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Opis
Oblasť vynálezu
[0001] Tento vynález sa všeobecne týka synergickej kompozície sladidla s nízkym alebo
nulovým obsahom kalórií. Konkrétne sa predkladaný vynález týka kompozície sladidla so
synergiou sladkosti, redukciou chuti a požadovaným časovým profilom. Predkladaný
vynález sa tiež týka potravinových alebo nápojových produktov obsahujúcich uvedenú
kompozíciu sladidla.
Podstata vynálezu
[0002] Mnohé potraviny a nápoje obsahujú výživné sladidlá, ako je sacharóza (všeobecne
označovaná ako "cukor" alebo "stolový cukor"), glukóza, fruktóza, kukuričný sirup,
kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy a podobne. Takéto sladidlá poskytujú nielen
sladkosť potravinárskym a nápojovým produktom, ale tiež objem, štruktúru a požadované
funkčné vlastnosti, ako je hnednutie, zvlhčovanie, zníženie bodu mrznutia a podobne. Tiež
produkujú priaznivú senzorickú odozvu, napríklad z hľadiska kvality sladkosti, nedostatku
horkosti a chuti, požadovaného časového profilu a žiaduceho pocitu v ústach.
[0003] Hoci je to žiaduce z hľadiska chuti a funkčných vlastností, nadmerný príjem
výživných sladidiel, ako je sacharóza, je dlho spojený so zvýšením zdravotných problémov
súvisiacich s výživou, ako je obezita, srdcové choroby, metabolické poruchy a zubné
problémy. Tento znepokojujúci trend spôsobil, že spotrebitelia si čoraz viac uvedomujú
dôležitosť prijatia zdravšieho spôsobu života a zníženia výživových sladidiel vo svojej
strave.
[0004] V posledných rokoch došlo k posunu smerom k vývoju náhrady výživných sladidiel
s osobitným dôrazom na vývoj sladidiel s nízkym alebo nulovým obsahom kalórií. Ideálnou
náhradou za výživné sladidlo je sladidlo, ktoré má rovnaké žiaduce vlastnosti a funkčné
vlastnosti ako výživné sladidlo, ale ktoré má tiež menej alebo v podstate žiadne kalórie. S
cieľom uspokojiť túto rastúcu potrebu bol trh zaplavený potenciálnymi kandidátmi, aby
nahradili bežné výživné sladidlá. Nanešťastie však veľa z výživových doplnkov s nízkym
alebo nulovým obsahom kalórií, ktoré sú ponúkané na trhu, nemá niektorú alebo všetky
potrebné vlastnosti a často vykazuje horkosť alebo nepríjemnú chuť. Preto mnohé z
navrhnutých sladidiel nie sú ideálnou náhradou výživných sladidiel.
[0005] Jednou navrhovanou alternatívou k výživným sladidlám je alulóza (tiež známa ako
D-psikóza). Alulóza je známa ako "vzácny cukor", pretože sa vyskytuje v prírode len vo
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veľmi malých množstvách. Poskytuje približne 70% sladkosti sacharózy, ale iba približne
5% kalórií (približne 0,2 kcal/g). Môže sa preto v zásade považovať za sladidlo s "nulovým
obsahom kalórií".
[0006] Vzhľadom na jej nedostatok v prírode sa výroba alulózy opiera o epimerizáciu
ľahko dostupnej fruktózy. Ketóza-3-epimerázy môže interkonvertovať fruktózu a alulózu a
na uskutočnenie tejto konverzie sú známe rôzne ketóza 3-epimerázy.
[0007] US patent č. 8,030,035 a publikácia PCT č. W02011/040708 uvádzajú, že Dpsikóza môže byť produkovaná reakciou D-fruktózy s proteínom odvodeným z
Agrobacterium tumefaciens, ktorý má aktivitu psikóza 3-epimerázy.
[0008]

US

patent

č.

2011/0275138

opisuje

ketóza

3-epimerázu

odvodenú

z

mikroorganizmu rodu Rhizobium. Tento proteín vykazuje vysokú špecifičnosť na D- alebo
L-ketopentózu a D- alebo L-ketohexózu, a najmä na D-fruktózu a D-psikózu. Tento
dokument tiež opisuje spôsob výroby ketóz pomocou proteínu.
[0009] Kórejský patent č. 100832339 opisuje kmeň Sinorhizobium YB-58, ktorý je schopný
premeniť fruktózu na psikózu (t.j. alulózu) a spôsob produkcie psikózy s použitím tiel húb
kmeňa Sinorhizobium YB-58.
[0010] Kórejská patentová prihláška č. 1020090098938 opisuje spôsob výroby psikózy s
použitím E. coli, kde E. coli exprimuje polynukleotid kódujúci psikóza 3-epimerázu.
[0011] Alulóza je prítomná v spracovanej trstinovej a repnej melase, káve upravenej
parou, pšeničných rastlinných produktoch a kukuričnom sirupe s vysokým obsahom
fruktózy. D-aluóza je C-3 epimér D-fruktózy a štruktúrne rozdiely medzi alulózou a
fruktózou vedú k tomu, že alulóza nie je metabolizovaná ľudským telom v žiadnom
významnom rozsahu a má teda "nulové" kalórie. Takto sa predpokladá, že alulóza je
sľubným kandidátom ako náhrada za výživné sladidlá a ako objemové činidlo sladidla,
pretože nemá žiadne kalórie a je známe, že je sladká, pričom zachováva podobné
vlastnosti ako sacharóza.
[0012] Jednou z najnovších navrhnutých alternatív k stolovému cukru je extrakt z ovocia
monk. Ovocie monk je ovocie z rastlinného druhu Siraitiagrosvenorii z čeľade
Cucurbitaceae a je typom malého melónu, ktorý rastie výhradne v tropických a
subtropických oblastiach juhovýchodnej Ázie. Toto ovocie je tiež známe ako "Luo hanguo"
a je zhruba 200 krát sladšie ako trstinový cukor a poskytuje sladkosť bez kalórií. Hlavné
sladké zložky mäkkého ovocia vedúce k jeho sladkej chuti sú známe ako mogrozidy.
Mogrozidy sú členmi rodiny triterpénových glykozidov. Predpokladá sa, že sladká chuť
mogrozidov súvisí s počtom glukózových jednotiek prítomných v mogrozide. Príklady
mogrozidov nachádzajúcich sa v ovocí monk sú mogrozid V, mogrozid IV, mogrozid VI,
oxomogrozid V, mogrozid IIIE a siamenozid I.
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[0013] Avšak novšie štúdie ukázali, že niektoré mogrozidy môžu vykazovať nepríjemnú
chuť a menej žiaduci časový profil. Okrem toho alulóza môže mať v niektorých aplikáciách
obmedzenia pri používaní kvôli nákladom a tolerancii zažívania. Preto existuje potreba
poskytnúť zlepšenú náhradu za sacharózu a ďalšie výživné sladidlá, ktorá má nízky alebo
nulový obsah kalórií, a ktorá neobmedzuje používanie, ale ktorá má rovnaké chuťové
vlastnosti podobné tým, ktoré má sacharóza.
[0014] Predkladaný vynález sa snaží poskytnúť riešenie vyššie uvedeného problému
poskytnutím

kompozície sladidla s chuťovými vlastnosťami porovnateľnými so

sacharózou, ale s nízkym alebo nulovým obsahom kalórií. Výhodne sa predkladaný
vynález tiež usiluje o poskytnutie kompozície sladidla, ktorá poskytuje zníženie
nepríjemnej chuti alebo nepríjemnej vône, žiaduci časový profil a zlepšený pocit v ústach v
porovnaní so známymi navrhnutými sladidlami.
[0015] US 2009/304891 A1 sa týka sladidla obsahujúceho D-psikózu, cukrový alkohol
a/alebo vysoko intenzívne sladidlo.
[0016] WO 94/18855 A1 sa týka kompozícií sladidla, nápojov a konkrétnejšie
nízkokalorických nápojov, ktoré sú osladené sladkou šťavou odvodenou z botanickej
podčeľade Cucurbitaceae.
[0017] US 2011/160311 A1 sa týka kompozícií, ktoré majú zvýšenú sladkosť,
obsahujúcich najmenej jedno sladidlo a najmenej jeden zosilňovač sladkosti vybraný z
terpénov, flavonoidov, aminokyselín, proteínov, polyolov, iných známych prírodných
sladidiel, sekodamaránových glykozidov a ich analógov.
[0018] US 2010/285195 A1 sa týka spôsobu zlepšenia chuti extraktu z ovocia z čeľade
Cucurbitaceae.
Podstata vynálezu
[0019] Podľa prvého aspektu predkladaného vynálezu poskytuje sa kompozícia sladidla
obsahujúca alulózu a najmenej jeden mogrozid, v ktorej najmenej jeden mogrozid je v
ovocnom extrakte z plodu rastliny čeľade Cucurbitaceae, v ktorej ovocný extrakt obsahuje
kompozíciu mogrozidu, v množstve najmenej 50 % hmotnostných vzhľadom na celkovú
hmotnosť ovocného extraktu, a v ktorej kompozícia obsahuje alulózu v množstve najmenej
97 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve najmenej asi 0,05 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0020] Výhodne je najmenej jeden mogrozid vybraný zo skupiny skladajúcej sa z
mogrozidu V, mogrozidu IV, mogrozidu VI, oxomogrozidu V, mogrozidu IIIE a siamenozidu
I alebo ich zmesí.
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[0021] Najmenej jeden mogrozid je mogrozid z plodu rastliny čeľade Cucurbitaceae.
Výhodnou rastlinou je druh Siraitiagrosvenorrii. Obzvlášť je výhodné, aby ovocie bolo
ovocie monk.
[0022] Najmenej jeden mogrozid je prítomný v kompozícii sladidla v ovocnom extrakte z
plodu rastliny čeľade Cucurbitaceae. Výhodnou rastlinou je druh Siraitiagrosvenorrii.
[0023] Sladidlo obsahuje alulózu a ovocný extrakt z plodov rastliny čeľade Cucurbitaceae.
[0024] Výhodne ovocný extrakt obsahuje kompozíciu mogrozidu v množstve približne 50%
až približne 90 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť ovocného extraktu.
[0025] Výhodne kompozícia mogrozidu obsahuje najmenej jeden mogrozid vybraný zo
skupiny skladajúcej sa z mogrozidu V, mogrozidu IV, mogrozidu VI, oxomogrozidu V,
mogrozidu IIIE a siamenozidu I alebo ich zmesí.
[0026] Výhodne ovocný extrakt obsahuje približne 40% až približne 65 % hmotnostných
mogrozidu V a približne 0% až približne 30 % hmotnostných mogrozidu IV, mogrozidu VI,
oxomogrozidu V, mogrozidu IIIE a siamenozidu I alebo ich zmesí vzhľadom na celkovú
hmotnosť ovocného extraktu. V ďalšom uskutočnení obsahuje ovocný extrakt približne
48% až približne 52 % hmotnostných mogrozidu V a približne 25% až približne 30 %
hmotnostných mogrozidu IV, oxomogrozidu V a siamenozidu I vzhľadom na celkovú
hmotnosť ovocného extraktu.
[0027] Výhodne ovocný extrakt obsahuje približne 50% až približne 60 % hmotnostných
mogrozidu V vzhľadom na celkovú hmotnosť ovocného extraktu.
[0028] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 97% až približne 99,95 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne
0,05% až približne 3 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu v kompozícii.
[0029] Vo výhodnom uskutočnení kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 98% až približne 99,9 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne
0,1% až 2 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v
kompozícii. Výhodne obsahuje kompozícia sladidla alulózu v množstve približne 99,5 %
hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 0,5 % hmotnostných vzhľadom na
celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0030] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 98 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 2 % hmotnostné
vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0031] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 99,94 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 0,06 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
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[0032] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 99,83 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 0,17 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0033] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 97 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 3 hmotnostné %
vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0034] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 98,5 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 1,5 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0035] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 99,6 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 0,4 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0036] V niektorých uskutočneniach kompozícia sladidla môže ďalej obsahovať aditívum
zlepšujúce sladkú chuť, objemové činidlo, ochucovadlo a/alebo stabilizátor.
[0037] Výhodne extrakt z ovocia monk je komerčne dostupný produkt PureFruit™ Select,
dostupný od Tate & Lyle.
[0038] Výhodne je extrakt z ovocia monk komerčne dostupný produkt PureFruit™, ktorý je
dostupný od Tate & Lyle.
[0039] Druhý aspekt predkladaného vynálezu poskytuje potravinový alebo nápojový
produkt obsahujúci kompozíciu sladidla podľa vynálezu.
[0040] Podľa jedného uskutočnenia potravinový alebo nápojový produkt obsahuje alulózu
a ovocný extrakt v celkovom množstve približne 1% až približne 12 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť potravinového alebo nápojového produktu.
[0041] Podľa jedného uskutočnenia potravinový alebo nápojový produkt obsahuje alulózu
a ovocný extrakt v celkovom množstve približne 1% až približne 5 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť potravinového alebo nápojového produktu.
[0042] Podľa jedného uskutočnenia potravinový alebo nápojový produkt obsahuje alulózu
a ovocný extrakt v celkovom množstve približne 4% až približne 10 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť potravinového alebo nápojového produktu.
[0043] Podľa jedného uskutočnenia obsahuje potravinový alebo nápojový produkt
a ovocný extrakt v celkovom množstve približne 6% až približne 12 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť potravinového alebo nápojového produktu.
[0044] Podľa jedného uskutočnenia potravinovým alebo nápojovým produktom je
potravinový produkt a kompozícia sladidla je poskytovaná ako povlak alebo poleva na
povrchu potravinového produktu.
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[0045] Podľa uskutočnenia je potravinovým alebo nápojovým produktom sýtený alebo
nesýtený nápoj.
[0046] Ďalší aspekt predkladaného vynálezu poskytuje stolové sladidlo obsahujúce
sladidlo podľa vynálezu.
[0047] Podľa jedného uskutočnenia stolovým sladidlom je suché stolové sladidlo.
Napríklad môže mať formu tabliet, granúl alebo prášku.
[0048] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia stolového sladidla obsahuje alulózu v
množstve približne 97,5% až približne 99,2% a ovocný extrakt v množstve približne 0,8%
až približne 2,5 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu v kompozícii.
[0049] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla stolového sladidla obsahuje
alulózu v množstve približne 98,7% a ovocný extrakt v množstve približne 1,3 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0050] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla stolového sladidla obsahuje
alulózu v množstve približne 98,87% a ovocný extrakt v množstve približne 1,13 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0051] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla stolového sladidla obsahuje
alulózu v množstve približne 97,68% a ovocný extrakt v množstve približne 2,32 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0052] Podľa jedného uskutočnenia stolové sladidlo ďalej obsahuje jedno alebo viac
výživných sladidiel. Výživné sladidlo sa môže vybrať zo skupiny skladajúcej sa zo
sacharózy, glukózy, glukózového sirupu, izoglukózy, fruktózy, sirupu z glukózy a fruktózy,
maltózy, laktózy, kukuričného sirupu, kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy,
invertného cukru, melasy, medu a agáve. V jednom výhodnom uskutočnení je výživným
sladidlom sacharóza. V prípade, že stolový produkt obsahuje výživné sladidlo, uvedené
nutričné sladidlo môže byť prítomné v množstve až do približne 30 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť stolového sladidla. Napríklad, výživné sladidlo môže byť
prítomné v množstve približne 26 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť
stolového sladidla.
[0053] Podľa jedného uskutočnenia stolové sladidlo ďalej obsahuje jedno alebo viac
spolusladidiel vybraných zo skupiny skladajúcej sa z vysoko intenzívnych sladidiel a
cukrových alkoholov. Jedno alebo viac spolusladidiel môže obsahovať extrakty stévie.
Alternatívne alebo dodatočne môže byť jedno alebo viac spolusladidiel vybrané zo skupiny
skladajúcej sa z cukralózy, aspartámu a acesulfámu draselného. Alternatívne alebo
dodatočne je jedno alebo viac spolusladidiel vybrané zo skupiny skladajúcej sa z maltitolu,
xylitolu a erytritolu.
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[0054] Ďalšie aspekty predkladaného vynálezu poskytujú: objemové činidlo obsahujúce
kompozíciu sladidla podľa tohto vynálezu; poťahovacie činidlo obsahujúce kompozíciu
sladidla podľa tohto vynálezu; kozmetický produkt obsahujúci kompozíciu sladidla podľa
tohto vynálezu; farmaceutický produkt obsahujúci kompozíciu sladidla podľa vynálezu;
nutričný produkt obsahujúci kompozíciu sladidla podľa tohto vynálezu; a produkt pre
športovcov obsahujúci kompozíciu sladidla podľa vynálezu. Ďalší aspekt predkladaného
vynálezu predstavuje použitie kompozície sladidla podľa vynálezu v potravinovom
produkte, nápojovom produkte, farmaceutickom produkte, nutričnom produkte, produkte
pre športovcov alebo kozmetickom produkte.
[0055] Ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje použitie kompozície sladidla podľa vynálezu
ako objemového činidla.
[0056] Ďalší aspekt predkladaného vynálezu poskytuje použitie kompozície sladidla podľa
vynálezu ako poťahovacieho činidla.
Stručný opis obrázkov
[0057]
Obrázok 1: Graf ilustrujúci hladinu SEV kompozície obsahujúcej alulózu a PureFruit™
Select.
Obrázok 2: Graf ilustrujúci časový profil sladkosti samotnej alulózy, samotného PureFruit™
Select a kompozície obsahujúcej alulózu a PureFruit™ Select.
Obrázok 3: Graf ilustrujúci časový profil sladkosti samotnej alulózy, samotného PureFruit™
Select a kompozície obsahujúcej alulózu a PureFruit™ Select.
Podrobný opis
[0058] Predkladaný vynález je založený na zistení, že alulóza a najmenej jeden mogrozid,
ak sú prítomné v kompozícii, vykazujú synergiu sladkosti, pričom zmes je sladšia ako
očakávaná sladkosť založená na sladkosti jej zložiek. Ďalej bolo zistené, že táto zmes
alulózy a najmenej jedného mogrozidu rieši problémy spojené s jednotlivými zložkami,
najmä s ohľadom na nepríjemnú chuť a/alebo nežiaduci časový profil, ktorý môže byť
spojený s niektorými mogrozidmi.
[0059] V dôsledku prítomnosti sladidiel s nulovými kalóriami má kompozícia sladidla málo
alebo "nula" kalórií. Okrem toho v dôsledku synergie sladkosti, ktorú vykazuje kompozícia,
množstvo kompozície požadované na poskytnutie danej hladiny sladkosti je nižšie, než by
sa dalo očakávať v neprítomnosti synergie, čím sa umožní ďalšie zníženie kalórií. Sladidlo
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podľa predkladaného vynálezu teda poskytuje zvýšenú sladkosť, zlepšuje rovnováhu chuti
znížením nepríjemnej chuti alebo nepríjemnej vône a poskytuje požadovaný časový profil
a súčasne umožňuje významné zníženie kalórií v porovnaní s ekvivalentným množstvom
bežného nutričného sladidla.
[0060] Použitie kompozície sladidla podľa predkladaného vynálezu umožňuje dodávanie
zvýšenej sladkosti v potravinových alebo nápojových produktoch v porovnaní s
jednotlivými použitými zložkami. Táto zvýšená sladkosť znamená, že v týchto produktoch
je možné použiť menšie množstvo sladidla, aby sa zabezpečil časový a chuťový profil,
ktorý sa tesne zhoduje s profilom sacharózy.
[0061] Vo všeobecnosti predkladaný vynález sa týka kompozície sladidla obsahujúcej
alulózu a najmenej jeden mogrozid.
[0062] Výraz "alulóza", ako sa tu používa, sa týka monosacharidového cukru so štruktúrou
znázornenou ako Fischerova projekcia pod vzorcom I. Je tiež známa ako "D-psikóza":

Vzorec (I)
[0063] Výraz "mogrozid", ako sa tu používa, sa vzťahuje na skupinu zlúčenín
nachádzjúcich sa v rastlinách, ako je ovocie monk. Mogrozidy sú glykozidy derivátov
kukurbitanu.
[0064] Mogrozid V (tiež známy ako esgozid) má nasledujúci vzorec:

9

[0065] Mogrozid IV má nasledujúci vzorec:

[0066] 11-Oxomogrozid V má nasledujúci vzorec:

[0067] Siamenozid I má nasledujúci vzorec:
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[0068] Mogrozid VI má nasledujúci vzorec:

[0069] Mogrozid III E má nasledujúci vzorec:

[0070] Výraz "ovocný extrakt", ako sa tu používa, sa vzťahuje na ovocný extrakt alebo
vzorku odobratú z plodov rastlín čeľade Cucurbitaceae obsahujúcu najmenej jeden
mogrozid.
[0071] Výraz "extrakt z ovocia monk", ako sa tu používa, sa vzťahuje na extrakt alebo
vzorku získanú z ovocia monk z rastliny ovocia monk, Siraitiagrosvenorii, obsahujúcu
najmenej jeden mogrozid.
[0072] Výraz "kompozícia mogrozidu", ako sa tu používa, sa týka kompozície obsahujúcej
najmenej jeden mogrozid.
[0073] Výraz "časový profil" kompozície, cukru alebo sladidla, ako sa tu používa, je mierou
vnímanej intenzity sladkosti tejto kompozície, cukru alebo sladidla v priebehu času.
Požadovaný alebo výhodný časový profil je taký, v ktorom sa rýchlo pozoruje sladkosť a
má krátku časovú intenzitu podobnú tej, ktorú poskytuje sacharóza.
[0074] Výraz "hodnota ekvivalentu sacharózy" alebo "SEV", ako sa tu používa, sa
vzťahuje na ekvivalent sladkosti sladidla, ktorý sa vzťahuje na sladkosť sacharózy.
Napríklad sladidlo pri hodnote SEV 5 by malo mať sladkosť podobnú 5% hmotnostnému
roztoku sacharózy.
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[0075] Výraz "nulová kalória", ako sa tu používa, sa vzťahuje na sladidlo, ktoré má menej
ako 5 kalórií na bežné spotrebované referenčné množstvo (RACC) a na označenú porciu.
[0076] Výraz "málo kalórií", ako sa tu používa, sa vzťahuje na sladidlo, ktoré má 40 kalórií
alebo menej na bežné spotrebované referenčné množstvo (RACC) a na označenú porciu.
[0077] Všetky množstvá uvedené v % hmotnostných sú uvádzané na základe suchých
pevných látok (ds), pokiaľ nie je uvedené inak. Pokiaľ sú teda zložky poskytnuté inak ako v
ich čistej forme, pridané množstvo by malo byť upravené tak, aby poskytlo požadované
množstvo na základe suchých pevných látok. Napríklad, ak sa alulóza dodáva ako sirup,
množstvo použitého sirupu by malo byť upravené tak, aby dodalo požadované množstvo
alulózy na základe suchých pevných látok.
[0078] Predkladaný vynález poskytuje kompozíciu sladidla obsahujúcu alulózu a najmenej
jeden mogrozid, v ktorej najmenej jeden mogrozid je v ovocnom extrakte z plodu rastliny
čeľade Cucurbitaceae, v ktorej ovocný extrakt obsahuje kompozíciu mogrozidu v
množstve najmenej 50 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť ovocného
extraktu, a v ktorej kompozícia obsahuje alulózu v množstve najmenej 97 % hmotnostných
a ovocný extrakt v množstve najmenej približne 0,05 % hmotnostných vzhľadom na
celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0079] Vo výhodnom uskutočnení je mogrozid vybraný zo skupiny skladajúcej sa z
mogrozidu V, mogrozidu IV, mogrozidu VI, oxomogrozidu V, mogrozidu IIIE a siamenozidu
I alebo ich zmesí. Všeobecne sa uprednostňuje prítomnosť najmenej štyroch mogrozidov v
kompozícii sladidla, konkrétne mogrozidu V, mogrozidu IV, 11-oxomogrozidu V a
siamenosidu I. Zvlášť výhodné je, aby najmenej jeden mogrozid bol mogrozid V.
[0080] Najmenej jeden mogrozid je z plodu rastliny čeľade Cucurbitaceae. Čeľaď rastlín
Cucurbitaceae zahŕňa rastlinný druh Siraitiagrosvenorrii, ktorý je tiež známy ako rastlina
ovocia monk. Mogrozid je prítomný v kompozícii sladidla podľa predkladaného vynálezu
vo výťažku z plodu rastliny čeľade Cucurbitaceae. Ovocný extrakt obsahuje najmenej
jeden

mogrozid.

Obzvlášť

výhodné

je,

keď

sú

plody

ovocie

monk

z

druhu

Siraitiagrosvenorrii.
[0081] Ovocný extrakt alebo extrakt z ovocia monk na použitie v predkladanom vynáleze
sa môže pripraviť nasledovne: ovocie sa rozdrví, aby sa uvoľnili jeho prírodné šťavy.
Rozdrvené ovocie sa potom lúhuje horúcou vodou na extrakciu vitamínov, antioxidantov a
sladkých zložiek. Výluh potom prechádza sériou filtrov, aby sa získal čistý, sladký ovocný
koncentrát.
[0082] Kompozícia sladidla podľa predkladaného vynálezu obsahuje alulózu a ovocný
extrakt z plodov rastliny čeľade Cucurbitaceae.
[0083] Výhodne je ovocný extrakt extrakt z ovocia monk.
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[0084] Výhodne ovocný extrakt obsahuje kompozíciu mogrozidu v množstve približne 50%
až približne 90 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť ovocného extraktu.
[0085] Vo výhodnom uskutočnení kompozícia mogrozidu obsahuje najmenej jeden
mogrozid vybraný zo skupiny skladajúcej sa z mogrozidu V, mogrozidu IV, mogrozid VI,
oxomogrozidu V, mogrozidu IIIE a siamenozidu I alebo ich zmesí. Všeobecne sa
uprednostňuje prítomnosť najmenej štyroch mogrozidov v zložení mogrozid, konkrétne
mogrozid V, mogrozid IV, 11-oxomogrozid V a siamenozid I.
[0086] Obzvlášť výhodné je, keď ovocný extrakt obsahuje približne 40% až približne 65 %
hmotnostných mogrozidu V a približne 0% až približne 30 % hmotnostných mogrozidu IV,
mogrozid VI, oxomogrozidu V, mogrozidu IIIE alebo siamenozidu I alebo ich zmesi.
[0087] V ďalšom uskutočnení obsahuje ovocný extrakt približne 50% až približne 60 %
hmotnostných mogrozidu V a približne 0% až približne 30 % hmotnostných mogrozidu IV,
mogrozidu VI, oxomogrozidu V, mogrozidu IIIE alebo siamenozidu I, alebo ich zmesi.
[0088] V ďalšom výhodnom uskutočnení obsahuje ovocný extrakt približne 40%, 41%,
42%, 43%, 44%, 45%, 46%, 47%, 48%, 49%, 50%, 51% 52%, 53%, 54%, 55%, 56%,
57%, 58%, 59% alebo 60 hmotnostných % mogrozidu V. Okrem toho, ovocný extrakt
výhodne obsahuje približne 0%, 1%, 2% 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%,
13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19% , 20%, 21%, 22%, 23%, 24%, 25%, 26%, 27%,
28%, 29% alebo 30 % hmotnostných mogrozidu IV, mogrozidu VI, oxomogrozidu V,
mogrozidu IIIE alebo siamenozidu I alebo ich zmesi.
[0089] Vhodné ovocné extrakty alebo kompozície mogrozidu na použitie v predkladanom
vynáleze sa môžu získať podľa spôsobov výroby takýchto extraktov opísaných v U.S.
patente č. 5,411,755 a v U.S. publikácii. 2006/0003053.
[0090] Kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve najmenej približne 97 %
hmotnostných a ovocný extrakt v množstve najmenej približne 0,05 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0091] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 97% až približne 99,95 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne
0,05% až približne 3 hmotnostné % vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu v kompozícii.
[0092] V jednom uskutočnení obsahuje kompozícia sladidla alulózu v množstve približne
98% až približne 99,9 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 0,1% až
približne 2 hmotnostné %, výhodne vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu v kompozícii. Alternatívne kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 99,5 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 0,5 hmotnostných %,
výhodne vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
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[0093] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 98 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 2 hmotnostné %
vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0094] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 99,94 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 0,06 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0095] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 99,83 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 0,17 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0096] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 97 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 3 hmotnostné %
vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0097] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 98,5 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 1,5 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0098] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla obsahuje alulózu v množstve
približne 99,6 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 0,4 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0099] Vo výhodnom uskutočnení obsahuje kompozíciu sladidla alulózu v množstve 97%,
97,1%, 97,2%, 97,3%, 97,4%, 97,5%, 97,6%, 97,7%, 97,8%, 97,9%, 98% 98,1%, 98,2%,
98,3%, 98,4%, 98,5%, 98,6%, 98,7%, 98,8%, 99%, 99,1%, 99,2%, 99,3%, 99,4%, 99,5%,
99,6%, 99,7% alebo 99,9 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve približne 0,1%.
0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, 0,9%, 1,0%, 1,1%, 1,2%, 1,3%, 1,4%, 1,5%,
1,6%, 1,7% , 1,9%, 2%, 2,1%, 2,2%, 2,3%, 2,4%, 2,5%, 2,6%, 2,7%, 2,8%, 2,9% alebo 3
% hmotnostné, výhodne vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v
kompozícii.
[0100] V ďalšom uskutočnení kompozícia sladidla obsahuje alulózu a ovocný extrakt v
množstve od 70/30 do 30/70 percenta pridanej sladkosti z hľadiska relatívnej hodnoty
ekvivalentu cukru (SEV), výhodne 50/50.
[0101] Výťažok z ovocia monk je výhodne komerčne dostupný produkt PureFruit™
dostupný od spoločnosti Tate & Lyle alebo komerčne dostupný produkt PureFruit™ Select,
ktorý je dostupný od spoločnosti Tate & Lyle.
[0102] Ďalší aspekt predkladaného vynálezu poskytuje potravinový produkt obsahujúci
kompozíciu sladidla podľa vynálezu. Neobmedzujúce príklady potravinového produktu
zahŕňajú cukrársky produkt (vrátane, ale nie výlučne, želé cukroviniek, tvrdých bonbónov a
žuvačiek), dezertný produkt, ako je jogurt (vrátane, ale nie výlučne, plnotučného tuku,
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nízkotučného tuku a mliečnych jogurtov bez obsahu tuku, ako nemliečne a bezlaktózové
jogurty a zmrazených ekvivalentov všetkých z nich), mrazené dezerty (vrátane ale nie
výlučne, mrazených mliečnych dezertov, ako je zmrzlina - vrátane bežnej zmrzliny,
zmrzliny podávanej na mäkko, a všetkých ostatných druhov zmrzliny - a mrazených
nemliečnych dezertov, ako je nemliečna zmrzlina, sorbet a podobne), sladké pekárske
výrobky (vrátane, ale nie výlučne, sušienok, zákuskov, koláčov, piškótov, šišiek, pirohov,
múčnikov a čajového pečiva), vopred pripravené sladké pekárenské zmesi na prípravu
sladkých pekárskych výrobkov, koláčové plnky (vrátane, ale nie výlučne, ovocných plniek
do koláčov a orechových plniek do koláčov, ako je pekanová plnka do koláčov), cereálny
produkt ako sladené raňajkové obilniny (vrátane, ale nie výlučne, extrudovaných (typu kix)
cereálií, vločkových raňajkových cereálií a nafúknutých cereálií), zmesi obaľovaných
cereálií, pečivo vrátane chlebových výrobkov (okrem iného kvasené a nekvasené chleby,
kvasnicové a nekvasnicové chleby, ako napríklad sójové chleby, chleby obsahujúce
akýkoľvek druh pšeničnej múky, chleby obsahujúce akýkoľvek druh nepšeničnej múky
(ako sú zemiakové, ryžové a ražné múky), bezlepkové chleby), vopred pripravené
chlebové zmesi na prípravu chlebových výrobkov, mrazené mliečne výrobky, mäso,
mliečne výrobky, koreniny, snackové tyčinky (vrátane, ale nie výlučne, cereálnych,
orechových, semienkových a/alebo ovocných tyčiniek), polievky, dresingy, zmesi, hotové
jedlá, potrava pre deti, diétne prípravky, sirupy, nátierky, sušené ovocie, omáčky, šťavy,
nátierky, (vrátane, ale nie výlučne, džemov/želé, maslových a iných roztierateľných
zaváranín, konzerv a podobne). Iné typy potravinárskych výrobkov, ktoré tu nie sú
uvedené, ale ktoré bežne obsahujú jedno alebo viacero výživných sladidiel, sa môžu tiež
uvažovať v súvislosti s týmto vynálezom, najmä tie, ktoré majú znížený obsah cukru alebo
výrobky s nízkym obsahom cukru. Potravinový produkt môže byť krmivový produkt pre
zvieratá. Potravinový produkt podľa vynálezu môže obsahovať kompozíciu sladidla ako
povlak alebo posýpku vytvorenú na povrchu produktu. Tento povlak zlepšuje chuť
potravinového produktu a jeho trvanlivosť.
[0103] Ďalší aspekt vynálezu poskytuje nápojový produkt obsahujúci kompozíciu sladidla
podľa predkladaného vynálezu. Neobmedzujúce príklady nápojového produktu zahŕňajú
nápoj sýtený (vrátane, ale nie výlučne, nápojov mierne sýtených), nesýtený nápoj (vrátane,
ale nie výlučne, mierne nesýtených nápojov, ako sú ochutené vody a sladký čaj alebo
nápoje na základe kávy), ovocný nápoj, ovocnú šťavu, čaj, mlieko, kávu, najmä tie, ktoré
obsahujú menej cukru alebo výrobky s nízkym obsahom cukru. Iné typy nápojového
produktu, ktoré tu nie sú uvedené, ale ktoré bežne obsahujú jedno alebo viac výživných
sladidiel, sa môžu tiež uvažovať v súvislosti s týmto vynálezom, najmä tie, ktoré obsahujú
menej cukru alebo výrobky s nízkym obsahom cukru.
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[0104] Ďalší aspekt predkladaného vynálezu poskytuje stolové sladidlo obsahujúce
kompozíciu sladidla podľa vynálezu.
[0105] Podľa jedného uskutočnenia stolovým sladidlom je suché stolové sladidlo.
Napríklad môže mať formu tabliet, granúl alebo prášku. Kvapalné stolové sladidlá sa môžu
tiež zahrnúť a typicky majú formu vodného roztoku zložiek.
[0106] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla stolového sladidla obsahuje
alulózu v množstve približne 97,5% až približne 99,2% a ovocný extrakt v množstve
približne 0,8% až približne 2,5 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a
ovocného extraktu v kompozícii.
[0107] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla stolového sladidla obsahuje
alulózu v množstve približne 98,7% a ovocný extrakt v množstve približne 1,3
hmotnostného % vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v
kompozícii.
[0108] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla stolového sladidla obsahuje
alulózu v množstve približne 98,87% a ovocný extrakt v množstve približne 1,13 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0109] Podľa jedného uskutočnenia kompozícia sladidla stolového sladidla obsahuje
alulózu v množstve približne 97,68% a ovocný extrakt v množstve približne 2,32 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii.
[0110] Podľa jedného uskutočnenia stolové sladidlo ďalej obsahuje jedno alebo viac
výživných sladidiel. Výživné sladidlo sa môže vybrať zo skupiny skladajúcej sa zo
sacharózy, glukózy, glukózového sirupu, izoglukózy, fruktózy, sirupu z glukózy a fruktózy,
maltózy, laktózy, kukuričného sirupu, kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy,
invertného cukru, melasy, medu a agáve. Výživným sladidlom je sacharóza v jednom
výhodnom uskutočnení. V prípade, že produkt stolového produktu obsahuje výživné
sladidlo, uvedené výživné sladidlo môže byť prítomné v množstve až do približne 30 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť stolového sladidla. Napríklad výživné
sladidlo môže byť prítomné v množstve približne 26 % hmotnostných vzhľadom na celkovú
hmotnosť stolového sladidla.
[0111] Podľa jedného uskutočnenia stolové sladidlo ďalej obsahuje jedno alebo viac
spolusladidiel vybraných zo skupiny skladajúcej sa z vysoko intenzívnych sladidiel a
cukrových alkoholov.
[0112] Ako jedno alebo viac spolusladidiel podľa predkladaného vynálezu sa môžu použiť
rôzne prírodné sladidlá s vysokou intenzitou. Špecifickým príkladom sú extrakty stévie, ako
aj všetky sladké zlúčeniny izolované z takýchto extraktov (vrátane syntetických
ekvivalentov takýchto zlúčenín). Stévia alebo stevia rebaudiana obsahuje vo svojich listoch
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sladké zlúčeniny. Tieto zlúčeniny sa môžu extrahovať, aby sa získali extrakty stévie.
Sladká chuť extraktov stévie je hlavne pripisovaná skupine zlúčenín známych ako
"steviolglykozidy", ktorých príklady zahŕňajú rebaudiozidy (t.j. rebaudiozid A až F, M, N a
X), rubuzozid, steviozid a dulkozidy. Extrakty stévie, rovnako ako sladidlá obsahujúce
jeden alebo viac steviolových glykozidov, môžu byť použité ako jedno alebo viac
spolousladidiel podľa predkladaného vynálezu. Zvlášť výhodné sú najmä extrakty alebo
sladidlá obsahujúce rebaudiozid A (Reb A).
[0113] Rôzne syntetické vysokoúčinné sladidlá sa môžu tiež použiť ako jedno alebo viac
spolusladidiel podľa predkladaného vynálezu. Medzi špecifické príklady patrí cukralóza,
aspartám a acesulfam draselný (Ace K).
[0114] Rôzne cukrové alkoholy môžu byť tiež použité ako jedno alebo viac spolusladidiel
podľa predkladaného vynálezu. Špecifické príklady zahŕňajú maltitol, xylitol a erytritol.
[0115] Stolové sladidlá podľa predkladaného vynálezu sa môžu typicky použiť na
osladenie nápojov, najmä horúcich nápojov, ako je čaj a káva. Zistilo sa, že chuť
poskytovaná stolovým produktom je podobná chuti, ktorú poskytuje sacharóza a je lepšia
ako mnohé známe stolové sladidlá.
[0116] Ďalší aspekt predkladaného vynálezu poskytuje objemové činidlo obsahujúce
kompozíciu sladidla podľa vynálezu.
[0117] Ďalší aspekt predkladaného vynálezu poskytuje poťahovacie činidlo obsahujúce
kompozíciu sladidla podľa tohto vynálezu.
[0118] Samostatný aspekt predkladaného vynálezu poskytuje farmaceutický produkt
obsahujúci kompozíciu sladidla podľa vynálezu.
[0119] Ďalší aspekt predkladaného vynálezu poskytuje výživový alebo produkt pre
športovcov obsahujúci kompozíciu sladidla podľa vynálezu.
[0120] Ďalší aspekt predkladaného vynálezu poskytuje kozmetický produkt obsahujúci
kompozíciu sladidla podľa vynálezu.
[0121] Je zrejmé, že množstvo kompozície sladidla podľa vynálezu prítomné v
potravinovom produkte, nápojovom produkte, farmaceutickom produkte, nutričnom
produkte, produkte pre športovcov alebo kozmetickom produkte bude závisieť od typu a
množstva sladidla prítomného v kompozícii sladidla a požadovanej sladkosti potraviny
alebo nápojového produktu.
[0122] Podľa jedného uskutočnenia potravinový alebo nápojový produkt obsahuje alulózu
a ovocný extrakt v celkovom množstve približne 1% až približne 12 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť potravinového alebo nápojového produktu.
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[0123] Podľa jedného uskutočnenia potravinový alebo nápojový produkt obsahuje alulózu
a ovocný extrakt v celkovom množstve približne 1% až približne 5 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť potravinového alebo nápojového produktu.
[0124] Podľa jedného uskutočnenia potravinový alebo nápojový produkt obsahuje alulózu
a ovocný extrakt v celkovom množstve približne 4 až približne 10 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť potravinového alebo nápojového produktu.
[0125] Podľa jedného uskutočnenia obsahuje potravinový alebo nápojový produkt ovocný
extrakt v celkovom množstve približne 6% až približne 12 % hmotnostných vzhľadom na
celkovú hmotnosť potravinového alebo nápojového produktu.
[0126] Alternatívny aspekt predkladaného vynálezu poskytuje použitie kompozície sladidla
podľa vynálezu v potravinovom produkte, nápojovom produkte, farmaceutickom produkte,
nutričnom produkte, produkte pre športovcov alebo kozmetickom produkte ako objemové
alebo poťahovacie činidlo.
[0127] Kompozícia sladidla môže byť formulovaná v akomkoľvek stráviteľnom stave,
napríklad ako sirup, vo forme prášku, vo forme tabliet, vo forme granúl, v roztoku alebo v
akejkoľvek inej vhodnej forme vrátane nápojov a potravinových produktov.
[0128] Ako je uvedené v nižšie uvedených príkladoch, kompozícia sladidla podľa vynálezu
vykazuje hodnotu ekvivalentu sacharózy (SEV) vyššiu ako predpokladaná hodnota na
základe jeho jednotlivých zložiek. Preto kompozícia sladidla podľa predkladaného
vynálezu vykazuje synergiu sladkosti.
[0129] Nasledujúce príklady sú len príkladné a nie sú zamýšľané ako akékoľvek
obmedzenie.
Príklady
Príklad 1
Vyhodnotenie senzorických vlastností kompozície sladidla podľa vynálezu.
Materiály a metódy
[0130] Hodnotenia za okrúhlym stolom sa uskutočnili s množstvom testujúcich panelistov.
Rovnako sladké 10 SEV koncentrácie vo vode s neutrálnym pH sa robili pre alulózu a
PureFruit™ Select a rovnakú (50/50) zmes alulózy a PureFruit™ Select. PureFruit™
Select je komerčne dostupný od spoločnosti Tate & Lyle. Všetky zmesi sa vypočítali s
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použitím Beidlerovej zmiešavacej rovnice pre sladidlá. Beidlerova zmiešavacia rovnica pre
sladidlá je nasledovná:

[0131] Koncentrácia každej zložky v zmesi v ppm sa delí SEV (c/R) a vynesie sa do grafu
voči koncentrácii c. Smernica lineárnej regresie je maximálna SEV (Rmax). Úsek Y lineárnej
regresie vynásobený Rmax je polovičná maximálna koncentrácia sladkosti, 1/K. Rmax a 1/K
sú dva parametre použité v Beidlerovej rovnici.
[0132] Rovnako molárne zmesi sa testovali na referenčných vzorkách pre panelistov na
stanovenie hodnôt SEV. Referenčné zmesi obsahovali 4%, 6%, 8%, 10%, 12% a 14%
sacharózy vo vode s neutrálnym pH.
[0133] Roztoky sa podávali v 2 uncových (približne 60 ml) suflé pohároch kódovaných
trojmiestnym kódom pri izbovej teplote. Dodržiavala sa dvojminútová doba čakania medzi
vzorkami. RO voda a nesladené sušienky boli k dispozícii pre panelistov na vyčistenie ich
chute pred a počas testovania. EyeQuestion bol použitý na vývoj hlasovania a
zaznamenávanie výsledkov.
[0134] Výsledky sa zhromaždili v EyeQuestion na výpočet približnej hladiny SEV každej
testovanej vzorky. Z-test štatistika s α = 0,07 sa použili na určenie významného rozdielu
od predpovedanej hodnoty 50/50 SEV zmesi.
Testované kompozície sladidla
[0135]
Alulóza
10%

Alulóza
10%

PureFruit
Select
SEV 10

PureFruit
Select
SEV 10

%

GRAMY

%

GRAMY
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alulózy
a PureFruit
Select
%

17,02

40,848

0

0

8,51

20,424

PureFruitSelect

0

0

0,0725
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0,03625

0,087

RO voda

82,98

199,152

99,9275

479,652

91,45375

219,489

CELKOVO

100

240

100

480

100

240

ZLOŽKA
Alulóza 89%
DS sirup

Výsledky

Zmes alulózy a
PureFruitSelect
GRAMY
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[0136] Obrázky 1 znázorňujú SEV pre kompozíciu sladidla podľa vynálezu. Táto hodnota
bola porovnaná s predpokladanou hodnotou SEV pre každú z jednotlivých častí zložiek
(ako je znázornené priamou čiarkovanou čiarou v každom grafe). Prekvapujúco
kompozícia podľa vynálezu obsahujúca alulózu a PureFruit™ Select vykazovala synergiu
sladkosti. Kompozícia poskytla SEV 9,85, čo je vyššia hodnota SEV prostredníctvom phodnoty pre z-test nad predpokladanými hodnotami 50/50 SEV pre zmes pri viac ako 90%
intervale spoľahlivosti.
Zhrnutie
[0137] Kompozícia sladidla podľa predkladaného vynálezu vykazuje štatisticky významnú
synergiu sladkosti.
Príklad 2
Stanovenie časového profilu kompozície sladidla podľa vynálezu
[0138] Pretože kompozícia podľa vynálezu vykazovala štatisticky významnú synergiu
sladkosti, určil sa tiež časový profil tejto kompozície. Tento pokus bol uskutočnený s
cieľom určiť, či alulóza mala nejaký vplyv na časový profil PureFruit™ Select, keď sú obe
zložky prítomné ako zmes v kompozícii sladidla.
Materiály a metódy
[0139] Časový profil sa ukončil vyškoleným popisným panelom. Panelisti mali niekoľko
orientačných kôl testovaných vzoriek, aby sa oboznámili s protokolom a testovanými
vzorkami. Testy sa uskutočnili ako kompletné blokové návrhy v troch opakovaniach s
vyškoleným tímom a uskutočnili sa počas dvoch testovacích dní (jeden pre každú sadu
formúl). Poradie prezentácie sa otáčalo. Roztoky sa podávali v šálkach suflé s objemom 2
unce (56 g) označených trojcifernými kódmi a panelistom sa podávalo 20 ml každej
vzorky, pričom dostali pokyn na použitie celej vzorky. Členovia panelu boli poučení, aby
testovali produkt umiestnením vzorky do úst a ihneď prehltli alebo vypľuli vzorku, pričom
súčasne začali používať metódu EyeQuestion na intenzitu sladkosti. Hodnoty intenzity
sladkosti sa zhromažďovali po dobu 2 minút. Panelisti mali dvojminútovú čakaciu dobu
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medzi vzorkami a najmenej 10 minút medzi jednotlivými opakovaniami. Panelisti očistili
svoje jazyky balenou vodou a nesladenými krekrami.
[0140] Maximálna intenzita každého panelistu pre každú vzorku bola stanovená pre celý
časový profil a celkové údaje o časovom profile pre danú vzorku sa potom vypočítali
použitím normalizácie ako percento maxima (napr. maximálna hodnota je 100% a všetky
hodnoty intenzity sú hodnotené ako % založené na hodnote delenej maximálnou hodnotou
intenzity). Keď sa normalizované údaje vypočítali pre každého člena panelu, vypočítala sa
priemerná odpoveď medzi panelistami. Na základe týchto normalizovaných hodnôt sa
priemerný normalizovaný % časový profil vypočítal použitím normalizácie ako percento
maxima (napr. maximálna hodnota je 100%, všetky hodnoty intenzity sú hodnotené ako %
založené na hodnote delenej maximálnou hodnotou intenzity) a vyniesol do grafu pre
každú vzorku.
Testované kompozície sladidla
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Výsledky
[0142] Časový profil sladkosti, ktorý bol opísaný pre kompozíciu podľa vynálezu, je
znázornený na obrázkoch 2 a 3. Obrázok 2 znázorňuje začiatok sladkosti a udáva
normalizovanú maximálnu intenzitu pre každú vzorku v časovom intervale 0 až 140
sekúnd. Obr. 3 znázorňuje udržanie sladkosti a udáva normalizovanú maximálnu intenzitu
pre každú vzorku v časovom období 0 až 20 sekúnd.
[0143] Ako je znázornené na obrázkoch 2 a 3, kompozícia podľa vynálezu zlepšuje
časový profil vzhľadom na samotný PureFruitSelect™. Ako je znázornené na obr. 2,
časový začiatok je rýchlejší a ako je znázornené na obr. 3, časové udržanie je kratšie v
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kompozícii obsahujúcej zmes alulózy a PureFruitSelect™. Časový profil je podobný profilu
samotnej alulózy a sacharózy. Časový profil sacharózy je znázornený na obrázkoch 4 a 5.
Záver
[0144] Zmiešanie PureFruit™ Select s alulózou zlepšuje nástup časového profilu
a udržanie vlastností PureFruit™ Select.
Príklad 3
Stolové sladidlá:
[0145] Pripravili sa tri kombinácie alulózy a extraktu ovocia monk (Luo Han Guo). Jedna
kombinácia zahŕňala iba alulózu a extrakt ovocia monk (PureFruit™ Select); jedna
kombinácia navyše obsahovala extrakt stévie (Tasteva™) a rebaudiozid A (Reb A); a
jedna kombinácia navyše obsahovala sacharózu:

Celková hmotnosť každej stolovej
vzorky v 200 ml kávy

Vzorka

Stolová kombinácia

1

98,7% alulózy + 1,3% PureFruit™
Select
3,53 gramu

2

97,24% alulózy + 1% Tasteva™ +
1,11% PureFruit™ Select+0,65% Reb
A
1,66 gramu

3

72,28% alulózy + 1,72% PureFruit™
Select + 26% sacharózy
2,4 gramu
Truvia™ (porovnávacia)

3,5 gramu

Sacharóza (kontrola)

8,4 gramu

[0146] Každá kombinácia sa rozpustila v horúcej káve. Celková hmotnosť každej
kombinácie bola navrhnutá tak, aby sladkosť každej kombinácie v 200 ml kávy bola
podobná sladkosti 8 až 10 gramov sacharózy v rovnakom množstve kávy. Káva bola
vyrobená varením 91,9 gramov mletej kávy Starbucks™ Blounde Veranda Blend s
približne 1600 ml vody. Obsah kalórií v každej kombinácii bol zameraný na menej ako 5
kcal/200 ml kávy. Päť panelistov bolo požiadaných, aby porovnali sladkosť a chuťový profil
každej kombinácie voči kontrolnej sacharóze a Truvia™ (komerčne dostupnému sladidlu
na základe stévie) v horúcej káve v mierke od 1 do 5:
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Priemerné hodnotenie

Vzorka 1

Vzorka 2

Vzorka 3

Truvia™

2,4

2,2

2,2

1,2

[0147] Neočakávane sa zistilo, že alulóza môže tvoriť nízkokalorické stolové sladidlo
s chuťou intenzívnejšou ako cukor (sacharóza). Tiež sa neočakávane zistilo, že stolové
sladidlo s nízkym alebo nulovým obsahom kalórií na základe alulózy má výrazne lepšiu
chuť než stolový produkt na základe erytritolu.
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Patentové nároky
1.

Kompozícia sladidla obsahujúca alulózu a najmenej jeden mogrozid, v ktorej

najmenej jeden mogrozid v ovocnom extrakte je z plodov rastliny čeľade Cucurbitaceae, v
ktorej ovocný extrakt obsahuje kompozíciu mogrozidu v množstve najmenej 50 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť ovocného extraktu, a v ktorej kompozícia
obsahuje alulózu v množstve najmenej 97 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve
najmenej 0,05 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu v kompozícii.
2.

Kompozícia sladidla podľa nároku 1, v ktorej najmenej jeden mogrozid je vybraný

zo skupiny skladajúcej sa z mogrozidu V, mogrozidu IV, mogrozidu VI, oxomogrozidu V,
mogrozidu IIIE alebo siamenozidu I alebo ich zmesí.
3.

Kompozícia sladidla podľa nároku 1, v ktorej rastlina je Siraitia grosvenorii.

4.

Kompozícia sladidla podľa nároku 1, v ktorej kompozícia mogrozidu obsahuje

najmenej jeden mogrozid vybraný zo skupiny skladajúcej sa z mogrozidu V, mogrozidu IV,
mogrozidu VI, oxomogrozidu V, mogrozidu IIIE alebo siamenozidu I alebo ich zmesí.
5.

Kompozícia sladidla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 3 alebo 4, v ktorej ovocný

extrakt obsahuje 40% až 65 % hmotnostných mogrozidu V a 0% až 30 hotnostných %
mogrozidu IV, mogrozidu VI, oxomogrozidu V, mogrozidu IIIE alebo siamenozidu I alebo
ich zmesí.
6.

Kompozícia sladidla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 3 až 5, v ktorej ovocný extrakt

obsahuje 48% až 52 % hmotnostných mogrozidu V a 25% až 30 % hmotnostných
mogrozidu IV, oxomogrozidu V a siamenozidu I.
7.

Kompozícia sladidla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 3 až 6, v ktorej ovocný extrakt

obsahuje 50% až 60 % hmotnostných mogrozidu V vzhľadom na celkovú hmotnosť
ovocného extraktu.
8.

Kompozícia sladidla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, ktorá obsahuje:
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alulózu v množstve 97 % až 99,95 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve
0,05 % až 3 % hmotnostné vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu v kompozícii; alebo
alulózu v množstve 98 % až 99,9 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve 0,1
% až 2 % hmotnostné vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu
v kompozícii, voliteľne obsahuje alulózu v množstve približne 99,5 % hmotnostných
a ovocný extrakt v množstve približne 0,5 % hmotnostných vzhľadom na celkovú
hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v kompozícii; alebo
alulózu v množstve približne 98 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve
približne 2 % hmotnostné vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu v kompozícii; alebo
alulózu v množstve približne 99,94 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve
približne 0,06 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu v kompozícii; alebo
alulózu v množstve približne 99,83 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve
približne 0,17 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu v kompozícii; alebo
alulózu v množstve približne 97 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve
približne 3 % hmotnostné vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu v kompozícii; alebo
alulózu v množstve približne 98,5 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve
približne 1,5 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu v kompozícii; alebo
alulózu v množstve približne 99,6 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve
približne 0,4 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu v kompozícii.
9.

Kompozícia sladidla podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, ktorá ďalej

obsahuje aditívum na zlepšenie sladkej chuti, objemové činidlo, ochucovacie činidlo alebo
stabilizátor.
10.

Potravinový

alebo

nápojový

produkt

obsahujúci

kompozíciu

sladidla

podľa

ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v ktorom potravinový alebo nápojový produkt
obsahuje alulózu a najmenej jeden mogrozid, v ktorom najmenej jeden mogrozid je v
ovocnom extrakte z plodu rastliny čeľade Cucurbitaceae, v ktorom ovocný extrakt
obsahuje kompozíciu mogrozidu v množstve najmenej 50 % hmotnostných vzhľadom na

25

celkovú hmotnosť ovocného extraktu, a v ktorom potravinový alebo nápojový produkt
obsahuje alulózu v množstve najmenej 97 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve
najmenej 0,05 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného
extraktu.
11.

Potravinový alebo nápojový produkt podľa nároku 10, v ktorom potravinový alebo

nápojový produkt obsahuje alulózu a ovocný extrakt v celkovom množstve 1 % až 12 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť potravinového alebo nápojového produktu.
12.

Potravinový alebo nápojový produkt podľa nároku 11, v ktorom potravinový alebo

nápojový produkt obsahuje:
alulózu a ovocný extrakt v celkovom množstve 1 % až 5 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť potravinového alebo nápojového produktu; alebo
alulózu a ovocný extrakt v celkovom množstve 4 až 10 % hmotnostných vzhľadom
na celkovú hmotnosť potravinového alebo nápojového produktu; alebo
alulózu a ovocný extrakt v celkovom množstve 6 % až 12 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť potravinového alebo nápojového produktu.
13.

Potravinový alebo nápojový produkt podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10 až 12, v

ktorom produkt je sýtený alebo nesýtený nápoj.
14.

Potravinový produkt obsahujúci kompozíciu sladidla, v ktorom kompozícia sladidla

je poskytnutá ako povlak alebo poleva na povrchu potravinového produktu, a v ktorom
kompozícia sladidla obsahuje alulózu a najmenej jeden mogrozid, v ktorom najmenej
jeden mogrozid je v ovocnom extrakte z plodov rastliny čeľade Cucurbitaceae, v ktorom
ovocný extrakt obsahuje kompozíciu mogrozidu v množstve najmenej 50 % hmotnostných
vzhľadom na celkovú hmotnosť ovocného extraktu, a v ktorom kompozícia obsahuje
alulózu v množstve najmenej 97 % hmotnostných a ovocný extrakt v množstve najmenej
0,05 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v
kompozícii.
15.

Stolové sladidlo obsahujúce kompozíciu sladidla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1

až 9, v ktorom stolové sladidlo obsahuje alulózu a najmenej jeden mogrozid, v ktorom
najmenej jeden mogrozid je v ovocnom extrakte z plodu rastliny čeľade Cucurbitaceae,
v ktorom ovocný extrakt obsahuje kompozíciu mogrozidu v množstve najmenej 50 %
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hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť ovocného extraktu, a v ktorom stolové
sladidlo obsahuje alulózu v množstve najmenej 97 % hmotnostných a ovocný extrakt v
množstve najmenej 0,05 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a
ovocného extraktu.
16.

Stolové sladidlo podľa nároku 15, v ktorom stolové sladidlo je suché stolové

sladidlo, v ktorom je stolové sladidlo voliteľne poskytnuté ako tablety, granule alebo ako
prášok.
17.

Stolové sladidlo podľa nároku 15 alebo 16, v ktorom kompozícia sladidla obsahuje:
alulózu v množstve 97,5 % až 99,2 % a ovocný extrakt v množstve 0,8 % až 2,5 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v
kompozícii; alebo
alulózu v množstve približne 98,7 % a ovocný extrakt v množstve približne 1,3 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v
kompozícii; alebo
alulózu v množstve približne 98,87 % a ovocný extrakt v množstve približne 1,13 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v
kompozícii; alebo
alulózu v množstve približne 97,68 % a ovocný extrakt v množstve približne 2,32 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť alulózy a ovocného extraktu v
kompozícii.

18.

Stolové sladidlo podľa ktoréhokoľvek z nárokov 15 až 17, v ktorom stolové sladidlo

ďalej obsahuje jedno alebo viacero nutričných sladidiel, v ktorom je voliteľne nutričné
sladidlo vybrané zo skupiny zahrňujúcej sacharózu, glukózu, glukózový sirup, izoglukózu,
fruktózu, glukózo-fruktózový sirup, maltózu, laktózu, kukuričný sirup, kukuričný sirup s
vysokým obsahom fruktózy, invertný cukor, melasu, med a agáve, voliteľnejšie v ktorom
nutričným sladidlom je sacharóza.
19.

Stolové sladidlo podľa nároku 18, v ktorom stolové sladidlo obsahuje nutričné

sladidlo v množstve do 30 % hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť stolového
sladidla, voliteľne v ktorom stolové sladidlo obsahuje nutričné sladidlo v množstve 26 %
hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnosť stolového sladidla.
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20.

Stolové sladidlo podľa ktoréhokoľvek z nárokov 15 až 19, v ktorom stolové sladidlo

ďalej obsahuje jedno alebo viac spolusladidiel vybraných zo skupiny skladajúcej sa z
vysokointenzívnych sladidiel a cukrových alkoholov, v ktorom jedno alebo viac
spolusladidiel voliteľne obsahuje extrakty stévie.
21.

Stolové sladidlo podľa nároku 20, v ktorom jedno alebo viac spolusladidiel je

vybrané zo skupiny skladajúcej sa z cukralózy, aspartámu a acesulfámu draselného.
22.

Stolové sladidlo podľa nároku 20 alebo 21, v ktorom jedno alebo viac spolusladidiel

je vybraných zo skupiny skladajúcej sa z maltitolu, xylitolu a erytritolu.
23.

Použitie kompozície sladidla podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9 v potravinovom

produkte, nápojovom produkte, farmaceutickom produkte, nutričnom produkte, produkte
pre športovcov alebo kozmetickom produkte; alebo
ako objemového činidla; alebo
ako poťahovacieho činidla.

28

29

30

