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Научни и научно-приложни приноси 

 Чрез изследване на физикохимични и сензорни показатели на 

пандишпанови блатове, обогатени с брашно от тиквени семки в две 

различни количества (5 и 10%) е установено, че увеличаването на 

съдържанието на брашно от тиквено семе води до повишаване на 

съдържанието на протеини, хранителни влакнини и общи 

въглехидрати. Блатовете с 10% брашно от тиквени семки са с най-

високо съдържание на протеини (14,77%), хранителни влакнини 

(2,76%) и общи въглехидрати (75,15%). Те имат и по-добър сензорен 

профил в сравнение с другите проби (Г7-3). 

 Чрез изследване на физични и сензорни показатели на 

пандишпанови блатове без захар, съдържащи различни количества 

пълнозърнесто брашно от лимец (25, 50, 75 и 100%), е установено, 

че от новоразработените блатове с най-добри качествени 

характеристики е този с 50% съдържание на пълнозърнесто брашно 

от лимец (Г8-2; Г8-5). 

 Доказано е, че внасянето на функционални компоненти (20% 

брашно от топинамбур, 35% брашно от какаови люспи или 50% 

пълнозърнесто брашно от лимец) в рецептурния състав на 

пандишпанови блатове води до подобряване на хранителния им 

профил и функционален потенциал, увеличавайки здравословните 

ползи за потребителите. Всички блатове, съдържащи 

функционални компоненти са с понижена енергийна стойност (до 

22,58%) и с повишено съдържание на хранителни влакнини (над 3 g 

/100 g продукт), което ги определя като “източник на хранителни 

влакнини”. Блатът с 20% брашно от топинамбур е с най-ниско 
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съдържание на наситени мастни киселини (под 1,5 g/100 g продукт) 

и може да бъде обозначен с хранителна и здравна претенция 

„намалено съдържание на наситени мазнини”. Блатовете с 50% 

пълнозърнесто брашно от лимец са с най-висока антиоксидантна 

активност (В4-1; В4-5). 

 Установено е, че замяната на пшеничното брашно в пандишпанови 

блатове с брашно от рожков (25 и 50%) води до получаване на 

продукт с по-високо съдържание на хранителни влакнини (2,45 → 

18,28%), протеини (8,44 → 23,93%) и въглехидрати (65,40 → 

86,10%). Замяната на захарта с петмез от рожков (25 и 50%) 

повишава нивото на протеиновото съдържание (8,44 → 12,57%) (В4-

2). 

 Установено е, че замяната на захарта (на 100%) в пандишпанов блат 

с натурални заместители – брашно от мескит (Prosopis alba) и 

кокосова захар води до намаляване на съдържанието на мазнини 

(6,89 → 5,66%) и въглехидрати (58,21 → 23,50%). Пандишпановият 

блат, съдържащ брашно от мескит и кокосова захар, е с понижена 

енергийна стойност (209,98 kcal/100g) – с 37% по-ниска от тази на 

контролния блат, приготвен със захар. Съдържа значително по-

високи нива на хранителни влакнини (2,21 → 9,50%) и може да бъде 

отбелязан като храна „с високо съдържание на хранителни 

влакнини“ (Г7-4).  

 Изследвано е влиянието на съдържащите се в пандишпанов блат 

ябълкови пресовки на прах (10, 25 и 50%), като заместител на 

пшеничното брашно, върху технологичните характеристики на 

тестото, физико-химичните и сензорни качествени характеристики 

на блата. Установено е, че добавянето на брашно от ябълкови 

пресовки в блатовете повишава съдържанието на хранителни 

влакнини и витамин С, като същевременно намалява съдържанието 

на влага, мазнини, въглехидрати и енергийната стойност. 

Пандишпановият блат с 25% съдържание на ябълкови пресовки е 

най-приемлив за дегустаторите по всички сензорни показатели (В4-

8; Г7-1). 

 Изследвани са физичните показатели за качество на 

пандишпанови блатове с добавка на сушени и смлени листа от 
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червена боровинка (5 и 10%), като са сравнени с тези на 

пандишпанов блат, приготвен по традиционна рецепта. Установено 

е, че блатовете с добавка на сушени и смлени листа от червена 

боровинка се характеризират с по-стабилна структура, по-

специфичен мирис, а усещането за сладост е по-слабо изразено в 

сравнение с контролата. Блатовете с добавени 10% изсушени и 

смлени листа от червена боровинка имат силно изразен горчив 

вкус (Г8-3). 

 Проучена е възможността за използване на кокосовото брашно в 

рецептата за пандишпанови блатове с цел подобряване на 

потребителските свойства, физичните и сензорни характеристики 

на блатовете. Разработени са два варианта на пандишпанови 

блатове, при които бялото пшенично брашно частично е заменено с 

кокосово брашно (10 и 20%). Установено е, че новите продукти са с 

добри физични и структурно-механични параметри, както и 

сензорна оценка (Г8-6).  

 Проучена е възможността за влагане на динени кори на прах (15 и 

30%) в пандишпанови блатове. Физичните, цветовите и сензорните 

характеристики на блатовете са съпоставени с тези на контролна 

проба. Установено е, че новоприготвените продукти имат по-добри 

качествени характеристики (Г8-7). 

 Проучена е възможността за влагане на цвекло (Beta vulgaris) на 

прах (10 и 20%) в пандишпанови блатове. Установено е, че 

новоприготвените продукти имат по-високо съдържание на 

протеини (11,33 – 13,59%) и хранителни влакнини, по-ниско 

съдържание на мазнини и енергийна стойност в сравнение с тези на 

контролна проба (Г8-7). 

 Установено е, че пандишпанови блатове с 10 и 20% добавка на 

изсушени и смлени листа от моркови имат много добри физични, 

структурно-механични и сензорни показатели. Сензорният анализ 

показва, че структурата им е финопорестта, мекотата на средината е 

по-малка, мирисът е по-специфичен, а усещането за сладост е по-

слабо изразено спрямо тези на контролата (Г8-9).  

 Установено е, че физикохимичните параметри на пандишпанови 
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блатове от пълнозърнесто овесено брашно, частично заменено (5, 

10 и 15%) с функционален растителен компонент - брашно от сух 

цвят на бъз (Sambucus nigra L.), се различават от тези на 

контролата (пандишпанов блат, приготвен със 100% пшенично 

брашно). Те имат по-ниска абсорбция на вода, pH и влага, като 

същевременно имат по-висока относителна маса и пепелно 

съдържание и запазват първоначалния размер. Патогенни 

микроорганизми, като Escherichia coli, Salmonella sp. и 

Staphylococcus aureus и обикновени колиформи, не са открити в 

контролата и експерименталните проби (Г7-7). 

 Доказано е, че пълнозърнестите брашна от лимец и овес са добър 

източник на хранителни вещества и са подходящи при 

разработването на функционални храни. Изследвани са химичния 

и мастнокиселинния състав на пшенично брашно тип 500, 

пълнозърнесто брашно от лимец и пълнозърнесто брашно от овес, 

както и техния антиоксидантен потенциал. В анализираните 

пълнозърнести брашна преобладава делът на ненаситените мастни 

киселини. Доминираща мононенаситена мастна киселина при 

всички видове брашна е олеиновата киселина, която влиза в 

състава на ω-9 мастните киселини, а от полиненаситените мастни 

киселини доминира есенциалната линолова киселина, която е от 

групата на ω-6. Пълнозърнестото брашно от лимец e с най-висок 

антиоксидантен капацитет (260,34 mMTE/g), определен чрез DPPH- 

тест (Г8-10).  

 Доказани са възможностите за приложение, в различни 

комбинации, на пюре (31%) и лиофилизиран прах (10%) от 

нектарина като захарозаместители в два вида пудинги – с оризово 

(5 и 6%) и царевично нишесте (5 и 6%) (В4-10).  

 Чрез изследване на химичния състав и радикалоулавящата 

способност (DPPH-тест) на 11 образци грах и 4 образци бакла от 

български произход, включени в колекцията, поддържана и 

съхранявана в ИРГР-Садово, е установено, че те са ценен източник 

на протеини и хранителни влакнини и имат висок антиоксидантен 

потенциал (Г7-2). 

 Изследвано е влиянието на включените в състава на черен шоколад 
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без захар, в различни комбинации, стевия (0,01%, 0,03%, 0,04% и 

0,05%), брашно от мескит (10%) и кокосови продукти – кокосово 

брашно (3% и 5%) и кокосово масло (6,99%, 9,97%, 11,96% и 14,95%) 

върху неговия хранителен и сензорен профил. Установено е, че 

увеличаването на количеството на функционалните съставки води 

до повишаване на съдържанието на протеини и мазнини и до 

намаляване на съдържанието на въглехидрати. Резултатите от 

профила на топене на пробите показват, че качествените 

показатели на шоколадите не се влияят съществено от нивото на 

функционалните съставки, което определя доброто им 

възприемане от потребителите (Г7-6). 

 Получен е регресионен математичен модел при екструдиране на 

леща, който описва адекватно връзката между условията на 

процеса (влажност на материала, температура на матрицата, 

температура на втора зона на екструдера, честота на въртене и 

степен на компресия на основния шнек на екструдера) и 

зависимата променлива – степен на експанзионен индекс на 

получените екструдати. Установено е, че най-голямо влияние върху 

степента на експанзионен индекс оказва съдържанието на влага в 

гриса от леща (В4-7). 

 Получен е регресионен математичен модел при екструдиране на 

бобово-зърнена смес с балансиран биохимичен състав (високо 

съдържание на протеини и подчертано добро участие на 

незаменими аминокиселини), състояща се от зрял фасул (50%), 

лимец (40%) и елда (10%), който описва адекватно връзката между 

независимите променливи на процеса (влажност на материала, 

температура на матрицата, честота на въртене и степен на 

компресия на основния шнек на екструдера) и зависимата 

променлива – производителност на процеса. Установено е, че най-

голямо влияние върху производителността оказва квадратичният 

ефект на степента на компресия на шнека (В4-3).  

 Получени са регресионни математични модели при екструдиране 

на нахут, които описват адекватно връзката между условията на 

процеса (съдържание на влага, температура на матрицата, честота 

на въртене на основния и дозиращия шнек на екструдера) и 
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зависимите променливи: специфичен разход на енергия (В4-9), 

производителност (В4-9), степен на експанзионен индекс (В4-6), 

плътност (В4-6), твърдост (В4-4) и промяната на цвета (Г8-11) на 

получените екструдати. Установено е, че най-голямо влияние върху 

специфичния разход на енергия и плътността оказва съдържанието 

на влага в гриса от нахут, а върху производителността и промяната 

на цвета най-голямо е влиянието на фактора честота на въртене на 

дозиращия шнек. Взаимодействието между факторите честота на 

въртене на основния и дозиращия шнек на екструдера има най-

голямо влияние върху твърдостта на екструдатите от нахут. Честота 

на въртене на основния шнек е доминиращ сред изследваните 

входни фактори, оказващи влияние върху степента на 

експанзионен индекс. 

Приложни приноси 

 Разработени са рецептурни състави за получаване на 

пандишпанови блатове с натурални захарозаместители от 

нетрадиционен растителен източник – брашно от рожков (25 и 

50%) и петмез от рожков (25 и 50%) (В4-2). 

 Разработен е рецептурен състав и технология за производство на 

пандишпанов блат с натурални заместители на захарта – брашно от 

мескит (Prosopis alba) и кокосова захар. Полученият нов продукт 

показва сравнително добри технологични характеристики и може 

да бъде обозначен като „източник на хранителни влакнини“ (Г7-4).  

 Чрез метода на диференциалната сканираща калориметрия (DSC) 

са оценени температурните интервали на клейстеризация на 

скорбялата и разхода на енергия по време на печене на различни 

пандишпанови теста, обогатени с функционални съставки (20% 

брашно от топинамбур, 35% брашно от какаови люспи или 50% 

пълнозърнесто брашно от лимец). Установено е, че добавянето на 

функционалните съставки в пандишпановото тесто забавя 

клейстеризацията на скорбялата (Г7-5). 

 Разработен е рецептурен състав и технология за производство на 

пандишпанов блат, подсладен със захар и частична замяна на 

яйчения жълтък с фъстъчена (15 и 30%) и слънчогледова паста 



СПРАВКА ПРИНОСИ 
 

7 

(тахан) (15 и 30%). Установено е, че новоразработените изделия са с 

подобрени физико-химични и структурно-механични параметри, 

както и вкусови качества (Г8-1). 

 Разработени са рецептурни състави и технология за производство 

на пандишпанови блатове от пълнозърнесто овесено брашно, 

частично заменено (5, 10 и 15%) с функционален растителен 

компонент - брашно от сух цвят на бъз (Sambucus nigra L.). 

Получените нови продукти се характеризират с намалено 

съдържание на въглехидрати, повишено съдържание на 

хранителни влакнини и запазен обем спрямо пандишпанов блат, 

приготвен със 100% пшенично брашно (Г7-7).  

 Доказано е, че емулгаторите забавят клейстеризацията на 

скорбялата в пандишпановото тесто. Чрез метода на 

диференциална сканираща калориметрия (DSC) са определени 

промените в температурата на клейстеризация на скорбялата и 

енталпията на ендотермичния преход по време на изпичането на 

пандишпанови блатове, приготвени с три вида емулгатори – 

полиглицеролмоностеарат естер (E475), захарозен стеарат естер 

(E473) и инулин-палмитат естер (HP-25). Наличието на емулгатор в 

пробите влияе както върху температурата на клейстеризация на 

скорбялата, така и върху енталпията на фазовия преход (Г8-4).  
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