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Напiй десертний, що мiстить яблучний ciK, спирт етиловий ректифiкований вищо'( очистки, воду
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яблучний ciK, спирт етило~и~ ректифiкований вищо'l очистки та вода 12 %
пом'якшена у розрахунку на МЩНIСТЬ купажу

цукровий сироп 65,8 %-ний
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(57) Напiй десертний, що мiстить яблучний ciK,
спирт етиловий ректифiкований вищо'( очистки,
воду пом'якшену, цукровий сироп, який вiдрiЗНЯ-
Е:ТЬСЯ тим, що додатково мiстить ароматизатор
"Пряний лимон" iз ефiрно'( олП кропу, ароматиза-
тор ·Корiандр - елiтний аромат" iз ефiрно'l олi'( ко-
рiандру, лимонну ефiрн~ олiю, при такому спiввiд-
ношеннi iнгредiе:нтiв, дм на 1000 дал:

яблучний ciK, спирт етиловий
ректифiкований вищо'( очистки
та вода пом'якшена у розрахун-
ку на мiцнiсть купажу
цукровий сироп 65,8 %-ний
ароматизатор "Пряний лимон"
ароматизатор "Корiандр - елiт-
ний аромат·
лимонна ефiрна олiя

65,8 % - 2079,6 дмЭ

0,7 кг
80,0 дмЭ

2З4,2 дмЭ•

Недолiком напою е: незлагодженiсть аромату
напою з сильно вираженими тонами корiандру,
рiзко виражена пекучiсть та TepnKicTb.

В основу винаходу поставлено задачу ство-
рення напою десертного шляхом введенням ком-
позицП ароматичних iнгредiе:нтiв в певних кiлькiс-
них спiввiдношеннях, що дозволить забезпечити
злагоджений лимонний аромат з пряними i KBiTKO-
вими тонами та кисло-солодкий смак з м'яким
спиртовим присмаком.

Поставлена задача вирiшуе:ться тим, що напiй
десертний мiстить яблучний ciK, спирт етиловий
ректифiкований вищо'l очистки, воду пом'якшену,
цукровий сироп. 3гiдно винаходу додатково Mic-
тить ароматизатор "Пряний лимон" iз ефiрно'l олi'(
кропу, ароматизатор "Корiандр - елiтний аромат" iз
ефiрно'l олi'l корiандру, лимонну ефiрну олiю у при
такому спiввiдношеннi iнгредiе:нтiв на 1000 дал:
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65,8 % - 1777,0
дмЭ

яблучний ciK, спирт етиловий
ректифiкований вищо'l очист-
ки та вода пом'якшена у роз-
рахунку на мiцнiсть купажу
12 %

цукровий сироп

ароматизатор "Пряний ли-
мон"

Винахiд належить до харчово'l промисловостi.
Вiдомий напiй десертний "Жовте листя», ЩО

мiстить яблучний ciK, спирт етиловий ректифiкова-
ний вищо'l очистки та воду пом'якшену (у розраху-
нку на мiцнiСть купажу 12 %), цукровий сироп, ли-
монну кислоту та ванiлiн (Рецептури лiкеро-
горiлчаних Hano'lB i горiлок, концерн "Укрспирт»,
Ки'lв, 1994, с. 134).

Недолiком даного напою е: рiзкий спиртовий
аромат з слабо вираженим яблуневим ароматом.

Найбiльш близьким до винаходу е: напiй десе-
ртний "Яблуневий», що мiстить яблучний ciK,
спирт етиловий ректифiкований вищо'( очистки,
воду пом'якшену, цукровий сироп, лимонну кисло-
ту, ванiлiн та настiй корiандру (Рецептури лiкеро-
горiлчаних напо'(в i горiлок, концерн "Укрспирт»,
Ки'(в, 1994, С.54) У таких кiлькостях:

яблучний ciK, спирт етило,
вий ректифiкований вищо'l
очистки та вода пом'якше-
на (у розрахунку на мiц·
HiCTbкупажу 12%);
цукровий сироп
лимонна кислота
ванiлiн (1: 10)
настiй корiандру
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ароматизатор "KopiaHAp
елiтний аромат" 1,6 дмз

лимон на ефiрна олiя 4,0 дмз.
Причинно-наслiдковий зв'язок мiж новими

ознаками i технiчним результатом поля гае в на-
ступному. Введення ароматизатора "Пряний ли-
мон" iз ефiрно"i олi', кропу, ароматизатора "Kopi-
андр - елiтний аромат" iз ефiрно"i олi"i KopiaHApy,
лимон но', ефiрно"i олi'l дозволяе значно пiдвищити
органолептичнi показники напою десертного, на-
дати напою злагодженого i вишуканого лимонного
аромату з пряними i квiтковими тонами та кисло-
солодкого смаку з м'яким спиртовим присмаком.

Ароматична гармонiйнiсть десертного напою
"Подружжя" досягаеться поеднанням м'якого ли-
монного аромату з пряними i квiтковими тонами
ароматизатора "Пряний лимон" iз ефiрно"i олi', кро-
пу, тонкого KopiaHApoBoro аромату ароматизатору
"KopiaHAp - елiтний аромат" iз ефiрно', олi"i KopiaHA-
ру та насиченого лимонного аромату ефiрнiй олi"i
лимону. Ароматизатори з ефiрних олiй кропу й
KopiaHApy ("Пряний лимон", "KopiaHAp - елiтний
аромат') одержанi вакуумним фракцiонуванням
ефiрних олiй iз заздалегiдь спланованими аром а-
тичними властивостями та "ix комбiнуванням у за-
даних масових спiввiдношеннях.

Яблучний спиртований ciK, спирт ректифiкова-
ний, вода питна i цукровий сироп використовува-
лись як базова основа напою i характеризувались
як загальний екстракт продукту при розрахунку ',х
кiлькостей в рецептурi у перерахунку на мiцнiсть
купажу 12 %. Цi iнгредiенти додають напою десер-
тному кисло-солодкого смаку.

Напiй готують шляхом змiшування (купажу-
вання) яблучного соку, спирту етилового ректифi-
кованого вищо"i очистки, води пом'якшено'" цукро-
вого сиропу та композицi', ароматичних
iHrpeAieHTiB: ароматизатор "Пряний лимон" iз ефi-
PHO"iолi"i кропу, ароматизатор "KopiaHAp - елiтний
аромат" iз ефiрно"i олi"i KopiaHApy, лимонна ефiрна
олiя. В таблицi 1 наведено вплив рiзних кiлькiсних
спiввiдношень цукрового сиропу та композицi'l
ароматичних iHrpeAieHTiB на загальну органолеп-
тичну оцiнку напою за 10-ти бальною шкалою.

HaBeAeHi AaHi з таблицi 1 свiдчать, що найвищi
органолептичнi показники мав напiй десертний з
такими кiлькiсними спiввiдношеннями iHrpeAieHTiB
на 1000 дал: цукровий сироп 65,8 % - 1777,0 дмз;
ароматизатор "Пряний лимон" - 0,9 дмз; аромати-
затор 'KopiaHAp - елiтний аромат" - 1,6 дмз; ли-
монна ефiрна олiя - 4,0 дмз.

Таблиця 1

Результати сенсорного аналiзу пробних зразкiв напо"iв десертних

Кiлькiсть компонента на 1000 дал напою десертного, ДM~ Органолептична оцiнка, бали
"Пряний 'KopiaHAp - Лимонна Цукровий
лимон" елiтний аро- ефiрна олiя сироп, 65,8 Прозорiсть Смак Аромат Всього
(1: 1О) мат" (1 :10) (1:1 О) %

1 2 3 4 5 6 7 8
0,6 1,2 1,0 1600,0 1,8 2,9 3,1 7,8
0,7 1,4 2,0 1650,0 1,8 3,3 3,2 8,3
0,8 1,5 3,0 1700,0 1,8 3,5 3,5 8,8
0,9 1,6 4,0 1777,0 1,8 3,9 3,8 9,5
1,0 1,7 5,0 1850,0 1,6 3,4 3,6 8,6
1,1 1,8 6,0 1900,0 1,4 3,2 3,4 8,0

Технiчний результат даного винаходу поля гае
у cTBopeHHi напою десертного шляхом введенням
композицi"i ароматичних iHrpeAieHTiB в певних кiль-
кiсних спiввiдношеннях, що дозволить забезпечити

злагоджений лимонний аромат з пряними i KBiTKO-
вими тонами та кисло-солодкий смак з м'яким
спиртовим присмаком.
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