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І. ПУБЛИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ  
    с импакт фактор 

 

1. Petrova, T., M. Marinova, B. Tchorbanov, 2010. Dynamics of Some 
Hydrolytic Enzymes During the Sprouts Production from Lentil 
Seeds (Lens Culinaris), Biotechnology & Biotechnological 
Equipment, 24 (4), 2102-2107. 

Abstract: The dynamics of several hydrolytic enzymes during the 7 
days germination of four sorts of legume seeds: lentils seeds (Lens 
culinaris) are followed. α -Galactosidase activity is readily measured 
and during the first 3 days an increasing was observed 
corresponding to the known data for a significant reduction of the α-
galactosides during the germination of lentil seeds. The influence of 
temperature of the preliminary soaking of the lentil seeds on α-
galactosidase activity presents an unusual double peaks diagram 
with maximums at 23ºC and 29ºC. The proteinase activity shows a 
maximum at the third day, followed by a decrease on the next day 
and a further increase explained by the reduction of the proteinase 
inhibitory activity. The amylolytic enzymes support a comparatively 
constant level of activity during the germination. A maximum after 
two days germination is clearly determined in the changes of the 
aminopeptidase, imminopeptidase, β-galactosidase as well as acid 
phosphatase activity. The α-galactosides content is decreased after 
2-3 days of germination while the proteins and polysaccharides are 
not hydrolyzed yet. The data obtained are reproducible as well as 
with low influence of the sort which gives an opportunity to use the 
enzymatic activities for control of lentil sprouts production for 
consumption because of elimination of some anti-nutritional 
compounds such as α-galactosides, proteinase inhibitors, etc. 

 



 

 

 

2. Brushlyanova, B., Т. Petrova, N. Penov, О. Karabadzhov, S. 
Katsharova, 2013. Drying kinetics of different fruit pomaces in a 
heat pump dryer. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (4), 
785-787. 

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. 

 

 

3. Penov, N., M. Ruskova, T. Petrova, 2013. The Effect of Extrusion 
Variables on the Colour of Apple Pomace - Wheat Semolina 
Extrudates. International Journal of Food Engineering, in press. 

Abstract: Apple pomace - wheat semolina blends were extruded in 
a laboratory single screw extruder (Brabender 20 DN, Germany) 
with screw diameter 19 mm and die diameter 5 mm. Effects of feed 
composition, moisture content, screw speed, and barrel 
temperature on colour of the extruded products were studied. 
Response surface methodology with combinations of feed 
composition (10, 30, 50, 70, 90%), moisture content (17, 20, 23, 26, 
29%), screw speed (120, 150, 180, 210, 240 rpm), and barrel 
temperature (130, 140, 150, 160, 170°C) was applied. Feed screw 
speed was fixed at 70 rpm. The compression ratio of the screw was 
3:1. The temperatures of the feed and II-nd zone were 150 and 
160ºC, respectively. The colour changes of apple pomace - wheat 
semolina blends during extrusion were measured in CIE Lab color 
system using a colorimeter Colorgard 2000 (BYK – Gardner Inc., 
USA). The total colour differences between the extruded and non-
extruded samples were expressed by ∆E. The average ∆E values 
ranged from 6.52 to 10.94. Statistical analysis showed that feed 
composition, feed moisture content, and barrel temperature had an 
effect on the total colour differences (P<0.05) whereas the screw 
speed had no effect on the colour. 
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4. Iserliyska, D, A. Resurreccion, P. Paraskova, M. Chinnan, M. 
Ruinova, T. Petrova, 2007. Attributes critical to product acceptance 
of chocolate peanut cream by Bulgarian consumers. Peanut 
Science, 34 (1), 53-58, ISSN 0095-3679. 

Abstract: Central location tests (CLT) were conducted for five 
consecutive days to determine consumer acceptance of chocolate 
peanut cream. Scales for intensity, just-about-right (JAR) and 
hedonic ratings were used to measure each attribute evaluated. 
Consumers (n = 152) were asked to rate the intensities of 
spreadability, chocolate, peanut and overall flavors, and texture 
using a 9 - point scale. JAR scales were used to evaluate the same 
attributes as well as aroma; while overall acceptance was assessed 
using a 9 - point hedonic scale. Means and frequencies of each 
sensory attribute were obtained. Chi-square analysis was used to 
analyze JAR ratings. 

 

 

5. Petrova, T., M. Ruskova, P. Tzonev, G. Zsivanovits, N. Penov, 
2009. Effect of extrusion variables on the hardness of lentil 
semolina extrudates, 7th BPU General Conference, 
Alexandroupolis, Greece, 9-13 Sept 2009, AIP Conference 
Proceedings, vol. 1203, 1031-1036. 

Abstract: Lentil semolina was extruded in a laboratory single screw 
extruder (Brabender 20 DN, Germany) with screw diameter 19 mm 
and die diameter 5 mm. Effects of moisture content, barrel 
temperature, metering zone temperature, screw speed, and screw 
compression ratio on hardness of the extruded products were 
studied. Response surface methodology with combinations of 
moisture content (18, 22, 25, 28, 32%), metering zone temperature 
(136, 150, 160, 170, 184ºC), barrel temperature (136, 150, 160, 
170, 184ºC), screw speed (132, 160, 180, 200, 228 rpm), and screw 
compression ratio (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1) was applied. Feed screw 
speed was fixed at 70 rpm. Feed zone temperature was kept 
constant at 150ºC. 
The hardness of the extrudates was measured with a TA.XT Plus 
Texture Analyser, Stable Micro Systems. The textural profiles of the 
extrudates showed that feed moisture had the highest effect on the 
hardness. 



 

 

 

6. Petrova, Т., N. Penov, М. Ruskova, P. Tzonev, 2009. Effects of 
some extrusion parameters on the specific mechanical energy of 
extruded lentils, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12 
(5), 1136-1145.  

Abstract: Lentil semolina was extruded in a laboratory single screw 
extruder (Brabender 20 DN, Germany) with screw diameter 19 mm 
and die diameter 5 mm. Effects of moisture content, barrel 
temperature, metering zone temperature, screw speed, and screw 
compression ratio on specific mechanical energy of the extruded 
products were studied. Response surface methodology with 
combinations of moisture content (18, 22, 25, 28, 32%), barrel 
temperature (136, 150, 160, 170, 184ºC), metering zone 
temperature (136, 150, 160, 170, 184ºC), screw speed (132, 160, 
180, 200, 228 rpm), and screw compression ratio (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 
5:1) was applied. Feed screw speed was fixed at 70 rpm. Feed 
zone temperature was kept constant at 150ºC.   
The linear effect due to the moisture content of lentil semolina had 
mostly influence on the specific mechanical energy followed from 
the effect due to the screw compression ratio. 
 
 

7. Рускова, М., Н. Пенов, Т. Петрова, П. Цонев, 2010. Изучение 
возможности экструзии яблочных выжимок. VII Международной 
научно-практической конференции "Пища. Экология. Качество", 
23 - 24 сентября 2010, Новосибирск, 208-210. 

Резюме: Экструзия в пищевой промышленности 
представляет собой технологический процесс при котором 
продукты питания подвергаются комплексному воздействию 
влаги, температуры, давления и сил среза. Материал 
подвергается также водометрической и механической 
обработке, при чем происходит его гомогенизация, 
пластификация и клейстеризация. Он теряет свой объем и 
структуру на выходе головки экструдера, теряет влагу 
вследствие перепада давления и температуры и 
приобретает определенную форму. 
Несмотря на то, что долгие годы яблочные выжимки 
считались отходным продуктом, теперь их следует 
рассматривать как источник полисахаридов, в т.ч. пектина. 
Поэтому после экструзии их можно использовать в качестве 
сгустителей и желеобразователей. 



 

 

Яблочные выжимки являются одним из основных источников 
получения пектина. Экструзию можно применять, как метод 
увеличивающий выход и производство высококачественного 
пектина из яблочных выжимок, при котором наступают 
изменения в структуре твердой клеточной стенки и 
избежание кислотной экстракции пектинов. 
Цель настоящего исследования – изучение возможности 
осуществления одношнековой экструзии яблочных выжимок и 
смеси из яблочных выжимок и манной крупы. 
 

 

8. Иванова, П., Т. Петрова, 2010. Реологическая характеристика 
фруктовых пюре на основе дыни. VII Международной научно-
практической конференции "Пища. Экология. Качество", 23 - 24 
сентября 2010, Новосибирск, 93-95. 

Резюме: Для производства качественных продуктов из дыни 
важную роль имеют следующие факторы: подбор сырья, 
отличающегося хорошими физическими свойствами; выбор 
подходящей технологии для их переработки; состояние 
реологических свойств во время переработки, а также 
физиологические процессы протекающие в продукте в 
период хранения. 
Большая часть фруктовых пюре представляют собой 
псведопластические жидкости, вязкость которых зависит 
от скоростного градиента и она является непостоянной 
величиной. Вязкость фруктовых пюре – это основной 
параметр в реологии, который снижается при возрастании 
скоростного градиента и зависит от физико-химических 
свойств продукта; способности молекул образовывать 
структурные связи; температуры и т.д. Реологическую 
характеристику какого-либо продукта устанавливают, 
исследуя т.н. «кривую утечки» и изменение динамической 
вязкости при разных значениях скоростного градиента. 
Кривая утечки выражает зависимость между скоростью 
передвижения определенного продукта и напрежением в нем. 
По виду кривой мы судим о характере и свойствах 
исследуемого продукта. 
Цель нашей разработки – исследование реологических 
свойств двух вариантов пюре из дыни сорта «Победитель», 
отличие которых является в том, что к варианту 2 
добавлен ферментный препарат ROHAMENT CL. 

 



 

 

 

9. Петрова, Т., Н. Пенов, М. Рускова, М. Тамова, 2012. 
Реологические свойства экструдатов чечевицы, I 
Международной научно-практической конференции 
„Инновационные технологии в пищевой и перерабатывающей 
промышленности”, 20-22 ноября 2012 г., Краснодар, Сб. 
материалов, 752-756. 

Резюме: Исследовано влияние влажности исходного 
продукта, температуры и градиента скорости на вязкость 
экструдата из гриса чечевицы, полученном на одношнековом 
экструдере (Brabender 20 DN, Germany). Выявлено, что 
градиент скорости оказывает наибольшее воздействие на 
вязкость экструдатов. 

 

 

10. Рускова, М., Н. Пенов, Т. Петрова, 2013. Воздействие 
отдельных параметров экструзии яблочных выжимок на 
специфический расход энергии, Х Международной научно-
практической конференции ”Пища, Экология, Качество”, ГНУ 
СибНИИП Россельхозакадемии, 223-227. 

Резюме: Яблочные выжимки обрабатывали на одношнековом 
экструдере „Brabender 20 DN”. Для установления влияния 
параметров экструзии яблочных выжимок на удельный расход 
энергии готового продукта применяли метод 
поверхностного отражения с использованием 
рототабельного композиционного плана. В качестве 
независимых переменных были определены количество 
яблочных выжимок, влажность материала, частота 
вращения шнека и температура матрицы. Значения 
удельного расхода энергии варьируют в пределах 37 - 134 
kJ/kg, при чем наиболее сильное воздействие оказывает 
линейный эффект температуры матрицы, следом за ним - 
квадратический эффект. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
IІІ. ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ ИЗДАНИЯ 

 
В списания 

 

11. Руйнова, М., Т. Петрова, Д. Исерлийска, П. Параскова, М. 
Чинан, А. Резорекшън, 2006. Качествени характеристики и 
възприемане от консуматорите на два варианта фъстъци, 
покрити с мед. Хранително-вкусова промишленост, №12, 14-16. 

Резюме: Разработени са два рецептурни варианта фъстъци, 
покрити с мед, различаващи се по съдържанието на сол и 
захар, и начина им на приготвяне.  
Установен е компонентният състав на получените 
продукти и са направени някои химични анализи. 
В специално проектиран щанд по време на Пролетния 
технически панаир 2005 е проведен неформален 
консуматорски тест за установяване начина на възприемане 
на фъстъчените продукти от консуматорите. Двата 
варианта фъстъци, покрити с мед (вариант А и вариант Б) 
са оценени по 9-точкова хедонична скала (от изключително 
не харесвам до изключително харесвам) от участниците в 
теста (n = 200). Получен е рейтинг “средно харесвам” 
(p = 0.05) за двата продукта. Фъстъците, покрити с мед – 
вариант Б се възприемат от 92.5% от участниците, а тези 
от вариант А - от 88.5%. 

 

 

12. Исерлийска, Д., М. Руйнова, Т. Петрова, П. Параскова, А. 
Резорекшън, М. Чинан, 2006. Централно-локален 
консуматорски тест за възприемане на фъстъчено-шоколадов 
крем. Хранително-вкусова промишленост, №7, 15-20. 

Резюме: Проведено е изследване за начина на възприемане 
от консуматорите на фъстъчено-шоколадов крем, аналог на 
щоколадово - фъстъчения крем NutellaTM Продуктът е 
разработен в лабораторни условия по оригинална 
американска рецептура и технология (C. A. Chu and A. 
Resurreccion, 2004). Централно-локален консуматорски тест 
е осъществен по време на Пролетния Технически Панаир 
2005 в Пловдив. Проучването е направено с участието на 
152 консуматори в рамките на пет последователни дни. 
Консуматорският тест е базиран върху използването на 



 

 

три вида 9-точкови хедонични скали: скала за интензивност 
на дадения атрибут, точно както трябва и хедонична скали. 
Данните от консуматорския тест са обработени със SyStat 
1.0.7., 1997 програмен продукт. От анализа на резултатите 
е установено, че фъстъчено - шоколадовият крем се 
възприема от консуматорите в степен, “харесвам средно” по 
9-точковата хедонична скала (изключително не харесвам, 
изключително харесвам). Сензорните атрибути (R2 = 0.76), 
повлияващи в най-голяма степен консуматорското мнение са:  
намазваемост (p = 0.01), шоколадов и най-общ флейвър 
(p = 0.05). 

 

 

13. Петрова, Т., М. Руйнова, Д. Исерлийска, П. Параскова, М. 
Чинан, А. Резорекшън, 2006. Качествени характеристики и 
възприемане от консуматорите на фъстъчени кремове. 
Хранително-вкусова промишленост, №2, 20-22. 

Резюме: Развита е технологията за производство на 
фъстъчени кремове, като са създадени нови продукти на 
база фъстъчено масло, близки до вкуса на българския 
консуматор. 
За да се установи степента на възприемане на тези 
продукти от консуматорите, по време на Пролетния 
пловдивски панаир '2005, в специално проектиран за целта 
щанд, бе проведен неформален консуматорски тест. 
Участниците в теста (n = 200) оценяваха по 9-точкова 
хедонична скала (от „изключително не харесвам” до 
„изключително харесвам”) два вида фъстъчени кремове: 1) 
фъстъчен крем със стафиди, и 2) фъстъчен крем с шоколад, 
стафиди и парчета фъстъци. Фъстъченият крем със 
стафиди бе добре възприет от 83% от консуматорите-
оценители и получи рейтинг „малко харесвам”, който е 
значимо (p = 0.05) по-нисък от този на фъстъчения крем с 
шоколад, стафиди и парченца фъстъци – „средно харесвам” и 
се възприема добре от 94% от участниците в теста. 
Получените продукти са богати на въглехидрати (около 
33%), мазнини (около 30%), протеини (от 14 до 26%), както и 
на различни макро- и микроелементи (К – около 630 mg%; Na - 
около 350 mg%; P - около 140 mg%; Mg - около 100 mg%;). 
Съдържанието на витамин Е във фъстъчените кремове е 
около 6 mg%, а на витамин В1 - около 0,06 mg%. 

 



 

 

14. Исерлийска, Д., М. Руйнова, Т. Петрова, П. Параскова, А. 
Резорекшън, М. Чинан, 2006. Проучване мнението на 
потребителя относно българско фъстъчено масло чрез 
провеждане на масов консуматорски сензорен тест за оценка 
на нов продукт. Хранително-вкусова промишленост, №4, 42-48. 

Резюме: Масов консуматорски тест за сензорна оценка на 
фъстъчено масло беше проведен по време на Пролетен 
Технически Панаир 2005 в Пловдив. Изследването продължи 
пет дни и участие взеха 147 потребители. Сензорната 
оценка се базираше на използването на три вида скали: 
скала за интензитет на дадения атрибут, точно както 
трябва и хедонична скали. Целта на теста беше да се 
проучи мнението на консуматора относно българско 
фъстъчено масло като нов и малко познат продукт на нашия 
пазар. Продуктът беше разработен в два варианта: 1) 
фъстъчено масло с гладка консистенция – вариант А; 2) 
фъстъчено масло с добавени парченца фъстъци – вариант Б. 
Статистическата обработка на резултатите показа, че 
вариант А, както и вариант Б са харесвани в еднаква степен 
от потребителите, “харесвам средно” по 9-точковата 
хедонична скала (изключително не харесвам, изключително 
харесвам). Определени бяха сензорните атрибути, 
повлияващи в най-голяма степен потребителското мнение 
както следва: за вариант А – флейвър и текстура; за 
вариант Б – намазваемост, флейвър и текстура. 

 

 

15. Петрова, Ив., Т. Петрова, Ст. Стамов, 2012. Изследвания 
върху реологията на екструдати от елда. Наука Диетика, №2, 
34-36. 

Резюме: Направено е проучване върху реологичното 
поведение на екструдирана на едношнеков екструдер 
Brabender 20 DN елда. Определено е влиянието на важни 
технологични фактори – концентрация на екструдат, 
температура и скоростен градиент, върху реологичното 
поведение на елдените екструдати в дисперсни системи 
екструдат / вода. Съставени са математични модели за 
влияние на факторите върху вискозитета им. Данните биха 
могли да се ползват при технологични решения за създаване 
на хранителни продукти с изследваните екструдати. 

 



 

 

16. 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 действащи 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. 

 

 

17. Пенов, Н., М. Рускова, Т. Петрова, Ап. Симитчиев, 2013. 
Влияние на процесните променливи върху производителността 
при екструдиране на смеси от ябълкови пресовки и пшеничен 
грис, Хранително-вкусова промишленост, бр. 6-7, 39-41. 

Резюме: Смеси от ябълкови пресовки и пшеничен грис са 
екструдирани на едношнеков лабораторен екструдер 
“BRABENDER 20 DN“ (Германия). Използван е ротатабелен 
централен композиционен план за изследване влиянието на 
съдържанието на ябълкови пресовки в смесите, 
съдържанието на влага, честотата на въртене на основния 
шнек на екструдера и температурата на матрицата, както 
и техните взаимодействия, върху производителността на 
екструдера. По време на опитите честотата на въртене на 
дозиращия шнек, температурите на първа и втора зона са 
фиксирани. Стойностите за производителността на 
машината при екструдиране на смеси от ябълкови пресовки 
и пшеничен грис варират от 3,11 до 9,13 kg/h. Най-голямо 
влияние върху производителността оказва линейният 
ефект на съдържанието на ябълкови пресовки в смесите за 
екструдиране, следван от тези на съдържанието на влага в 
тях и температурата на матрицата, докато честотата на 
въртене на основния шнек на екструдера не оказва 
значително влияние. 

 



 

 

18. Петрова, Т., И. Куликов, С. Кацарова, 2014. Математически 
модел и формули за състав на функционални храни от домати. 
Хранително-вкусова промишленост, бр. 4, 39-42. 

Резюме: Доматите съдържат каротеноиди, полифенолни 
вещества, витамин С. Каротеноидите имат стимулиращо 
действие върху имунната система. Ликопенът 
представлява около 75% от общото съдържание на 
каротеноиди в доматите и е мощен антиоксидант. 
Притежава по-голяма антиоксидантна активност от 
витамини С и Е. Ликопенът блокира вредното влияние на 
остеокластите – клетките, които предизвикват разпадане 
на костната маса. 
Създаден е математически модел за съдържание на ликопен 
в три сорта домати (Николина F1, Joker F1, Townsville F1), въз 
основа на който са съставени примерни формули за изходен 
състав на функционални храни с благоприятно въздействие 
върху костите и понижаване на риска от заболявания, 
свързани с храненето. Максимално съдържание на ликопен 
6,39 mg/100 g се получава в примерна формула, която 
включва смес - 10% от сорт Николина, Joker - 60%, Townsville 
- 30% . 
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19. Руйнова, М., Т. Петрова, 2005. Райската ябълка (Diospyrus 
kaki) – ценна суровина за производство на нектари – I. Научна 
конференция “Хранителна наука, техника и технологии 2005”, 
13 - 14 октомври, Научни трудове на УХТ – Пловдив, LII (2), 
130-135. 

Резюме: В настоящата разработка са изследвани 
възможностите за получаване на нектар от райска ябълка 
(Diospyrus kaki), кайсия (Prunus armeniaca) и други плодове.  
Разработени са моделни опити за установяване на неговия 
компонентен състав, технологията за преработка и 
тяхното влиянието върху качествените показатели на 
готовия продукт. 
На вложените суровини и на нектара, непосредствено след 
тяхната термична обработка, са направени основни 
физикохимични анализи - сухо вещество, pH-стойност, обща 



 

 

киселинност, захари, аскорбинова киселина, β-каротини, 
цвят, минерални елементи. 
Направените анализи и сензорна оценка показват, че в 
комбинация с кайсия плодове райската ябълка е подходяща за 
производство на нектар, който се характеризира със сладко-
кисел вкус, запазени добри вкусови качества, нежна 
консистенция и цвят, свойствен за плодовете, от които е 
получен. 

 

 

20. Петрова, Т., Д. Луднева, М. Руйнова, Б. Бръшлянова, 2005. 
Влияние на компонентния състав върху вискозитета на пюрета 
от картофи. Научна конференция “Хранителна наука, техника и 
технологии 2005”, 13 - 14 октомври, Научни трудове на УХТ – 
Пловдив, LII (2), 136-140. 

Резюме: В настоящата разработка са изследвани 
промените на вискозитета на пюрета от картофи сорт 
Агрия с различни хранителни добавки с цел да се 
предотврати влошаването на консистенцията на 
пюретата по време на съхранение. 
В началния етап на изследването най-добра консистенция 
имат пюретата с по-нисък вискозитет. 

 

 

21. Петрова, Т., Д. Луднева, М. Руйнова, 2005. Влияние на 
ензимната обработка върху динамичния вискозитет на пюре от 
картофи. Годишна научна конференция по химия, 9 – 10 юни 
2005, ПУ - Пловдив, Научни трудове, 33 (5), 87-91. 

Резюме: В настоящата изследователска работа е 
изследвано влиянието на ензимната обработка с α-амилаза 
върху динамичния вискозитет на пюре от картофи. Върху 
стойностите на вискозитета влияние оказват 
температурата на въздействие и количеството на 
добавения ензим. При оптималната температура на 
въздействие на ензима 70ºС стойностите на вискозитета 
при скоростен градиент D = 0,95 (s-1) са следните: I вариант 
– 15,61 (Pa.s), II вариант – 4,65 (Pa.s) и III вариант – 2,66 
(Pa.s), т.е. намалението на вискозитета спрямо контролата 
е почти 3,5 пъти за II вариант и 6 пъти за III вариант.  

 



 

 

22. Петрова, Т., Н. Пенов, 2006. Изследване пригодността за 
сушене на сортове картофи, ПУ – Пловдив, Научни трудове, 
2006 – химия, том 34, кн. 5, 139-144.  

Резюме: В настоящата изследователска работа е проучена 
технологичната годност на различни сортове картофи за 
сушене.  
Съдържанието на влага в изследваните сортове картофи 
Санте, Надежда, Кондор, Наван и Рожен е съответно 76.43; 
73.90; 73.88; 74.84 и 75,87%. 
Изследвана е кинетиката на процеса сушене. Построени са 
кривите на сушене U = f (τ) и кривите на скоростта на 
сушене dU / dτ = f (U). 
Резултатите от сензорната оценка показват, че сушените 
картофи, произведени от сорт Кондор се възприемат най-
добре от консуматорите. 

 

 
23. Бръшлянова, Б., Т. Петрова, 2007. Оценка пригодността на 

сортове домати за производство на консервирани цели белени 
и небелени домати. Научна конференция с международно 
участие "Стара Загора ' 2007", 07-08 юни 2007, 235-238. 

Резюме: Тази изследователска работа е насочена към 
оценка на технологичните качества на сортове домати: 
Бела (контрола), Rio Fuego, Ronko F1 и Chibly F1 за 
производство на стерилизирани цели белени и небелени 
домати. Определени са показателите: разтворими сухи 
вещества, общи захари, киселинност и цвят на суровината.  
Произведената готова продукция се съхранява при 
обикновени складови условия в продължение на три месеца, 
след което е направена органолептична оценка по 
петобалната система.  
Получените резултати от физикохимичния и механичния 
анализ на суровината, както и тези от органолептичната 
оценка на готовата продукция, дават основание да се 
заключи, че от сортовете Rio Fuego, Ronko F1 и Chibly F1 
може да се произвеждат консерви стерилизирани цели 
белени и небелени домати с добро качество. 

 

 

 



 

 

24. Петрова, Т., Н. Пенов, 2007. Хранителни и сензорни 
качества на плодово - фъстъчен пастообразен продукт, Научна 
конференция с международно участие "Стара Загора' 2007", 
07-08 юни 2007 г., 239-244. 

Резюме: Разработени са опитни образци на плодово-
фъстъчен пастообразен продукт в 3 варианта, на които са 
определени физикохимичните показатели: сухо вещество, 
общи захари, общ белтък, съдържание на мазнини, целулоза и 
минерален състав. Изследвани са структурно-механичните 
свойства на пробите и е направена дегустационна оценка по 
ранговия метод от шест членна дегустационна комисия. На 
получените резултати е направен сравнителен анализ. 

 

 
25. Петрова, Т., Н. Пенов, 2008. Хранителни и сензорни качества 

на пастообразен продукт на база фъстъци и зеленчуково пюре, 
Научна конференция с международно участие "Стара Загора' 
2008", 05-06 юни 2008 г.  
http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/ISSUES%20IN%20PL
ANT%20STUDIES/Petrova_Todorka.pdf 

Резюме: Разработени са опитни образци на пастообразен 
продукт на база фъстъци и зеленчуково пюре в 5 варианта, 
на които са определени физикохимичните показатели: сухо 
вещество, общи захари, общ белтък, съдържание на мазнини, 
целулоза и минерален състав. Изследвани са структурно-
механичните свойства на пробите и е направена 
дегустационна оценка по ранговия метод от шест членна 
дегустационна комисия. На получените резултати е 
направен сравнителен анализ. 

 

 

26. Кацарова, С., Н. Пенов, Т. Петрова, 2008. Технологии за 
производство на зеленчуково-млечни храни с билков 
подобрител (съобщение ІІ), Научна конференция с 
международно участие “Хранителна наука, техника и 
технологии 2008”, Научни трудове, УХТ – Пловдив, т. LV, св. 1, 
134-138. 

Резюме: Съчетаването на зеленчукови компоненти с млечни 
в храните води до създаване на формулирани храни с 
повишена усвояемост на хранителните вещества. 



 

 

Разработена е формула и технология за производство на 
вегетариански кюфтета в два варианта в зависимост от 
обработката на вложения грис от леща. Основните 
компоненти в кюфтетата са: I вариант – грис от леща, 
сирене / извара и билков подобрител; II вариант – 
екструдиран грис от леща, сирене / извара и билков 
подобрител. 
На произведените опитни образци от вегетариански 
кюфтета са проведени микробиологични и физикохимични 
изследвания. 

 

 

27. Цонев, П., Н. Пенов, Т. Петрова, М. Рускова, 2012. Физични 
свойства на екструдирани смеси от черен нахут и пшеничен 
грис, IX-ти Национален конгрес по хранене с международно 
участие „Науката за хранене – между дискусиите и 
доказателствата”, Българско дружество по хранене и диететика, 
София, 157-159. 

Резюме: Смеси от черен нахут с едрина на частиците 0.3 и 
1 mm и пшеничен грис в различни съотношения (0, 10, 20, 30, 
40 и 50%) са екструдирани на едношнеков екструдер 
(Brabender 20 DN) при фиксирани честота на въртене на 
дозиращия шнек – 70 min-1; температури на първа, втора 
зона и матрицата – съответно 150, 160 и 160°С; честота на 
въртене на основния шнек – 180 min-1 и степен на компресия 
– 3:1.  
Определени са: специфичен разход на енергия (SME, kJ/kg), 
степен на експанзионен индекс (SEI, %), плътност (ρ, g/cm3) и 
твърдост (H, N) на екструдатите. Установено е, че върху 
степента на експанзия значително влияние има фактора 
„едрина на частиците на нахута” спрямо влиянието на 
фактора „съдържание на пшеничен грис” и случайните 
фактори. Екструдатите с по-голяма експанзия имат по-
малка плътност и твърдост.  

 

 

28. Рускова, М., Т. Петрова, Н. Пенов, 2012. Оползотворяване 
на загубите от преработката на плодове чрез екструзия, IX 
Национална научно-техническа конференция с международно 
участие „Екология и здраве 2012”, 17.05.2012 г., Пловдив, 433-
438. 



 

 

Резюме: При преработката на плодове и зеленчуци се 
получават големи количества вторични продукти, чието 
оползотворяване е крайно наложително. Управлението и 
използването на тези вторични продукти е основно 
направление в решаването на проблема за безотпадни 
технологии и има значителен екологичен и икономически 
ефект. Ефективното използване на тези продукти 
представлява значителен интерес за различни индустрии – 
фуражна, химическа и фармацевтична, консервна, сладкарска. 
 

 

29. Петрова, Т., М. Рускова, Б. Бръшлянова, П. Иванова, 2012. 
Изследване режимите на печене на тиквички и патладжани. 
Научна конференция с международно участие „Хранителна 
наука, техника и технологии 2012”, 19-20 октомври 2012, УХТ - 
Пловдив, 360-361. 

Резюме: Изследвани са режимите на печене на тиквички и 
патладжани, нарязани на филийки с дебелина 5, 7 и 9ºmm, 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%.  

 

 

30. Петрова, Т., Д. Исерлийска, М. Рускова, 2013. Съвременни 
тенденции в употребата на готварска сол, заместители на 
солта и продукти с намалено съдържание на сол. 
Международна научно-практическа конференция „Храни, 
технологии и здраве 2013”, ИИРХ - Пловдив, 7 - 8 ноември 2013, 
Пловдив, сб. доклади, CD - ISBN 978-954-24-0229-9. 

Резюме: Направен е преглед на литературата относно 
съвременните тенденции в употребата на готварска сол, 
подходите за намаляване приема на натрий, използването 
на заместители на солта и разработването на нови 
асортименти и реформулирани продукти с намалено 
съдържание на готварска сол. В обзора са представени 
свойствата на натриевия хлорид, физиологичната му роля в 
организма и здравните ефекти. Намаляването на 



 

 

съдържанието на сол в храните е трудна задача, но това е 
от съществено значение за здравето на населението. 

 

 

31. Исерлийска, Д., Т. Петрова, М. Рускова, 2013. 
Заместителите на мазнини – реална алтернатива за 
разработване на храни с намалено съдържание на мазнини. 
Международна научно-практическа конференция „Храни, 
технологии и здраве 2013”, ИИРХ - Пловдив, 7 - 8 ноември 2013, 
Пловдив, сб. доклади, CD - ISBN 978-954-24-0229-9. 

Резюме: Направен е преглед на литературата относно 
видовете заместители на мазнини и тяхното използване в 
реформулирани продукти с намалено съдържание на мазнини.  
Заместителите на мазнини са вещества, които заместват 
изцяло или част от мазнините в храната и при това тя на 
вкус, текстура и усещане в устата трябва да е подобна на 
оригиналната пълномаслена храна. 
Чрез заместителите на мазнини се преследват две цели, а 
именно: намаляване количеството на мазнини и 
съдържанието на калории в храната. 
Заместителите на мазнини обикновено попадат в една от 
трите категории: на основата на въглехидрати, белтъчини 
или мазнини. За повечето храни се използват няколко 
различни заместители на мазнини, които идват от различни 
източници. Повечето от тях са получени чрез 
преформулиране на съществуващи хранителни съставки 
(например нишестета, гуми, целулоза). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

КНИГИ, УЧЕБНИЦИ 
 

1. Пенов Н., Т. Петрова, 2013. Технология на сушените плодове и 
зеленчуци, ISBN 978-954-24-0228-2, Академично издателство 
на УХТ - Пловдив, С. 236 
 
В учебника са разгледани теоретичните основи на процеса 

сушене – статика, кинетика и динамика на сушилния процес. 
Изяснени са особеностите на хранителните продукти като 
обект на сушене, формите на свързване на водата в тях, както 
и влиянието на водната активност върху микроорганизмите и 
биохимичните промени на продуктите. Отразени са основните 
параметри и свойства на въздуха като сушилен агент. В 
значителен обем са представени различните методи на сушене 
и са застъпени основните съоръжения за реализирането им. 
Систематизирани са знанията за настъпващите промени на 
хранителните продукти по време на сушене. Описани са и някои 
технологични особености при най-често сушените плодове и 
зеленчуци. Разгледани са основните качествени 
характеристики на сушените хранителни продукти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


