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Anotácia:
Alkoholický nápoj s obsahom najmenej 20 % obj. etanolu
obsahuje výluh z koncentrátu zázvoru, výluh z koncentrátu
citrónov a/alebo limetiek, med a destilát s minimálnym obsahom 25 % obj. etanolu. Pri príprave sa postupuje tak, že
zmes získaná zo zázvorového koncentrátu, koncentrátu
z citrónov a/alebo limetiek a medu sa zaleje destilátom
s obsahom najmenej 25 % obj. etanolu, dôkladne sa premieša a nechá lúhovať pri teplote 8 °C najmenej 5 dní, následne sa premieša, prefiltruje do viditeľnej čistoty a nechá
sa sedimentovať.

C12G 3/00
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Oblasť techniky
Riešenie sa týka zloženia a postupu výroby alkoholického nápoja s obsahom najmenej 20 % obj. etanolu,
vyrobeného studenou cestou, ktorého charakteristickou zložkou je zázvor.
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Doterajší stav techniky
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V súčasnosti je v ponuke trhu veľké množstvo alkoholických nápojov s rôznym obsahom alkoholu, rôznej
chute a vône. Známe sú riešenia prípravkov tradičnej ruskej a čínskej medicíny obsahujúce okrem alkoholu
jednu zo zložiek zázvor, ktorý je kombinovaný s ďalšími komponentmi, napr. zázvor – gaštany, zázvor – olivy, zázvor – borovicové oriešky. V stave techniky je patentový spis CN 102326845, podľa ktorého obsahuje
alkoholový nápoj okrem zázvoru rascu, pažítku, šachor, chameleonku srdcovitú, lopúch a sladké drievko.
Zázvor okrem výnimočnej chute a povzbudivej sily pôsobí priaznivo na zdravie – na imunitný a kardiovaskulárny systém, na funkciu dýchacích ciest, je účinný antioxidant. Známe sú nealkoholické zázvorové nápoje, najmä vo Veľkej Británii vyrábaný Rochester Ginger z čias Charlesa Dickensa.
Predmetom opisovaného technického riešenia je alkoholický nápoj, ktorému dodáva charakteristickú senzorickú vlastnosť základná ingrediencia – zázvor.
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Podstata technického riešenia
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Uvedený nedostatok doterajšieho stavu techniky čiastočne rieši alkoholický nápoj obsahujúci výluh
z koncentrátu zázvoru s obsahom najmenej 20 % obj. etanolu, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje
výluh z koncentrátu zázvoru v destiláte použitom na prípravu tohto alkoholického nápoja, pričom množstvo
koncentrátu zázvoru použitého na prípravu výluhu je 4,0 až 16,0 % hmotn. z celkovej hmotnosti zmesi koncentrátu zázvoru, koncentrátu z citrónov a/alebo limetiek, medu a destilátu použitých na prípravu tohto alkoholického nápoja; výluh z koncentrátu citrónov a/alebo limetiek v destiláte použitom na prípravu tohto alkoholického nápoja, pričom množstvo koncentrátu z citrónov a/alebo limetiek použitého na prípravu výluhu je
9,41 až 23,0 % hmotn. z celkovej hmotnosti zmesi koncentrátu zázvoru, koncentrátu z citrónov a/alebo limetiek, medu a destilátu použitých na prípravu tohto alkoholického nápoja; 6,41 až 20,0 % hmotn. medu; 41,0
až 80,18 % hmotn. destilátu s minimálnym obsahom 25 % obj. etanolu.
Postup prípravy alkoholického nápoja obsahujúceho výluh z koncentrátu zázvoru s obsahom najmenej
20 % obj. etanolu spočíva v tom, že zmes získaná zo zázvorového koncentrátu, koncentrátu z citrónov
a/alebo limetiek a medu sa zaleje destilátom s obsahom najmenej 25 % obj. etanolu, dôkladne sa premieša
a nechá lúhovať pri teplote 8 °C najmenej 5 dní. Následne sa premieša, prefiltruje do viditeľnej čistoty a nechá sedimentovať. Zázvorový koncentrát sa získa posekaním alebo pomletím alebo lisovaním za studena neošúpaného zázvoru, alebo posekaním alebo pomletím alebo lisovaním za studena ošúpaného zázvoru. Koncentrát z citrónov a/alebo limetiek sa získa odšťavením citrónov a/alebo limetiek, alebo pokrájaním neošúpaných alebo ošúpaných citrónov a/alebo limetiek , alebo pomletím na jemno ošúpaných a odkôstkovaných citrónov a/alebo limetiek.
Príklady uskutočnenia
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Príklad 1
Pripraví sa koncentrát zázvoru. Ošúpaný a umytý zázvor sa najemno pomelie. Pripraví sa koncentrát z citrónov. Umyté, dôkladne ošúpané (vrátane bielej kôrky) a odkôstkované citróny sa najemno pomelú.
Do sklenenej nádoby so širokým hrdlom sa vleje 200 g citrónového koncentrátu, 150,40 g zázvorového
koncentrátu a 164,80 g medu.
Získaná zmes sa zaleje 1 litrom 52 % kóšer jablkovice, dôkladne sa premieša a nechá lúhovať pri teplote
8 °C počas najmenej 30 dní.
Vylúhovaná zmes sa premieša, precedí cez husté sito a za studena zlisuje. Získaná vylúhovaná zmes má
žltú farbu a mliečnu konzistenciu.
Po odstátí 15 minút klesnú sedimenty na dno a alkoholický nápoj obsahujúci výluh z koncentrátu zázvoru
má číru žltú farbu.
Príklad 2
Pripraví sa koncentrát zázvoru. Ošúpaný a umytý zázvor sa lisuje za studena.
Pripraví sa koncentrát z limetiek. Umyté limetky sa odšťavia.
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Do sklenenej nádoby so širokým hrdlom sa vleje 380 g koncentrátu z limetiek, 270 g zázvorového koncentrátu a 280 g medu.
Získaná zmes sa zaleje 1 litrom 40 % kóšer vodky, dôkladne sa premieša a nechá lúhovať pri teplote 8 °C
počas najmenej 30 dní.
Vylúhovaná zmes sa premieša, precedí cez husté sito a za studena zlisuje. Získaná zmes má žlto-hnedú
farbu a mliečnu konzistenciu.
Po odstátí 15 minút klesnú sedimenty na dno a alkoholický nápoj obsahujúci výluh z koncentrátu zázvoru
má číru žlto-hnedú farbu.
Príklad 3
Ošúpaný a umytý zázvor sa pokrája na malé/drobné časti.
Dôkladne umyté limetky sa pokrájajú na tenké malé plátky a povyberajú sa kôstky.
Do sklenenej nádoby so širokým hrdlom sa nasype 350 g pokrájanej zmesi limetiek, 250 g pokrájanej
zmesi zázvoru a 260 g medu.
Získaná zmes sa zaleje 1 litrom 50 % destilátu jabĺk a hrušiek, dôkladne sa premieša a nechá lúhovať pri
teplote 8 °C počas minimálne 21 dní.
Vylúhovaná zmes sa premieša, precedí cez husté sito a za studena zlisuje. Má jemne žlto-hnedú farbu.
Po odstátí 15 minút klesnú sedimenty na dno (nie je to pravidlom, záleží od cedenia a od toho na aké malé časti sú zmesi pokrájané). Alkoholický nápoj obsahujúci výluh z koncentrátu zázvoru má číru žlto-hnedú
farbu.
Príklad 4
Pripraví sa koncentrát zo zázvoru. Ošúpaný a umytý zázvor sa najemno pomelie. Pripraví sa koncentrát
z citrónov a limetiek . Ošúpané plody odkôstkujeme a dáme pomlieť.
Do sklenenej nádoby so širokým hrdlom sa vleje 360 g koncentrátu z citrónov a limetiek, 250 g zázvorového koncentrátu a 190 g medu.
Získaná zmes sa zaleje 1 litrom 37 % kóšer jablkovice, dôkladne sa premieša a nechá lúhovať pri teplote
8 °C počas najmenej 7 dní.
Vylúhovaná zmes sa premieša, precedí cez husté sito a za studena zlisuje. Má žltú farbu a mliečnu konzistenciu.
Po odstátí 15 minút klesnú sedimenty na dno a alkoholický nápoj obsahujúci výluh z koncentrátu zázvoru
má číru žltú farbu.
Príklad 5
Pripraví sa koncentrát zázvoru. Ošúpaný a umytý zázvor sa lisuje za studena.
Pripraví sa koncentrát z citrónov. Dôkladne umyté plody odšťavíme.
Do sklenenej nádoby so širokým hrdlom sa vleje 180 g citrónového koncentrátu, 200 g zázvorového koncentrátu a 150 g medu.
Získaná zmes sa zaleje 1 litrom 70 % kóšer jablkovice, dôkladne sa premieša a nechá lúhovať pri teplote
8 °C počas najmenej 14 dní.
Vylúhovaná zmes sa premieša, precedí cez husté sito a za studena zlisuje. Získaná zmes má slabo žltú
farbu a mliečnu konzistenciu.
Po odstátí 15 minút klesnú na dno sedimenty a alkoholický nápoj obsahujúci výluh z koncentrátu zázvoru
má číru jemne žltú farbu.
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Priemyselná využiteľnosť
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Alkoholický nápoj obsahujúci výluh z koncentrátu zázvoru podľa technického riešenia je vhodný na výrobu v potravinárstve. Svojou charakteristickou senzorickou vlastnosťou zázvoru je vhodný na doplnenie sortimentu ponúkaných alkoholických nápojov.
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1. Alkoholický nápoj obsahujúci výluh z koncentrátu zázvoru s obsahom najmenej 20 % obj. etanolu,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje: výluh z koncentrátu zázvoru v destiláte použitom na prípravu tohto alkoholického nápoja, pričom množstvo koncentrátu zázvoru použitého na prípravu výluhu je 4,0 až
16,0 % hmotn. z celkovej hmotnosti zmesi koncentrátu zázvoru, koncentrátu z citrónov a/alebo limetiek, medu a destilátu použitých na prípravu tohto alkoholického nápoja; výluh z koncentrátu citrónov a/alebo limetiek v destiláte použitom na prípravu tohto alkoholického nápoja, pričom množstvo koncentrátu z citrónov
a/alebo limetiek použitého na prípravu výluhu je 9,41 až 23,0 % hmotn. z celkovej hmotnosti zmesi koncentrátu zázvoru, koncentrátu z citrónov a/alebo limetiek, medu a destilátu použitých na prípravu tohto alkoholického nápoja; 6,41 až 20,0 % hmotn. medu; 41,0 až 80,18 % hmotn. destilátu s minimálnym obsahom 25 %
obj. etanolu.
2. Postup prípravy alkoholického nápoja obsahujúceho výluh z koncentrátu zázvoru s obsahom najmenej
20 % obj. etanolu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zmes získaná zo zázvorového
koncentrátu, koncentrátu z citrónov a/alebo limetiek, a medu sa zaleje destilátom s obsahom najmenej 25 %
obj. etanolu, dôkladne sa premieša a nechá lúhovať pri teplote 8 °C najmenej 5 dní, následne sa premieša,
prefiltruje do viditeľnej čistoty a nechá sedimentovať, pričom zázvorový koncentrát sa získa posekaním alebo
pomletím alebo lisovaním za studena neošúpaného zázvoru, alebo posekaním alebo pomletím alebo lisovaním za studena ošúpaného zázvoru a koncentrát z citrónov a/alebo limetiek sa získa odšťavením citrónov
a/alebo limetiek, alebo pokrájaním neošúpaných alebo ošúpaných citrónov a/alebo limetiek, alebo pomletím
na jemno ošúpaných a odkôstkovaných citrónov a/alebo limetiek.

Koniec dokumentu

25

4

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4

VÝSLEDOK REŠERŠE
PÚV 131-2020

A. Zatriedenie predmetu prihlášky úžitkového vzoru podľa MPT
C12G 3/00

B. Prehľadávané oblasti
Prieskum v minimálnej PCT dokumentácii: C12G
Prieskum v dokumentoch nepatriacich do minimálnej PCT dokumentácie: C12G
C. Dokumenty, ktoré sú považované za relevantné

MARIANSKI, S et al. Home Production of Vodkas, Infusions & Liqueurs. Bookmagic, LLC, 2012, ISBN
978-0-9836973-4-3, s 178
CRISPYWORLD [online]. Zázvorovica, 27.2.2020 [získaný 8.12.2020]. Získaný z
https://crispyworld.sk/zazvorovica/
PALENICE.SK [online]. Zázvorový elixír – príprava a postup, 21.11.2017 [získaný 8.12.2020]. Získaný z
https://palenice.sk/zazvorovy-elixir/
ES 2281996 A1 (WALTER, GR) 2007-10-01
Dátum skutočného ukončenia rešerše:
8. 12. 2020

2222V

Rešerš urobil:
Ing. Milan Pančík

