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(57) Формула корисно"i моделi:

Напiй яблучний, що мiстить яблучний ciK, цукровий сироп, який вiдрiзня€ться тим, що додатково мiстить
ароматизатор "Квiтучий Kpin" iз ефiрно"i олП кропу, ароматизатор "KopiaHAp - елiтний аромат" iз ефiрно"i олi'f
KopiaHApy, лимонну ефiрну олiю при такому спiввiдношеннi iHrpeAieHTiB на 100 дал, дмЗ:
яблучний CiK 133,7 150,0
цукровий сироп 65,8 % 65,7 66,4
ароматизатор "Квiтучий Kpin" 0,009 0,12
ароматизатор "KopiaHAp - елiтний аромат" 0,016 0,2
лимонна ефipна олiя 0,04 ...0,06.
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(57) Напiй яблучний, що мiстить яблучний ciK, цук-
ровий сироп, який вiдрiЗНЯЕ:ТЬСЯ тим, що додат-

Корисна модель вiдноситься до переробно"i
галузi харчово'( промисловостi.

Вiдомо напiй «Яблучний», що мiстить яблуч-
ний ciK, цукровий сироп та лимонну кислоту (ТУ
14-4-46-85 Напитки фруктовые. Общие техничес-
кие условия).

Недолiком даного напою е низькi органолепти-
чнi показники, зокрема слабо виражений яблуне-
вий аромат.

Найбiльш близьким до корисно"i моделi е напiй
«Схiдний», що мiстить яблучний ciK, цукровий си-
роп, лимонну кислоту, ванiлiн та настiй корiандру
(В.А. Домарецький «Производство концентратов,
екстрактов и безалкогольных напитков», стр. 164)
у таких кiлькостях:

яблучний CiK 90 дмЗ;
цукровий сироп 65,8 % 66,73 дмЗ;
настiй кропу 5 дмЗ;
лимонна кислота 1,408 кг;
колер 0,48 кг.
Недолiком напою е незлагодженiсть аромату

напою з яскраво вираженими тонами кропу, пере-
насиченiсть солодкого смаку.

В основу корисно'( моделi поставлено задачу
створення напою яблучного шляхом введенням
композицj"( ароматичних iнгредiентiв в певних кiль-
кiсних спiввiдношеннях, що дозволить забезпечити
злагоджений лимонний аромат з пряними i KBiTKO-
вими тонами та м'який кисло-солодкий смак.

Поставлена задача вирiшуеться тим, що напiй
яблучний мiстить яблучний ciK, цукравий сироп.
Згiдно корисно"( моделi додатково мiстить аром а-

ково мiстить ароматизатор "Квiтучий Kpin" iз ефiр-
но","олi"i кропу, ароматизатор "Корiандр - елiтний
аромат" iз ефiрно"i олi'( корiандру, лимонну ефiрну
олiю при такому спiввiдношеннi iнгредiентiв на 100
дал, дмЗ:

яблучний CiK 133,7 150,0
цукровий сироп 65,8 % 65,7 66,4
ароматизатор "Квiтучий Kpin" 0,009 0,12
ароматизатор "Корiандр - елi-
тний аромат"
лимонна ефiрна олiя

тизатор "Квiтучий Kpin" iз ефiрно'( олi"i кропу, аро-
матизатор "Корiандр - елiтний аромат" iз ефiрно'(
олi"i корiандру, лимонну ефiрну олiю при такому
спiввiдношеннi iнгредiентiв на 100 дал, дмЗ:

яблучний CiK 133,7 150,0
цукровий сироп 65,8 % 65,7 66,4
ароматизатор "Квiтучий Kpin" 0,009 О, 12
ароматизатор "Корiандр - елiтний
аромат" 0,016 ... 0,2
лимонна ефipна олiя 0,04 ... 0,06.
Причинно-наслiдковий зв'язок мiж нови ми оз-

наками i технiчним результатом поля гае в наступ-
ному. Введення ароматизатора "Квiтучий Kpin" iз
ефiрно"( олГ( кропу, ароматизатора "Корiандр - елi-
тний аромат" iз ефiрно'( олi"i корiандру, лимонно"i
ефipно"i олi"i дозволяе значно пiдвищити органоле-
птичнi показники напою десертного, надати напою
злагодженого i вишуканого лимонного аромату з
пряними i квiтковими тонами та м'якого кисло-
солодкого смаку.

Ароматична гармонiйнiсть напою яблучний
досягаеться поеднанням м'якого KpinHoro аромату
з квiтковими тонами ароматизатора "Квiтучий Kpin"
iз ефiрно'( олi"i кропу, тонкого корiандрового арома-
ту ароматизатору "Корiандр - елiтний аромат" iз
ефiрно'( олi'( корiандру та насиченого лимонного
аромату ефipно"i олi"i лимону. Ароматизатори з
ефiрних олiй кропу й корiандру ("Квiтучий Kpin",
"Корiандр - елiтний аромат") одержанi вакуумним
фракцiонуванням ефiрних олiй iз заздалегiдь
спланованими ароматичними властивостями та "(х
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комбiнуванням у заданих масових спiввiдношен-
нях.

Яблучний спиртований ciK i цукровий сироп
використовувались як базова основа напою i хара-
ктеризувались як загальний екстракт продукту при
розрахунку ',х кiлькостей в рецептурi. Цi iнгредiенти
додають напою яблучному кисло-солодкого смаку.

Напiй готують шляхом змiшування (купажу-
вання) яблучного соку, цукрового сиропу та компо-
зицi"l ароматичних iHrpeAieHTiB: ароматизатор "KBi-
тучий Kpin" iз ефipно"l олi', кропу, ароматизатор
"KopiaHAp - елiтний аромат" iз ефiрно', олi"l KopiaHA-

ру, лимон на ефiрна олiя. В таблицi наведено
вплив рiзних кiлькiсних спiввiдношень цукрового
сиропу та композицi"l ароматичних iHrpeAieHTiB на
загальну органолептичну оцiнку напою за 10-ти
бальною шкалою.

HaBeAeHi AaHi з таблицi свiдчать, що найвищi
органолептичнi показники мав напiй яблучний з
такими кiлькiсними спiввiдношеннями iHrpeAieHTiB
на 100 дал: цукровий сироп 65,8 % -65,7 дмЗ; аро-
матизатор "Квiтучий Kpin" - 0,009 дмЗ; ароматиза-
тор "KopiaHAp - елiтний аромат" - 0,016 дмЗ; ли-
монна ефiрна олiя - 0,04 дмЗ.

Таблиця 1

Результати сенсорного аналiзу пробних зразкiв Hano"lBяблучних

Кiлькiсть компонента на 100 дал напою яблучного, ДM~ Органолептична оцiнка, бали

"Квiтучий Kpin" "KopiaHAp - Лимонна Цукровийелiтний аро- ефiрна олiя Прозорiсть Смак Аромат Всього(1: 1О) мат" (1:10) (1: 1О) сироп, 65,8 %

1 2 3 4 5 6 7 8
0,006 0,013 0,01 64,0 1,8 2,9 3,1 7,8
0,007 0,014 0,02 64,5 1,8 3,3 3,2 8,3
0,008 0,015 0,03 65,0 1,8 3,5 3,5 8,8
0,009 0,016 0,04 65,7 1,8 3,9 3,8 9,5
0,01 0,017 0,05 66,0 1,6 3,4 3,6 8,6
0,011 0,018 0,06 66,5 1,4 3,2 3,4 8,0

Технiчний результат дано"l корисно"l моделi
поля гае у cTBopeHHi напою яблучного шляхом вве-
дення композицi"l ароматичних iHrpeAieHTiB в пев-
них кiлькiсних спiввiдношеннях, що дозволить за-

безпечити злагоджений лимонний аромат з
пряними i квiтковими тонами та м'який кисло-
солодкий смак.
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