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 2. Кратко описание на продукта 

 Разработен е нов продукт от бадеми с добавени ядливи насекоми 

(Регламент (ЕС) 2015/2283), който е с балансиран протеинов състав и с 

хранителна претенция за високо съдържание на хранителни влакнини (Регламент 

(ЕО) № 1924/2006).  

 Предложеният продукт е актуален, използваната технология е практически 

приложима за всички предприятия от преработвателната индустрия в сферата на 

хранително-вкусовата промишленост. 

Проучването и добавянето на нови алтернативни източници на хранителни 

влакнини и протеин има важно значение в постигането на баланс в човешкия 

организъм между нутриентите от животински произход и фитонутриентите. 

Уместното съчетание на протеини от животински и растителен произход е 

свързано с осигуряване на необходимото количество и в най-добро съотношение 

аминокиселини. Разработеният иновативен продукт от бадеми с добавени ядливи 

насекоми, нов алтернативен източник на протеин и хранителни влакнини, има 

потенциал да бъде внедрен в производството при спазване на всички изисквания 

за безопасност.  

 Бадемовите пасти не са традиционни за българските потребители и са 

добра основа за производството на различни кремообразни храни, обогатени с 

насекоми или продукти от тях, с балансиран протеинов състав и с високо 

съдържание на хранителни влакнини. Сравнени с всички други ядки, бадемите са 

най-богати на хранителни вещества и полезни съставки. Те се отличават с 

впечатляващ хранителен профил и превъзхождат всички останали, богати са 
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едновременно на протеини, хранителни влакнини, мазнини, съдържат 

изключително много и разнообразни витамини и минерали (Mirrahimi et al., 2011; 

Laddha et al., 2020). 

На фигура 1 е представена технологичната схема за получаване на 

бадемова паста с брашно от щурци, в таблица 1 е даден химичен състав и 

енергийната стойност на продукта, а на сн.1 – снимка на иновативния продукт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 Технологична схема за получаване на бадемова паста с брашно от 

щурци 

Подаване на бадемовите ядки 

Загряване на пекарната 

Печене 

Охлаждане 

Инспекция 

Едро смилане 

Смесване на бадемовата маса с 
добавките 

Фино смилане 

Пълнене в опаковки 

Етикетиране 

Сол, захар, стабилизатор 

Брашно от щурци 
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Таблица 1 

Химичен състав и енергийна стойност на бадемова паста с брашно от щурци 

(на 100 g продукт) 

 

Показатели 
Измерени 

стойности 

Общи въглехидрати, % 18,67 

Хранителни влакнини, % 11,29 

Белтъци, % 21,79 

Мазнини, % 44,19 

Енергийна стойност,  

kJ 

kcal 

 

2552,06 

609,55 

 

 
 

Сн. 1 Снимка на иновативния продукт 
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