ПОДІЯ

Міжнародний симпозіум ММФ
«Лактоза та її похідні».
Регіональна конференція ММФ
«Кисломолочні продукти –
технологія і харчування»

В.Д. Харитонов, д.т.н.,
професор, академік РАТН:

14 травня в Москві урочисто
відкрився симпозіум Міжнародної
молочної федерації «Лактоза та її
похідні». У залі навчального корпусу
Російської академії державної служ:
би звучали вітання англійською,
німецькою, італійською, китайською
та багатьма іншими мовами. До
учасників звернулися технічний ди:
ректор ММФ Й.Зайферт (Бельгія),
заступник директора Департаменту
харчової, переробної промисловості
та якості продукції С. Серьогін, який
зачитав вітальну адресу від міністра
сільського
господарства
Росії
О.Гордєєва. Виступили ректор
Північнокавказького
державного
технічного університету Б.Синельни:
ков, віце:президент Російської Ака:
демії сільськогосподарських наук
Є.Сизенко, директор Всеросійсько:
го НДІ молочної промисловості В.Ха:
ритонов, виконавчий директор
Російської спілки молочних під:
приємств В. Лабінов.
Вечір завершився чудовим кон:
цертом, в якому взяли участь про:
фесійні виконавці та дитячі творчі ко:
лективи. Зокрема, ансамбль «Го:
6

рець» студентів Північнокавказького
технічного університету вразив гос:
тей професійним виконанням за:
пальних танців, виступ закінчився
оваціями публіки.
Наступного дня почалися сесії
симпозіуму. Першого дня виступили
доповідачі з Данії, Канади, Нової Зе:
ландії. Думками про цю значну
подію – симпозіум з питань лакто:
зи – поділилися деякі учасники.

– Технічний прогрес у молочній
промисловості різних країн немож:
ливий без проведення заходів, які
збирають цвіт молочної науки. До
них належить і цей міжнародний
симпозіум, який надасть нового
імпульсу розвиткові співробітництва
між ученими всього світу. Сподіваю:
ся, що завдяки обміну науковими
інноваціями вдасться здійснити не
один вдалий проект.
Harvander Oberoi,
представник молочної промисловості Індії:

– Неподалік Делі є молочний за:
вод, що переробляє щоденно до
двох мільйонів літрів молока. Тому
нас у першу чергу цікавлять техно:
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логії використання лактози в молоч:
них продуктах. Добре, що є мож:
ливість зустрітися із провідними
спеціалістами.

Антоніна Мінорова,
представник ТІММ УААН, Україна:

– Я дуже задоволена тим, що вда:
лося почути багато цікавих доповідей
провідних фахівців і поспілкуватися з
колегами. Організатори створили
чудову атмосферу, що сприяла неви:
мушеному обговоренню самих різно:
манітних питань. Дуже хотілося б,
щоб більше українських фахівців мог:
ли приймати участь в заходах, що
проводить ММФ.
У короткому огляді, який роз:
міщуємо в цьому номері, ми не
маємо можливості розповісти про
всі цікаві доповіді та про всі захо:
ди, що супроводжували сесії. У
наступних номерах журналу ми
опублікуємо деякі матеріали на цю
тему. Хотілося б відмітити презен:
тацію, яку було зроблено С.О.Ки:
сельовим. Вона стосувалася но:
вого, запатентованого в 40
країнах методу застосування лак:
тулози у виробництві антибіотику.
Результат, уже доведений експе:
риментальним шляхом, дивовиж:
ний: практично зводяться до нуля
негативні
для
кишкового
мікробіоценозу наслідки вживан:
ня антибіотику.

С.О. Кисельов особливо під:
креслив цей ефект для Candida
albicans, позбутися яких після
прийому антибіотику теоретично
вважалося неможливим. У дос:
лідах використовувався антибіот:
ик Amoxiclav.
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C. Кисельов наголосив, що, з ог:
ляду на нові якості одержаного під
час дослідів препарату, автори про:
понують ввести для класу препа:
ратів з новими властивостями нову
назву – «екобіотики», що означає
«гармонія з життям», і не застосову:
вати до них загальної назви «ан:
тибіотики», що, фактично, означає
«проти життя».
Конференція «Ферментовані мо:
лочні продукти» проводилася
17 травня, і в той же день відбулося
урочисте вручення призу ім. Іллі
Мечникова, який визначався у
трьох номінаціях: «Мікробіологія»
(переможець – професор Томотарі
Міцуока, Японія), «Біотехнологія»
(переможець – професор Ларрі Лі
МакКей, США) та «Харчування і
здоров'я» (переможці – професор
Грегор Рейд і професор Ендрю
Брюс, Канада). Приз Іллі Мечніко:
ва – це підтримка вчених промис:
ловими та деякими іншими під:
приємствами галузі: Yakult, Nestlе,
Danone Research, ВНИМИ, Молоч:
ної Спілки Росії, Chr. Hansen,
Danisco, YLFA International, Valio,
DSM Food Specialties, California
Dairy Research Foundation, Dairy
Management Inc.
У рамках симпозіуму була пред:
ставлена монографія «Лактоза та її
похідні», написана авторським ко:
лективом учених Північнокавказько:
го технічного держуніверситету
(ISBN 978:5:93913:137:7). Варто
особливо відзначити роботу всієї
команди цього навчального закла:
ду – відчувалося, що і професори, і
студенти – люди, захоплені своєю
справою, які пишаються своїм
університетом і науковими дося:
гненнями колег.
Представник журналу «Молочна
промисловість»,
інформаційого
партнера симпозіуму та конфе:
ренції ММФ у Москві, був присутній
на численних презентаціях, спілку:
вався з доповідачами та представ:
никами ММФ. Відбулася зустріч із
президентом ММФ Крістіаном Ро:
бертом та технічним директором
Йоргом Зайфертом, які схвально
ставляться до співробітництва з на:
шим часописом.
Й.Зайферт, технічний дирек
тор ММФ: «Ми зацікавлені в поши:
ренні кращого досвіду та нових роз:
робок молочної галузі в країнах –
членах ММФ. Україна належить до

цієї організації, і ми активно співпра:
цюватимемо з журналом «Молочна
промисловість» – це сприятиме кра:
щому інформуванню українських
спеціалістів галузі про заходи, що їх
проводить ММФ, та можливості
співпраці. Участь у заходах ММФ
завжди дає новий поштовх розвит:
кові науки та допомагає налаго:
дженню тісних міжнародних кон:
тактів між фахівцями».
Заходи ММФ у Москві зібрали
більш як 200 представників із де:
сятків країн. Від України на сим:
позіумі була присутня А.В. Мінорова
(ТІММ УААН, Київ).
Звертаємо увагу фахівців на те,
що з 29 вересня до 4 жовтня в
Дубліні, Ірландія, відбуватиметься
Всесвітній самміт Міжнародної
молочної федерації.
Самміт:2007 включатиме сим:
позіум, на якому буде обговорено
низку тем, що цікавлять спеціалістів
молочної галузі. Зокрема, йтиметь:
ся про виробництво сировини, тех:
нології, споживання та питання здо:
ров'я, маркетинг молочної про:
дукції. Велика програма передба:
чає також технічні та соціальні захо:
ди, такі, як церемонія відкриття,
прийоми, обід, технічні тури, тури з
огляду визначних місць тощо. За:
плановані також бізнес:зустрічі, Ге:
неральна асамблея та Форум
міжнародної молочної федерації.
Це добра нагода продемонструвати
можливості застосування інновацій
у розвитку функціональних молоч:
них продуктів, а також унікальний
шанс для фахівців зануритися в се:
редовище найновіших досягнень
галузі, познайомитися з колегами з
усього світу.
З подробицями умов участі Ви
можете ознайомитися на сайті
http://www.wds2007.com/
«Рання реєстрація», що надає
можливість прийняти участь в
самміті за пільговим внеском,
триває до 30 червня. Далі почина
ють діяти звичайні, вищі тарифи.
Вартість участі за умови ре
єстрації до 30 червня:
повний внесок – 750 євро
студентський внесок – 200 євро
одноденна присутність – 300 євро
харчування та здоров'я – 550 євро
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