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(57) Формула корисної моделі: 

Напій яблучний, що містить яблучний сік та лимонку кислоту, який відрізняється тим, що додатково 
містить екстракт плодів глоду при такому співвідношенні компонентів, %: 

яблучний сік 60-80 
екстракт глоду 4 10-30 
лимонна кислота 0,3-0,8 
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(57) Напій яблучний, що містить яблучний сік та 
лимонну кислоту, який відрізняється тим, що до-
датково містить екстракт плодів глоду при такому 
співвідношенні компонентів, %: 

яблучний сік 60-80 
екстракт глоду 10-30 
лимонна кислота 0,3-0,8. 

Корисна модель відноситься до харчової про-
мисловості, а саме до консервного виробництва. 

Відомо напій «яблучно-горобиновий», що міс-
тить яблучний та горобиновий сік, цукор [ТУ 14-4-
46-85 Налитки фруктовые. Общие технические 
условия] у такому співвідношенні компонентів, %: 

Сік яблучний 20 % 
Сік горобиновий 20 % 
Цукровий сироп - 60 % 
Недоліком яблучно-горобинового напою е ни-

зький вміст біологічно активних речовин, не-
прийнятні органолептичні показники. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення напою з функціональними, профілакти-
чними та дієтичними властивостями, а також роз-
ширення асортименту. 

Поставлена задача вирішується тим, що напій 
яблучний «Надія» складається з яблучного соку та 
лимонної кислоти, згідно корисної моделі додатко-
во містить екстракт плодів глоду, при такому спів-
відношенні компонентів, %: 

Яблучний сік 60-80 
Екстракт глоду 10-30 
Лимонна кислота 0,3 - 0,8 
Причинно-наслідкоеий зв'язок між запропоно-

ваними ознаками І очікуваним технічним результа-
том полягає в наступному. 

. Запропоноване додавання до напою яблучно-
го «Надія» екстракт плодів глоду сприяє створення 
напою з функціональними, профілактичними та 
дієтичними властивостями, а також розширенню 
асортименту. 

Плоди глоду містять у своєму складі органічні 
кислоти, цукри, сорбіт, пектинові речовини {1,9-6,1 
%), аскорбінову кислоту (18-100 мг %), вітамін К, 

фенольні сполуки (антоціани - до 1200мг %, лей-
коантоціани - 400*1500 мг %, катехіни, флавоноли, 
фенолокислоти тощо), кумарини (0,7-3,4 %), вияв-
ляє кардіотонічну, спамолгтичну дію та здатний 
збільшувати силу серцевих скорочень, регулювати 
кров'яний тиск. 

Таким чином, вибір рецептурних компонентів 
розробленого напою сприяє рішенню поставленої 
задачі - створення функціональних напоїв з про-
філактичними та дієтичними властивостями. 

Технологія виробництва напою яблучного 
«Надія» складається з наступних операцій. Профі-
льтрований прозорий яблучний сік змішують з ли-
монною кислотою у збірнику-зміиіувачі до повного 
розчинення компонентів, додають екстракт плодів 
глоду. Інтенсивно перемішують компоненти, піді-
грівають до температури 80*0, фасують, гермети-
чно закупорюють і передають на пастеризацію. 

Приклади отриманого продукту: 
Приклад 1 
Напій виробляють згідно технології, при тако-

му співвідношенні компонентів, %: 
Яблучний сік 74,5 
Лимонна кислота 0,5 
Екстракт глоду 25 
В отриманому напої відчувається трав'янистий 

присмак. 
Приклад 2 
Напій виробляють згідно технології, при тако-

му співвідношенні компонентів, %: 
Яблучний сік 79,7 
Лимонна кислота 0,3 
Екстракт глоду 20 
Отриманий напій має приємний смак, але не 

достатньо кислий. 



45864 
Приклад З 
Напій виробляють згідно технології, при тако-

му співвідношенні компонентів, %: 
Яблучний сік 82,5 
Лимонна кислота 0,5 
Екстракт глоду 17 
Отриманий напій має приємний смак та гар-

монійні органолептичні показники. 
Приклад 4 
Напій виробляють згідно технології, при тако-

му співвідношенні компонентів, %: 
. Яблучний сік 84,3 

Лимонна кислота 0,7 
Екстракт глоду 15 

Отриманий напій надмірно кислий. 
Прикладе 
Напій виробляють згідно технології, при тако-

му співвідношенні компонентів, %: 
Яблучний сік 62,9 
Лимонна кислота 0,8 
Екстракт глоду ЗО 
В отриманому напої значно погіршують«» 

смак. 
Внесення до складу яблучного соку екстракту 

плодів глоду покращує його органолептичні, сма-
кові, біологічні, властивості, надає йому функціо-
нальні, профілактичні та дієтичні властивості, а 
також розширює асортимент. 
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