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1. Brushlyanova, B., Т. Petrova, N. Penov, О. Karabadzhov and S. Katsharova, 

2013. Drying kinetics of different fruit pomaces in a heat pump dryer. Bulgarian 
Journal of Agricultural Science, 19 (4): 780-782. 

 
Abstract: Apple, blueberry (wild and cultivated), raspberry, chokeberry, and 

morello pomaces are dried at temperature 45°С to equilibrium moisture 
content in a laboratory pilot heat pump dryer. The kinetics of drying process of 
the fruit pomaces is investigated. The studied pomaces except that of 
raspberry showed two drying periods: a constant-rate drying period and falling 
rate drying period. The drying time is the longest in the cultivated blueberry 
pomace. Dried pomaces are raw material for use in functional foods with a 
defined content of bioactive substances and antioxidant activity. 

 
2. Penov, N., S. Katsharova, B. Brushlyanova, 2014. Optimizing component 

composition of functional foods with beneficial effects on the cardiovascular 
sysytem. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (1): 199-202. 

 
Abstract: The raw materials included in the food formulas with beneficial effects 

on the cardiovascular system were selected on the basis of literary sources. 
The content of the biologically active substances - functional components in 
the raw materials - anthocyans, polyphenols and their antioxidant activity were 
used to draw mathematical models for optimal component composition of the 
feedstock - blueberries, raspberries, sour cherries. The experiment design was 
made by using simplex lattice (second degree) for a ternary system. 
Quantitative blueberries, raspberries, sour cherries and their anthocyans, 
polyphenolic substances contain and antioxidant activity were involved in a 
composition. The models were used to obtain functional foods containing the 
listed biologically active substances and antioxidant activity. After applying the 
appropriate process technology, they retained its functional properties. 

 

 1



3. Zhelyazkov, S., G. Zsivanovits, B. Brashlyanova, M. Marudova-Zsivanovits, 2014. 
Shelf-life Extension of Fresh-cut Apple Cubes with Chitosan Coating. 
Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (3): 536-540. 

 
Abstract: The possible use of chitosan coating on fresh-cut apples was 

investigated in this research. Manually sliced apples were treated with 
solutions of 1, 2.5, 5 and 10 g.kg-1 chitosan in acetic acid and then stored at 
4°C for 17 days. Physical, physicochemical, microbiological and sensory 
properties of the samples were monitored during the storage period. It was 
found that chitosan coatings inhibited the growth of microorganisms and 
affected significantly and positively the storage time of the products. Changes 
in the sensory qualities of taste were evaluated. A chitosan coating retarded 
water loss and the drop in sensory quality, increasing the soluble solid content 
and titratable acidity. The data revealed that applying a chitosan coating 
preserved effectively the quality and extended the shelf-life of fresh-cut 
apples. 

 
4. Brashlyanova, B., G. Zsivánovits, D. Ganeva, 2013. Texture quality of tomatoes 

as affected by different storage temperatures and growth habit. Emirates 
Journal of Food and Agriculture, 26 (9): 750-756.  

 
Abstract: The pericarp firmness and overall fruit firmness of different in growth 

habit and size tomatoes were investigated during ripening to determine the 
texture changes as affected by the temperature and storage period. The study 
was carried out with eight tomato varieties. Mature-breaker tomato fruits were 
ripened at 12°C (chilled) and at 18-22°C (nonchilled). After postharvest 
ripening the chilled fruits were stored at 1°C and 6°C and nonchilled – under 
the ripening temperature. All tomato fruits were stored up to 7% loss of water 
content. The regression analysis showed that pericarp and fruit firmness 
decrease during the ripening and storage. This negative correlation of texture 
with storage time depended on both, temperature under which tomatoes were 
placed and growth habit. The pericarp firmness of chilled tomatoes retained 
higher values compared with nonchilled. However, effects of the different 
temperatures on overall fruit firmness were not detected. The smallest texture 
changes were established for indeterminate large tomatoes at prolonged shelf 
life. A regression models for the texture changes were obtained, which are 
applied to determine the shelf life at the relevant temperature. 

 
5. Brashlyanova B., P. Ivanova, D. Georgiev, M. Georgieva, 2014. Changes in the 

biochemical indices of plums as a result of drying at low positive temperature. 
Special edition of Journal of bioscience and biotechnology, 47-50. 
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Abstract: This study aimed to assess the impact of heat pump drying on 
biochemical properties of plums (Prunus domestica L. Var. Stanley, Gabrovska, 
Strinava, Mirabelle de nancy) and to determine the informative indication to 
select suitable varieties for drying. Drying process was carried out using heat 
pump dryer at initial temperature 45ºC, air flow velocities of 4.6m.s-1 and initial 
air humidity of 8-10g.kg-1 up to equilibrium moisture content. The assessment 
was based on total sugars, sucrose, invert sugar, organic acids, ascorbic acid 
and anthocyanins in fresh and dried fruits. A trend towards reducing the values 
of the indicators, which leads to discernibility at α = 0.05 for the four varieties 
was established. In terms of taste was used the total sugars and organic acids 
ratio, which have a statistical equality between the values of fresh and dried fruit 
at varieties Stanley and Strinava. 

 
6. Ivanova, P., B. Brushlyanova, 2014. Changes in epiphytic microflora of cherry 

fruit stored at nonchilling and chilling temperatures. Bulgarian Journal of 
Agricultural Science. 

 
Abstract: The objectives of this study were to evaluate the effect of nonchilling 

and chilling temperatures on changes in microbial population of early and 
middle cherries throughout storage during 3 and 9days, respectively, as well 
as to determine the correlation between microbial spoilage losses analyzed by 
standard methods, and visually and weighted. The batches of early varieties 
Bigaro Byurla, Nalina, Kosara, and middle Rozalina, Vega, Raynier were 
stored nonchilled and chilled at 2-3°C. The losses relative to the initial weight 
and the total aerobic plate count, coliforms, yeasts and molds for each sample 
cherries during storage, regardless of the temperature, increased linear. The 
resistance to microbial spoilage was affected by the decreasing temperature, 
but was also related to the difference in the varieties reaction. The negative 
correlation between molds and yeasts determined by standard method and 
losses certain visually and weighted, in both storage temperatures proves that 
you could not prioritize one or the other method and they should be 
implemented in practice. 

 
7. Zsivanovits, G., B. Brashlyanova, O. Karabadzhov, 2012. Dielectric impedance 

monitoring of heat pump drying of apple slices. Journal of Food Physics, Vol. 
24-25: 50-58. 

 
Abstract: Heat pumps have been known to be energy efficient when used in 

conjunction with drying operations. The principal advantages of heat pump 
dryers (HPD) emerged from the ability of heat pumps to recover energy from 
the exhaust as well as their ability to control the drying gas temperature and 
humidity. It is a low temperature (40-45°C) drying system, which can preserve 
the nutrition parameters of the raw material, but can produce a dried product, 
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with high level of microbiological and shelf-life stability and safety. The apple 
slices were dried for five hours, till equilibrium dry content. The received 
product has low moisture (about 85 % dry base) which is good for longer shelf-
life. Dielectric parameters (between 20Hz and 10M Hz), volume and weight of 
the dried apple slices were investigated in every hour. The aim of the 
experiment series was to see, if the method of dielectric spectroscopy is useful 
to follow the drying process. To analyse the data in function of drying time 
non-linear (sigmoid) regression was used and linear correlation matrix was 
created between the measured parameter. The highest correlations are 
marked in the tables. 

 
8. Брышлянова, Б., Т. Сапунджиева, О. Карабаджов, 2013. Определение 

оптимальных технологических параметров хранения чренослива, Научно-
методический журнал Могилевского государственного университета 
продовольствия, 1 (14): 59-61. 

 
Аннотация: Исследован процесс хранения чернослива с влажностью 45% и 

60% при температура хранения +4°С и -10°С при использовании 
полиэтиленовой и вакуумной полимерной упаковки. Определены 
оптимальные параметры процесса хранения.  

 
9. Zsivanovits, G., B. Brashlyanova, O. Karabadzhov, 2013. Heat pump drying of 

red grape. Journal of Food Physics, Vol. 26: 19-28. 
 

Abstract: Heat pumps have been known to be energy efficient when used in 
conjunction with drying operations. The principal advantages of heat pump 
dryers (HPD) emerged from the ability of heat pumps to recover energy from 
the exhaust as well as their ability to control the drying gas temperature and 
humidity. The red grape grains were dried with and without treating by hot 
sodium-carbonate solution in 3% concentrations. That osmotic treatment is 
necessary, because the grape grains have waxy layer in the skin which makes 
difficulties in the dehydration. The drying time was eight hours, till equilibrium 
weight. The received product has very low humidity (about 70% dry base), 
which is already good for storage and stable from the viewpoint of 
microbiology. To control the effect of treatment not treated samples were also 
dried for 10 hours (technological time). The received material had smaller dry 
content about 37%. Dielectric parameters (between 20Hz and 1MHz) were 
investigated in every hour. The aim of the experiment series was to see, if the 
method is useful to follow the drying process. 

 
10. Кацарова, С., Иг. Куликов, Н. Пенов, Б. Бръшлянова, 2010. Формули и 

технология за производство на функционални напитки от домати. 
Хранително-вкусова промишленост, 6-7: 40-44. 
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Резюме: Формулите на напитки от домати включват: доматен мътен сок 

(втечнени домати), получен по традиционна технология, суха суроватка, 
аскорбинова киселина, с и без билков екстракт. Създадени са два 
варианта напитки от домати със суха суроватка, с и без билков екстракт – 
топлинно третирани при 98°С и един вариант при 80°С. Изчислен е F-
ефекта им. Определено е съдържанието на аскорбинова киселина, общи 
каротеноиди, общи полифенолни вещества в напитките, което е от 
значение за тяхната функционална насоченост. 

 
11. Бръшлянова, Б., О. Карабаджов, Т. Петрова, П. Цонев, 2012. Изследване 

на възможностите за оползотворяване на отпадната топлина и икономия 
на вода при работа на периодично действуващи автоклави. Хранително-
вкусова промишленост, 3: 33-37. 

 
Резюме: Изследвани са възможностите за оползотворяване на отпадната 
топлина след стерилизация на консерви от периодично действащи 
автоклави. За целта е реализирана схема на двустепенно охлаждане на 
стерилизираните продукти. Установени са количествата топлина, които 
могат да се усвоят при различни условия, както и икономията на вода при 
този процес.  
Получените резултати показват, че с анализ и реконструкция на едно 
звено от технологичната линия може да се постигне значителна 
икономия на вода и енергия. 

 
12. Бръшлянова, Б., О. Карабаджов, Д. Козарекова-Йовкова, А. Илиев, 2013. 

Установяване на някои функционални показатели при термопомпено 
сушене и съхранение на сини сливи с междинно влагосъдържание. Ново 
знание, 4: 101-104. 

 
Резюме: Настоящото изследване има за цел да се оцени съвместното 
влияние на влагосъдържанието, метода на опаковане и температурата 
на функционалните свойства на сушени сини сливи (Prunus domestica 
Стенлей) при хладилно съхранение. Сушенето е извършено на 
термопомпен стенд за сушене при начална температура 45ºС и 
циркулиращ въздух с начално влагосъдържание 8-10% и скорост 4.6 m.s-1 
до междинно влагосъдържание на сливите 45% и 60%. Продуктите са 
опаковани в полиетиленови пликове с или без вакуум. Съхранението е 
извършено в охладено състояние при температура +4°С и в замразено - 
при -10ºС. Влиянието е оценено чрез определяне на аскорбиновата 
киселина, общите полифеноли, антоцианите и антиоксидантната 
активност в продуктите. Влагосъдържание 60% и опаковане с вакуум 
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влияе положително на функционалните свойства на сините сливи. 
Температурата на съхранение не оказва влияние.  

 
13. Бръшлянова, Б., 2013. Влияние на комбинирани методи на обработка и 

сушене върху физични параметри на термопомпено сушени моркови. 
Ново знание, 4: 96-100. 

 
Резюме: Изследването има за цел да се анализират и оценят цветовите 
параметри и коефициента на набъбване на термопомпено сушени 
моркови, получени след приложени различни комбинирани методи на 
обработка и сушене. Изпитани са следните обработки и сушене с 
термопомпа при начална температура 40°С и циркулиращ въздух с 
начално влагосъдържание 8-10% и скорост 4.6m/s: минимална обработка 
на суровината; минимална обработка на суровината и режим на сушене 1 
час работа на термопомпата на цикъл затопляне на циркулиращия 
въздух с последващ 1 час в режим на охлаждане при непрекъснато 
понижаваща температура до 10°С; минимална обработка на суровината, 
бавно замразяване при температура -18°С; минимална обработка на 
суровината, микровълново загряване при 850W и поток въздух за 3min 
при зададена крайна температура на продукта 100°С. Качествените 
характеристики на сушените моркови се повлияват от комбинираните 
методи на обработка. Предварителното замразяване със следващо 
сушене на нарязаните моркови осигурява ускоряване на процеса с 1,5 
пъти, като същевременно се получава продукт с най-добре запазени 
структура и цвят.  

 
14. Бръшлянова, Б., О. Карабаджов, 2014. Сравнителен енергиен анализ при 

използване на различни съоръжения за сушене. Селскостопанска 
техника, год.Х, 4-6: 28-32. 

 
Резюме: Енергиен анализ на сушилния процес в класическа конвективна 
сушилня и термопомпената сушилня е извършен с цел сравняване и 
оценка разхода на енергиен ресурс при работа на съоръженията. 
Експериментите са проведени при постигнати еднакви условия на 
процеса: температура на сушене 45°С, скорост на циркулиращия въздух 
0,5 m/s, натоварване на лесите 12kg/m2, температура на външния въздух 
21°С и влажност 43% до четири нива на влагосъдържание от 22÷60%. 
Сравнителните изследвания показват, че разходът на електроенергия 
при термопомпеното сушене е 2,3 пъти по-малък. Анализът на сушенето 
с термопомпа доказва, че получаването на продукти с междинно 
влагосъдържание води до значителна икономия на енергия при тяхното 
производство. 
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15. Бръшлянова, Б., П. Иванова, О. Карабаджов, 2014. Оценка 
характеристиките на слънчева сушилня с индиректно нагряване. Ново 
знание, ІІІ (1): 37 – 40. 

 
Резюме: Проведените изпитания имат за цел да се установят и 
анализират параметрите на сушене в авторски модел слънчева сушилня, 
които да бъдат база за конструиране на усъвършенстван модел. 
Сушенето е извършено в пилотен модел слънчева сушилня с осмини 
сини сливи в два цикъла. И двете проби протичат при стабилно слънчево 
време, при температура на външния въздух, варираща между 20-22°С 
сутринта и 33-35°С в ранните следобедни часове. В зависимост от 
външните условия, температурата на сушене се установи в интервала 30 
до 50°С. Изсушените проби са с водна активност Aw>0.9, поради което 
съхранението е при -18°С. Времетраенето на процеса при сушене на 
осмините сини сливи е нестационарно и продължава от 2 до 3 
денонощия в зависимост от крайното влагосъдържание на продукта и 
външните температура, относителна влажност и интензивност на 
слънцегреенето. Получените два продукта сини сливи с междинно 
влагосъдържание, освен за директна консумация могат да се използват 
като изходна база за влагане в други продукти. Сушените сини сливи с 
междинно влагосъдържание 40% могат да се консумират директно при 
обикновена температура или след замразяване и темперирането им при -
6 до -5ºС. На основа установените параметри предстои конструиране и 
изработване на усъвършенстван модел слънчева сушилня, която 
позволява по-пълноценно използване на топлината и съкращаване 
времетраенето на процеса. 

 
16. Бръшлянова, Б., П. Иванова, Д. Георгиев , Т. Михова, Г. Попски, 2014. 

Влияние на процеса сушене върху цветовите характеристики на японска 
дюля (CHAENOMELES JAPONICA (THUNB.) LINDL. EX SPACH). Journal of 
Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 17 (1): 165-175. 

 
Резюме: Изследвани са цветовите качества на суровина и сушени 
плодове японската дюля (Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach) 
по три координати L, a, b на системата CIE Lab. От проведените 
измервания върху цветовите качествени характеристики на суровината е 
установено, че по показател яркост на цвета няма статистически 
различими стойности. При червен/зелен цветен тон са измерени за проба 
1 червен цветови тон, а за проба 2 зелен цветови тон. Стойностите са 
статистически различими, дължащо се на генотипно различие (р<0,05). 
По показател жълт цветови тон на изследваните проби, отново са 
установени статистически различими стойности, дължащи се на 
генотипно различие (р< 0,05). Процесът на сушене не оказва влияние 
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върху качеството и стабилността на цвета на изследваните сушени 
продукти.  

 
17. Иванова, П., Б. Бръшлянова, Д. Георгиев, М. Георгиева, 2014. Влияние на 

сорта и процеса термопомпено сушене върху качествените цветови 
характеристики на различни сортове сливи. Journal of Mountain Agriculture 
on the Balkans, vol. 17 (1): 152-164. 

 
Резюме: Проучени са влиянието на сорта и процеса на термопомпено 
сушене на три сорта сини сливи „Стенлей”, „Йойо” и „Габровска” върху 
цветовите им характеристики. На база приложените изследвания е 
установено, че с най-добри качествени и количествени, измерени 
инструментално цветови характеристики са плодовете от сорт „Йойо”. 
Сортовото различие оказва влияние върху измерените стойности на 
изследваните цветови показатели. Приложеният метод на сушене 
намалява значително яркостта на цвета при сортовете „Стенлей” и 
„Йойо”, а увеличава стойността на яркостта при сливи от сорт 
„Габровска”. За всички изследвани продукти (сушени сини сливи), 
термопомпеното сушене води до съществено намаляване на червения 
компонент на цвета. Влиянието на процеса е потвърдено с установената 
отрицателна линейна зависимост между съдържанието на антоциани и 
червения цветови тон, при висок коефициент на детерминация R2 = 
0,977. Жълтият цветови тон се запазва в ниска степен единствено при 
сини сливи сорт „Стенлей”, докато при останалите два сорта стойностите 
преминават към син цветови тон. За тях е установена положителна 
линейна зависимост между антоцианите и синия цветови тон с R2=1. От 
технологична гледна точка е целесъобразно да се използват за сушене 
сини сливи сорт „Габровска”, тъй като стабилността и интензивността  на 
цвета им след процеса сушене са най- добри. 

 
18. Иванова, П., Б. Бръшлянова, Д. Георгиев, М. Георгиева, Г. Попски, Т. 

Михова, 2014. Влияние на процеса студено пресоване върху цвета и 
антиоксидантната активност на напитки от различни сортове къпини. 
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 17 (1): 117-131. 
 

Резюме: Целта на настоящата разработка е да се направи сравнителен 
анализ на цвета и антиоксидантната активност на напитки от три сорта 
къпини и да се установи влиянието на метода студено пресоване. 
Установено е, че върху качеството на цвета на получените напитки 
влияние оказва само сортовото разнообразие (P<0,05). 
При изследваните общи полифеноли и антиоксидантна активност на 
разработените напитки е установено, че процесът студено пресоване не 
оказва влияние върху стойностите на изследваните показатели. За 
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всички разработени напитки определените общи полифеноли корелират 
с антиоксидантната активност с висок коефициент на детерминация. 
Значимо влияние върху антиоксидантната активност оказва сортовото 
различие на плодовете (P<0,05).  
 

19. Zsivanovits, G., S. Zhelyazkov, B. Brashlyanova, D. Iserliyska, D. Yovkova, M. 
Marudova, 2012. Effect of Chitosan Coating on Quality of Fresh-cut Melon 
During the Shelf-life. The 1st Virtual International Conference on Advanced 
Research in Scientific Areas (ARSA-2012), Slovakia, 3-7 December 2012: 
1608-13. 

 
Abstract: Dielectric, sensory and weight-loss parameters and antioxidant activity 

(AOA) of chitosan coated fresh-cut (FC) melon (Cucumis melo L.) cubs were 
determined during short refrigerated storage. The fruits were bought from a 
local market-place in fully mature stage. The melon cubes were dipped into 
chitosan and lactic-acid–calcium-lactate solutions with different 
concentrations. Based on the results the chitosan coating extended the shelf-
life time. 

 
20. Параскова, П., Б. Брышлянова, Д. Исерлийска, О. Карабаджов, 2012. 

Фруктовые пюре и напитки обогащенные пектином. I Международная 
научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 
пищевой и перерабатывающей промышленности», г. Краснодар, 20-22 
ноября 2012 г, СД: 456-461. 

 
Аннотация: Разработаны модели и рецептуры фруктовых пюре и 
напитков, обогащенных пектином. Проведены клинические испытания их 
воздействия на содержание холестерина и жиров в организме человека. 
Возможна коммерциализация полученных результатов. 

 
21. Пенов, Н., Б. Брышлянова, И. Куликов, С. Кацарова, 2012. Пищевые 

продукты для здорового питания с оптимальным составом ингредиентов. 
I Международная научно-практическая конференция «Инновационные 
технологии в пищевой и перерабатывающей промышленности», г. 
Краснодар, 20-22 ноября 2012 г , СД: 338-342. 

 
Аннотация: Разработаны математические модели оптимального состава 
здоровой пищи из свеклы, вишни и яблок с учетом содержания в них 
полифенольных веществ и их антиоксидантной активности.  
Определена область оптимального компонентного состава здоровой 
пищи из свеклы, вишни и яблок, в которой обеспечивается высокая 
концентрация полифенольных веществ и их антиоксидантная активность. 
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Выведены примерные формулы здоровой пищи из свеклы, вишни и 
яблок с оптимальным содержанием полифенольных веществ и их 
высокой антиоксидантной активностью. 

 
22. Брышлянова, Б., К. Калчева-Караджова, 2013. Влияние способа сушки на 

качество листьев сельдерея. Международной научно-практической 
конференции «Пища, Экология, Качество», Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Краснообск, 1-3 июля 2013, 53-57. 

 
Аннотация: Разработаны, альтернативные конвенциональным, 
технологические варианты сушки с использованием теплонасоса. 
Сушеным листьям сельдерея определяли качественные характеристики: 
цвет, как параметр внешнего качества и содержание полифенольных 
веществ и антиоксидантную активность, как параметры функциональных 
свойств растительного материала. Несмотря на ограниченные 
возможности повышения температуры сушки в теплонасосной установке, 
получается удачный продукт с содержанием влажности до 10% и водной 
активности ниже 0,6. Доказано, что сушка в теплонасосной установке 
оказывает положительный эффект на качество сушеных листьев и 
обеспечивает максимальное сохранение цвета и функциональных 
характеристик.  

 
23. Кацарова, С., Н. Пенов, Иг. Куликов, Б. Бръшлянова, 2012. Здравословни 

храни на база плодове и зеленчуци. 50 години ИИРХ Международна 
научно-практическа конференция «Храни, технологии и здраве», СД: 
123-126. 

 
Резюме: Направен е преглед на здравословни храни на база плодове и 
зеленчуци, разработени от колектива. Приложени са технологии, които 
осигуряват безопасност и качество. Запазени са есенциалните нутриенти 
от суровините. Някои от създадените храни са фортифицирани с 
аскорбинова киселина (витамин С) и билков екстракт, подобряващ както 
вкусовите качества, така и запазването на биологично активните 
вещества и микробиологичната им стабилност. Намаляват риска от 
социално значимите сърдечно-съдови заболявания, инсулт, остеопороза 
и др. 
 

24. Брышлянова, Б., О. Карабаджов, 2014. Исследование воздействия 
среднелогарифмической разности температур в двухтрубном 
теплообменнике на коэффициент теплопереноса при нестационарном 
теплообмене. Труды ХI Международной научно-практической 
конференции «Пища, Экология, Качество», Сибирский научно-
исследовательский институт переработки сельскохозяйственной 
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продукции, Уральский государственный экономический университет, 
Екатеринбург 14-16 мая 2014 г., 39-42. 

 
Аннотация: Исследование было проведено с целью установления 
влияния среднелогарифмической разности температур в двухтрубном 
противоточном теплообменнике, входящем в системе утилизации 
отходного тепла при охлаждении автоклавов по окончании стерилизации, 
на коэффициент теплопереноса. Коэффициент теплопереноса при 
нестационарном режиме теплоотдачи в двухтрубном противоточном 
теплообменнике понижается в зависимости от темпа снижения и от 
абсолютных значений среднелогарифмической разности температур. 

 
25. Иванова П., Бръшлянова Б., Георгиев Д., 2014. Влияние теплонасосной 

сушки на антиоксидантную активность чернослива разных ботанических 
сортов. Труды ХI Международной научно-практической конференции 
«Пища, Экология, Качество», Сибирский научно-исследовательский 
институт переработки сельскохозяйственной продукции, Уральский 
государственный экономический университет, Екатеринбург 14-16 мая 
2014 г., 86-90. 
 

Аннотация: Изучено влияние условий теплонасосной сушки на 
антиоксидантную активность черной сливы разных ботанических сортов 
(„Стенлей”, „Йо-Йо” и „Габровска”). Полученным продуктам определяли 
содержание общих полифенолов и антиоксидантную активность в 
пересчете на стойкий радикал, используя тест DPPH.  
Установлено, что процесс сушки черных слив от всех исследуемых 
сортов не оказывает влияния на содержание общих полифенолов и 
антиоксидантную активность крайнего продукта. Выявленные различия в 
значениях двух показателей зависят от сортового различия плодов. 
Наиболее подходящим сырьем для сушки являются плоды сорта 
"Габровска". 

 
26. Бръшлянова, Б., О. Карабаджов, Д. Исерлийска, Д. Луднева, 2012. 

Нископотенциалните топлини – алтернатива за получаване на плодове с 
междинна влажност. Научна конференция с международно участие 
«Хранителна наука, техника и технологии 2012», НТ на УХТ, том LIX: 
64-68. 

 

Резюме: Проведени са изпитания за получаване на полусушени сини 
сливи с използване на по-ниски от прилаганите класически температури. 
За целта сушенето е извършено при температура 45ºС и скорост на 
въздуха 0,5m/s. Сините сливи са предварително обработени механично и 
термично. Постигнати са стойности на междинна влажност 30, 40, 50%. 
За съхранението на полусушените сини сливи са приложени два метода 
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– замразяване в полимерни опаковки и съхранение в 80%-ен захарен 
сироп в стъклени опаковки. На получените продукти на база сини сливи с 
междинна влажност е проучено мнението на консуматора. Установено, 
че термично необработените сини сливи – осминки, нарязани по 
дължина, осминки, нарязани надлъжно и напречно и половинки по 
хедоничната скала са оценени като «най-общо харесвани». 

 
27. Петрова, Т., М. Рускова, Б. Бръшлянова, П. Иванова, 2012. Изследване 

режими на печене на тиквички и патладжани. Научна конференция с 
международно участие «Хранителна наука, техника и технологии 
2012», НТ на УХТ, том LIX: 360-361. 
 

Резюме: Изследвани са режимите на печене на тиквички и патладжани, 
нарязани на филийки с дебелина 5, 7 и 9 mm, на IMPINGER Conveyor 
Oven. Установен е рандемана при печене на зеленчуците. При режимите 
на печене с по-висока температура / по-кратко време рандемана е по-
голям, като стойността му нараства с увеличаване дебелината на 
резанките. При печените тиквички разликата в рандемана между двата 
режима на печене – 280ºС и 320ºС е средно 19%, докато при печените 
патладжани тя е около 12%. 
 

28. Желязков, С., Г. Живанович, М. Марудова, Т. Алексиева, Е. Ангъчева, Б. 
Бръшлянова, 2013. Ефект на ядивните покрития от хитозан върху 
физичните и химичните характеристики на череши. 60та юбилейна 
конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и 
технологии 2013”, Научни трудове, т.LX , 864-869. 

 
Резюме: Разтвори на водоразтворим хитозан, съдържащи калциев лактат 
и лецитин са използвани като ядивни покрития върху череши. След 
потапяне и сушене на въздух, пробите се съхраняват при условия, 
имитиращи срока на съхранение (20°С и 60% относителна влажност) до 
10 дни. Някои физични (реологичи, диелектрични, цвят), физико-химични 
(загуба на тегло, BRIX, рН, киселинност, съдържание на антоциани) и 
сетивни (външен вид, вкус) свойства са изследвани по време на този 
период. Характеристиките на качеството и промяната на опакованите 
проби са били по-добри и са се изменяли по-бавно в сравнение с 
контролната проба. 

 
29. Бръшлянова, Б., Г. Певичарова, 2014. Връзка между сензорен и 

инструментални анализи на вкуса на охладени домати. Х Юбилейна 
национална научно-техническа конференция с международно участие 
«Екология и здраве» , 257-260. 
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Резюме: Изследването е проведено, за да се установи влиянието на 
температурата на съхранение върху връзката между обща сензорна 
оценка и инструментално анализирани компоненти, определящи 
вкусовите качества в осем сорта домати чрез корелационен и 
множествен регресионен анализ. За общата приемливост на доматите по 
време на съхранение е установена положителна корелация с 
анализираните разтворими сухи вещества, общи захари, титруеми 
органични киселини, отношение захари/киселини. При температури на 
съхранение 1°С, 6°С и 18-22°С общата сензорна оценка значително 
корелира с разтворимите сухи вещества и общите захари. Стойностите 
на температурата повлияват връзката обща сензорна оценка – титруеми 
органични киселини, като корелацията се изменя от умерена към 
значителна с повишаване на температурата на съхранение и обратно 
между обща сензорна оценка и отношение захари/киселини. Общата 
сензорна оценка е в по-близка връзка с разтворимите сухи вещества при 
съхранение отколкото с общите захари, титруемите органични киселини и 
отношението захари/киселини. 

 
30. Бръшлянова, Б., П. Иванова, К. Калчева-Караджова, 2014. Оценка на 

предварителната обработка на сушени листа целина и коприва. Х 
Юбилейна национална научно-техническа конференция с международно 
участие «Екология и здраве» , 261-264. 

 
Резюме: Оценено е влиянието на предварителната обработка върху 
сушенето и сензорните качества на листа целина и коприва. След 
минимална обработка (вариант А) и минимална обработка и бавно 
замразяване при температура -18°С (вариант Б), суровините са сушени в 
лабораторна термопомпена сушилня при начална температура 45°С и 
циркулиращ въздух с начално влагосъдържание 8-10% и скорост 2.5 m/s. 
Кинетиката на процеса сушене за вариантите листа целина и коприва 
показва, че замразяването ускорява процеса при коприва. Направената 
сензорна оценка дава предимство на минималната обработка и сушене с 
термопомпа по външен вид, цвят, аромат и флейвър след сушене и след 
3 месечно съхранение. Приложеното замразяване преди сушене запазва 
аромата и флейвъра на листата целина, но изменя техния цвят по време 
на съхранението. 


