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В Ъ В Е Д Е Н И Е 

Съвременното общество все повече осъзнава ползите за 

здравето и рисковете, свързани с консумацията на продукти от 

растителен произход. Документираните многобройни случаи за 

наличие на микотоксини, патогенни бактерии, добавки в храните 

над допустимото максимално количество, както и непрекъснато 

нарастващият дял на хроничните заболявания на съвременния 

консуматор, свързани именно с начина на хранене, определят 

търсенето и производството на безопасни храни от растителен 

произход със запазена биологична и хранителна стойност.  

Резултатите от научни изследвания доказват, че съединения, 

като полифеноли, витамин А, витамин С, микроелементи, оказват 

положителен ефект върху възпрепятстването на редица хронични 

заболявания, стимулират имунната система и намаляват 

оксидативния стрес. Основни източници на посочените съединения 

са плодове, като арония, бъз, боровинки, глог, касис, шипка и др. 

Всеки един от изброените плодове има ограничен срок на 

съхранение и това налага използване на различни методи за 

тяхното консервиране, което води до понижаване на биологична 

им стойност. Ето защо актуално направление в технологиите за 

консервиране на плодове и зеленчуци е прилагането на 

комбинирани методи, които обединяват различни фактори с 

консервиращ ефект (температура, водна активност, активна 

киселинност и др.) в една технология за консервиране. Тази 

концепция позволява минимизиране/ елиминиране недостатъците 

на индивидуалните методи и същевременно използване 

предимствата на всеки един от методите. Целта на комбинираните 

технологии е определяне на ‘‘щадящи‘‘ режими на процесите, които 

да осигурят получаване на безопасни храни с добри 

органолептични характеристики и висока хранителна и 

биологична стойност, запазващи се в значителна степен в периода 

на съхранение. Съчетаването на различни технологии за 

консервиране, основани на принципа на ксероанабиозата 

(осмотична дехидратация, конвективно сушене, термопомпено 

сушене), може да се прилага успешно за получаване на безопасни 

в микробиологично отношение сушени плодове с високо 

съдържание на биологично активни вещества. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА 

 

Целта на настоящата дисертация е да се разработят 

комбинирани методи за консервиране на плодове с висока 

биологична стойност и да се определят специфични мерки 

за управление на качеството и безопасността им. 

 

За реализиране на поставената цел са дефинирани следните 

основни 

ЗАДАЧИ: 

1. Избор на осмотични агенти и оптимизиране 

компонентния състав на осмотичния разтвор, 

предназначен за дехидратация на плодовете.  

2. Изследване на процеса осмотична дехидратация 

на плодове от черна арония, чернa боровинка, черен 

касис и череши. 

3. Изследване процесите на конвективно и 

термопомпено сушене на осмотично 

дехидратирани плодове от черна арония, черна 

боровинка, черен касис и череши. 

4. Разработване на специфични мерки за управление 

на качеството при производството на осмотично 

сушени плодове.  
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ 

1. АНАЛИТИЧНИ СТАНДАРТИ И ХИМИЧНИ РЕАКТИВИ 

  Хранителни среди и реактиви, използвани за провеждане на 

микробиологичните изпитвания; 

  Стандарти и реактиви за химични и инструментални 

изследвания. 

2. ХРАНИТЕЛНИ СУРОВИНИ  

  Плодове от черна арония (Aronia melanocarpa); 

  Плодове от черна боровинка (Vaccinium myrtillus L); 

  Плодове от касис (Ribes nigrum); 

  Череши (Prunus avium); 

  Концентриран ябълков сок; 

  Концентриран сок от вишна; 

  Инулин. 

3. МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ 
 Oпределяне на общ брой микроорганизми – БДС ISO 4833-1:2013; 

 Определяне на бактерии от сем. Enterobacteriaceae – БДС ISO 

21528:2011; 

 Определяне броя на плесени и дрожди – БДС ISO 21527-1,2:2011;  

 Определяне на Escherichia coli – БДС ISO 16649-2:2014; 

 Определяне на Bacillus cereus – БДС EN ISO 7932:2005; 

 Водна активност (aw) – измерена с AquaLab LITE (Decagon 

Devices, USA); 

 Сухо вещество (рефрактометрично) – БДС EN 12143:2000; 

 Сухо вещество (тегловно) – БДС EN 12145:2000; 

 Захари – БДС 7169:1989; 

 Определяне на елементен състав; 

 Определяне на общ антиоксидантен капацитет чрез DPPH тест - 

основава на метода на Brand-Williams и колектив (1995);  

 Определяне съдържанието на общи полифеноли - по метода на 

Singleton и Rossi (1965); 

 Определяне съдържанието на общи мономерни антоциани - чрез 

pH-диференциалния метод (Giusti and Wrolstad, 2001); 

 Определяне цвета на сушените плодове - по системата CIE Lab; 

 Статичен гравиметричен метод за определяне сорбционни 

изотерми на сушените плодове; 

 Сензорен анализ на сушените плодове;  

 Математико-статистическа обработка на данните. 

4. ОПИТНА ПОСТАНОВКА 

  Подготовка на плодовете за осмотична дехидратация  

Плодовете от арония, боровинки, касис и череши бяха почистени, 

сортирани и измити с течаща вода. За обезпечаване на процеса осмоза 

при плодовете от арония и череши се приложи механична обработка 

(прорязване, отделяне на костилките), а при плодовете от касис и 
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боровинки се извърши термична обработка – бланширане във вода при 

100°С за 30 s. 

  Приготвяне на осмотични разтвори 

Осмотичните разтвори са приготвени в пет концентрации (47, 50, 

55, 60 и 63°Brix), използвайки вишнев концентрат с 63°Brix (60% w:w), 

концентриран ябълков сок със 72°Brix (20% w:w) и инулин (20% w:w). 

 Провеждане на осмотичната дехидратация на плодове от 

черна арония, черни боровинки, касис и череши 

Процесът на осмотична дехидратация на плодовете е проведен на 

водна баня ’’VEB MLW Prüfgaräte-Werk’’. Предварително обработените 

плодове се потапят за 3 часа в осмотичния разтвор при периодично 

разбъркване и при съответната температура, концентрация на 

осмотичния разтвор и съотношение плод : осмотичен разтвор, съгласно 

разработения план на експеримента (Табл. 7). След приключване на 

процеса дехидратираните плодове се изваждат от ваната, внимателно се 

изцеждат, промиват с топла вода и подсушават. 

За описание на масообменните процеси по време на осмотичната 

дехидратация на анализираните плодове са използвани следните 

показатели: 

- Намаляване масата на плода ,%100
o

o

o

f

o

o

M

MM
WR


  (1) 

- Количество отделена вода (загуба 

на влага) 
,%100

o

o

o

f

w

f

o

o

w

o

M

MxMx
WL


  (2) 

- Увеличаване съдържанието на 

сухи вещества  
(3) 

- Влагосъдържание   (4) 

където:  – маса на плода в началото на процеса, g;  – крайна 

маса на плода, g;  – съдържание на влага в плода преди осмоза, % ;  

– съдържание на влага в плода след осмоза, %;  – сухо вещество на 

плода преди осмоза, %;  – сухо вещество на плода след осмоза, %. 

  Конвективно сушене 

Частично обезводнените чрез осмоза плодове сa изсушени в 

лабораторна периодично действаща камерна сушилня. Процесът на 

сушене е осъществен при непрекъсната циркулация на въздуха и 

постоянна скорост на въздушната струя 1,5 m/s. Температурата на 

сушене на изследваните плодове (50 - 70°С) и натоварването на лесите в 

сушилнята (5 - 15 kg/m2) варират съгласно плана на експеримента 

(Табл. 16). За установяване динамиката на сушене при посочените 

температури е измерено количеството на отделената влага с помощта на 

техническа везна. 

  Конвективно сушене с термопомпа (термопомпено сушене) 

Термопомпеното сушене на осмотично дехидратираните плодове от 

арония, боровинки, касис и череши е проведено в лабораторна 
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инсталация за нискотемпературно сушене в катедра МАХВП на УХТ – 

Пловдив. 

5. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

5.1. Анализ на плодовете, използвани при разработването на 

комбинирани методи за консервиране 

За целите на дисертационния труд са определени минимални 

критерии за качество, по които да бъдат окачествени пресните плодове 

от черна арония, черна боровинка, касис и череши, за да бъдат 

използвани за технологична обработка. Проведеното първоначално 

окачествяване е представено в Табл. 1. При определянето на минимални 

критерии за оценка на качеството на плодовете и разработването на 

карта за оценка са използвани Регламент (ЕС) № 543/2011 и Наредба № 

16 от 28 май 2010 г. 
 

Таблица 1. Оценка на съответствието на пресните плодове, 

предназначени за преработка, с минималните изисквания за качество 
Показа 

тел 
Критерии  Арония 

Боровин

ки 
Касис 

Чере

ши 

Външен 

вид  

- Здрави, цели, почистени плодове, без 

повърхностна влага и видими признаци на 

развала  

- Здрави, цели, не добре почистени плодове, с 

повърхностна влага, но без видими признаци на 

развала 

- Почистени плодове, с наличие на повърхностна 

влага и видими признаци на развала 

 - Наранени, добре почистени плодове, с видими 

признаци на развала при отделни плодове 

- Наранени, не добре почистени плодове, с видими 

признаци на развала 

  

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 
 

□ 

  

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

 

  

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

  

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

Зрялост 

- Беритбена 

- Беритбена, но се наблюдават и неузрели плодове  

- Беритбена, но се установяват и презрели плодове 

- В партидата се наблюдават плодове в различна 

степен на зрелост  

  

□ 

 □ 

  

□ 

□ 

□ 

  

 

□ 

□ 

□ 

  

 

□ 

  

□ 

 □ 

  

□ 

Размери 

на плода  
 Среден напречен диаметър (mm) 30 8,5 40 60,5 

Цвят 
- Типичен, силно наситен, за пресния плод  

- Типичен за пресния плод 

- Нетипичен, нехарактерен за плода (петна)  

  

□ 

□ 

  

□ 

□ 

  

□ 

□ 

□ 

  

□ 

Вкус 
- Характерен, специфичен, приятен, без страничен 

привкус 

- Нехарактерен, със страничен привкус  

  

                

□  

  

                

□  

  

                

□  

  

                

□  

Мирис 
- Приятен, специфичен за пресния плод  

- Неприятен, нехарактерен за плода 

  

□ 

  

□ 

  

□ 

  

□ 

Повреди 
- Механични повреди - не се установяват  

- От болести и вредители – не се установяват 

- От климатични условия – не се установяват 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чужди 

примеси  

- Не се установяват 

- Установяват се 

  

□ 

  

□ 

  

□ 

  

□ 

 

Основните физикохимични и биохимични показатели на плодовете, 

предмет на дисертационния труд, са представени в Табл. 2. 
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Таблица 2. Основни физикохимични и биохимични показатели на 

плодове от черна арония, черни боровинки, касис и череши 

 
Черна 

арония 

Черна 

боровинка 
Касис Череши 

Сухо вещество, 

% 
20,50 

(16,7–28,8)** 

14,40 
(11,85 -18)** 

17,20 
(14,4-19,4)** 

15,40 
(11-22)** 

Въглехидрати 

(g/100g f.w) 
18,20 

(13-22)** 

10,15 
(9,61)** 

14,50 
(15,38)** 

13,70 
(7,0-16,01)** 

Обща 

киселинност 
1,20 

(0,7-1,5)** 

1,40 
(1,26–1,54)** 

1,70 
(2,0-3,6)** 

0,93 
(0,57–2,53)** 

рН 
3,85 

(3,30–3,90)** 

3,05 
(2,51–3,00)** 

3,22 
(2,30-3,30)** 

3,80 
(3,11–4,81)** 

Pb 

(mg/kg f.w.) 
<0,08 

(0,10)*** 

<0,08 
(0,10)*** 

<0,08 
(0,20)*** 

<0,08 
(0,10)*** 

Cd 

(mg/kg f.w.) 
<0,01 

(0,050)*** 

<0,01 
(0,050)*** 

<0,01 
(0,050)*** 

<0,01 
(0,050)*** 

Ca 

(mg/100g f.w.) 

47,20 
(5,90%)* 

(32,2)** 

22,80 
(2,85%)* 

(29,0)** 

57,90 
(7,23%)* 

(55,0)** 

23,50 
(2,93%)* 

(17,9)** 

Fe 

(mg/100g f.w.) 

0,75 
(5,35%)* 

(0,93)** 

0,93 
(6,64%)* 

(0,62)** 

0,82 
(5,85%)* 

(1,54)** 

0,62 
(4,42%)* 

(0,5)** 

Mg 

(mg/100g f.w.) 

15,20 
(4,05%)* 

(16,2)** 

34,90 
(9,30%)* 

(20,0)** 

17,60 
(4,69)* 

(24,0)** 

16,40 
(4,34%)* 

(15,2)** 

Полифеноли 
(mg GAE/100g) 

1090,70 
(1076-2010)** 

550,30 
(244-844)** 

785,60 
(623–741)** 

70,85 
(60-312)** 

Антоциани 
(mg CGE/100g) 

529,05 
(307 – 631)** 

295,20 
(82–326)** 

405,10 
(196–394)** 

26,40 
(10-109)** 

(%)* Процент от референтни количества за прием на минерали от възрастни (NRVs), посочени в Приложение 

XVII на Регламент (ЕC) № 1169/2011; ** Стойност(и) на показателя, посочени в литературни източници; *** 

Максимално допустими количества на замърсителя, определени чрез Регламент (ЕО) №1881/2006 и 

измененията към него. 

 

5.2. Избор на осмотични агенти и оптимизиране 

компонентния състав на осмотичния разтвор, предназначен за 

дехидратация на плодовете 

За определяне състава на осмотичния разтвор, който ще се 

използва за дехидратация на плодовете от черна арония, черни 

боровинки, касис и череши са избрани и анализирани следните 

осмотични агенти: концентриран сок от вишни (63°Brix), концентриран 

ябълков сок (72°Brix) и инулин. 

На избраните осмотични агенти е проведен микробиологичен 

анализ за наличието на микроорганизми със значение за безопасността 

и такива, причиняващи развала на избраните продукти. Резултатите от 

изпитването са представени в Табл. 3. 

Моделните осмотични разтвори са приготвени чрез смесване на 

вишнев и ябълков концентрат (разредени с вода до 55°Brix) и инулин 
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(воден разтвор с 55°Brix) съгласно матрицата за провеждане на 

експеримента (Табл. 4.). 

 

Таблица 3. Микробиологична характеристика на суровините, 

предназначени за осмотичната дехидратация 

Показател Общ брой 
микроорга

низми         
(cfu/ml,g) 

Плесени   
(cfu/ml,g) 

Држди           
(cfu/ml,g) 

Enterobac-
teriaceae  
(cfu/ml,g) 

E.coli 
(cfu/ml,g) 

Bacillus 
cereus  

(cfu/ml,g) Суровина 

Вишнев 

концентрат 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ябълков 

концентрат 
4,1.102 <10 8,3.102 <10 <10 <10 

Инулин 3,5.102 <10 <10 <10 <10 <10 

 

Таблица 4. Матрица за провеждане на експеримента  

№ 

Съдържание на осмотичен агент в моделния разтвор (%) 

Разтвор на инулин 

55°Brix (Х1) 

Вишнев концентрат 

55°Brix (Х2) 

Ябълков концентрат 

55°Brix (Х3) 

1 100 0 0 

2 0 100 0 

3 0 0 100 

4 50 50 0 

5 50 0 50 

6 0 50 50 

7 33 33 33 
 

В Табл. 5. са представени стойностите на основни физикохимични и 

биохимични показатели на приготвените осмотични разтвори. 
 

Таблица 5. Физикохимични и биохимични показатели на  

моделните осмотични разтвори 

№ аw pH 
Обща 

киселинност, 

% 

TPP 
mg 

GAE/100g  

абс. сухо тегло 

TА 
mg 

CGE/100g 

абс. сухо тегло 

DPPH  
μmol TE/100g 

абс. сухо 

тегло 

1 0,978 5,70 0,03 0 0 0 

2 0,883 3,28 5,31 710,05 231,80 1650,10 

3 0,893 3,42 2,48 217,10 0 1230,00 

4 0,949 3,72 2,56 358,20 110,40 820,30 

5 0,962 3,58 1,08 110,70 0 613,20 

6 0,901 3,33 3,79 464,00 105,15 1460,05 

7 0,924 3,41 2,21 309,20 77,10 947,40 

 

На Фиг. 1 са дадени повърхностите на отражение на изследваните 

показатели.   
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Фиг. 1. Повърхност на отражение на aw (a); pH (b); обща киселинност 

(c); TPP (*100) (d); TA (*100) (e); DPPH (*1000) (f) 
 

За оптимизиране състава на осмотичния разтвор (Фиг. 2.), който ще 

бъде използван за дехидратация на плодовете са избрани целеви 

функции и са определени техните граници (Табл. 6.). 
 

Таблица 6. Граници на целевите функции за оптимизация на 

компонентния състав на осмотичния разтвор 
Целева функция Граници на целевата функция 

Водна активност (aw) < 0,95 

рН > 3,2 

Общ антиоксидантен капацитет (DPPH) > 1000 μmol TE/100g 

Общи полифеноли (TPP) > 300 mg GAE/100g 

Oбщи антоциани (TA) > 100 mg CGE/100g 

 
Фиг. 2. Графична оптимизация на компонентния състав  

на осмотичния разтвор 

a 
b c 

d e f 

Ябълков 
концентрат 

Вишнев 
концентрат 

Инулин 
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5.3. Определяне на параметрите на процеса осмоза и 

съставяне на план на експеримента 

Въз основа на литературните данни и на база предварителни 

експерименти са определени значимо влияещите върху осмотичната 

дехидратация (ОД) независими променливи: температура на 

осмотичния разтвор (X1), концентрация на осмотичния разтвор (X2) и 

съотношение плод : осмотичен разтвор (X3). Нивата им на вариране са 

показани в Табл. 7. 
 

Таблица 7. Нива на вариране на независимите променливи 

Независими променливи 
Нива на вариране 

-1,68 -1 0 +1 +1,68 

Температура на осмотичния 

разтвор - X1 (ºC) 
43 50 60 70 77 

Концентрация на осмотичния 

разтвор - X2 (%) 
47 50 55 60 63 

Съотношение  плод : разтвор - 

X3 (w/w) 
1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 

 

5.4. Изследване на основни показатели, описващи 

кинетиката на масообменните процеси при осмотична 

дехидратация на плодове 

5.4.1. Намаляване масата на плода (WR, %) 

Намаляването масата на плодовете вследствие на осмотична 

дехидратация е изчислено съгласно формула 1. В Табл. 8 са представени 

данните за WR съгласно разработения план на експеримента. 
 

Таблица 8. Влияние на параметрите на процеса осмоза върху WR  

№ Плодове от 

черна арония 

Плодове от 

боровинка 

Плодове от 

касис 

Плодове от 

череши 

1. 11,93 26,54 19,40 27,23 

2. 20,55 33,98 45,20 36,89 

3. 17,27 30,86 33,52 31,34 

4. 28,88 39,48 62,06 40,77 

5. 20,63 19,00 20,52 22,92 

6. 28,25 36,84 39,82 38,87 

7. 34,97 26,70 22,84 34,64 

8. 41,58 41,58 48,94 42,90 

9. 15,30 18,92 20,30 23,97 

10. 28,22 53,00 59,60 51,45 

11. 15,35 14,98 21,76 18,86 

12. 38,17 33,88 31,90 37,73 

13. 16,64 18,98 17,26 21,98 

14. 18,87 23,50 19,76 25,83 

15. 17,47 20,60 18,52 24,06 

16. 16,87 18,70 17,88 24,70 

17. 17,11 21,85 18,14 23,85 
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След обработка на експерименталните резултати и отстраняване на 

незначимите ефекти са получени следните регресионни модели: 

за арония:        WR = 581.471 – 2.35.X1 – 18.52.X2 – 18.29.X3 + 0.16.X2
2, %          (5) 

за боровинки:  WR = 518.804 – 7.55.X1 - 9,65.X2 + 0,06.X1
2 , %                              (6) 

за касис:           WR = 784,84 - 10,88.X1 - 19,37.X2 + 0,09.X1
2 + 0,19.X2

2, %            (7) 

за череши:        WR = 433,521 - 5,34.X1 - 9,17.X2 + 0,06.X1
2 , %                              (8) 

От диаграмите на Парето (Фиг. 3 ÷ 6) е видно, че при осмотичната 

дехидратация на плодовете от боровинки, касис и череши най-голямо 

влияние върху WR оказват температурата и нейния квадратичен ефект, 

последвани от концентрацията на осмотичния разтвор. Всички 

представени зависимости за осмотично обезводнените плодове са 

положителни, т.е. с увеличаване на температурата и концентрацията на 

осмотичния разтвор масата на плода намалява, което е в съответствие с 

резултатите, получени от други автори. При осмотичната дехидратация 

на арониевите плодове най-значимо влияние оказва концентрацията на 

осмотичния разтвор, следван от линейния ефект на температурата, като 

зависимостите също са положителни. Standardized Pareto Chart for WR

0 1 2 3 4 5

Standardized effect

AB

AC

CC

BC

AA

C:X3

BB

A:X1

B:X2
+

-

 

Standardized Pareto Chart for WR

0 1 2 3 4 5 6

Standardized effect

C:X3

AB

BC

CC

AC

BB

B:X2

AA

A:X1
+

-

 

Фиг. 3. Диаграма на Парето за WR 

при дехидратация на арония 

Фиг. 4. Диаграма на Парето за WR 

при дехидратация на боровинки Standardized Pareto Chart for WR

0 2 4 6 8

Standardized effect

AC

AB

CC

C:X3

BC

BB

B:X2

AA

A:X1
+

-

 

Standardized Pareto Chart for WR

0 2 4 6 8

Standardized effect

AC

C:X3

CC

BC

AB

BB

B:X2

AA

A:X1 +

-

 

Фиг. 5. Диаграма на Парето за WR 

при дехидратация на касис 

Фиг. 6. Диаграма на Парето за WR 

при дехидратация на череши 
 

5.4.2. Количество на отделената от плода вода (WL, %) 

Количеството на отделената от плода вода е изчислено чрез 

формула 2 и резултатите са представени в Табл. 9. 

След обработка на експерименталните резултати и отстраняване на 

незначимите ефекти са получени следните регресионни  модели: 

арония:         WL = 460,84 - 2,36.X1 - 14,14.X2 - 5,66.X3 + 0,13.X2
2, %                     (9) 

боровинки:   WL= 523,95 - 8,03.X1 - 13,64.X2 + 0,08.X1
2, %                                    (10) 

касис:           WL = 801,103 - 9,467.X1 + 0,103.X1
2 + 0,256.X2

2, %                           (11) 
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череши: WL = 564,81 -  6,74.X1 - 16,33.X2 + 0,07.X1
2 + 0,18.X2

2 -0,64.X2X3, %      (12) 

 

Таблица 9. Влияние на параметрите на процеса осмоза върху WL  

№ Плодове от 

черна арония 

Плодове от 

боровинка 

Плодове от 

касис 

Плодове от 

череши 

1. 20,82 27,45 20,15 28,35 

2. 28,84 58,15 64,92 58,89 

3. 25,80 45,11 42,62 44,48 

4. 36,80 74,68 77,31 74,25 

5. 29,13 28,72 27,92 31,55 

6. 36,01 59,65 55,57 56,79 

7. 33,22 29,97 23,03 33,37 

8. 43,43 63,42 57,82 60,89 

9. 24,61 27,15 24,61 30,29 

10. 37,27 73,17 69,79 72,49 

11. 28,70 33,65 30,17 37,33 

12. 41,74 45,84 42,36 51,66 

13. 29,98 27,15 23,71 35,06 

14. 30,43 35,38 28,30 35,63 

15. 25,51 32,95 24,04 34,23 

16. 26,10 33,66 23,53 35,11 

17. 25,61 33,70 23,71 34,47 
 

От диаграмaта на Парето (Фиг. 7) се вижда, че най-голямо влияние 

върху загубата на влага при дехидратация на плодове от арония оказва 

линейният ефект на температурата, последван от този на 

концентрацията на осмотичния разтвор и хидромодула. Установените 

зависимости са положителни, т.е с увеличаване стойностите на 

изброените независими променливи загубата на влага от плодовете се 

увеличава. При осмотичното обезводняване на плодове от касис, черна 

боровинка и череши най-голямо влияние върху WL оказват линейният и 

квадратичен ефект на температурата на осмотичния разтвор, 

последвани от концентрацията му. В тези случаи влиянието на фактора 

хидромодул е незначително (Фиг. 8 ÷ 10). 

 Standardized Pareto Chart for WL

0 1 2 3 4 5 6

Standardized effect

BC

AC
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CC
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C:X3
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B:X2

A:X1
+
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Standardized Pareto Chart for WL
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B:X2
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A:X1
+

-

 

Фиг. 7. Диаграма на Парето за WL 

при дехидратация на арония 

Фиг. 8. Диаграма на Парето за WL 

при дехидратация на боровинки 
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Standardized Pareto Chart for WL

0 2 4 6 8
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Standardized Pareto Chart for WL
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A:X1 +

-

 

Фиг. 9. Диаграма на Парето за WL 

при дехидратация на касис 

Фиг. 10. Диаграма на Парето за 

WL при дехидратация на череши 
 

С повишаване температурата на осмотичния разтвор загубата на 

влага от плодовете нараства, което бе установено и от İspir и Toğrul 

(2009) при осмотична дехидратация на кайсии, от Kumar и Devi (2010) 

при дехидратация на парчета ананас и от Yadav и колектив (2012) при 

осмотична дехидратация на праскови. Квадратичните ефекти на 

температурата и концентрацията също имат значително въздействие 

върху намаляване на количеството вода в плодовете. 

5.4.3. Увеличаване съдържанието на сухи вещества (SG, %) 

В Табл. 10 са представени резултатите, получени за увеличаване на 

сухото вещество в дехидратираните плодове вследствие навлизането на 

осмотичен агент от осмотичния разтвор в плодовете, подложени на 

дехидратация. Експерименталните данни за този показател са 

изчислени съгласно формула 3. 
 

Таблица 10. Влияние на параметрите на процеса осмоза върху SG  

№ Плодове от 

черна арония 

Плодове от 

боровинка 

Плодове от 

касис 

Плодове от 

череши 

1. 7,73 5,91 3,54 6,84 

2. 8,93 17,67 15,31 8,83 

3. 9,03 8,16 6,27 7,14 

4. 10,13 18,16 15,24 15,62 

5. 5,31 7,73 4,23 6,16 

6. 8,93 10,65 8,62 9,54 

7. 6,86 8,15 6,08 6,57 

8. 10,35 17,84 14,36 12,63 

9. 6,96 3,24 2,31 7,28 

10. 10,03 16,78 13,39 12,07 

11. 6,78 10,78 8,29 6,34 

12. 9,78 14,97 11,78 9,11 

13. 11,04 10,17 7,57 12,19 

14. 11,49 11,88 8,62 11,25 

15. 8,63 8,35 5,49 8,47 

16. 8,87 8,96 5,53 8,32 

17. 8,67 8,85 5,51 8,43 
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След обработка на експерименталните резултати и отстраняване на 

незначимите ефекти са получени следните регресионни модели: 

арония:         SG = - 34,88 + 0,25.X1 + 1,78.X2 + 0,68.X3
2, %                                  (13) 

боровинки:   SG = 230,668 - 0,45.X1 - 7,76.X2 + 0,06.X2
2, %                                  (14) 

касис:           SG = 234,715 - 0,45.X1 - 7,81.X2 + 0,07.X2
2 + 0,99.X3

2,%                   (15) 

череши:       SG = 20,13 - 1,38.X1 + 0,87.X2 + 0,02.X1X2 + 1,03.X3
2,%                    (16) 

При осмотична дехидратация на арония и череши (Фиг. 11 и 14) 

най-голямо влияние върху SG оказва температурата и концентрацията 

на осмотичния разтвор, следвани от съотношението плод : осмотичен 

разтвор, като зависимостите са положителни. С повишаване на 

температурата стойностите за съдържание на разтворими сухи вещества 

в дехидратираните плодове нараства. Подобни корелации са установени 

и от други колективи – Fathi и др. (2011) при осмотична дехидратация 

на киви, Mandala и др. (2005) при дехидратация на ябълки, Ozen и др. 

(2002) при дехидратиране на зелен пипер със солеви разтвори и на 

Yadav и др. (2012) при осмотична дехидратация на праскови. Standardized Pareto Chart for SG
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Фиг. 11. Диаграма на Парето за 

SG при осмоза на арония 

Фиг. 12. Диаграма на Парето за SG 

при осмоза на боровинки Standardized Pareto Chart for SG
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Фиг. 13. Диаграма на Парето за 

SG при осмоза на касис 

Фиг. 14. Диаграма на Парето за SG 

при осмоза на череши 
 

5.4.4. Влагосъдържание в дехидратираните плодове (WC, %) 

В Табл. 11 са представени данните, получени за понижение 

влагосъдържанието в дехидратираните плодове от черна арония, черна 

боровинка, касис и череши. 

След обработка на експерименталните резултати и игнориране на 

незначимите ефекти са получени следните регресионни модели: 

арония:        WC = -5,008 - 0,036.X1 - 0,003.X2
2 + 0,01.X2X3 - 0,045.X3

2, %            (17) 

боровинки: WC = -11,802 + 0,113.X1 + 0,104.X3 - 0,001.X1
2 - 0,004.X2

2 – 

0,013.X2.X3,%                                                                             (18) 

касис:          WC = - 27,897 + 0,282.X1 - 0,002.X1
2 - 0,006.X2

2 - 0,117.X3
2,%           (19) 

череши:      WC = - 17,29 + 0,11.X1 + 0,66.X2 - 0,002.X1
2 - 0,006.X2

2, %                 (20) 
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Таблица 11. Влияние на параметрите на процеса осмоза върху WC  

№ Плодове от 

черна арония 

Плодове от 

боровинка 

Плодове от 

касис 

Плодове от 

череши 

1. 2,20 3,54 3,06 4,19 

2. 2,03 3,04 2,48 3,45 

3. 2,22 3,67 3,20 4,23 

4. 1,99 3,24 2,84 3,71 

5. 2,11 3,51 3,00 4,1 

6. 1,85 3,2 2,86 3,84 

7. 2,23 3,45 3,14 3,92 

8. 2,11 3,09 2,67 3,61 

9. 2,45 3,48 3,09 4,08 

10. 2,08 2,84 2,69 3,46 

11. 2,03 3,35 3,18 4,14 

12. 1,96 3,14 3,16 3,47 

13. 2,10 3,74 3,28 4,23 

14. 2,11 3,52 3,25 4,12 

15. 2,19 3,51 3,49 4,2 

16. 2,25 3,52 3,48 4,22 

17. 2,23 3,51 3,48 4,19 
 

От диаграмата на Парето (Фиг. 15) се вижда, че при осмотична 

дехидратация на плодове от черна арония най-голямо влияние върху 

влагосъдържанието оказва линейният ефект на температурата, следван 

от квадратичните ефекти на концентрацията и хидромодула. 

Зависимостите в случая са отрицателни, т.е. с увеличаване 

температурата на осмотичния разтвор и неговата концентрация 

влагосъдържанието в дехидратираните плодове намалява. Повишената 

температура на осмотичния разтвор и неговата по-голяма концентрация 

е причина за отделяне на вода от плодовете и навлизане на осмотичен 

разтвор в тях. Standardized Pareto Chart for WC
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Фиг. 15. Диаграма на Парето за WC 

при осмоза на арония 

Фиг. 16. Диаграма на Парето за WC 

при осмоза на боровинки 

 

При осмотична дехидратация на боровинки и череши също се 

установява, че най-голямо влияние върху влагосъдържанието оказват 

линейният и квадратичен ефект на температурата, следвани от 

квадратичния ефект на концентрацията на осмотичния разтвор (Фиг. 16 

и 18). От Фиг. 17 е видно, че най-голямо влияние върху WC при 



17 
 

дехидратация на касис оказват линейният и квадратичен ефект на 

температурата, следвани от квадратичните ефекти на концентрацията 

на осмотичния разтвор и съотношението плод : осмотичен разтвор, като 

зависимостите също са отрицателни. Получените зависимости между 

WC, температурата и концентрацията на осмотичните разтвори са 

съобщени и от други колективи (Lenart and Lewicki, 1990; Pękosławska 

and Lenart, 2009). Standardized Pareto Chart for WC
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Фиг. 17. Диаграма на Парето за WC 

при осмоза на касис 

Фиг. 18. Диаграма на Парето за WC 

при осмоза на череши 
 

5.5. Определяне на общи полифеноли, общи мономерни 

антоциани и антиоксидантен капацитет в изследваните плодове 

преди и след процеса осмотична дехидратация 

5.5.1. Съдържание на общи полифеноли (ТPP)  

В Табл. 12 са представени данните, получени за общи полифеноли 

преди и след процеса на осмотична дехидратация. 
 

Таблица 12. Съдържание на общи полифеноли (mg GAE/100g, абс. сухо 

тегло) преди и след процеса осмотична дехидратация 

Преди 

обработка 

Арония  Боровинки Касис  Череши  

4490,10 3044,40 3635,20 460,90 

ОД №  

1. 3516,02 1540,25 2224,09 447,56 

2. 3023,89 1261,91 2044,81 317,86 

3. 3871,71 1769,97 2630,28 518,35 

4. 3398,60 1717,09 2258,52 368,00 

5. 3041,77 1853,18 2905,89 584,17 

6. 2604,84 1826,32 2110,79 427,05 

7. 3690,53 1400,19 3447,71 640,33 

8. 3321,93 2237,25 2275,88 387,94 

9. 3549,42 1474,4 2601,07 494,71 

10. 2440,66 1553,99 2141,78 377,13 

11. 3532,39 1486,74 2888,00 510,66 

12. 3595,85 2066,07 3100,30 550,24 

13. 2887,78 1165,06 1803,95 492,94 

14. 2709,55 1756,77 2007,59 535,23 

15. 3862,21 2166,39 3277,63 521,37 

16. 3898,46 2181,54 3291,76 547,52 

17. 3841,87 2193,55 2802,22 530,80 
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След обработка на експерименталните резултати и елиминиране 

на незначимите ефекти са получени следните регресионни модели: 

арония:      TPP = 12318,4 + 260,998.X1 + 198,249.X2 - 2,563.X1
2 - 325,774.X3

2    (21) 

боровинка:  TPP = - 15537,2 + 412,01.X2 + 2054,95.X3 - 2,02.X1
2 + 2,72.X1.X2 + 

+14,27.X1.X3 - 4,35.X2
2 - 220,42.X3

2                                     (22) 

касис:            TPP = - 23771,1 + 415,98.X1 - 2,43.X1
2 - 407,15.X3

2                          (23) 

череши:        TPP = -3895,4 + 65,10.X1 + 380,37.X3 - 0,41.X1
2                                (24) 

От диаграмите на Фиг. 19, 20 и 21 се вижда, че за дехидратираните 

плодове от арония, касис и боровинки най-голямо влияние върху 

съдържанието на полифеноли оказват съотношението плод : осмотичен 

разтвор и температурата, като зависимостите са отрицателни. С 

нарастване на съотношението плод : осмотичен разтвор и на 

температурата количеството на общи полифеноли в дехидратираните 

плодове от арония, касис и боровинки намалява. Повишеното 

съотношение плод : осмотичeн разтвор създава по-голям 

концентрационен градиент на полифенолите от двете страни на 

клетъчната мембрана на плодовете, което е предпоставка за протичане 

на 3-тия тип масообменен процес, а именно преминаване на разтворими 

вещества от растителната тъкан (зона с по-висока концентрация) към 

осмотичния разтвор (зона с по-ниска концентрация) (Akbarian et al., 

2014). 
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Фиг. 19. Диаграма на Парето за 

TPP при дехидратация на арония 

Фиг. 20. Диаграма на Парето за TPP 

при дехидратация на боровинки Standardized Pareto Chart for TPP
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Фиг. 21. Диаграма на Парето за 

TPP при дехидратация на касис 

Фиг. 22. Диаграма на Парето за TPP 

при дехидратация на череши 

При осмотична дехидратация на ябълки и боровинки в захарен 

сироп колективите на Devic (2010) и Kucner (2014) също установяват 

деградация на полифенолите вследствие повишаване температурата на 

осмотичния разтвор. Изследователите съобщават, че намаляването на 

полифеноли се благоприятства от преминаването им от растителната 
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тъкан към осмотичния разтвор вследствие създадения концентрационен 

градиент.  

При количественото определяне на общите полифеноли в 

осмотично обезводнените череши от диаграмата на Фиг. 22 се вижда, че 

най-голямо влияние оказва температурата, нейния линеен и 

квадратичен ефект, като зависимостите са отрицателни. Редица автори 

съобщават за термолабилността на растителните полифеноли в 

различни хранителни продукти (Larrauri, 1997; Madrau et al., 2009). С 

увеличаване съотношението плод : осмотичен разтвор количеството на 

полифеноли в дехидратираните плодове от череши се увеличава, което 

се вижда и на фигурата. Получените резултати могат да се обяснят с 

факта, че в осмотичния разтвор концентрацията на полифеноли е по-

висока от тази в черешите и при по-голямо съотношение плод :осмотичен 

разтвор се наблюдава навлизане на осмотичен разтвор, включително и 

полифеноли, в дехидратирания плод. 

5.5.2. Определяне на общи мономерни антоциани (ТА)  

В Табл. 13 са представени данните, получени за общи мономерни 

антоциани преди и след процеса на осмотична дехидратация. 
 

Таблица 13. Съдържание на ТА (mg CGE/100g абс. сухо тегло)  

Преди 

обработка 

Арония  Боровинки Касис  Череши  

2580,70 1690,10 2015,20 171,40 

ОД №  

1. 2094,43  1342,37 1954,55 116,94 

2. 1620,32 587,69 1279,21 109,70 

3. 2036,48 1443,17 1956,78 134,25 

4. 1941,18 957,26 905,04 124,11 

5. 2204,75 1129,60 1605,54 137,54 

6. 2133,98 974,18 1210,76 155,75 

7. 2063,45 1156,51 1189,67 196,94 

8. 1517,50 1106,45 1035,73 122,08 

9. 2036,52 1439,16 1107,96 125,43 

10. 1759,70 906,20 799,102 68,75 

11. 1809,54 1208,72 1690,29 172,33 

12. 2245,58 1917,27 1651,48 181,89 

13. 1795,59 1065,83 1677,10 127,26 

14. 2072,12 1048,29 1364,44 143,09 

15. 3054,14 1194,63 1352,62 135,10 

16. 3023,64 1192,62 1351,68 134,70 

17. 3040,79 1211,17 1363,25 130,17 
 

След обработка на експерименталните резултати и елиминиране 

на незначимите ефекти са получени следните регресионни модели: 

арония:       TA = - 68020,0 + 502,58.X1 - 3,93.X1
2 - 13,9.X2

2 - 29,01.X2.X3 –  

      - 380,54.X3
2, mg CGE/100g                                                        (25) 

боровинки: TA = 12704,1 – 60,76.X1 – 387,01.X2 + 12,94.X1.X3                             (26) 
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касис:         TA = 17944,9 + 75,7.X1 - 1519,2.X3 - 1,4.X1
2 + 16,5.X1.X3                    (27) 

череши:     TA =603,15 + 29,15.X1 + 42,81.X3 - 0,13.X1
2 + 0,62.X2

2                        (28) 

От диаграмите на Фиг. 23 ÷ 26 се вижда, че значимо влияние върху 

съдържанието на общи антоциани в осмотично дехидратираните 

плодове оказва температурата на осмотичния разтвор, като 

зависимостта е отрицателна, т.е. с повишаване на температурата 

съдържанието на антоциани в изследваните четири плода намалява. 

При осмотична дехидратация на боровинки в захарен сироп при 70°С 

Lohachoompol и колектив (2004) отчитат намаляване на количеството на 

антоциани с 40%. В настоящото изследване при упоменатата 

температура, но в осмотичен разтвор, съдържащ вишнев и ябълков 

концентрат, намаляването на антоциани достига до 53%. Standardized Pareto Chart for TA
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Фиг. 23. Диаграма на Парето за TА 

при дехидратация на арония 

Фиг. 24. Диаграма на Парето за TА 

при дехидратация на боровинки Standardized Pareto Chart for TA
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Фиг. 25. Диаграма на Парето за TА 

при дехидратация на касис 

Фиг. 26. Диаграма на Парето за TА 

при дехидратация на череши 
 

Moldovan и колектив (2012) също отчитат първостепенно влияние 

на повишаването на температурата в деградацията на антоциани в 

осмотично дехидратирани червени боровинки. 

Повишаване на съотношението плод : осмотичен разтвор води до 

намаляване концентрацията на антоциани в дехидратираните плодове 

от арония и касис, тъй като с повишаване на хидромодула се повишава 

осмотичното налягане, което благоприятства преминаването на вода и 

съединения от цитоплазмата на клетките на плодовете към осмотичния 

разтвор (Фиг. 23 и 25).  

От диаграмата на Фиг. 26 може да се направи извода, че значимо 

влияние върху съдържанието на антоциани в дехидртираните череши 

оказват линейният и квадратичен ефект на температурата, като 

зависимостите са отрицателни. Повишаването на температурата води до 

намаляване концентрацията на антоциани. С повишаване 
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концентрацията на осмотичния разтвор и хидромодула количеството 

антоциани в дехидратираните череши се увеличава. Получените 

резултати могат да се обяснят с факта, че в осмотичния разтвор 

концентрацията на антоциани е по-висока и при по-голямо съотношение 

плод : осмотичен разтвор се наблюдава навлизане на осмотичен разтвор, 

съдържащ антоциани, в дехидратирания плод. 

5.5.3. Определяне на общ антиоксидантен капацитет (DPPH-

тест) преди и след процеса на осмотична дехидратация 

В Табл. 14 са представени данните, получени за общия 

антиоксидантен капацитет, оценен чрез DPPH-тест. 
 

Таблица 14. Антиоксидантна активност, оценена чрез DPPH – тест 

(µmol TE / 100 g абс. сухо тегло) 

Преди 

обработка 

Арония  Боровинки Касис Череши 

62273,0 38345,7 45360,40 19440,4 

ОД №  

1. 58256,5 23244,90 29867,6 18982,5 

2. 46307,8 20308,70 27118,9 16804,5 

3. 40582,3 25463,60 39309,2 24304,6 

4. 36837,3 19522,50 29079,2 19832,2 

5. 47786,2 25678,60 28789,6 18540,1 

6. 35045,9 20326,20 27090,6 18201,2 

7. 35991,6 30449,80 30987,9 26811,5 

8. 29675,3 16713,75 21447,2 23750,2 

9. 55226,2 30629,90 27748,1 19198,6 

10. 20972,7 17916,30 18841,3 14894,2 

11. 35060,8 24539,90 34401,4 23773,3 

12. 32639,0 27315,10 28774,6 25325,3 

13. 52367,6 22549,80 28574,3 19417,4 

14. 24928,8 24552,40 21774,7 23890,1 

15. 26877,0 24363,60 29553,3 23174,7 

16. 27666,9 24218,70 29645,1 21470,8 

17. 26725,1 24214,90 26966,9 19723,7 
 

След обработка на експерименталните резултати и игнориране на 

незначимите ефекти са получени следните регресионни модели: 

арония:         DPPH = 937828 – 8216,6.X1 – 56563,5.X3 + 47,5.X1
2 + 4941,6.X3

2   (29) 

боровинки:   DPPH = - 1230.9 + 332.97.X1 + 2235.22.X3                                        (30) 

касис:             DPPH = - 93650,8 + 2215,45.X1  - 28,47.X1.X2 - 127,64.X1.X3,          (31) 

череши:         DPPH = 74452,7 + 2313,57.X1 - 4089,52.X2 - 15,94.X1
2,                   (32) 

От диаграмите на Фиг. 27, 28 и 29 се вижда, че най-голямо влияние 

върху общата антиоксидантна активност при осмотична дехидратация 

на плодове от арония, боровинка и касис оказва линейният ефект на 

температурата на осмотичния разтвор. При плодовете от арония и 

боровинки друг основен фактор е съотношението плод : осмотичен 

разтвор, като зависимостите са отрицателни. 
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Фиг. 27. Диаграма на Парето за 

DPPH при дехидратация на арония 

Фиг. 28. Диаграма на Парето за DPPH 

при дехидратация на боровинки Standardized Pareto Chart for DPPH
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Фиг. 29. Диаграма на Парето за 

DPPH при дехидратация на касис 

Фиг. 30. Диаграма на Парето за DPPH 

при дехидратация на череши 

За разлика от повечето овощни видове плодовете на аронията се 

отличават с висока антиоксидантна активност, която основно се дължи 

на антоцианите цианидин-3-арабинозид, цианидин-3-галактозид. 

Kucner (2014) и други колективи изследват кинетиката на разлагане на 

съобщените съединения вследствие използването на високи 

температури, с което могат да се обяснят получените от нас резултати.  

Научните изследвания показват, че най-голяма част от общия 

антиоксидантен капацитет при плодовете от черна боровинка се 

обуславя от съдържанието на фенолни съединения и антоциани. 

Термолабилността на упоменатите биологично активни вещества е 

посочена от редица колективи (Casati et al., 2015; Kang et al., 2007).  

От диаграмата на Фиг. 30 се вижда, че най-голямо влияние върху 

общия антиоксидантен капацитет при осмотична дехидратация на 

череши оказват концентрацията на осмотичния разтвор и 

температурата на процеса. Повишаването на температурата води до 

намаляване на общата антиоксидантна активност. Получените 

резултати вероятно се дължат на термолабилността на съединенията в 

черешите, обуславящи общата антиоксидантна активност, а именно 

антоциани, процианидини, флавоноиди, което е съобщено и от Macheix и 

колектив (1990) и Cemeroglu и колектив. (1994). С повишаване на 

концентрацията на осмотичния разтвор количеството антоциани в 

дехидратираните череши се увеличава. Това явление може да се обясни 

с трансфер на молекули от по-богатия осмотичен разтвор към 

цитоплазмата на черешовите плодове. 

 



23 
 

5.5.4. Графична оптимизация на осмотичната дехидратация 

Преди да бъдат подложени на сушене частично дехидратираните 

плодове трябва да бъдат с максимално количество отделена вода, което 

обуславя намалено влагосъдържание, маса и високо съдържание на 

вещества с антиоксидантен капацитет. В Табл. 15 са представени 

целевите функции и техните граници за оптимизация на процеса.  

Оптималната област на параметрите на дехидратация за всеки 

един плод е представена на Фиг. 31 (потъмнените площи). 
 

Таблица 15. Граници на целеви функции за оптимизация параметрите 

на процеса осмоза 

Плод  Целева функция Граници на целевата функция 

Черна 

арония 

SG > 8% 

WL > 25% 

DPPH > 27000 µmol TE/100g 

Черна 

боровинка 

SG > 8% 

WL > 30% 

DPPH > 23000 µmol TE/100g 

Касис 

SG > 4% 

WL > 20% 

DPPH > 28000 µmol TE/100g 

Череши 

SG > 7,5% 

WL > 35% 

DPPH > 21000 µmol TE/100g 

  
а) Черна арония           b) Черна боровинка 

  
c) Касис                   d) Череши 

Фиг. 31. Графична оптимизация на параметрите на процеса осмоза 
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5.6. Микробиологичен анализ на плодовете и осмотичните 

разтвори, използвани при процеса на осмотична дехидратация 

След проучване микрофлората на суровините, използвани за 

приготвяне на осмотичните разтвори, в следващия етап на изследването 

е проучена микрофлората на плодовете след приложената им 

предварителна обработка (механична, термична) и на осмотичните 

разтвори преди и след процеса осмоза. 

Преди осмотична дехидратация плодовете от арония и череши са 

подложени на сортиране и измиване с питейна вода, а използваната 

предварителна обработка е механична – прорязване (арония) и 

премахване на костилките (череши). Предварителната обработка, 

приложена при плодовете от касис и боровинки е термична – 

бланширане при 90°С за 30 s. 

Концентрираният сок от ябълки и концентрираният вишнев сок са 

съхранявани съгласно изискванията на производителите (хладилно 

съхранение при +4°С), с което се предотвратява микробната развала. 

Непосредствено преди дехидратация осмотичните разтвори са 

приготвени чрез смесване на инградиентите в необходимите количества 

и при спазване на хигиенните изисквания.  

След сортиране, измиване и приложената предварителна обработка 

общият брой микроорганизми при изследваните плодовете е: арония – от 

<10 до 3,5.101 cfu/g, боровинки – от <10 до 1,5.101 cfu/g, касис – от <10 до 

1,8.101 cfu/g и при черешите – от <10 до 2,0.101 cfu/g. Ниската микробна 

контаминация на плодовете от черни боровинки и касис вероятно се 

дължи на предварителната обработка на плодовете. Изследванията на 

Giménez и колектив (2003) и Fan и колектив (2008) потвърждават, че 

спазването на хигиенните изисквания и използването на термични 

методи, като бланширане, водят до намаляване общия брой аеробни 

мезофилни микроорганизми, плесени и дрожди. Непосредствено след 

осмотична дехидратация при плодовете от арония и череши (съответно в 

12 и 13 пр.) е установена концентрация на общ брой микроорганизми 

под 10 cfu/g. При четири проби от осмотично дехидратирани плодове от 

арония и пет проби от дехидратирани плодове от череши са установени 

мезофилни аеробни и факултативно анаеробни организми в 

концентрация до 1,7.101 cfu/g. След осмотична дехидратация на 

бланшираните плодове от черни боровинки и касис общият брой 

микроорганизми варира от под 10 до 2,0.101 cfu/g (съответно в 11 и 14 от 

вариантите). Получените резултати могат да се обяснят с ниската 

начална обсемененост на плодовете и условията, при които протича 

осмотичната дехидратация – комбиниран ефект на температура (43 – 

77ºС за 3 h) и ниски стойности на pH на плодовете и осмотичния разтвор. 

При изследване на предварително обработените плодове за 

определяне на дрожди и плесени, същите бяха установени в различни 

концентрации. След осмотична дехидратация в обезводнените плодове 

от арония, боровинки и касис концентрацията на дрожди е под 10 cfu/g. 

Единствено в три от вариантите на дехидратирани череши са 
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установени дрожди в концентрация до 1,4.101 cfu/g. След процеса 

осмотична дехидратация на четирите плода са установени плесени в 

количество < 10 cfu/g. При провеждане на осмотична дехидратация на 

гуава в лабораторни условия концентрацията на плесени и дрожди в 

плодовете, установена от Pereira и колектив (2004), е под границите на 

откриване от метода.  

При микробиологичния анализ на осмотичните разтвори преди 

осмотична дехидратация са отчетени: общ брой микроорганизми в 

порядъка от 4,3.101 до 8,0.102 cfu/ml, дрожди от 1,4.101 до 6,0.102 cfu/ml и 

плесени < 10 cfu/ml. След провеждане на осмотична дехидратация 

концентрацията на микроорганизмите в осмотичните разтвори 

претърпява промени. Общият брой микроорганизми в осмотичните 

разтвори след дехидратация на арониеви и черешови плодове варира 

съответно от < 10 cfu/ml (в 13 образци) до 1,4.101 cfu/ml (в 4 образци) и от 

< 10 cfu/g (в 11 образци) до 1,7.101 cfu/g (в 7 образци). В осмотичните 

разтвори след дехидратация на боровинки и касис общият брой 

микроорганизми варира съответно от < 10 cfu/ml (в 12 от образците) до 

2,0.101 cfu/ml (в 5 от образците) и от < 10 cfu/g (в 14 образци) до 1,5.101 

cfu/g (в 3 от образците). След осмотична дехидратация на арония, касис 

и боровинки, концентрацията на плесени в осмотичните разтвори е под 

10 cfu/ml. След дехидратация на касис в разтворите е отчетена 

концентрация на дрожди под 10 cfu/ml. В разтворите, използвани за 

дехидратация на плодовете от арония, боровинки и череши 

концентрацията на дрожди варира от < 10 до 2,0.101 cfu/ml. Получените 

резултати най-вероятно се дължат на: температурите за дехидратация 

(43 - 70°С), продължителността на осмотичната дехидратация (3 h), 

еднократното използване на осмотичните разтвори (без добавяне на 

разтвор за последваща дехидратация) и осигуряването на добри 

хигиенни условия. От проведените микробиологични изпитвания бе 

установено, че избраните технологични етапи и параметри за протичане 

на осмотичната дехидратация са подходящи за получаване на частично 

обезводнени плодове с ниска микробна обсемененост и отсъствие на 

патогенни бактерии от сем. Enterobacteriaceae.  

Микробиологичните изследвания, проведени от Kucner и колектив 

(2014) и Collignan и Raoult-Wack (1994) доказват положителния ефект на 

високата температура, ниските стойности на рН, аw и времето на 

дехидратация за понижаване общия брой микроорганизми в 

осмотичните разтвори. Авторите съобщават, че основни фактори за 

развитието на микрофлора в осмотични разтвори са началната висока 

контаминация и многократното им използване с доливане. 

Концентрацията на общия брой микроорганизми в няколкократно 

използван осмотичен разтвор, отчетена в изследванията на Rosa и 

Giroux (2001) е 2,0.102 cfu/g. След 15 цикъла на осмотична дехидратация 

се установяват плесени и дрожди, а oбщият брой микроорганизми е 

достигнал над 1.105 cfu/g. 
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Отсъствието на бактерии от семейство Enterobacteriacea в 

изследваните проби от плодове и осмотични разтвори преди и след 

процеса на осмотична дехидратация се дължи на спазване на хигиена 

при манипулиране със суровините при преработката им, 

температурните режими и ниските стойности на рН, при които се 

извършва дехидратацията. 

5.7. Определяне на независимите променливи, влияещи 

върху кинетиката на сушилния процес и съставяне план на 

експеримента 

Въз основа на направени предварителни проучвания като основни 

независими променливи, оказващи влияние върху кинетиката на 

сушилния процес са избрани: 

- температура на сушилния агент – t, ºС; 

- дебелина на пласта за сушене (натоварване на лесите) – σ, kg/m2. 

Нивата и интервалите на вариране на упоменатите независими 

променливи за двата вида сушене са представени в Табл. 16 и 17. 
 

Таблица 16. Нива на вариране и наименования на независимите 

променливи при термопомпено сушене на изследваните плодове 

Плод Арония Боровинки Касис Череши 

Граници на вариране t, ºC σ,kg/m2 t, ºC σ,kg/m2 t, ºC σ,kg/m2 t, ºC σ,kg/m2 

Горно ниво, zj
г
(xi

г
) 50 15 50 15 50 15 50 15 

Долно ниво, zi 
д

(xi
д

) 40 5 40 5 40 5 40 5 

Център на плана, j
o
(хj

o) 45 10 45 10 45 10 45 10 

 

Таблица 17. Нива на вариране и наименования на независимите 

променливи при конвективно сушене на изследваните плодове 

Плод Арония Боровинки Касис Череши 

Граници на вариране t, ºC σ,kg/m2 t, ºC σ,kg/m2 t, ºC σ,kg/m2 t, ºC σ,kg/m2 

Горно ниво, zj
г
(xi

г
) 70 15 70 15 70 15 70 15 

Долно ниво, zi 
д

(xi
д

) 50 5 50 5 50 5 50 5 

Център на плана, j
o
(хj

o) 60 10 60 10 60 10 60 10 

 

• Провеждане на експерименталните процеси на 

термопомпено и конвективно сушене 

Преди сушене плодовете от арония са осмотично дехидратирани 

при следните условия: температура на осмотичния разтвор 55°С, 

концентрация на разтвора 58°Brix и хидромодул 1:4. Осмозата на 

плодовете от боровинки, касис и череши е проведена при температура на 

осмотичния разтвор 60°С, концентрация на разтвора 58°Brix и 

хидромодул 1:4. Осмотично дехидратираните плодове са подложени на 
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термопомпено и конвенционално сушене съгласно разработените 

планове на експеримента.  

Бе установено, че осмотичната дехидратация на плодове от черен 

касис не е подходящ технологичен етап при получаването на 

конвективно и термопомпено сушен продукт. 

5.8. Изследване на топло- и масообмена при конвективно и 

термопомпено сушене на осмотично дехидратирани плодове от 

черна арония, боровинки и череши. Кинетика на сушене 

Основен подход за представяне на процеса на сушене с нагрят 

въздух са кривите на сушене (Фиг. 32). 

  
а) конвективно сушене на oсмoтично 

дехидратирани плодове от черна арония 
b) термопомпено сушене на oсмoтично 

дехидратирани плодове от черна арония 

  
c) конвективно сушене на oсмoтично 

дехидратирани плодове от черни боровинки 
d) термопомпено сушене на oсмoтично 
дехидратирани плодове от боровинки 

  
i) конвективно сушене на oсмoтично 
дехидратирани плодове от череши 

f) термопомпено сушене на oсмoтично 
дехидратирани плодове от череши 

Фиг. 32. Криви на сушене 
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На Фиг. 33 са представени кривите на скоростта на сушене на 

изследваните плодове. 

  
а) конвективно сушене на oсмoтично 

дехидратирани плодове от черна арония 
b) термопомпено сушене на oсмoтично 

дехидратирани плодове от черна арония 

  
c) конвективно сушене на oсмoтично 

дехидратирани плодове от боровинки 
d) термопомпено сушене на oсмoтично 
дехидратирани плодове от боровинки 

  
i) конвективно сушене на oсмoтично 
дехидратирани плодове от череши 

f) термопомпено сушене на oсмoтично 
дехидратирани плодове от череши 

Фиг. 33. Криви на скоростта на сушене 
 

Целта на изследването е да се проучи кинетиката на процеса 

сушене на частично дехидратираните плодове при различни 

технологични режими на сушене и да се получи информация за 

влиянието на параметрите на процеса върху отделните показатели, 

охарактеризиращи процеса и продуктите. 
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В зависимост от природата на продукта, температурата на 

сушилния агент и натоварването на лесите времето за конвективно 

сушене варира от 9,0 до 15 часа. При термопомпеното сушене то варира 

от 6,0 часа при черните боровинки до 9,0 часа при черешите. 

Всички получени криви показват втори период на сушене, за който 

е характерно, че температурата на продукта постепенно се увеличава до 

изравняване с температурата на сушилния агент и се отделя 

микрокапилярната и адсорбционно свързаната вода. Експериментално 

получените резултати за топло- и масообмена, представени чрез криви 

на скоростта на сушене са съпоставими с тези на Park и колектив (2002) 

при конвективно сушене на осмотично обезводнени парчета круши и на 

El-Aouar и колектив (2003) при сушене на осмотично дехиратирани 

парчета папая. Получените криви описват подпериод на равномерно 

намаляване скоростта на сушене, за който е характерно, че зоната на 

изпарение на влагата се премества от повърхността към центъра на 

продукта и отделянето на влага от продукта става както във вид на 

течност, така и във вид на пара. При първоначалното изсушаване на 

повърхността много често се получава коричка, което затруднява 

отделянето на влага. 

5.9. Изследване на показатели, определящи качеството и 

безопасността на получените сушени плодове 

5.9.1. Микробиологични показатели на конвективно и 

термопомпено сушените плодове 

Проведен е микробиологичен анализ на конвективно и 

термопомпено сушените плодове до един месец от получаването им. 

Микробиологичните показатели, по които са изпитани продуктите са: 

общ брой микроорганизми, плесени, дрожди, бактерии от сем. 

Enterobacteriaceae (Табл. 18 и 19). 

5.9.2. Физикохимични и биохимични показатели на 

конвективно и термопомпено сушените плодове 

•  Физикохимични показатели 

В Табл. 20 са представени данните, получени за обща киселинност, 

водна активност и съдържание на влага в осмотично дехидратираните 

плодове, подложени на конвективно и термопомпено сушене.  

Вследствие навлизането на осмотичния разтвор в плодовете и 

обезводняването им, посредством процесите на осмоза и сушене, се 

отчита значително увеличение на общата им киселинност. Най-ниски 

стойности по този показател сa отчетени при сушените арониеви 

плодове, а най-високи – при сушените плодове от черни боровинки. 

Съдържанието на влага и водна активност на конвективно и 

термопомпено сушените плодове варира в зависимост от вида на 

растителния материал и параметрите на сушене. От резултатите, 

представени в таблицата, е видно, че при избраните режими на сушене 

плодовете, подложени на термопомпено сушене имат по-високи 

стойности на влага и водна активност от конвективно сушените плодове.  
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Таблица 18. Микробиологична характеристика на  

конвективно сушени плодове 

Плод № 

Общ брой 

микроорганизми 

(cfu/g) 

Плесени 

(cfu/g) 

Дрожди 

(cfu/g) 

Ентеробактерии 

(cfu/g) 

Арония 

1. <10 4.10
1
 <10 <10 

2. 1,4.10
1
 <10 <10 <10 

3. 1,3.10
1
 2.10

1
 <10 <10 

4. <10 <10 <10 <10 

5. <10 <10 <10 <10 

Боровинки 

1. 1,2.10
1
 <10 <10 <10 

2. <10 3.10
1
 <10 <10 

3. 1,5.10
1
 <10 <10 <10 

4. <10 <10 <10 <10 

5. <10 <10 <10 <10 

Череши 

1. <10 <10 <10 <10 

2. <10 <10 <10 <10 

3. 1,3.10
1
 <10 <10 <10 

4. <10 2.10
1
 <10 <10 

5. <10 <10 <10 <10 
 

Таблица 19. Микробиологична характеристика на  

термопомпено сушени плодове 

Плод № 

Общ брой 

микроорганизми 

(cfu/g) 

Плесени 

(cfu/g) 

Дрожди 

(cfu/g) 

Ентеробактерии 

(cfu/g) 

Арония 

1. 1,8.10
1
 3. 10

1
 1,8.10

1
 <10 

2. <10 <10 <10 <10 

3. 1,7.10
1
 6.10

1
 1,3.10

1
 <10 

4. <10 <10 <10 <10 

5. 1,4.10
1
 4.10

1
 <10 <10 

Боровинки 

1. <10 <10 <10 <10 

2. <10 <10 <10 <10 

3. 3.10
1
 4.10

1
 <10 <10 

4. <10 <10 <10 <10 

5. <10 <10 <10 <10 

Череши 

1. 1,4.10
1
 <10 1,5.10

1
 <10 

2. <10 <10 <10 <10 

3. 1,5.10
1
 5.10

1
 1,4.10

1
 <10 

4. <10 <10 <10 <10 

5. 1,8.10
1
 3.10

1
 1,6.10

1
 <10 

 

При избраните режими за двата метода на сушене най-ниски 

стойности на водна активност са отчетени при сушените плодове от 
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черни боровинки. От осмотично обезводнените плодове, подложени на 

конвективно сушене, най-ниските стойности за влагосъдържание отново 

са при боровинките, а при термопомпено сушените плодове най-ниско 

съдържание на влага бе установено при боровинките и черешите. 
 

Таблица 20. Физикохимични показатели на конвективно (КС) и 

термопомпено (ТС) сушените плодове 
 

 

• Промяна в цвета на сушените плодове  

Цветът на сушените плодове е друг показател, който има 

отношение към тяхното качество. В Табл. 21 са представени резултатите, 

получени за промяната на цвета на осмотично дехидратираните плодове 

от арония, боровинки и череши, подложени на конвективно и 

термопомпено сушене. 

След провеждане на процесите на сушене всички цветови 

показатели на пробите се понижават в сравнение с осмотично 

дехидратираните плодове. При прилагането на термопомпено сушене се 

отчитат по-високи стойности на червения (+а) и синия тон (-b), отколкото 

при конвективното сушене. Запазване на цветови характеристики при 

термопомпено сушене, сравнено с конвективното, е съобщено и от 

Prasertsan и колектив (1980b). 

Цветовите характеристики на сушените плодове от арония, 

боровинки и череши се обясняват със загубата на антоциани, които 

придават червен, виолетов, пурпурен или син цвят на плодовете. От 

получените резултати за общото изменението в цветовите 

характеристики (∆E) на сушените плодове е видно, че най-голяма 

разлика в промяната на цвета е отчетена при сушените череши 

OД Плод № 

Обща 

киселинност, % 
Влага,% aw 

ТС КС TС КС ТС КС 

Арония  

1. 2,55 2,60 15,94 9,36 0,786 0,577 

2. 2,70 2,65 12,57 7,87 0,651 0,497 

3. 2,65 2,70 14,58 8,72 0,730 0,626 

4. 2,60 2,75 10,84 6,63 0,614 0,582 

5. 2,70 2,60 12,32 7,86 0,695 0,605 

Боровинки  

1. 5,02 5,05 10,75 8,09 0,656 0,545 

2. 5,05 5,03 10,62 7,50 0,602 0,518 

3. 5,00 5,10 11,23 6,24 0,580 0,473 

4. 4,95 5,05 12,06 6,71 0,543 0,436 

5. 5,04 5,00 11,12 6.33 0,562 0,494 

Череши  

1. 4,87 4,80 11,95 9,54 0,817 0,584 

2. 4,90 4,83 10,64 9,15 0,787 0,541 

3. 4,85 4,95 11,16 7,10 0,794 0,569 

4. 4,89 4,90 9,68 7,97 0,760 0,533 

5. 4,84 4,85 9,70 8,50 0,774 0,560 



32 
 

(конвективно и термопомпено), а най-малка – при осмотично 

дехидратираните арониеви плодове, подложени на термопомпено 

сушене. 
 

Таблица 21. Цветови характеристики на конвективно (КС) и 

термопомпено (ТС) сушени плодове 

 

• Биохимични показатели 

В Табл. 22 са представени данните за общи полифеноли, общи 

мономерни антоциани и антиоксидантен капацитет (DPPH-тест) на 

осмотично дехидратираните плодове от арония, боровинки и череши, 

подложени на конвективно и термопомпено сушене. 

След провеждане на процесите на сушене бе установено, че при 

термопомпеното сушене намаляването на полифеноли варира от 13% 

при арониевите плодове до 30% при плодовете от боровинки и череши. 

При конвективното сушене на осмотично дехидратираните плодове бе 

установено намаляване концентрацията на полифеноли с 20% при 

арониевите плодове (40°С, 5 kg/m2) до 40% при черните боровинки (70°С, 

15 kg/m2). 

При конвективно сушене на пресни плодове от арония Samoticha и 

колектив (2016) установяват намаляване съдържанието на полифеноли 

с 39%. Установената тенденция за намаляване количеството на 

полифеноли с повишаване на температурата и натоварване на лесите, 

респективно времето на сушене, е съобщена и от колективите на Mejıa-

Meza (2008), Michalczyk (2009) при конвективно сушене на боровинкови 

плодове и от Mrad (2012) – при конвективно сушене на круши. 

 

 

OД 

Плод 
№ 

L* a* b* ∆E 

ТС КС ТС КС ТС КС ТС КС 

А
р

о
н

и
я

 1 13,87 15,85 2,48 1,40 -1,14 -1,05 1,62 2,37 

2 14,93 16,85 1,54 1,28 -0,95 -0,67 2,11 2,52 

3 16,27 16,48 2,17 1,16 -1,05 -0,73 2,29 2,48 

4 15,75 17,29 1,45 1,09 -0,73 -0,55 2,26 2,62 

5 14,40 16,12 1,87 1,20 -0,90 -1,06 1,88 2,47 

Б
о
р

о
в
и

н
к

и
 

1 13,68 15,62 1,33 1,22 -1,45 -1.17 2,86 3,16 

2 15,32 17,10 1,15 0,94 -1,19 -1.11 3,12 3,42 

3 15,24 16,19 1,12 1,08 -1,27 -1.10 3,17 3,26 

4 16,98 17,63 0,88 0,88 -0,90 -0.84 3,38 3,46 

5 15,14 16,45 1,13 1,07 -1,14 -0.99 3,09 3,28 

Ч
е
р

е
ш

и
 1 15,50 16,32 3,86 3,05 -0,37 -0,25 3,96 4,15 

2 16,40 17,80 3,47 2,53 -0,28 -0,20 4,10 4,38 

3 16,75 17,06 3,68 3,10 -0,24 -0,22 4,15 4,23 

4 17,31 18,03 3,23 2,48 -0,21 -0,03 4,24 4,39 

5 16,60 17,52 3,45 2,73 -0,28 -0,16 4,14 4,32 
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Таблица 22. Съдържание на общи полифеноли, общи мономерни 

антоциани и обща антиоксидантна активност в сушените плодове 

 

От получените резултати е видно, че при термопомпеното сушене 

на плодове от арония, боровинки и череши антоцианите се запазват в 

по-голяма степен в сравнение с конвективното сушене. При избраните 

режими на термопомпено сушене с повишаване температурата на 

сушене и натоварването на лесите, респективно времето на сушене, 

количеството антоциани в сушените плодове намалява. Установената 

тенденция е съобщена от López и колектив (2010) при сушене на 

боровинки (50 - 90°С). При сушенето на сини боровинки е отчетено 

намаление в съдържанието на антоциани с 40%, а при сушенето на 

семена от нар, с и без осмотична дехидратация, съответно с 29 до 48% 

(Bchir et al., 2012; Lohachооmpol et al., 2004). 

Резултатите от анализа за общ антиоксидантен капацитет 

показват, че при избраните технологични режими термопомпено 

сушените плодове притежават по-висок антиоксидантен капацитет от 

тези, сушени конвективно.  

При термопомпено сушене на осмотично дехидратираните плодове 

бе установено намаляване на антиоксидантната активност от 11% при 

боровинкови плодове (40°С, 5 kg/m2) до 25% при осмотично 

дехидратираните арониеви плодове (50°С, 15 kg/m2). Отчетеното 

намаление на антиоксидантна активност при осмотично 

П
л

о
д

 

№ 

Общи полифеноли, 

 mg GAE/100g  

абс. сухо тегло 

Общи мономерни 

антоциани, 

mg CGE/100g абс. с. т. 

Обща АОА, 

µmol TE/100g  

абс. сухо тегло 

А
р

о
н

и
я

 ОД 

КС ТС КС ТС КС ТС 

2560,40 1370,60 31475,10 

1. 2060,40 2235,20 953,83 1052,00 22740,52 26420,15 

2. 1849,55 2075,30 789,06 804,20 21510,80 20314,00 

3. 1810,30 2108,35 593,90 687,50 19230,50 25740,35 

4. 1790,25 1950,90 571,56 625,20 17945,70  19727,40 

5. 1865,62 2024,40 630,73 760,50 22690,10 25570,40 

Б
о
р

о
в
и

н
к

и
 ОД 1670,10 980,20 25720,80 

1. 1286,80 1405,65 544,99 730,06 20030,40 21891,22 

2. 1093,37 1349,95 519,95 650,25 19540,60 20450,30 

3. 1162,20 1248,10 416,89 570,40 18870,40 20106,70 

4. 1015,44 1105,20 392,37 500,10 18446,79 19680,25 

5. 1120,30 1260,32 378,73 605,80 19010,30 20105,00 

Ч
е
р

е
ш

и
 

ОД 380,70 143,80 16535,20 

1. 280,08 305,80 87,98 110,52 13764,10 14380,10  

2. 273,64 290,32 79,41 82,40 12640,50 14780,70 

3. 257,24 273,77 56,37 64,55 11650,40  12450,30 

4. 236,15 254,55 51,82 55,20 10740,10  12403,05 

5. 254,31 270,50 67,50 70,10 11520,00 13500,00  
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дехидратираните плодове, подложени на конвективно сушене варира от 

17% при череши (50°С, 5 kg/m2) до 43% при арониеви плодове (70°С, 15 

kg/m2). С увеличаване температурата и натоварването на лесите, 

респективно времето за сушене, антиоксидантната активност намалява. 

Същата зависимост се установява от колективите на Lohachооmpol 

(2004) при конвективно сушене на боровинки, на Katsube (2009) при 

сушени листа от черница и на Calín-Sánchez (2013) при конвективно 

сушене на парчета нар при температура от 50 до 70°С. Bchir и колектив 

(2012) наблюдават намаляване на антиоксидантната активност от 31,1% 

до 46,2% при конвективно сушене на семена от нар. 

5.9.3. Органолептична оценка на конвективно и 

термопомпено сушените плодове 

Резултатите от общата сензорна оценка на сушените плодове от 

арония, боровинки и череши са представени в Табл. 23, а на Фиг. 34 са 

представени сензорните профили на сушените плодове. 
 

Таблица 23. Обща сензорна оценка на осмотично дехидратираните 

плодове след конвективно и термопомпено сушене 

№ 

Обща сензорна оценка 

Конвективно сушени плодове Термопомпено сушени плодове 

Арония Боровинки Череши Арония Боровинки Череши 

1 42,5 43,0 45,0 41,0 46,0 42,0 

2 40,5 42,0 41,5 44,0 43,0 44,5 

3 43,0 43,5 44,5 43,5 45,0 45,0 

4 41,0 42,0 42,0 42,5 44,5 46,5 

5 43,5 44.0 44,0 44,0 45,0 45,5 

Резултатите от проведения сензорен анализ показват висока степен 

на съответствие на сушените плодове със заложените органолептични 

критерии за качество. Всички консуматори възприемат вкусово 

комбинацията на осмотичния разтвор и плодовете. Изследванията на 

Konopacka и колектив (2009) потвърждават значението на осмотичните 

разтвори върху сензорните характеристики на осмотично сушените 

плодове. Доказана е съвместимост и висока сензорна оценка на 

осмотично сушени плодове от вишни, касис и ябълки, чиято 

дехидратация е проведена с ябълкови концентрати и олигозахариди. 

В нашето изследване с най-висока оценка от консуматорите за 

съответствие със заложените сензорни критерии, респективно 

органолептична оценка, са отличени термопомпено сушените череши 

при проведена осмотична дехидратация с осмотичен разтвор от вишнев 

и ябълков концентрат и инулин. 
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Фиг. 34 Сензорна оценка на сушените плодове 

 

5.9.4. Сорбционни свойства 

Зависимостта между равновесната влажност и водната активност се 

дава от опитно построената при определена температура сорбционна 

изотерма. На Фиг. 35, 36 и 37 са дадени експерименталните данни, 

получени за сушените плодове съответно от арония, боровинки и 

череши. Получените изотерми за сушените плодове според 
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класификацията на BET са от тип 2 или 3. Изотерми от същите типове 

са получени при следните осмотично сушени плодове – грозде, ябълки, 

сини боровинки, праскови, манго, папая, череши и касис (Bolin 1980; 

Gondek and Lewicki, 2005; Konopacka et al., 2002; Lim et al., 1995; Moraga 

et al., 2006; Prothon and Ahrne, 2004; Vazquez et al., 1999). 
 

  
Фиг. 35. Сорбционни изотерми на сушена арония.  

Осмотична дехидратация на плодовете, последвана от:  (а) КС; (b) ТС 

  
Фиг. 36. Сорбционни изотерми на сушени боровинки.  

Осмотична дехидратация на плодовете, последвана от:  (а) КС; (b) ТС 

  
Фиг. 37. Сорбционни изотерми на сушени череши.  

Осмотична дехидратация на плодовете, последвана от:  (а) КС; (b) ТС 
 

За описание на равновесните изотерми на осмотично 

дехидратираните плодове от арония, боровинки и череши след 

конвективно и термопомпено сушене са използвани модифицираните 

модели на Chung-Pfost, Halsey, Oswin и Henderson. Резултатите 

показват, че моделите на Henderson и Oswin са най-подходящи за 
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описание на сорбционните изотерми на конвективно и термопомпено 

сушени плодове от арония, боровинки и череши. Изключение имаме 

само в два случая (конвективно сушени арония и череши), където по-

добри резултати дават моделте на Henderson и Halsey. 
 

5.9.5. Графична оптимизация на термопомпено сушените плодове 

За определяне на оптималните условия на протичане на процеса е 

необходимо да се зададат изисквания към целевите функции, посочени в 

Табл. 24. 

Получените регресионни модели за целевите функции (Табл. 24) са 

използвани за изчертаване на графики с линии на постоянни стойности 

на тези функции. За намиране на оптималните стойности на факторите 

трите графики (за антиоксидантна активност, промяна на цвета и 

сензорна оценка) са нанесени една върху друга (Фиг. 38). Оцветените в 

лилаво площи (оптималните области) съдържат множество точки, които 

отговарят на поставените изисквания. 
 

Таблица 24. Регресионни модели и граници на целевите функции за 

оптимизация на процеса термопомпено сушене 

Регресионно уравнение 
Граници на целевата 

функция 

Арония 

AOA = 2929,52 – 16,113 t – 13,665 σ + 0,025 t σ AOA > 23000 µmol TE / 100g 

ΔЕ = –1,753 + 0,075 t + 0,275 σ – 0,005 t σ ΔE < 2,1 

SV = 20,0 + 0,5 t + 1,85 σ – 0,04 t σ SV > 42 

Боровинки 

AOA = 1529,44 – 1,21 t + 19,125 σ – 0,872 t σ AOA > 20000 µmol TE / 100g 

ΔЕ = 1,556 + 0,029 t + 0,051 σ – 0,001 t σ ΔE < 3,2 

SV = 63,575 – 0,425 t – 1,1 σ + 0,025 t σ SV > 44 

Череши 

AOA = 374,133 – 1,361 t – 1,707 σ – 0,037 t σ AOA > 13000 µmol TE / 100g 

ΔЕ = 3,211 + 0,017 t + 0,039 σ – 0,001 t σ ΔE < 4,1 

SV = 28,7 + 0,3 t + 0,7 σ – 0,01 t σ SV > 43 
 

   
Арония Боровинки Череши 

Фиг. 38. Графична оптимизация на процеса  

термопомпено сушене 
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5.10. Специфични мерки за управление на безопасността и 

качеството при производство на сушени плодове с висок 

антиоксидантен капацитет 

Основен елемент при разработване на система за управление на 

безопасността и качеството при производството на храни, в това число и 

на сушени плодове, е определянето на специфичните показатели за 

безопасност и качество, на които трябва да отговаря съответния продукт. 

В Табл. 25 са посочени приложимите специфични микробиологични, 

биохимични и физикохимични (токсикологични) критерии на сушените 

плодове от арония, боровинки и череши.  

При разработване на НАССР план в описанието на продукта се 

посочва и информация за вида на опаковката, начина на съхранение и 

дистрибуция, които също оказват значимо влияние върху качеството и 

безопасността на продукта. При разработване на програма за 

мониторинг на готовите продукти (сушени плодове), представените в 

Табл. 25 данни се използват при избора на метод за вземане и 

изпитване на пробите. Описанието на продукта е втората предварителна 

стъпка при създаването на HACCP план. 

За провеждане на цялостен и обективен анализ на проявлението на 

идентифицирана опасност (биологична, химична, физична) над 

допустимите норми и оценка на възможността за възникване на риск за 

здравето на консуматора е необходимо да бъдат представени и 

документирани всички етапи от производствения процес и връзките 

между тях. 

На Фиг. 39 е представена разработената блок схема за получаване 

на осмотично сушени плодове от черна арония, черни боровинки и 

череши, които се характеризират с висока антиоксидантна активност. 

Създаването на технологична схема е третата предварителна стъпка 

при внедряването на HACCP-план. В технологичната схема са посочени 

и стойностите на контролираните в отделните етапи параметри, които са 

от ключово значение за безопасността на продукта – контролни 

критични точки (ККТ). 

От анализа на опасностите и контрола върху контролните 

критични точки са идентифицирани опасностите (биологични, химични 

и физични) и оценен риска за здравето на консуматора, които могат да 

се проявят при производството на сушените плодове. Определянето на 

ККТ е направено с помощта на дървото на решенията на Codex 

Alimentarius. Въз основа на разработените елементи от НАССР-план и 

идентифицираните опасности при производството на сушени плодове от 

арония, боровинки и череши са определени конкретни мерки за контрол 

по време на производството на изброените сушени плодове, получени по 

комбиниран метод. 

 

 



 

Фиг. 39. Технологична блок схема за производство на плодове от арония, боровинки и череши,  

получени чрез комбиниран метод за консервиране 



Таблица 25. Основни показатели на сушените плодове  

Показатели Характеристики на готовите продукти 

Органолептични 

Външен вид: цели, добре изсушени плодове, с еднаква 

форма и големина 

Вкус: Сладко-кисел, характерен за съответния плод, с 

привкус на плодовите концентрати, без страничен 

привкус 

Мирис: характерен за съответния плод  

Цвят: наситен, тъмен, характерен за сушения плод 

Странични примеси: не се допускат 

Физикохимични и 

биохимични 

Влага – 10-15% 

аw ≤ 0,75 

Обща киселинност – 2,0 - 5,0% 

Токсикологични 
Микотоксини: B1 - 2,0 μg/kg;  

cбор от B1, B2, G1 и G2 - 4,0 μg/kg 

Микробиологични 

Общ брой микроорганизми (cfu/g)  

n = 5, c = 2, m = 105, M = 106 

Бактерии от семейство Entherobacteriacea (cfu/g)  

n = 5, c = 2, m <10, M = 10 

Salmonella (наличие/отсъствие в 25 g)  

n = 5, c = 0, m - да не се установява 

Плесени и дрожди (cfu/g) 

n = 5, c = 2, m = 102, M = 10 

 

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 
 

1. При изследваните за целите на дисертацията плодове най-високо 

съдържание на общи полифеноли, мономерни антоциани и 

антиоксидантен капацитет се установи в плодовете от черна арония, 

следвани от плодовете на черен касис, черни боровинки и череши.  

2. След изследване на основни характеристики на избраните от нас 

осмотични агенти и провеждане на оптимизация на компонентния 

състав се установи, че осмотичният разтвор, предназначен за 

провеждане на процеса осмоза съдържа вишнев концентрат 60%, 

ябълков концентрат 20% и инулин 20%.  

3. Най-голямо влияние върху масообменните процеси при 

осмотичната дехидратация на черна арония, боровинки, касис и череши 

оказва температурата на осмотичния разтвор, следвана от 

концентрацията му и съотношението плод : осмотичен разтвор 

(хидромодул). 

4. Най-значимо влияние върху съдържанието на общи полифеноли, 

антоциани и антиоксидантната активност в изследваните осмотично 

дехидратирани плодове оказва температурата на осмотичния разтвор.  

5. За получаването на продукти с високо качество осмотичната 

дехидратация на плодове от черна арония, боровинки и череши може да 

се проведе при температура от 50 до 60°С, концентрация на осмотичния 

разтвор 58°- 63° Brix и съотношение плод: осмотичен разтвор 1:4.  
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6. Комбинирането на осмотично обезводняване със сушене е 

подходящ комбиниран метод за получаването на дехидратирани плодове 

от арония, боровинки и череши. Избраните методи за консервиране и 

технологични параметри не са подходящи за получаването на сушен 

касис.  

7. Избраните технологични операции и режими на процесите 

осмотична дехидратация и сушене (конвективно и термопомпено) не 

обуславят развитието на патогенни микроорганизми и са приложими за 

получаването на стабилен в микробиологично отношение сушен 

продукт.  

8. От избраните режими на конвективно и термопомпено сушене се 

установи, че поради по-ниските температури и време на процеса 

термопомпено сушените плодове от арония, боровинки и череши имат 

по-високи стойности на общи полифеноли, мономерни антоциани и 

антиоксидантен капацитет и са запазили своите цветови 

характеристики в по-голяма степен от тези, при които е приложено 

конвективното сушене. 

9. Резултатите от сензорния анализ на сушените плодове показват 

висока степен на съответствие на сушените плодове със заложените 

органолептични критерии. С най-висока оценка от консуматорите са 

отличени термопомпено сушените череши. 

10. От изследванията на сорбционите свойства на осмотично 

сушените плодове се установи, че най-подходящи за описание на 

сорбционните изотерми на конвективно и термопомпено сушените 

плодове от арония, боровинки и череши са моделите на Henderson и 

Oswin. Само в два случая (при конвективно сушени арония и череши) 

по-добри резултати дават моделите на Henderson и Halsey. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

1. Проучена е възможността за частично обезводняване на плодове 

от черна арония, боровинки, касис и череши чрез осмотична 

дехидратация с многокомпонентен разтвор, съдържащ плодови 

концентрати (ябълков и вишнев) и инулин. 

2. Получени са адекватни математични модели за намаляването на 

масата, загубата на влага, промяна на съдържанието на сухи вещества и 

влагосъдържанието на плодовете, подложени на осмотична 

дехидратация, както и тяхната антиоксидантна активност, съдържание 

на общи полифеноли и общи мономерни антоциани.  

3. Установена е оптималната област на параметрите на осмотична 

дехидратация на плодове от черна арония, боровинки, касис и череши за 

получаване на междинен продукт, който може да се подложи на сушене 

или замразяване. Може да се препоръча осмотичната дехидратация да 

се проведе при температура от 50 до 60°С, концентрация на сухите 

вещества в осмотичния разтвор от 58 до 63°Brix и съотношение плод: 

осмотичен разтвор 1:4. 

4. Получени са нови асортименти сушена черна арония, черни 

боровинки и череши (осмотична дехидратация на плодовете, последвана 

от конвективно и термопомпено сушене), чиито вкусови качества се 

обуславят и от разтвора, използван за осмотичната дехидратация.  

5. Въз основа на проведени технологични, физикохимични, 

биохимични и сензорни изпитвания е определена оптималната област 

на процеса термопомпено сушене на осмотично дехидратирани плодове 

от арония, боровинки и череши.   

6. Разработена е технологична схема за получаване на сушени 

плодове (арония, боровинки, череши) с високо съдържание на 

биологично активни вещества и са формулирани специфични мерки за 

осигуряване на безопасността и качеството им. 
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ABSTRACT 

The aim of the present study was to develop combined methods for 

preserving fruit of high biological value and to define specific measures for 

quality and safety management. 

The work comprised of the following research tasks: 1) Selection of osmotic 

agents and optimization of the component composition of the osmotic 

solution for fruit dehydration; 2) Process study of the osmotic dehydration of 

chokeberry, blueberry, blackcurrant fruits and cherries; 3) Investigation of 

the processes of convective and heat-pump drying of osmotically dehydrated 

fruits of chokeberry, blueberry, blackcurrant and cherry; 4) Development of 

specific measures for quality and safety management for the production of 

osmotically dried fruits. 

To optimize the ingredient composition of the osmotic solution for fruit 

dehydration, a Simplex Centroid Plan and Response Surface Methodology 

were applied. As a result of the deduced mathematical models for water 

activity, active acidity, total antioxidant capacity, total polyphenols and 

total monomer anthocyanins and a defined optimal area, the following 

optimal composition of the osmotic solution was obtained: 60% cherry 

concentrate, 20% apple concentrate and 20% inulin. 

In determining the influence of the independent variables (osmotic solution 

temperature, osmotic solution concentration and ratio fruit : osmotic 

solution) on the osmotic dehydration of the fruits, a Central Composite 

Rotatable Design and the Response Surface Methodology were applied. In 

order to obtain high quality products, osmotic dehydration of chokeberry, 

blueberry and cherry fruits can be carried out at temperatures from 50 to 

60°C, osmotic solution concentration of 58-63°Brix and fruit : osmotic 

solution ratio of 1:4. 

Based on technological, physicochemical, biochemical and sensory tests, the 

optimum area of the process of heat-pump drying of osmotically dehydrated 

fruits of the chokeberry, blueberry and cherry was determined. 

The combination of osmotic dehydration and drying proved to be an efficient 

combined method for the production of dehydrated fruits of chokeberry, 

blueberry and cherry with preserved biologically active compounds. The 

selected preservation methods and technological parameters were not found 

suitable for the production of dried blackcurrant fruits. 
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As a result of the study, a technological flowchart was developed for the 

production of dried fruits (chokeberries, blueberries and cherries) with high 

content of biologically active substances. In addition, specific control 

measures were formulated to ensure their safety and quality.  

 


