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(54) шинкА "оригlнАльнА"

(57) Реферат:

Шинка мiстить телятину, сiль, цукор, нiтрит натрiю, перець духмяний або чорний мелений,
часник свiжий, сумiш для iн'екгування, воду питну. ,Щодатково мiстить оленину.
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Корисна модель належить до харчовоi промисловостi, а саме до ,'"aйТ галузi,Вiдома композицiя для виготовлення шинки, що мiстить у масовому спiввiдноше HHi, О/о:
баранина 40-60, телятина 1о-30,,цукор 0,1-0_,15, перець духмяний або чорний мелений 0,о5-о,1,часниК свiжиЙ 0,1_0,2, нiтриТ натрiЮ о,Ь1-0,о5, cyMiltl для'l,i'еЙу"ання 1 ,2-2,2, вода питна - решта[ПУ Ns 55126, опубл,1О.1210 бюл. 3 N9 23]. ' 'Ь 

Ь'L' gvll{q | 
'

flo недолiку найближчого аналога можна вiднести невисокi органолептичнi показники.в основу кориснот моделi поставлена задача створення новот композицiт для виготовленняшинки, шляхом змiни складу компонентiв_ отримати продуtсг з пiдвищеними органолептичнимита дiетичними властивостями з нетрадицiйноi м'ясноТ ;"й;;r;.
Поставлена задача вирiшуетьсЯ тим, IлО цинка, що мiстить телятину, сiль, цукор, нiтритнатрiю, перець духмяний або чорний мелений, часник свiжий, сумiш дri" ir'"Ъу="ання, водупитну, згiдно з корисною моделлю, додатково мiстить оленину в наступному спiввiдношеннiкомпонентiв, 7о:
оленина 40-60телятина 10-30
цукор 0,1-о,15
перець духмяний або чорний
мелений
часник свiжий
нiтрит натрiю
сумiш для iн'екгування

0,05-0,1

0,1_0,2
0,01-0,05

1,2-2,2

,l5

вода питна решта,
причинно-наслiдковий 3в'я3ок мiж iукупнiстю запропонованих ознак та очiкуваним технiчним

результатом полягае в насryпному.
М'ясо оленя е цiнниМ продуктом харчування. 3а BMicToM бiлкiв, жирiв BiTaMiHiB тамiнеральних речовин воно не поступаеться яловичинi й баранинi Про це говорить хiмiчнийсклад м'яса, наведений в таблицi 1.

при введенi оленини менше 40 % погiршуються органолептичнi показники продукту, а привведеннi бiльше 60 о/о пiдвиlлуеться жорсткiстi вирооу iа-йоiоъооiвартiсть.
Приклади композицiТ для Ьиготовлення шинки наведено в таблицi 2,

20

Таблиця 1

Продукт Вода,
о//о

Бiлок,
о//о

Ж"р,
о//о

3ола,
Yо

к,
мгl100 г

Mg,
мг/100 г

р,
мг/100 г

в1,
мгl100 г

Ве,
мг/100 г

Енерг.
цiннiсть,
ккальаранина 67,3 15.6 16,3 ,t,0 329,0 25.1 168,0 0,09 0,,l5 209яловичина 69,2 20,0 9,8 0,5 217,0 20.0 180.0 0,,18 0,07 168

131
оленина 72.1 21.4 5,0 1,2 зз1,0 15,0 153,0 0,28 0,65
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Таблиця 2

при додаваннi оленини у кiлькостi 40-60 % продукт збагачуеться поживними компонентами
та набувае високих органолептичних показникiв. KpiM цього, шинка мае достатньо пружну i

соковиту консистенцiю та привабливий зовнitлнiй вигляд,
такйм чином, заявлена [линка "оригiнальна" о делiкатесним, дiетичним продуlсом 3

покращеними органолептичними показниками та харчовою цiннiстю,

ФормулА корисноТ модЕлl

Шинка, що мiститЬ телятину, сiль, цукор, нiтрит натрiю, перець духмяний або чорний мелений,
часниксвiжий, сумiш для iн'ъкгування, воду питну, яка вiдрiзняеться тим, шо додатково мiстить

оленину, в наступних спiввiдношеннях, 7о:

оленина
телятина
цукор
перець духмяний або
мелений
часник свiжий
нiтрит натрiю
сумiш для iн'ектування
вода питна

40*60
10-30
0,1-0,,15

чорний 
0,о5-0,1

0,1-0,2
0,01_0,05
1,2-2,2
решта.

Iриклад )ленинс елятинa -lyKot
Перець

1ухм,/чорниi
мелений

{асниt
эвiжий

]iлt
taTpiK

Сумiш для
н'ектування

fa Висновки

1 30 40 0,1 0,05 0,1 2,0 0,05 1,2 26,5

Консистенцiя
надмiрно
ч]iльна,

зниження
)рганолептични)

показникiв

2 40 30 0,,1 0,05 0,14 2,0 0,01 2,2 25,5

Високi
органолептичнi

показники,
збiльшення

виходч

3 50 2о 0,15 0,07 0,15 2,5 0,03 2,1 25

Хороша
органолептика,
високий вихiд,
консистенцiя

пDчжна

4 60 ,|0 0,15 0,1 о,2 2,5 0,05 2,0 25

]остатньо висок
органолептичнi

показники i

вихiд,
консистенцiя

соковита

5 70 5 0,,15 0,1 0,2 2,з 0,05 2,2 2о

Консистенцiя
пухка, вiдсрня

належна
прулкнiсть
поодчктч

Комп'ютерна верстка,Л. Бурлак

Державна служба iнтелекryальноТ власностi Украjни, вул. Урицькоrо, 45, м, киТв, мсп, 03680, УкраТна

ДП ''Украiнський iнституг промисловот власностi", вул. Глазунова, 1, м. КиТв - 42, 01 601
a
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(54) Назва корисноТ моделi:

шинкА "оригlнАльнА"

(57) Формула корисноТ моделi:

Шинка, що мiстить телятину, сiль, цукор, нiтрит натрiю, перець духмяний або чорний мелений, часник свiжий,
сумiш для iн'екгування, воду питну, яка вiдрiзняеться тим, що додатково мiстить оленину, в насryпних
спiввiдношеннях, ОЬ:

оленина 40-60
телятина 10.30
цукор 0,1-0,15
перець дцмяний або чорний 

0,05_0,.|
мелений
часник свiжий 0,1-0,2
нiтрит натрiю 0,01-0,05
сумiш для iн'екryвання 1,2-2,2
вода питна решта,

CTopiHKa 3iз 4
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