
нетрадиційна тонізуюча еировина
для виробництва безалкогольних напоїв

Фахівці ВАТ "Київський завод безалкогольних наїв"Росинка" 
розробили рецептуру нового середньо-газованого напою з 
використанням екстрактів зеленого чаю та липи. Новий напій 
"Чайне диво" за своїми органолептичними й фізико-хімічни- 
ми показниками не поступається існуючим безалкогольним 
напоям, виготовлений без консервантів, має стійкість понад 
60 днів, його можна готувати як на цукровому сиропі, так і на 
екстракті із стевії.

60 днів витримки
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Органолептичні показники напою "Чайне диво "

Напій з цукровим сиропом Напій на стевії
свіжоприготовлений через 60 днів витримки свіжоприготовлений мере:

Таблиця 1.

^ . . . . . .

Насиче
ність С02

3 легким жовтуватим відтінком Жовтуватий
Смак зеленого чаю з трохи 
солонуватим присмаком

Кисло-солодкий з приємним 
присмаком зеленого чаю

І Ш І І Ї Ї Ї ' І Насичений аромат цвіту липи
Цвіту липи з приємним присмаком 
зеленого чаю і троянди

Рясне виділення СОг після 
наливання в бокал

Нетривале виділення СОг, 
слабке відчуття у смаку

Д
ЛЯ ВИРОБНИЦТВА безалко
гольних напоїв нарівні з тра
диційними натуральними ви
дами сировини (плодові та ягідні 

соки, їх екстракти, настої трав та 
коріння рослин) останнім часом 
почали широко застосовувати не
традиційні. Особливого поширен
ня набула місцева сировина. До 
складу безалкогольних напоїв по
чали додавати їстівні та лікарські 
рослини, в тому числі пряні. У 
більшості європейських країн 
зростає випуск напоїв оздоровчої 
дії з доданням вітамінів та анти
оксидантів.

На заводі "Росинка" розробле
но й впроваджено технології напо
їв на основі чайної сировини, що 
належать до середньогазованих

Мета даної роботи — розроби
ти рецептуру й створити новий 
середньогазований напій з вико
ристанням екстрактів зеленого 
чаю й липи як основної сирови
ни. Для цього необхідно було піді
брати певну кількість екстракту 
зеленого чаю та липи й приготува
ти напій з цукровим сиропом і 
цукрозамінником.

Для приготування напою вико
ристовували екстракт, виготовле
ний з квітів липи серцелистої, до 
складу якої входять дубильні ре
човини, вітамін С (аскорбінова ки
слота), вітамін А (каротин), ефір
на олія та інші. Препарати з липо
вого цвіту застосовують при га
рячкових і застудних захворюван
нях, запаленні нирок, вони активі
зують виділення шлункового соку, 
виявляють м'яку заспокійливу 
дію, покращують розумову пра
цездатність.

Зелений чай має унікальні 
смакові й ароматичні властивості, 
позитивно впливає на організм 
людини завдяки наявності кофеї
ну. Дубильні речовини чаю сприя
ють накопиченню в організмі віта
міну С. За вмістом вітаміну Р зе
лений чай не має собі подібних 
серед харчових продуктів (200 мг 
на 1г сухого продукту). Разом віта
міни С і Р особливо ефективно 
впливають на організм.

При виготовленні напою для 
діабетиків запропоновано заміни
ти цукор на натуральний цукроза- 
мінник — стевію. Вживання стевії

кожного дня затримує розвиток 
процесів старіння, врегульовує 
ендокринні порушення, зміцнює 
серцево-судинну систему, вия
вляє антикарієсну дію, нормалізує 
цукор і холестерин у крові. Ек
стракти із стевії (у формі стевіа- 
зидів) у 100-300 разів солодші за 
цукор, а їх солодкі властивості аб
солютно нешкідливі.

Приготування напою на стевії 
дає змогу створити низькокало
рійний продукт з тонізуючими 
властивостями, що підвищує йо
го функціональну цінність і відпо
відає сучасному стилю життя.
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Фізико-хімічні показники напою
Таблиця 2.

Період витримки Дослідний Вміст СУХИХ Титрована кислотність, Насиченість Активна

. :,С В ІЖ 0 Л Р И - 

ГО-ОВ!1^НИй і

.... § И № ІІИ Я 4:200 '' -і: о,:4о-; і.
2;(3г) 7,90 . -. 2,35 : ■ : а і й & й ■V 3.89 - І
ЭМг) - 7  75  7

Ш М & Ш  'Ф . ■ ^  .
15 д н ів '

_ ± 8,00 1,95 0.41 3,91
2  (З г) ■ 8,00 2,35 0,36 3,87
3 (4г) 7,80 2,45 0,34 3,92

ЗО днів
1 (2г) 8.10 1.95 0,37 3.85
2 (Зг) 8,03 2.40 0,38 3 88
3 (4г) 7,85 2.50 0.33 3.91

45 днів
1 (2г) 8,15 1.90 0,33 3.80
2 (Зг) 8,10 2,45 0,35 3,89
3 (4г) 7,85 2,50 0,34 3,90

60 днів
1 (2г) 8,25 2,00 0,30 3.85
2 (Зг) 8,20 2.42 0,32 3.87
3 (4г) 7,90 2.50 0.30 3,90

Щоб підібрати оптимальний 
варіант концентрації екстракту 
зеленого чаю, виготовили три 
дослідні зразки напою з умовною 
назвою "Чайне диво" з 2 г/л, 3 та 4 
г/л екстракту. Напій готували в на- 
півпромислових умовах ЗАТ "Обо
лонь". У лабораторії зразки ку- 
пажних сиропів, за розробленою 
нами рецептурою, заливали під
готовленою водою у співвідно
шенні 1:4. Ці зразки насичували 
діоксидом вуглецю на безперер- 
вній синхронно-зм і шу вальній 
установці РЗ-ВНС-2.

Готовий напій аналізували як 
за органолептичними, так і фізи- 
ко-хімічними показниками в день 
їх приготування та протягом 60 
діб (витримка на стійкість) через 
кожні 15 діб. Органолептичні по
казники напою "Чайне диво" (сві- 
жоприготовленого та витримано
го 60 діб) наведено в табл. 1.

Органолептичні показники сві- 
жоприготовленого напою "Чайне 
диво" (як на цукровому сиропі, 
так і на стевії) трохи відрізняють
ся від показників, одержаних пі
сля аналізів напоїв через 60 діб 
витримки.

З часом колір напою з легкого 
жовтого відтінку змінився на жов
туватий. У свіжоприготовлених 
напоях "Чайне диво" відчувається 
аромат насиченого цвіту липи з 
відтінком зеленого чаю. У період

витримки на стійкість напій втра
чає свою надмірну гостроту й на
буває аромату характерного для 
цвіту липи з приємним відтінком 
зеленого чаю.

Насиченість СОг напоїв у сві
жоприготовлених зразках — це 
рясне виділення СОг після нали
вання в бокал, відчуття на язиці 
легкого поколювання. Після 60 
днів витримки насиченість трохи 
зменшилась, після наливання в 
бокал СОг виділяється протягом 
короткого періоду, легке відчуття 
в смаку.

Смак напою на цукровому 
сиропі трохи кислуватий з наси
ченим смаком зеленого чаю, а 
напою на стевії — з солонува
тим присмаком. Це пояснюється 
тим, що до рецептури напою на 
стевії ми додавали незначну кіль
кість кухонної солі для покращен
ня смакових якостей стевії. Після 
60 днів витримки смак був кисло- 
солодким з приємним присмаком 
зеленого чаю.

Фізико-хімічні показники на
пою наведені в табл. 2.

Як видно з табл. 2, вміст сухих 
речовин у напої з часом збільшу
ється. Це можна пояснити інвер
сією цукру під час витримки. Нез
начну зміну титрованої і активної 
кислотності в напоях можна по
яснити тим, що напої були вигото
влені в напівпромислових умовах.

Зразки напою

№1(2г/л)
№2(3г/л)
№3(4г/л)

Оцінка зразків напою “Чайне диво”, балів
Таблиця 3.

Свіжоприготовлений Через 60 днів витримки
з цукровим сиропом із стевією з цукровим сиропом із стевією

20,0
22,0

20,0 21 5 - 21,0

Показники насиченості напоїв 
СОг протягом 60 днів витримки 
зменшуються, що свідчить про 
властивість дубильних речовин 
чаю зв'язувати вуглекислоту. Про
те показники СОг таких напоїв за
лишаються в межах, встановле
них Державним стандартом для 
середньогазованих напоїв (0,3— 
0,4%). Саме до такого типу відне
сено й напій "Чайне диво".

Фізико-хімічні показники зраз
ків напоїв з різним вмістом ек
стракту зеленого чаю майже не ві
дрізняються, але за органолеп
тичними показниками напій №2 з 
вмістом екстракту зеленого чаю З 
г/л має повний завершений смак і 
аромат. У зразка № 1 з 2 г/л ек
стракту ще несформований оста
точно смак, терпкість чаю в ньо
му відчувається недостатньо. 
Зразок № 3 має занадто терпкий 
смак.

Фахівці лабораторії ВТК ЗАТ 
"Оболонь" дегустували як свіжо
приготовлений напій, так і після 
60 днів витримки (табл. 3).

Найвищу оцінку одержав зра
зок № 2, виготовлений на цукро
вому сиропі й стевії. Після про
ведення досліджень по створен
ню нового напою профілактичної 
дії з тонізуючими властивостями 
можна зробити певні висновки. 
Так, розроблений напій з умов
ною назвою "Чайне диво" за свої
ми органолептичними й фізико- 
хімічними показниками не посту
пається існуючим безалкоголь
ним напоям на ринку солодкої га- 
зованої води. Його виготовлено на 
основі натуральних екстрактів — 
зеленого чаю й липи, без консер
вантів із стійкістю понад 60 днів. 
Запропонований напій можна 
готувати як на цукровому сиро
пі, так і на екстракті із стевії 
(стевіазиді). п
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