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Ярмолинці, 2014

В жовтні місяці виповнилось 105 років нашому земляку
Ройтеру І.М., доктору технічних наук, професору,
видатному
спеціалісту
в
галузі
технології
хлібопекарського, макаронного та кондитерського
виробництва.
Народився Ісаак Менашевич 2 жовтня 1909 року в
містечку Ярмолинці, в заможній єврейській сім`ї. В 1917
році була відкрита єврейська початкова школа, в яку
пішов малий Ісаак. Пізніше закінчив восьмирічку.І повела
його дорога в доросле велике життя.
В числі перших
студентів поступив у Київський
технологічний інститут харчової промисловості, який
закінчив у 1935 році. Працював на різних посадах при
інституті.
З 1941 по 1945 роки І. Ройтер перебував на фронтах
Великої Вітчизняної війни. Спочатку був помічником
начальника польового хлібзаводу Окремої Приморської
Армії, пізніше стає помічником начальника Учбового
польового автохлібзаводу ІІІ Білоруського фронту.
Під час війни Ісаак Менашевич був нагороджений
багатьма медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией» . Після війни він
повертається в свій рідний інститут.
У 1949 році доцент І.М. Ройтер став одним зперших
викладачів
створеної
кафедри
технології
хлібопекарського,
макаронного
і
кондитерського

виробництва. За активну діяльність у 1950 році був
нагороджений Знаком міністра харчової промисловості
СРСР «Відмінник
соціалістичного змагання». Він
започаткував науковий напрям із розробки перспективних
технологій хлібобулочних, макаронних і кондитерських
виробів. Результатом досліджень стала докторська
дисертація, яку він успішно захистив у 1963 році. В
результаті Ісаак Менашович в 1965 році отримав
науковий ступінь доктора технічних наук, а в 1966 році –
наукове звання професора.
Його перу належать більше 110 праць в області харчової
промисловості.
За час роботи на кафедрі професор
Ройтер підготував 32 кандидата технічних наук. Його
книги й довідники стали основними для студентів і
спеціалістів хлібопекарської, макаронної та кондитерскої
галузі.
Пішов із життя І.М. Ройтер 25 березня 1998 року, та
залишив після себе вагомий слід не тільки в серцях колег,
а у всій хлібопекарській промисловості. Він все своє
трудове життя пов`язав з науковим дослідницьким
виробництвом найдорожчої нашої святині – хліба.
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