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(46) 25.10.2011, Бюл.№ 20, 2011 р. 
(72) ПАВЛЮЧЕНКО ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА, 

ДРУЦЬКА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
(57) Кисіль з яблук сушених, що містить яблука 

сушені, цукор-пісок, кислоту лимонну, воду, який 

відрізняється тим, що додатково містить насіння 

льону при наступному співвідношенні компонентів, 
%: 

яблука сушені 5,8-6,2 
цукор-пісок 10-14 
насіння льону 25-50 
кислота лимонна 0,05-0,10 
вода решта. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до харчової проми-
словості і може бути використана в ресторанному 
господарстві при виробництві киселю з яблук су-
шених, а також в дієтичному харчуванні для лю-
дей, що мають захворювання шлунково-кишкового 
тракту. 

Найбільш близьким до заявленого є кисіль з 
яблук сушених (Збірник рецептур страв і кулінар-
них виробів, Київ «А.С.К.», 2006 - с 374, рец. 
№873) при наступному співвідношенні компонен-
тів, %: 

Яблука сушені 6 
Цукор-пісок 12 
Крохмаль картопляний 4 
Кислота лимонна 0,1 
Вода 108. 
Недоліком даного складу є наявність картоп-

ляного крохмалю, надмірне вживання якого приз-
водить до підвищення рівня інсуліну, що, в свою 
чергу, призводить до багатьох розладів в організмі 
людини - від порушень гормональної рівноваги до 
розвитку атеросклерозу. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
розробити рецептуру киселю з лікувально-
профілактичними властивостями, розширити асо-
ртимент солодких страв дієтичного призначення. 

Поставлена задача вирішується тим, що ки-
сіль, що містить сушені яблука, цукор-пісок, кисло-

ту лимонну, воду, згідно корисної моделі, додатко-
во містить насіння льону при наступному співвід-
ношенні компонентів, %: 

яблука сушені 5,8-6,2 
цукор-пісок 10-14 
насіння льону 30-40 
кислота лимонна 0,05-0,10 
вода решта. 
Причинно-наслідковий зв'язок між запропоно-

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

Пропонується готувати кисіль з сушених яб-
лук, замінюючи крохмаль картопляний насінням 
льону, яке вносять до настою яблук перед варін-
ням. Насіння льону виділяє слизі, що являють со-
бою водорозчинні полісахариди і відіграють роль 
загусника. Слизі насіння льону володіють власти-
востями харчових волокон, мають обволікаючу, 
протизапальну та пом'якшувальну дію, сприяють 
зниженню глюкози та холестерину в крові. 

Отриманий кисіль за органолептичними показ-
никами відповідає встановленим вимогам: має 
однорідну консистенцію без комочків та шматочків 
не протертих фруктів, середньої густини, з арома-
том сушених яблук та кисло-солодким смаком, без 
сторонніх запахів та присмаків. 

Приклади отримання продукту наведені в 
табл.1. 
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Таблиця 1 
 

№  
п/п 

Рецептурні компоненти, % 

Примітки Висновки Яблука 
сушені 

Цукор-
пісок 

Насіння 
льону 

Кислота 
лимонна 

Вода 

1 5 12 25 0,1 108 
Консистенція киселю є 
зарідкою 

Склад рецептури 
не забезпечує не-
обхідну якість про-
дукту 

2 5 12 30 0,1 108 Кисіль отримано серед-
ньої густини, усі органо-
лептичні показники відпо-
відають нормам 

Склад рецептури 
забезпечує стабі-
льну якість продук-
ту 

3 5 12 35 0,1 108 

4 5 12 40 0,1 108 

5 5 12 50 0,1 108 
Кисіль є дуже густим, те-
мно-коричневого кольору 

Склад рецептури 
не забезпечує не-
обхідну якість про-
дукту 

 
Таким чином, отриманий кисіль дозволяє роз-

ширити асортимент солодких страв лікувально-
профілактичного призначення для людей з захво-
рюваннями кишково-шлункового тракту, а виклю-

чення з рецептури картопляного крохмалю запобі-
гає розвитку цукрового діабету, ожиріння та інших 
захворювань, пов'язаних з порушенням гормона-
льної рівноваги. 
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