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Заресстровано в Щержавному peecTpi патентiв УкраtЪи на кориснi
\,Iодехi 25.1|.201,4.

Голова .ЩержавноТ служби

JЮ, {{l -,,, аJ. *upiцованоТ власностi Украiни

r$щФ
f,+'*} -.-=_\,{ъ\

iа={ [yJýl )iЁ)
t % \ \rr", ,/ **,\ч, '*-j:]--'' -t,fч_ \#/ rý

,*} t* лФ9,
ý:. t1,9",Z/.



yKPAlHA
(19) UA (11)94562
(st) МПК

д23L 1/31 (20о6,01)

trзl U

ДЕРЖАВНАСЛy)l(БА
lнтвлвкryдлlьноi

ВЛАСНОСТI
укрдIни

tlzl ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21)

(22)

(24)

(72)

(73)(46)

Номер заявки:

flaTa подання заявки:

Дата,эякоТочинними
права на корисну
модель:

Публiкацiя вiдомостей
про видачу пате}fry:

ч 2014 03189
28.0з.2014

25.1 1 .2014

25.11.2О14, Бюл.]ф 22

Винахiдник(и):
Москалюк Оксана евгенiiЪна (UA),
Гащук Олександра lзидорiвна (UA),
<Dедурко lHHa Андрfi'вна (UA),
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Власник(и):
нАцlонАльнии унlвЕрситЕт
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОПЙ,
вул. Володимирська, 68, м, Киiв-33, 01601
(UA)

(54) шинкА,дlетичнА"

(57) Реферат:

Шинка мiстить баранину, сiль, цукор, нiтрит натрiю, перець дцмяний або чорний мелений,
часник свiжий, сумirл длtя iн'ектування, воду питну. KpiM цього, вона додатково мiстить м'ясо
лося, у насryпних спiввiдношеннях, 7о:

баранина
м'ясо лося
цукор
перець дцмяний або чорний
мелений
часник свiжий
сiль
нiтрит натрiю
сумilл длlя iн'епування
вода питна

40-60
15-35
0,1_0,15

0,05-0,,|

0,1-0,2
2,о-2,5
0,01-0,05
1,2-2,2
решта.

э
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Корисна модель належить до харчовоТ промисловостi, а саме до м'ясноi галузi.
Вiдома композицiя для виготовлення шинок, |ло мiстить у масовому спiввiдношеннi, О/о:

баранина
телятина
цукор
перець дцмяний або чорний
мелений
часник свiжий
сiль
нiтрит натрiю
сумiщ длtя iн'епування
вода питна рецта.
[ПУ Ns 55126,опфл. 10.12.2010 бюл. Nэ 23].
,Що недолiку найближчого аналога можна вiднести низькi органолептичнi показники та високу

калорiй н icTb п родукгу.
В основу корисноi моделi поставлено задачу створення композицii для виготовлення шинки

спецiального призначення Nlя людей з надмiрною масою тiла, tчляхом змiни складу
компонентiв, отримати продуlсг з пiдвищеними органолептичним та дiетичними властивостями.

Поставлена задача вирiшуеться тим, lло шинка "fliетична", яка мiстить баранину, сiль, цукор,
нiтрит натрiю, перець дцмяний або чорний мелений, часник свiжий, сумiш для iн'еlпування,
воду питну, згiдно з корисною моделлю, додатково мiстить м'ясо лося в насryпному
спiввiдношеннi компонентiв, 7о:

баранина
м'ясо лося
цукор
перець дцмяний або чорний
мелений
часник свiжий
сiль
нiтрит натрiю
сумiш для iн'епування
вода питна решта.
Причинно-наслiдковий зв'язок мiж сукупнiстю запропонованих ознак та очiкуваним технiчним

результатом полягае в насryпному.
М'ясо лося е цiнниЙ продукгом харчування. 3а BMicToM бiлкiв, жирiв, BiTaMiHiB та

мiнеральних речовин воно не посryпаеться яловичинi й баранинi. Про це говорить хiмiчний
склад м'яса, наведений в таблицi 1.

Таблиця 1

При введеннi в рецептуру м'яса лося в кiлькостi менше 15 О/о погiршуеться cTpyKrypat
шинкового виробу (рихлlа консистенцiя, вiдсугня належна прркнiсть продукту), зменшуеться
кiлькiсть поживних речовин.

,Щодавання м'яса лося в кiлькостi бiльше 35 % призводить до зниження його якiсних i

органолептичних показникiв (консистенцiя надмiрно шiльна), до того ж це економiчно не вигiдно.
Приклади tлинки "!iетичноi" наведено в таблицi 2.

40_60,
10_30,

0,1-0,15,

0,05_0,1,

0,1-0,2,
2,о-2,5,

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

40-6о
15-35

0,1-о,15

0,05_0,1

0,1_0,2
2,о-2,5

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

15

Продуtт Вода,
о//о

Бiлок,
о/о

Ж"р,
olfo

3ола,
oflб

( мгl10(
г

Mg,
мг/100 г

], мг/10(
г

Bl,
мг/100 г

BZ,
мг/l0о г

Енерг.
цiннiсть,

ккал
Баранина 67,3 15.6 16.3 1.0 329.0 25.1 168.0 0.09 0.15 209
яловичина 69,2 20.0 9,8 0.5 217.о 20.0 180.0 0.18 0.07 168
М'ясо лося 75,8 21,4 1,7 1.1 345.0 25.0 186.0 0.62 о,21 101
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Таблиця 2

3а рахунок додавання м'яса лося у кiлькостi 15-357о продуlп збагачуеться поживними
компонентами, набувае високих органолептичних та дiетичних показникiв. KpiM цього, шинка
мае достатньо пр)ркну i соковиry консистенцiю та привабливий зовнitлнiй вигляд.

Таким чином, шинка ",Щiетична" е делiкатесним продукгом, який може бри використаним
для спецiального харчування людей з надмiрною масою тiла.

ФормулА корисноi модЕлl

Шинка, що мiстить баранину, сiль, цукор, нiтрит натрiю, перець духмяний або чорний мелений,
часник свiжий, cyMittl длlя iн'епування, воду питну, яка вiдрiзняеться тим, lло додатково мiстить
м'ясо лося, у насryпних спiввiдношеннях, 7о:

баранина
м'ясо лося
цукор
перець дцмяний або чорний
мелений
часник свiжий
сiль
нiтрит натрiю
сумitл для iн'епування
вода питна

40-60
15-35
0,1_0,,l 5

0,05-0,,|

0,1_0,2
2,о-2,5
0,01 _0,05

1,2-2,2
решта.

Прик
лад

Барани
на

М'ясо
лося Цукор

Перець
духм./чорний

мелений

Часник
свiжий

]iль
Нiтриr CyMiul для

н'еlсування
Dл-- Висновки

lq l PlN

1 25 45 0,1 0,05 0,1 2,о 0,05 1,2 26,5

Консистенцiя
надмiрно lлiльна,
зниження
органолептичних
показникiв

2 35 35 0,1 0,05 0,14 2,о 0,01 2,2 25,5

Високi
органолептичнi
показники,
збiльшення
виходч

3 45 25 0,15 0,07 0,15 2,5 0,03 2,1 25

Хороща
органолептика,
високий вихiд,
консистенцiя
пDчжне

4 55 15 0,15 0,,t о,2 2,5 0,05 2,о 25

,Щостатньо високi
органолептичнi
показники iвихiд,
консистенцiя
соковита

5 65 5 0,15 0,1 о,2 2,з 0,05 2,2 2о

Консистенцiя
рихJIа, вiдсрня
належна
пруrкнiсть
поолчктч

Комп'ютерна верстка Г. Паяльнiков

Державна слрt<ба iнтелекryальноТ власностi Укра'ihи, вул. Урицького, 45, м. КиТв, МСП, 03680, YKpa'iHa

ДП "Украiнський iнституг промисловоI власностi", вул. Глазунова, 1 , м. КиlЪ - 42, 01 601
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Шинка, що мiстить баранину, сiль, цукор, нiтрит натрiю, перець духмяний або чорний мелений, часник свiжий,
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баранина
м'ясо лося
цукор
перець дцмяний або чорний
мелений
часник свiжий
сiль
нiтрит натрiю
сумiш длlя iн'екryвання
вода питна

40_60
15-35

0,1-0,15

0,05-0,1

0,1-0,2
2,0-2,5

0,0,|-0,05
1,2-2,2
решта.
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