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Корисна модель належить до столового посуду, а саме до одноразового посуду, і може 
знайти застосування, як у підприємствах громадського харчування, так і в побуті. 

Відомий одноразовий пакет - вкладиш (патент Росії на корисну модель № 120949, кл. МПК 
B65D30/26, опубл. 10.10.2012), що має дно і бокові стінки, виготовлений з поліетиленової плівки 
або целофану. Аналог. 5 

Недоліком такого одноразового посуду є те, що утилізація використаного посуду і спосіб її 
виготовлення є шкідливими і забруднюють навколишнє середовище. 

Відомий також одноразовий посуд - гарнір (патент Росії на корисну модель № 67822, кл. 
МПК A23L3/40, опубл. 10.11.2007), який виконаний з гарніру або сиру. Прототип. 

Недоліком такого одноразового посуду є тривалий процес виготовлення (смаження, 10 

запікання), а також процес розігрівання перед вживанням їжі. 
В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення одноразового харчового 

стакана шляхом розширення асортименту харчових продуктів для його виготовлення, що 
дозволяє виключити процес утилізації шкідливих відходів при використанні одноразового 
посуду. 15 

Поставлена задача вирішується тим, що в одноразовому харчовому стакані, який 
виготовлений з харчового продукту, згідно з корисною моделлю, вводиться те, що інгредієнти 
для виготовлення одноразових стаканів підібрані відповідно до смакових якостей напоїв, а після 
використання напою одноразовий стакан з'їдається, тобто виконує функцію їжі. 

Корисна модель, що заявляється, пояснюється наступним чином. 20 

Одноразовий харчовий стакан виготовляється з харчових продуктів, має класичний вигляд і 
виготовляється різних розмірів. 

Для виготовлення одноразового харчового стакана для алкогольних напоїв використовують 
такі харчові продукти, як борошно, картопляне та овочеве пюре, різні круп'яні вироби, рис, сир 
твердий або кисломолочний з додаванням харчових добавок зі смаком м'яса, сиру, риби, грибів, 25 

зелені тощо. Це відповідає харчовим і смаковим якостям закуски і знайде споживачів серед 
дорослих. 

Наприклад, для виготовлення одноразового харчового стакана для горілки додаються 
харчові добавки зі смаком м'яса, зелені, риби, грибів або їх поєднання. 

Для виготовлення одноразового харчового стакана для коньяку додаються харчові добавки 30 

зі смаком лимона, червоної риби, шоколаду, фруктів тощо. 
Для виготовлення одноразового харчового стакана для червоного або білого вина 

додаються харчові добавки зі смаком твердого сиру, шоколаду, фруктів тощо. 
Для виготовлення одноразового харчового стакана для солодких напоїв використовують такі 

харчові продукти, як борошно з додаванням добавок зі смаком солодощів, фруктів тощо. Це 35 

відповідає смаковим якостям десерту. Такий одноразовий посуд, солодкий та смачний, дуже 
сподобається дітям. 

Наприклад, для виготовлення одноразового стакана для солодких газованих та негазованих 
напоїв, додаються харчові добавки зі смаком апельсина, мандарина, киві, яблука, шоколаду, 
карамелі, горіхів, пряженого молока тощо. 40 

Одноразовий харчовий стакан, виготовлений із харчових продуктів з додаванням смакових 
добавок, використовується за своїм призначення - для споживання напоїв, після чого 
одноразовий посуд з'їдається повністю, тим самим виконує функцію їжі. 

Технічний результат полягає в тому, що запропонований одноразовий харчовий стакан має 
естетичний вигляд, з'їдається повністю, відсутні шкідливі відходи, відпадає необхідність їх 45 

утилізації. 
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Одноразовий харчовий стакан, що виготовлений з харчового продукту, який відрізняється тим, 50 

що інгредієнти для виготовлення одноразових стаканів підібрані відповідно до смакових якостей 
напоїв, а після використання напою одноразовий стакан з'їдається, тобто виконує функцію їжі. 
 

Комп’ютерна верстка В. Мацело 
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