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(57) Формула кориено"! моделi:

40%

0,0145 ...0,016 дмЗ

17...25 дмЗ

0,08 ...0,14 дмЗ

0,009 0,012 дмЗ

0,148 0,170 дмЗ
.

Горiлка особлива, що мiстить спирт етиловий ректифiкований вищоТ очистки, пiдготовлену воду та цукор, яка
вiдрiзня€ться тим, що додатково мiстить ароматизатор "Крiп - елiтний аромат" iз ефiрноТ олП кропу,
ароматизатор "Корiандр - елiтний аромат" iз ефiрНО'1олiТ корiандру, ефiрнi олiТ aHicy й апельсину при такому
спiввiдношеннi iнгредiе:нтiв на 1000 дал:
спирт етиловий
ректифiкований вищоТ
очистки та вода
пом'якшена у розрахунку
на мiцнiсть купажу
цукровий сироп
ароматизатор "Крiп -
елiтний аромат"
ароматизатор "Корiандр -
елiтний аромат"
ефiрна олiя aHicy
ефiрна олiя апельсину

CTopiHKa 3 iз 4
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(72) ЧЕПЕЛЬ НАТАЛIЯ ВАСИЛIВНА, УКРАfНЕЦЬ
АНАТОЛIЙ IВАНОВИЧ, ФРОЛОВА НАТАЛIЯ ЕПI-
HETIBHA, УСЕНКО ВIТАЛIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(73) НАЦIOНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ХДРЧОВИХ
ТЕХНОЛОПЙ
(57) Горiлка особлива, що мiстить спирт етиловий
ректифiкований вищо', очистки, пiдготовлену воду
та цукор, яка вiдрiЗНЯЕТЬСЯ тим, що додатково
мiстить ароматизатор "Крiп - елiтний аромат" iз
ефiрно'l олi', кропу, ароматизатор "KopiaHAp - елiт-
ний аромат" iз ефiрно'l ол;'I KopiaHApy, ефiрнi олП

aHicy й апельсину при такому спiввiдношеннi
peAie:HTiBна 1000 дал:

спирт етиловий ректифi-
кований вищо'l очистки
та вода пом'якшена у
розрахунку на мiцнiсть
купажу
цукровий сироп
ароматизатор "Крiп - елi-
тний аромат"
ароматизатор "KopiaHAp
- елiтний аромат"
ефiрна олiя aHicy
ефipна олiя апельсину

iHr-

17-25дм3

0,08-0,14дм3

0,0145-0,016дм3

0,009-0,012дм3

0,148-0,170дм3
.
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Недолiком напою е: перенасиченiсть аромату
напою анiсовими тонами, рiзко виражена пекучiсть
та ripKoTa.

В основу КОРИСНО'lмоделi поставлено задачу
створення горiлки особливо'j шляхом введенням
композицi'l ароматичних iHrpeAie:HTiBв певних кiль-
кiсних спiввiдношеннях, що дозволить забезпечити
злагоджений медовий з тонами цитрусу i польових
KBiTiBта м'який смак з терпким та цитрусовим при-
смаками, притаманний горiлцi.

Поставлена задача вирiшуе:ться тим, що горiл-
ка особлива «Капiтан» мiстить спирт етиловий
ректифiкований вищо'l очистки, пiдготовлену воду
та цукровий сироп. 3riAHo корисно'j моделi додат-
ково мiстить ароматизатор "Крiп - елiтний аромат"
iз ефiрно'l олП кропу, ароматизатор "KopiaHAp -
елiтний аромат" iз ефiрно'l олi'l KopiaHApy, ефiрнi
олi', aHicy й апельсину при такому спiввiдношеннi
iHrpeAie:HTiBна 1000дал:

- спирт етиловий ректифiкований вищо'l очист-
ки та вода пом'якшена у розрахунку на мiцнiсть
купажу 40%;

цукровий сироп
ароматизатор "Крiп - елiтний
аромат"
ароматизатор "KopiaHAp -
елiтний аромат"
ефiрна олiя aHicy
ефiрна олiя апельсину

Корисна модель вiдноситься до харчово'l про-
мисловостi.

BiAoMa горiлка особлива «Козацький струмою>,
що мiстить спирт ректифiкований «Екстра», воду
пом'якшену, цукор та ароматний спирт кропу (Ре-
цептури лiкеро-горiлчаних напо'lв i горiлок, концерн
«Укрспирт», Ки'lв, 1994, С.280).

Недолiком даного напою е: слабо виражена
злагодженiсть apoMaTiB спирту та кропу.

BiAoMa горiлка особлива «Кминна любитель-
ська», що мiстить спирт ректифiкований «Екстра»,
воду пом'якшену, цукровий сироп , ароматний
спирт кмину, кропу та апельсинових шкiрок (Реце-
птури лiкеро-горiлчаних напо',в i горiлок, концерн
«Укрспирт», Ки'lв, 1994, С.167).

Недолiком даного напою е: рiзкий спиртовий
аромат з сильно вираженою гiркотою.

Найбiльш близьким до КОРИСНО'lмоделi е: ropi-
лка особлива «AHicoBa особлива», що мiстить
спирт ректифiкований «Екстра», воду пом'якшену,
цукровий сироп та ароматний спирт насiння aHicy
(Рецептури лiкеро-горiлчаних напо'lв i горiлок, кон-
церн «Укрспирп>, Ки'lв, 1994, С.234) У таких кiлько-
стях:

- спирт етиловий ректифiкований вищо', очист-
ки та вода пом'якшена у розрахунку на мiцнiсть
купажу 40%;

- цукровий сироп - 46дм3
;

- ароматний спирт насiння aHicy - 540дм3
.
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Причинно-наслiдковий зв'язок мiж нови ми
ознаками i технiчним результатом поля гае в на-
ступному, Введення ароматизатора "Крiп - елiтний
аромат"iз ефiрно'! олi'! кропу, ароматизатора "Kopi-
андр - елiтний аромат" iз ефiрно'! олП KopiaHApy,
ефiрних олiй aHicy й апельсину дозволяе значно
пiдвищити органолептичнi показники горiлки особ-
ливо'" надати напою злагодженого i оригiнального
медового аромату з тонами цитрусу i польових
KBiTiB та м'якого смаку, притаманного горiлцi, з
терпким та цитрусовим присмаками,

Органолептичнi показники горiлки особливо'!
«Капiтан}) забезпечуються старанно пiдiбраним
спiввiдношенням ароматизаторiв "Крiп - елiтний
аромат" i "KopiaHAp - елiтний аромат", Ароматиза-
тори з ефiрних олiй кропу й KopiaHApy ("Крiп - елiт-
ний аромат", "KopiaHAp - елiтний аромат") одержа-
Hi вакуумним фракцiонуванням ефipних олiй iз
заздалегiдь спланованими ароматичними власти-
востями та ',х змiшуванням у задан их масових
спiввiдношеннях, Оптимальне поеднання даних
ароматизаторiв створюе добре вiдчутний в горiлцi
медовий аромат з тонами цитрусу i польових KBi-
TiB, Ефiрнi олi'! aHicy й апельсину доповнюють сма-
кове вiдчуття теплоти екзотичного цитрусу,

Спирт етиловий ректифiкований вищо', очистки
е базовою основою особливо'! горiлки, якiй прита-
MaHHi спиртовий i ефiрний аромати,

Додавання цукрового сиропу пом'якшуе ripKOтy
i пекучiсть смаку особливо', горiлки,

Напiй готують шляхом змiшування (купажу-
вання) 40% водно-спиртово'! сумiшi, цукрового
сиропу та композицi', ароматичних iHrpeAieHTiB:
ароматизатор "Крiп - елiтний аромат" iз ефiрно'!
олi'! кропу, ароматизатор "KopiaHAp - елiтний аро-
мат" iз ефiрно'! олi', KopiaHApy, ефiрнi олi', aHicy й
апельсину, В таблицi наведено вплив рiзних кiль-
кiсних спiввiдношень цукрового сиропу та ком по-
зицi'! ароматичних iHrpeAieHTiB на загальну органо-
лептичну оцiнку напою за 10-ти бальною шкалою,

HaBeAeHi AaHi з таблицi 1 свiдчать, що найвищi
органолептичнi показники мав напiй з такими кiль-
кiсними спiввiдношеннями iHrpeAieHTiB на 1000дал
горiлки особливо'!: цукровий сироп - 17дмЗ

; арома-
тизатор "Крiп - елiтний аромат" - 0,08дмЗ

; арома-
тизатор "KopiaHAp - елiтний аромат" - 0,0145дмЗ

;

ефiрна олiя aHicy - 0,009 дмз; ефiрна олiя апель-
сину - 0,148дмЗ

,

Таблиця

Результати сенсорного аналiзу пробних зразкiв горiлок особливих

Кiлькiсть компонента на 1000 дал горiлки особливо'" ДM~ Органолептична оцiнка, бали

"Крiп-елiтний "KopiaHAp - Ефiрна Ефipна олiя Цукровий
елiтний аро- олiя aHicy Прозорiсть Смак Аромат Всьогоаромат" (1: 1О) мат" (1:10) (1: 1О) апельсину (1: 1О) сироп

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,02 0,0050 0,001 0,005 1 1,8 2,9 3,1 7,8
0,04 0,0100 О,ОЗО 0,010 9 1,8 3,1 3,2 8,1
0,06 0,0120 0,060 0,012 13 1,8 3,3 3,5 8,6
0,08 0,0145 0,090 0,148 17 1,8 3,9 3,9 9,6
0,10 0,0160 0,110 0,170 20 1,6 3,4 3,6 8,6
0,12 0,0180 0,140 0,190 23 1,4 3,3 3,5 8,2

Технiчний результат корисно', моделi полягае у
cTBopeHHi горiлки особливо', «Капiтан» шляхом
введенням композицi', ароматичних iHrpeAieHTiB в
певних кiлькiсних спiввiдношеннях, що дозволить

забезпечити злагоджений медовий з тонами цит-
русу i польових KBiTiBта м'який смак з терпким та
цитрусовим присмаками, притаманний горiлцi,
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