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Wzmacniacze aromatu 
Dla zdrowia i dobrej kondycji fizycznej

Trilogy Essential Ingredients opracowała 
teraz kompletną linię unikalnych 

wzmacniaczy smaku ukierunkowaną 
na rynki zdrowej żywności. 

Przy opracowaniu napojów, produktów nabiałowych, jogurtów lub napojów 
alkoholowych, aromat jest kluczowym czynnikiem akceptacji przez konsumentów. Trilogy 
skonstruowała portfel aromatów, które mogą być stosowane w celu zwiększenia ogólnej 
akceptacji ze strony konsumentów poprzez sprawienie, że wszystkie atrybuty aromatu 
w produkcie staną się bardziej atrakcyjne. W dzisiejszym świecie świadomym zdrowia, 
gdzie konsumenci prowadzą coraz bardziej aktywny tryb życia, wielką wagę przywiązuje 
się do obniżenia i redukcji ilości cukru i zmniejszenia liczby przyjmowanych kalorii bez 
rezygnowania z dobrego smaku lubianych przez nich produktów żywnościowych. Często 
mniejsza słodycz ma negatywny wpływ na profil smakowo-zapachowy, w efekcie czego 
konsumenci zauważają znaczący spadek zarówno przyjemności ze spożywania żywności, 
jak i smaków, które najbardziej lubią. Nasze nowo stworzone wzmacniacze aromatu 
okazały się być pomocne dla naszych klientów w rozwiązaniu problemów związanych 
z rozwojem niskokalorycznych produktów poprzez wzbogacenie ogólnego profilu 
smakowo-zapachowego. Osiąga się to przez redukcję utrzymującego się w ustach smaku 
dietetycznych słodzików, maskując gorzki posmak związany ze sztucznymi elementami 
słodziku i wzbogacając wszystkie stosowne komponenty matrycy żywnościowej. 

Naturalne wzmacniacze smaku Trilogy działają poprzez interakcję z określonymi 
receptorami smaku odpowiedzialnymi za wyzwalanie podwyższonego doznania 
smakowego podczas spożycia. Nasze naturalne wzmacniacze smaku powstają w efekcie 
opatentowanej technologii przetwarzania cieplnego, która wykorzystuje wybrane 
prekursory działające synergicznie z wieloma składnikami obecnymi w bazie środków 
żywnościowych lub napojów. Te zastrzeżone środki aromatyzujące są wspaniałe jako 
naturalne składniki lub aromaty, zwiększając przyjemność z jedzenia. Szereg korzyści 
oferowanych przez naturalne wzmacniacze smaku Trilogy, obejmuje wzbogacenie smaku 
wypieków, nabiału, lodów, produktów odżywczych i napojów (bezalkoholowych, 
smakowych mlecznych i soków). Naturalne modulatory słodyczy mogą być stosowane 

w wielu produktach, w których pożądany jest wzmocniony 
ogólny profil zapachowo-smakowy i wymagana jest 

stabilność termiczna. 

Korzyści  
= Zatwierdzony FEMA GRAS
= Efektywność kosztowa – mała 

dawka nie wpływa na istniejącą 

strukturę kosztową produktu
= Przyjazna etykieta – na 

podstawie deklaracji naturalny 

aromat
= Wszechstronność – szerokie 

zastosowania w dużej liczbie 

różnorodnych produktów
= Zdolność przystosowawcza – 

brak charakterystycznego 

swoistego smaku, ale 

przydatność do stosowania 

z innymi profilami smakowo-

zapachowymi
= Stabilność termiczna poprzez 

przetwarzanie UHT


