, naujos 

įrangos pirkimu. 

• Centre dirbantys mokslininkai turi didelę bendradarbiavimo patirtį su 

Lietuvos ir pasaulio mokslininkais, dirbančiais maisto mokslo ir 

technologijų bei gretutinėse kryptyse (mitybos, toksikologijos, 

biotechnologijų ir pan.), todėl verslininkai gali tikėtis ir tarptautinės 

ekspertizės jiems rūpimais klausimais. 

 

 



Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos 

centro bendradarbiavimo su verslu 

galimybės 

• Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai; 

 

• Paslaugos, kuriant  naujus maisto produktus ir 

technologijas; 

 

• Seminarai ir praktiniai mokymai įvairiais maisto saugos, 

kokybės klausimais; 



Centro paslaugomis naudojasi: 

 
• AB “Volfas Engelman” 

• UAB “Naujasis Nevėţis”; 

• UAB “Vilniaus duona”; 

• Vičiūnų įmonių grupė; 

• UAB ”Moguntia Baltija” 



INTERREG IV projektas „BaltFood – 

Baltijos jūros regiono Maisto 

produktų klasteris: 

Konkurencingumas ir inovacijos“ 

 Tikslas - apjungti maisto pramonę, mokslo sektorių ir 

Baltijos jūros regionus, kad būtų gaminami vertingi ir 

visiems prieinami t.y. konkurencingi maisto produktai 

 

 

Projekto trukmė: 2009 m. sausis – 2012 m. sausis (36 mėn.) 

Projekto vadovas: Liubeko verslo plėtros korporacija, Vokietija  

Projekto biudžetas: € 2.447.910  



BaltFood projekto veiklų struktūra 



1 Projekto produktas 

Maisto technologijų plėtros tendencijų radaras 

IT paremtas instrumentas, skirtas surinkti informaciją apie 

maisto vystymosi tendencijas; 

Skirtas maţoms ir vidutinėms maisto perdirbimo įmonėms, 

kurių inovacinės galimybės yra maţos, identifikuoti, įvertinti 

naujausias maisto vystymosi tendencijas ir numatyti jų 

pritaikymo galimybes savo veikloje; 

Diskusijų ir pasidalinimo informacija vieta 



2 Projekto produktas 

 
Baltijos Maisto Akademijos e-mokymų 

kursas “Sveikas greitas maistas – maisto 

produktų naujovės” 

 

 

 

1. Kiekviena šalis galėjo registruoti iki 15 kursų dalyvių. Viso kursuose 

dalyvavo – 67. Kursu vedė lektoriai iš Suomijos; 

2. Kursų dalyviai privalėjo turėti bakalauro laipsnį technologijos, valdymo 

ar rinkodaros srityse ir privalo gebėti skaityti, rašyti ir bendrauti anglų 

kalba; 

3. 2010 m. birţelio mėn. 30 d. įsteigta Baltfood Akademiją ir pristatyta 

visuomenei - video konferencijos forma. Dalyvaujančių šalių politikai 

pasirašė„ketinimų laišką“, kaip savo geros valios išraišką dėl būsimo 

Baltijos jūros regiono maisto pramonės bendradarbiavimo.  

 

 

 



3 Projekto produktas 

 

Maisto technologijų ir juslinės analizės 

laboratorijų tinklas Baltijos jūros regione  

 
 

 

 

 

1. IT paremtas instrumentas, skirtas sukurti 2 duomenų bazes: maisto 

technologijų laboratorijų duomenų bazę ir juslinės analizės laboratorijų 

duomenų bazę. 

2. Duomenis pateikė 22 maisto mokslo ir tyrimų institucijos iš Baltijos 

jūros regiono šalių 

3. duomenų bazes galima rasti tinklapyje: 

http://baltfood.4w.lt/ 
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AČIŪ UŢ DĖMESĮ 


