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Introduction. This study had investigated the effects of the addition of 

functional components (Jerusalem artichoke, cocoa husks and einkorn) on 

the color, antioxidants, and functional properties of sponge cakes. 

Materials and methods. The antioxidant activities of sponge cakes were 

evaluated by methods: ABTS, CUPRAC, FRAP and DPPH assay. Sample 

analysis also included measurement of color properties in CIEL*a*b* color 

system using colorimeter. 

Results and discussion. The smallest antioxidant activity was observed in 

100% wheat flour cake (control) evaluated by four methods, as DPPH no 

detected. The antioxidant activity on cocoa husks powder and cake 

prepare with cocoa husks has been reported on the four methods for 

different mechanisms of antioxidant action. The antioxidant activity of 

functional components - cocoa husks powder and einkorn wholemeal flour, 

is the highest determined by CUPRAC-assay (203.75 ± 0.55 mM TE/g DM; 

117.94 ± 0.24 mM TE/g DM) and ABTSassay (107.55 ± 0.68 mM TE/g 

DM; 520.85 ± 5.71 mM TE/g DM), respectively. The sponge cake with 

50% einkorn wholemeal flour could be developed as a functional food with 

more effective antioxidant properties. The lightness (58.50 ± 7.43), a* 

(9.90 ± 1.93) and b* (26.31 ± 0.85) values for crust control were not 

significantly different from those of the cake with einkorn wholemeal flour 

(L* = 60.48 ± 6.27; a* = 9.42 ± 1.69; b* = 25.68 ± 1.44), so 

carotenoids and lutein was considered to give a good approximation to the 

color that einkorn wholemeal flour communicates to cakes. The crumb 
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color on the control sample was similar to that of the cake with einkorn 

wholemeal flour. According to these results, cakes with Jerusalem 

artichoke (ΔE = 6.62) and cocoa husks where (ΔE = 23.53) the total color 

difference was appreciable by the human eye. 

Conclusions. The sponge cake with einkorn wholemeal flour is with more 

effective antioxidant properties. The color on the control was similar to 

that of the cake with einkorn wholemeal flour. 

Въведение. В това проучване е изследвано влиянието от добавянето 

на функционални компоненти (топинамбур, какаови люспи и лимец) 

върху цвета, антиоксидантите и функционалните свойства на 

пандишпанови блатове. 

Материали и методи. Антиоксидантната активност на пандишпановите 

блатове е оценена по методите: ABTS, CUPRAC, FRAP и DPPH. Анализът 

на пробите включва също измерване на цветовите характеристики с 

колориметър по системата CIE Lab. 

Резултати и дискусия. Най-ниската антиоксидантна активност се 

наблюдава за блат със 100% пшенично брашно (контрола), 

определена по четирите метода, като с DPPH не е открита такава. 

Антиоксидантната активност на брашното от какаови люспи и 

блатовете, приготвени с какаови люспи, е изследвана по четирите 

метода, които се различават по механизма на деактивиране на 

свободните радикали. Антиоксидантната активност на функционалните 

компоненти – брашно от какаови люспи и пълнозърнесто брашно от 

лимец е най-висока, определена чрез CUPRAC-анализ (203,75 ± 0,55 

mM TE / g DM; 117,94 ± 0,24 mM TE / g DM) и ABTS (107,55 ± 0,68 mM 

TE / g DM; 520,85 ± 5,71 mM TE / g DM), съответно. Блатът с 50% 

пълнозърнесто брашно от лимец може да бъде разработен като 

функционална храна с по-ефективни антиоксидантни свойства. 

Стойностите за яркост (58,50 ± 7,43), a* (9,90 ± 1,93) и b* (26,31 ± 

0,85) на кората на контролата не се различават значително от тези на 

блата с пълнозърнесто брашно от лимец (L* = 60,48 ± 6,27; a* = 9,42 

± 1,69; b* = 25,68 ± 1,44), тъй като каротеноидите и лутеинът в 

брашното от лимеца придават добър цвят на блатовете. Цветът на 

средината на контролната проба беше подобен на този на блата с 

пълнозърнесто брашно от лимец. Според резултатите за блатовете с 

топинамбур (ΔE = 6,62) и какаови люспи (ΔE = 23,53) общата цветова 

разлика е забележима за окото. 

Заключения. Пандишпановият блат с пълнозърнесто брашно от лимец 

е с по-ефективни антиоксидантни свойства. Цветът на контролата е 

подобен на този на блата с пълнозърнесто брашно от лимец. 
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L.) as functional ingredients in sponge cakes. Carpathian Journal of Food 

Science and Technology, 11 (1), 71-82. 
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The aim of this study was to evaluate the physicochemical and sensory 

characteristics of sponge cakes enriched with carob flour and carob syrup 

as functional ingredients and partial substitutes for wheat flour and sugar. 

Five formulations were prepared: a control cake, sponge cake with 25% 

carob flour, sponge cake with 50% carob flour, sponge cake with 25% 

carob syrup and sponge cake with 50% carob syrup. The replacement of 

wheat flour with carob flour resulted in a higher level of dietary fiber 

(2.45→ 18.28 g/100 g dry weight), protein (8.44 → 23.93 g/100 g dry 

weight) and carbohydrate content (65.40±5.20 → 86.10±2.70 g/100 g 

dry weight). The substitution of sugar with carob syrup increased the level 

of protein content (8.44 → 12.57g/100 g dry weight). Sensory evaluation 

of shape, color, cell size and uniformity, odor, sweetness, aftertaste, 

crumb tenderness was also performed. 

Целта на това изследване е да се оценят физикохимичните и сензорни 

характеристики на пандишпанови блатове, обогатени с брашно от 

рожков и сироп от рожков като функционални съставки и частични 

заместители на пшеничното брашно и захарта. Бяха приготвени пет 

формули: контрола, пандишпанов блат с 25% брашно от рожков, 

пандишпанов блат с 50% брашно от рожков, пандишпанов блат с 25% 

сироп от рожков и пандишпанов блат с 50% сироп от рожков. 

Замяната на пшеничното брашно с брашно от рожков доведе до по-

високо ниво на хранителни влакнини (2,45→ 18,28 g/100 g сухо 

тегло), протеини (8,44 → 23,93 g/100 g сухо тегло) и съдържание на 

въглехидрати (65,40±5,20 → 86,10±2,70 g/100 g сухо тегло). Замяната 

на захарта със сироп от рожков повишава нивото на протеиновото 

съдържание (8,44 → 12,57 g/100 g сухо тегло). Извършена е и 

сензорна оценка по показателите форма, цвят, размер и еднаквост на 

порите, мирис, сладост, послевкус, мекота на средината. 

 

3. T. Petrova, Zh. Goranova, N. Penov, M. Ruskova, A. Simitchiev, 2021. 

Influence of selected parameters on process efficiency during the 

extrusion of bean-einkorn wheat-buckwheat blend. Journal of Mountain 

Agriculture on the Balkans, 24 (1), 312-322. 
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Influence of selected parameters (moisture content, barrel temperature, 

screw speed, and screw compression ratio) on process efficiency during 

the extrusion of bean-einkorn-buckwheat blend at a ratio of 50:40:10 was 

studied. Response surface methodology with combinations of moisture 

content (16, 19, 22, 25, 28%), barrel temperature (120, 140, 160, 180, 

200ºC), screw speed (120, 140, 160, 180, 200 rpm), and screw 

compression ratio (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1) was applied. Feed screw speed 

was fixed at 50 rpm. Feed zone temperature and metering zone 

temperature were kept constant at 100 and 140ºC, respectively. The 

highest values for the process efficiency (7.42 kg/h) were obtained at the 

lowest barrel temperature from the experimental plan, and the lowest 

(3.04 kg/h) - at the highest screw compression ratio. 

Изследвано е влиянието на някои параметри на процеса (съдържание 

на влага, температура на матрицата, честота на въртене и степен на 

компресия на шнека) върху производителността при екструдиране на 

смес от боб, лимец и елда в съотношение 50:40:10. Приложен е 

методът на повърхността на отражението с комбинации от съдържание 

на влага (16, 19, 22, 25, 28%), температура на матрицата (120, 140, 

160, 180, 200°C), честота на въртене (120, 140, 160, 180, 200 min-1) и 

степен на компресия на шнека (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1). Честотата на 

въртене на дозиращия шнек е фиксирана на 50 min-1. Температурата 

на първа и втора зона се поддържат постоянни, съответно на 100 и 

140°C. Най-висока производителност (7,42 kg/h) се получава при най-

ниската температура на матрицата от плана на експеримента, а най-

ниска (3,04 kg/h) - при най-голямата степен на компресия на шнека. 

 

4. Zh. Goranova, T. Angelova, T. Petrova, N. Penov, M. Ruskova, A. 

Simitchiev, 2021. Effect of extrusion process on hardness of chickpea 

extrudates. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 24 (3), 321-

333. 

https://jmabonline.com/en/article/amSWx8qZH2Bi63BiOE5j 
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A study was conducted to investigate the effect of independent variables 

of extrusion process on hardness (H, N) of chickpea extrudates. Second-

order polynomial were compared for the product characteristic as a 

function of moisture content, barrel temperature, screw speed, and feed 

screw speed. Established average values for hardness of the extrudates 

range from 64.72 to 212.74 N, with the highest impact on the hardness 

https://jmabonline.com/en/article/amSWx8qZH2Bi63BiOE5j
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showing the interaction between the screw speed and feed screw speed, 

followed by the squared effects due to the moisture content and screw 

speed. 

Проведено е проучване за изследване влиянието на независимите 

променливи на процеса на екструзия върху твърдостта (H, N) на 

екструдати от нахут. За характеристика на продукта като функция от 

съдържанието на влага, температура на матрицата, честота на въртене 

на основния и дозиращия шнек на екструдера е използван полином от 

втори ред. Установените средни стойности за твърдост на екструдатите 

варират от 64,72 до 212,74 N, като най-голямо влияние върху 

показателя оказва взаимодействието между факторите честота на 

въртене на основния и дозиращия шнек на екструдера, следвано от 

квадратичните ефекти на съдържанието на влага в материала и 

честотата на въртене на основния шнек. 

 

5. Zh. Goranova, M. Baeva, A. Slavov, N. Petkova, G. Uzunova, R. 

Vrancheva, H. Fidan, 2019. Nutritional value and functional properties of 

sponge cakes. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 72 

(12), 1723-1731. 

http://www.proceedings.bas.bg/cgi-bin/mitko/0DOC_abs.pl?2019_c_17 
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This paper presents a study on development of sponge cakes containing 

functional ingredients (Jerusalem artichoke powder, cocoa husks powder 

and einkorn wholemeal flour) and investigates their nutritional value and 

functional properties. The content of dietary fibres are the highest 

(4.31%) in cake prepared with 35% cocoa husks powder in comparison 

with control cake with dietary fibre content only 2.01%. The cake with 

20% Jerusalem artichoke powder (Helianthus tuberosus) contained 

functional physiological component – inulin (soluble dietary fibre) that had 

functional-healthy and technological properties. The energy value of 

sponge cake with 20% Jerusalem artichoke powder was the lowest by 

22.58% lower than control and compared to other cakes was 2–8% lower. 

The results indicated that the sponge cakes with added functional 

ingredients had considerably higher contents of dietary fibre, especially 

insoluble fractions, as well as decreased carbohydrate content, the energy 

value was reduced, the unsaturated fatty acids content was increased. 

Moreover, the cakes were characterized by significantly higher antioxidant 

potential, thus introducing numerous health benefits for the consumer. 

Статията представя изследване върху разработването на 

пандишпанови блатове, съдържащи функционални съставки (брашно 

http://www.proceedings.bas.bg/cgi-bin/mitko/0DOC_abs.pl?2019_c_17
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от топинамбур, брашно от какаови люспи и пълнозърнесто брашно от 

лимец) и изследва тяхната хранителна стойност и функционални 

свойства. Съдържанието на хранителни влакнини е най-високо 

(4,31%) в блата, приготвен с 35% брашно от какаови люспи, в 

сравнение с контролния блат със съдържание на хранителни влакнини 

само 2,01%. Блатът с 20% брашно от топинамбур (Helianthus 

tuberosus) съдържа функционален физиологичен компонент - инулин 

(разтворими хранителни влакнини), който има функционално-

здравословни и технологични свойства. Енергийната стойност на 

пандишпановия блат с 20% брашно от топинамбур е най-ниска, с 

22,58% по-ниска от контролата, в сравнение с другите блатове е с 2 –

 8% по-ниска. Резултатите показват, че пандишпановите блатове с 

добавени функционални съставки имат значително по-високо 

съдържание на хранителни влакнини, особено неразтворими фракции, 

както и намалено съдържание на въглехидрати, енергийната стойност 

е намалена, съдържанието на ненаситени мастни киселини е 

увеличено. Освен това блатовете се характеризират със значително 

по-висок антиоксидантен потенциал, като по този начин въвеждат 

многобройни ползи за здравето на потребителя. 

 

6. T. Angelova, Zh. Goranova, T. Petrova, N. Penov, 2021. Effect of 

selected parameters on sectional expansion index and bulk density during 

the extrusion of chickpea instant semolina. Journal of Food Science and 

Technology-Ukraine, 15 (2), 79-84. 

https://www.scilit.net/article/cf402a942ac3ac2b9782532422050a00  

ISSN-print: 2073-8684, ISSN-online: 2409-7004       IF - 1.25 

The extrusion process is one of the most popular in food technologies. It is 

with a low cost and short time. A four-factor Response surface 

methodology central composite rotatable design was used to study the 

effect of moisture content, barrel temperature, screw speed, and feed 

screw speed on sectional expansion index (SEI) and bulk density during 

extrusion of chickpea instant semolina for the instant product. The lowest 

value for the SEI was 102% (20% moisture content, 150ºC barrel 

temperature, 190 rpm screw speed, and 65 rpm feed screw speed) and 

the highest value was 137% (23% moisture content, 160ºC barrel 

temperature, 170 rpm screw speed, and 50 rpm feed screw speed). The 

regression models for the investigated responses were highly significant 

(according to P-value) with satisfactory coefficients of determination (R2) 

0.894 and 0.957. These results show that the predicted models for the 

investigated responses are adequate, indicating that the second-order 
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polynomial model could be effectively used to represent the relationship 

between the selected parameters. The study showed that the expansion 

was influenced by moisture and temperature and it increased with 

increasing temperature for moisture content from 20 to 23% and after 

that decreased. Bulk density decreased with increasing feed moisture and 

barrel temperature in the extruder. The bulk density varied from 79 to 

116 kg/m3 for both samples (23% moisture content, 160ºC barrel 

temperature, 170 rpm screw speed, and 50 rpm feed screw speed) and 

(20% moisture content, 150ºC barrel temperature, 150 rpm screw speed, 

and 65 rpm feed screw speed). The most important consequences for the 

science and practice resulting from the conducted research are that the 

resulting extrudates after grinding can be successfully used for the 

preparation of instant products with good characteristics, such as bulk 

density and sectional expansion index. 

Процесът на екструдиране е един от най-популярните в хранителните 

технологии. Той е с ниска цена и протича за кратко време. Използван 

е ротатабелен централен композиционен план и е приложен метода на 

повърхността на отражението за изследване на влиянието на 

съдържанието на влага, температурата на матрицата, честота на 

въртене на основния и на дозиращия шнек на екструдера върху 

степента на експанзионен индекс (SEI) и плътността при екструдиране 

на грис от нахут за получаване на инстантен продукт. Най-ниската 

стойност за SEI е 102% (съдържание на влага 20%, температура на 

матрицата 150ºC, честота на въртене на основния шнек 190 min-1 и 

честота на въртене на дозиращия шнек 65 min-1), а най-високата 

стойност е 137% (съдържание на влага 23%, температура на 

матрицата 160ºC, честота на въртене на основния шнек 170 min-1 и 

честота на въртене на дозиращия шнек 50 min-1). Регресионните 

модели описват изследвания процес с висока точност (според P-

стойността) при коефициенти на детерминация (R2) 0,894 и 0,957. 

Тези резултати показват, че прогнозираните модели за изследваните 

показатели са адекватни, което показва, че полиномният модел от 

втори ред може ефективно да се използва за представяне на връзката 

между избраните параметри. Проучването показва, че експанзията се 

влияе от влагата и температурата и се увеличава с повишаване на 

температурата при съдържание на влага от 20 до 23% и след това 

намалява. Плътността намалява с увеличаване на влажността и 

температурата на матрицата. Плътността варира от 79 до 116 kg/m3 и 

за двете проби (съдържание на влага 23%, температура на матрицата 

160ºC, честота на въртене на основния шнек 170 min-1 и честота на 
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въртене на дозиращия шнек 50 min-1) и (съдържание на влага 20%, 

температура на матрицата 150ºC, честота на въртене на основния 

шнек 150 min-1 и честота на въртене на дозиращия шнек 65 min-1). 

Най-важните изводи за науката и практиката, произтичащи от 

проведените изследвания, са, че получените екструдати след смилане 

могат успешно да се използват за приготвяне на инстантни продукти с 

добри характеристики, като плътност и степен на експанзионен 

индекс. 

 

7. M. Ruskova, Zh. Goranova, T. Petrova, N. Penov, 2021. The effect of 

extrusion conditions on the expansion of lentil extrudates. Journal of 

Mountain Agriculture on the Balkans, 24 (2), 349-364. 

https://jmabonline.com/en/article/W6YrZ4rnGOJDb9YHo2PP 

ISSN  1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)   

Lentil semolina was extruded in a laboratory single screw extruder  

(Brabender 20 DN, Germany). Effects of moisture content, barrel 

temperature, metering zone temperature, screw speed, and screw 

compression ratio on the sectional expansion index 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, 184°C), barrel temperature (136, 150, 160, 170, 

184°C), 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. 

Sectional expansion index (SEI), the ratio of diameter of extrudate and 

the diameter of die, was used to express the expansion of extrudate. The 

average SEI values ranged from 1.09 to 1.86. Statistical analysis showed 

that feed moisture content had the highest effect on the sectional 

expansion index. 

Грисът от леща е екструдиран в лабораторен едношнеков екструдер 

(Brabender 20 DN, Германия). Изследвано е влиянието на 

съдържанието на влага, температурата на матрицата, температурата 

на II-ра зона, честота на въртене и степен на компресия на шнека 

върху степента на експанзионен индекс на екструдираните продукти. 

Приложен е метода на повърхността на отражението с комбинации от 

съдържание на влага (18, 22, 25, 28, 32%), температура на II-ра зона 

(136, 150, 160, 170, 184°C), температура на матрицата (136, 150, 160, 

170, 184°C), честота на въртене на шнека (132, 160, 180, 200, 228 

min-1) и степен на компресия на шнека (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1). 

Честотата на въртене на дозиращия шнек е фиксирана на 70 min-1. 

https://jmabonline.com/en/article/W6YrZ4rnGOJDb9YHo2PP
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Температурата на първа зона се поддържа постоянна при 150ºC. 

Степента на експанзионен индекс (SEI), съотношението на диаметъра 

на екструдата и диаметъра на дюзата на матрицата, се използва за 

изразяване на експандирането на продукта. Средните стойности на 

SEI варират от 1,09 до 1,86. Статистическият анализ показва, че 

съдържанието на влага оказва най-голямо влияние върху степента на 

експанзионен индекс. 

 

8. Zh. Goranova, G. Nakov, T. Petrova, M. Momchilova, K. Khvostenko, 

2022. Improvement of quality characteristics of sponge cakes using apple 

pomace powder. Journal of Food Science and Technology-Ukraine, in 

press. 

ISSN-print: 2073-8684, ISSN-online: 2409-7004       IF - 1.25 

This study aimed to assess the influence of apple pomace powder on 

technological characteristics of the batter, physic-chemical and sensory 

quality characteristics of sponge cake. Apple pomace powder (10%, 25%, 

and 50%) was incorporated into sponge cakes formulation by replacing an 

equivalent amount of wheat flour. Evaluation of the pasting properties of 

flour mixtures showed that the peak viscosity ranged from 330.00 to 

731.00 UB and its value decreased with increasing mass fraction of apple 

pomace powder. At the same time, the pasting temperature for mixtures 

is in the range of 60.50 to 61.78°C and it slightly decreases for the 

samples with apple by-products. It was found that the specific gravity of 

sponge cake batter increases with powder use (from 0.72 ± 0.02c to 0.78 

± 0.03d), which is due to the high dietary fiber content. Results showed 

that the volume of the cakes with apple pomace was smaller than this of 

cake control (245.00 ± 6.22 cm3) as the volume of the cake with 50% 

apple pomace powder had the smallest volume (215.00 ± 7.32cm3). The 

greatest porosity was observed in the cake control (66.34 ± 1.72%) and 

cake with 25% apple pomace powder (65.15 ± 1.07%). The water-

absorbing capacity of the cake control (312.60 ± 3.15%) is the lowest 

than that of the cakes with apple pomace powder. Apple pomace 

contributed to the brownish color of cakes and the pleasant taste of fresh 

apple. Cakes with 25% and 50% apple pomace were characterized by 

attractive brown color, small size and proper distribution of pores, high 

sensory characteristics. In a conclusion, apple pomace powder can be 

successfully used as a functional and nutritionally valuable substitute for 

wheat flour, without significant deterioration of the technological quality of 

products. 
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Това изследване има за цел да оцени влиянието на ябълкови пресовки 

на прах върху технологичните характеристики на тестото, физико-

химичните и сензорните качествени характеристики на 

пандишпановия блат. Ябълкови пресовки на прах (10%, 25% и 50%) 

бяха включени във формулираните пандишпанови блатове чрез 

замяна на еквивалентно количество пшенично брашно. Оценката на 

слепващите свойства на брашнените смеси показа, че пиковият 

вискозитет варира от 330,00 до 731,00 UB и стойността му намалява с 

увеличаване на масовата част на ябълковите пресовки на прах. В 

същото време температурата на слепване за смесите е в диапазона 

60,50 - 61,78°C и леко намалява за пробите с ябълковите вторични 

продукти. Установено е, че специфичното тегло на тестото за 

пандишпан се увеличава с включването на ябълкови пресовки на прах 

(от 0,72 ± 0,02c до 0,78 ± 0,03d), което се дължи на високото 

съдържание на хранителни влакнини. Резултатите показват, че обемът 

на пандишпановите блатове с ябълкови пресовки е по-малък от този 

на контролния блат (245,00 ± 6,22 cm3), като обемът на блата с 50% 

ябълкови пресовки е най-малък (215,00 ± 7,32 cm3). Най-голяма 

шупливост се наблюдава при контролата (66,34 ± 1,72%) и блата с 

25% ябълкови пресовки на прах (65,15 ± 1,07%). Водопоглъщащата 

способност на контролата (312,60 ± 3,15%) е най-ниска в сравнение с 

тази на блатовете с ябълкови пресовки на прах. Ябълковите пресовки 

допринасят за кафявия цвят на блатовете и приятния вкус на свежа 

ябълка. Блатовете с 25% и 50% ябълкови пресовки се характеризират 

с атрактивен кафяв цвят, малък размер и правилно разпределение на 

порите, високи сензорни показатели. В заключение, ябълковите 

пресовки могат да се използват успешно като функционален и 

хранително ценен заместител на пшеничното брашно, без значително 

влошаване на технологичното качество на продуктите. 

 

9. T. Angelova, Zh. Goranova, M. Ruskova, A. Simitchiev, T. Petrova, N. 

Penov, 2021. Effect of selected parameters on process efficiency and 

energy consumption during the extrusion of chickpea instant semolina for 

the development of functional food. Journal of Mountain Agriculture on the 

Balkans, 24 (2), 322-335. 

https://jmabonline.com/en/article/SfLoTAdle9FbafQcRNLW  

ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online) 

Chickpea (Cicer arietinum L.) is the third most important legume in the 

world after dry beans and dry peas. Extrusion involves the extruding of 

granular material under high pressure and high temperature. Such 
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method of treatment makes extrudates produced from natural ingredients, 

i.e. chickpea, suitable for production of wide range of food products and 

guarantees their prolonged shelf-life.  

The aim of the study was to evaluate the impact of selected parameters 

on process efficiency and energy consumption during the extrusion of 

chickpea instant semolina for the development of functional food. The 

regression models for the investigated responses were highly significant 

(according to P-value) with satisfactory coefficients of determination (R2) 

0.84 and 0.91. These results show that the predicted models for the 

investigated responses are adequate, indicating that the second-order 

polynomial model could be effectively used to represent the relationship 

between the selected parameters. The study showed that process 

efficiency of the extruded chickpea semolina increased with raising the 

feed screw speed and decreased with raising the moisture content. The 

specific mechanical energy decreases with increasing moisture content 

and temperature. 

Нахутът (Cicer arietinum L.) е третата по значение в света бобова 

култура след сухия фасул и сухия грах. Екструзията включва 

екструдиране на гранулиран материал под високо налягане и висока 

температура. Такъв метод на обработка прави екструдатите, 

произведени от натурални съставки (нахут), подходящи за 

производство на широка гама хранителни продукти и гарантира 

техния удължен срок на годност.  

Целта на изследването е да се оцени въздействието на избрани 

параметри върху производителността на процеса и специфичната 

механична енергия при екструдирането на грис от нахут за 

разработване на функционална храна. Регресионните модели за 

изследваните променливи са адекватни (съгласно Р-стойността) при 

коефициенти на детерминация (R2) 0,84 и 0,91. Тези резултати 

показват, че полиномният модел от втори ред може да се използва 

ефективно, за да се представи връзката между избраните параметри. 

Може да се обобщи, че производителността на процеса екструзия се 

увеличава с повишаване честотата на въртене на дозиращия шнек и 

намалява с повишаване на съдържанието на влага. Специфичната 

механична енергия намалява с увеличаване на влагосъдържанието и 

температурата. 

 

10. D. Mihaylova, A. Popova, Zh. Goranova, D. Petkova, P. Doykina, A. 

Lante, 2021. The Perspective of Nectarine Fruit as a Sugar Substituent in 

Puddings Prepared with Corn and Rice Starch. FOODS, 10, 2563 (1-15). 
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https://www.mdpi.com/2304-8158/10/11/2563 

ISSN: 2304-8158     IF - 4.35; SJR - 0.774 

It has been long recognized that fruits are healthy diet compounds as they 

are excellent sources of health-beneficial bioactive components 

(polyphenols, minerals, vitamins, organic acids, etc.). The diversification 

of the consumer’s taste calls for an expansion of food options and novel 

ingredients. Puddings are a well-known food choice introduced in the 

human diet at a very early age because of their easy and high digestion. 

Four formulations with two types of starch (corn and rice) were selected 

as object of analysis. Nectarines were incorporated as a purée, and 

lyophilized powder. The nectarine variety “Gergana”, used for the 

preparations, is a local variety with proven beneficial properties. The study 

aimed at analyzing the physical (moisture, ash, color, water-holding 

capacity, water activity, density and syneresis), textural (firmness, 

gumminess, cohesiveness, springiness, and chewiness), nutritional, and 

sensory characteristics of the nectarine-enriched puddings. The outcomes 

obtained from this study provided significant information about the 

possible application of the formulations in the children’s daily menus. All 

four formulations had distinct peachy aroma. The formulations prepared 

with nectarine purée resulted in a better sensory perception about their 

texture, and better water-holding capacity. At this point, the formulation 

prepared with lyophilized fruit and rice starch has the most promising 

results. Sufficient evidence leads to further exploration of the perspective 

of fruit-enriched puddings in order to improve their technological and 

health-promoting properties. 

Отдавна е известно, че плодовете са основни компоненти в 

здравословното меню, тъй като са отлични източници на полезни за 

здравето биоактивни компоненти (полифеноли, минерали, витамини, 

органични киселини и др.). Диверсификацията на вкуса на 

потребителите изисква разширяване на хранителните възможности и 

нови съставки. Пудингите са добре познат избор на храна, въведена в 

диетата на човека в много ранна възраст, тъй като са лесни за  

храносмилане и усвояеми. Като обект на анализ бяха избрани четири 

формули с два вида нишесте (царевично и оризово). Нектарините бяха 

включени като пюре и лиофилизиран прах. Сортът нектарина 

“Гергана”, използван за приготвяне на формулите, е местен сорт с 

доказани полезни свойства. Изследването има за цел да анализира 

физични (влага, пепел, цвят, водозадържащ капацитет, водна 

активност, плътност и синерезис), текстурни (твърдост, лепкавост, 

кохезивност, еластичност и жилавост), хранителни и сензорни 
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характеристики на пудинги, обогатени с нектарини. Резултатите, 

получени от това проучване, предоставиха значителна информация за 

възможното приложение на формулите в ежедневните менюта на 

децата. И четирите формули имаха отчетлив аромат на праскова. 

Съставите, приготвени с пюре от нектарини, доведоха до по-добро 

сетивно възприятие за тяхната текстура и по-добър водозадържащ 

капацитет. Формулата, приготвена с лиофилизирани плодове и 

оризово нишесте, има най-обещаващи резултати. Необходимо е 

продължаване на изследванията на обогатените с плодове пудинги с 

цел подобряване на техните технологични и здравословни свойства. 

 

 

Г7. Научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази данни с научна информация 

 

1. Zh. Goranova, 2021. Effect of apple pomace powder addition on 

nutritional and functional properties of sponge cakes. Journal of Mountain 

Agriculture on the Balkans, 24 (1), 275-287. 

https://jmabonline.com/en/article/ohKa3fIsyvPky8ybGoFG  

ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online) 

There is an increased interest to utilization food industry by-products by 

reincorporating them into the food chain. In this study the valorisation of 

an apple pomace, a by-product remaining after juice extraction, was 

investigated. The apple pomace was incorporated into cake formulation at 

the level of 10%, 25% and 50%, based on wheat flour weight. The 

volume of sponge cakes decreased with increase in pomace. The addition 

of apple pomace powder in cakes increased fibre (9.89 – 14.76%), 

vitamin C, while decreased moisture (24.28 – 28.39%), lipid (4.44 – 

5.40%), carbohydrate (42.74 – 48.68%) and energy value (237.90 – 

273.60 kcal/100g product). The results of sensory evaluation revealed 

that the products with 10 and 25% apple pomace had higher evaluation 

for appearance, aroma, taste, uniformity crumb pores. Cake with 25% 

apple pomace powder was the most acceptable for all sensory evaluation 

parameters. There was a decrease for the previously mentioned sensory 

parameters among cakes prepared with 50% apple pomace. According to 

the study, apple pomace as ingredient in developing alternative functional 

products by the food industry could be suggested. 

Има повишен интерес към използването на отпадните продукти от 

хранителната промишленост чрез повторното им включване в 

хранителната верига. В това проучване беше изследванo влиянието на 
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добавянето наа ябълкови пресовки, отпаден продукт, останал след 

екстракция на сок, върху качеството на пандишпанови блатове. 

Пшеничното брашно в състава на пандишпанови блатове е заместено с 

10%, 25% и 50% брашно от ябълкови пресовки. Обемът на 

пандишпановите блатове намалява с увеличаване количеството на 

пресовките. Добавянето на брашно от ябълкови пресовки в блатовете 

повишава съдържанието на хранителни влакнини (9,89 – 14,76%), 

витамин С, като същевременно намалява влагата (24,28 – 28,39%), 

мазнините (4,44 – 5,40%), въглехидратите (42,74 – 48,68%) и 

енергийната стойност (237,90 – 273,60 kcal/100g продукт). 

Резултатите от сензорната оценка показват, че продуктите с 10% и 

25% ябълкови пресовки имат по-високи оценки за външен вид, 

аромат, вкус, еднаквост на порите. Блатът с 25% ябълкови пресовки е 

най-приемлив за дегустаторите по всички параметри на сензорна 

оценка. Наблюдава се леко намаление за споменатите по-горе 

сензорни параметри сред блатовете, приготвени с 50% ябълкови 

пресовки. Според проучването може да се предложи брашното от 

ябълкови пресовки като съставка при разработването на алтернативни 

функционални продукти. 

 

2. M. Sabeva, Zh. Goranova, 2021. Chemical composition and 

antioxidant potential of some pea and faba bean cultivars from Bulgaria. 

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 24 (3), 308-320. 

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_20-1_part_3_2017.pdf 

ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online) 

The National collection of pea (Pisum sativum L.) and faba bean (Vicia 

faba L.), stored in the Genebank of IPGR Sadovo, contains germplasm, 

heterogeneous in biological status, origin and type of material. The 

biological characteristics of pea and faba bean, their plasticity and 

extremely large diversity of spring and winter varieties, allow them to be 

grown successfully as a winter and spring crop. The content of protein in 

winter pea was in the range of 24.43% to 28.44%, in spring pea from 

23.67% to 26.43%. For the vegetable pea varieties this indicator ranges 

of 25.47 to 27.75%. Faba bean also had significantly highest protein 

content (25.24% – 28.21%). Crude dietary fibre values of winter and 

spring pea genotypes were in the range of 3.24% to 4.35%. For vegetable 

pea mean value of the indicator was 4.53%. The content of crude fibre in 

faba bean was in the range of 5.12% to 6.34%. The antioxidant potential 

of the pea and faba bean cultivars was tested using DPPH method. Faba 

bean had significantly higher antioxidant activity than pea (4042.43-

http://rimsa.eu/images/perennial_plants_vol_20-1_part_3_2017.pdf
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4387.55 μmol Trolox/100 g and 3971.71-4220.65 μmol Trolox/100 g 

respectively). The results of the present study showed pea cultivars and 

faba bean, to be a potentially valuable legume crops with high antioxidant 

potential and source of protein and dietary fibre. 

Националната колекция от грах (Pisum sativum L.) и бакла (Vicia faba 

L.), съхранявана в ген банката на ИРГР-Садово, съдържа зародишна 

плазма, разнородна по биологичен статус, произход и тип на 

материала. Биологичните особености на граха и баклата, 

пластичността им и изключително голямото разнообразие от пролетни 

и зимни сортове, дават възможност те да се отглеждат успешно като 

зимна и пролетна култура. Съдържанието на протеин при зимните 

форми грах варира от 24.43% до 28.44% , при пролетните от 23.67% 

до 26.43%. Типично зеленчуковите сортове грах съдържат протеин от 

25.47% до 27.75%. Като зърнено-бобова култура, баклата също има 

високо съдържанието на протеин (25.24% – 28.21%). Стойностите на 

сурови влакнини при зимните и пролетните форми грах е от 3.24% до 

4.35%, а при зеленчуковите средната стойност на показателя е 4.53%. 

Съдържанието на сурови влакнини в баклата е в границата от 5.12% 

до 6.34%. Антиоксидантният потенциал на сортовете грах и бакла е 

тестван по метода DPPH. Баклата има значително по-висока 

антиоксидантна активност от граховите зърна (4042.43-4387.55 μmol 

Trolox/100g и 3971.71-4220.65 μmol Trolox/100g). Резултатите от 

настоящото проучване показват, че сортовете грах и бакла са 

потенциално ценни бобови култури с висок антиоксидантен 

потенциал, източник на протеини и хранителни влакнини. 

 

3. Zh. Goranova, K. Khvostenko, T. Petrova, 2020. Quality parameters of 

semi-finished sponge cake enriched with pumpkin by-products. Journal of 

Food Science and Technology-Ukraine, 14 (3), 54-61. 

https://journals.onaft.edu.ua/index.php/foodtech/article/view/1792 

ISSN / eISSN: 2073-8684 / 2409-7004   IF - 0.07 

Nowadays, there is growing demand for flour-based products that only 

contain natural ingredients and are highly nutritional. This tendency 

promotes further research to find new raw materials for their production. 

Using by-products of pumpkin processing is a promising way to solve this 

problem due to their chemical content. In this research, the 

physicochemical and sensory properties of sponge cake enriched with 

pumpkin seed powder in two different quantities (5% and 10%) have 

been studied. Sensory evaluation of sponge cakes with pumpkin seed 

powder has revealed very high consumer acceptance. It has been 

https://journals.onaft.edu.ua/index.php/foodtech/article/view/1792
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established that the semi-finished cake with 5% of pumpkin seed powder 

added decreased in volume (229.00±5.17cm3), compared with the control 

(255.00±5.07 cm3). Higher porosity was observed in the control sample 

(65.62±1.41%) and in the sample with 5% of pumpkin seed powder 

added (64.20±1.00%). The water-absorbing capacity of the control 

sample (312.60±3.15%) was the lowest, compared with that of the 

samples containing 5 and 10% of pumpkin by-products. The lowest values 

of the crust chroma were in the cake samples containing 10% of pumpkin 

seed powder. The colour of the crust and crumb in the control was similar 

to that in the cake with 5% of pumpkin seed powder. An increase in the 

proportion of pumpkin seed powder from 0 to 10% resulted in an increase 

in the protein content, fibre, and total carbohydrates. The cake samples 

with 10% of pumpkin seed powder were the highest in protein (14.77%), 

fibre (2.76%), and total carbohydrates (75.15%). The results of sensory 

evaluation have shown that the semi-finished sponge cake enriched with 

10% of pumpkin seed powder had better sensory properties, a more 

acceptable shape, smell, texture of the crumb, colour, and taste, 

compared with other samples. 

В днешно време нараства търсенето на продукти на основата на 

брашно, които съдържат само естествени съставки и са високо 

хранителни. Тази тенденция насърчава по-нататъшни изследвания за 

намиране на нови суровини за тяхното производство. Използването на 

вторични продукти от преработката на тиква е перспективен начин за 

решаване на този проблем, поради тяхното химично съдържание. В 

това проучване са изследвани физикохимичните и сензорни свойства 

на пандишпанов блат, обогатен с брашно от тиквени семки в две 

различни количества (5 и 10%). Сензорната оценка на 

пандишпановите блатове с брашно от тиквени семки показва много 

високо приемане от потребителите. Установено е, че полуфабрикатът с 

добавено 5% брашно от тиквено семе е с намален обем (229,00 ± 5,17 

cm3), в сравнение с контролата (255,00 ± 5,07 cm3). По-висока 

порьозност се наблюдава в контролната проба (65,62 ± 1,41%) и в 

пробата с добавени 5% брашно от тиквеното семе (64,20 ± 1,00%). 

Водопоглъщащата способност на контролната проба (312,60 ± 3,15%) 

е най-ниска в сравнение с тази на пробите, съдържащи 5 и 10% 

вторични продукти от тикви. Най-ниските стойности за цвета на 

кората имат блатовете, съдържащи 10% брашно от тиквени семки. 

Цветът на кората и средата в контролата е подобен на този на блата с 

5% брашно от тиквено семе. Увеличаването на съдържанието на 

брашно от тиквено семе от 0 до 10% води до увеличаване на 
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съдържанието на протеини, влакнини и общите въглехидрати. 

Блатовете с 10% брашно от тиквени семки са с най-високо 

съдържание на протеини (14,77%), влакнини (2,76%) и общи 

въглехидрати (75,15%). Резултатите от сензорна оценка показват, че 

полуготовият пандишпан, обогатен с 10% брашно от тиквено семе, 

има по-добри сензорни свойства, по-приемлива форма, мирис, 

текстура на средата, цвят и вкус, в сравнение с другите проби. 

 

4. Zh. Goranova, T. Petrova, M. Baeva, S. Stefanov, 2020. Effect of 

natural sugar substitutes – mesquite (Prosopis alba) flour and coconut 

(Cocos nucifera L.) sugar on the quality properties of sponge cakes. 

Ukrainian Food Journal, 9 (3), 561-574. 

https://nuft.edu.ua/doi/doc/ufj/2020/3/6.pdf 

ISSN / eISSN: 2304-974X / 2313-5891    

Introduction. The aim of the research was to evaluate the physico-

chemical and microbiological characteristics of sponge cakes with natural 

sugar substitutes – mesquite (Prosopis alba) flour and coconut (Cocos 

nucifera L.) sugar. 

Materials and methods. The sponge cake was prepared from wheat flour, 

sugar, eggs with the addition of Coconut sugar and mesquite flour in ratio 

3:1 as natural sugar substitutes. The sponge cakes with 100% sugar 

substitutes were processed at constant regime of baking concurrent with 

that of the control sample. 

Results and discussion. Specific volume of cakes varied between 

2.92±0.10 cm3/g and 3.13±0.11 cm3/g. In this studying the volume of 

the cake with sugar substitutes was smaller than this of cake control 

(219.00±2.07 cm3). The greatest porosity was observed in the cake 

control (63.23±1.30%). The water-absorbing capacity of the cake with 

coconut sugar and mesquite flour (315.60±3.08%) is the lowest than that 

of the cakes cake control. Baking losses of all the samples were in the 

range of 15.27–17.55%. Sugar substituted cakes had less baking loss and 

was statistically different from control. Cake crust of control sample had 

the highest values of L* (58.46±2.25), a* (9.56±0.62) and b* 

(25.31±0.82). The crumb and crust color of cake with coconut sugar and 

mesquite flour mix was brownish and darker than cake control crumb and 

crust. The highest fat content was defined in the sample control (6.89%) 

and the lowest content was in the cake with coconut sugar and mesquite 

flour (5.66%). The highest percentage of carbohydrate was determined in 

the control (58.21%), as with the lowest content was the cake with 

coconut sugar and mesquite flour (23.50%). It is important to note that 

https://nuft.edu.ua/doi/doc/ufj/2020/3/6.pdf
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sponge cake with natural sugar substitutes could be tagged as foods and 

could support the claim “with high content of dietary fiber”. The energy 

value of the cake with coconut sugar and mesquite flour being the lowest 

– 209.98 kcal/100g of product, with 37% lower than the control cake. 

From microbiologycal point of view results of to the first day of storage at 

room temperature, no evidence of pathogenic bacteria and mold was 

detected on the samples. 

Conclusions. The sponge cake made with composite coconut sugar and 

mesquite flour exhibited fairly good technological characteristics. From a 

functional and nutritional point of view, these cakes contained significantly 

higher levels of dietary fiber than the traditional bakery products prepared 

with sugar. 

Въведение. Целта на изследването е да се оценят физико-химичните и 

микробиологичните характеристики на пандишпанови блатове с 

натурални заместители на захарта – брашно от мескит (Prosopis alba) и 

кокосова (Cocos nucifera L.) захар. 

Материали и методи. Пандишпановият блат е приготвен от пшенично 

брашно, захар, яйца, с добавка на кокосова захар и брашно от мескит 

в съотношение 3:1, като естествени заместители на захарта. 

Пандишпановите блатове със 100% заместители на захарта се 

приготвят при постоянен режим на печене, съвпадащ с този на 

контролната проба. 

Резултати и дискусия. Специфичният обем на блатовете варира между 

2,92±0,10 cm3/g и 3,13±0,11 cm3/g. При това изследване обемът на 

блатовете със заместители на захарта е по-малък от този на 

контролната проба (219,00±2,07 cm3). Най-голяма порьозност се 

наблюдава при контролния блат (63,23±1,30%). Водопоглъщащата 

способност на блата с кокосова захар и мескитово брашно 

(315,60±3,08%) е най-ниска в сравнение с тази на контролната проба. 

Загубите от изпичане на всички проби са в диапазона 15,27–17,55%. 

Заместените със захар блатове имат по-малко загуби при печене и са 

статистически различни от контролата. Кората на блата на 

контролната проба има най-високи стойности на L* (58.46±2.25), a* 

(9.56±0.62) и b* (25.31±0.82). Цветът на трохите и кората на блата с 

кокосова захар и смес от брашно от мескит е кафеникав и по-тъмен от 

тези на контролния блат. Най-високо съдържание на мазнини е 

определено в контролната проба (6,89%), а най-ниско е в блата с 

кокосова захар и брашно от мескит (5,66%). Най-висок процент 

въглехидрати е определен в контролата (58,21%), като с най-ниско 

съдържание е блатът с кокосова захар и брашно от мескит (23,50%). 
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Важно е да се отбележи, че пандишпановият блат с естествени 

заместители на захарта може да бъде отбелязан като храна „с високо 

съдържание на хранителни влакнини“. Енергийната стойност на блата 

с кокосова захар и брашно от мескит е най-ниска – 209,98 kcal/100g 

продукт, с 37% по-ниска от контролната проба. От микробиологична 

гледна точка, резултатите от първия ден на съхранение при стайна 

температура показват, че не са открити данни за патогенни бактерии и 

плесен върху пробите. 

Заключения. Пандишпановият блат, приготвен със смес от кокосова 

захар и брашно от мескит, показва сравнително добри технологични 

характеристики. От функционална и хранителна гледна точка тези 

блатове съдържат значително по-високи нива на хранителни влакнини 

от традиционните изделия, приготвени със захар. 

 

5. Zh. Goranova, M. Marudova, M. Baeva, 2019. Influence of functional 

ingredients on starch gelatinization in sponge cake battery. Food 

Chemistry, 297, 1 November 2019, 124997. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.124997 

ISSN / eISSN: 0308-8146 / 1873-7072  IF - 6.306; SJR - 1.775 

The present study evaluated the thermal properties of sponge cake 

batters with different functional ingredients, and the effects of their adding 

on starch gelatinization. Samples of sponge cake batter: with wheat flour 

(control batter), with a reduced quantity of wheat flour and addition of 

functional ingredients (sponge cake batter with 50% einkorn wholemeal 

flour, sponge cake batter with 20% Jerusalem artichoke powder, sponge 

cake batter with 35% cocoa husk powder) were investigated. Using the 

method of differential scanning calorimetry (DSC) the starch gelatinization 

temperature intervals (°C) and energies of the different batters during 

baking were evaluated. Based on the experimental results, it could be 

concluded that the addition of functional ingredients in the cake batter 

retard the starch gelatinization. The gelatinization occurs at higher 

temperature and with higher energy consumption. The retarding effect of 

the functional ingredients is related to the water binding capacity and the 

presence of dietary fiber. 

Настоящото проучване оценява термичните свойства на пандишпаново 

тесто с различни функционални съставки и ефектите от добавянето им 

върху клейстеризацията на скорбялата. Бяха изследвани проби от 

пандишпаново тесто: с пшенично брашно (контрола), с намалено 

количество пшенично брашно и добавка на функционални съставки 

(пандишпаново тесто с 50% пълнозърнесто брашно от лимец, 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.124997
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пандишпаново тесто с 20% брашно от топинамбур, пандишпаново 

тесто с 35% брашно от какаови люспи). С помощта на метода на 

диференциална сканираща калориметрия (DSC) бяха оценени 

температурните интервали на клейстеризация на скорбялата (°C) и 

енергията на различните теста по време на печене. Въз основа на 

експерименталните резултати може да се заключи, че добавянето на 

функционални съставки в пандишпановото тесто забавя 

клейстеризацията на скорбялата. Клейстеризацията протича при по-

висока температура и с по-висок разход на енергия. Забавящият 

ефект на функционалните съставки е свързан с водосвързващия 

капацитет и наличието на хранителни влакнини.   

 

6. Zh. Goranova, I. Alexieva, T. Petrova, 2021. Effect of coconut 

products, mesquite flour and stevia on the thermal and quality properties 

of dark chocolate. Ukrainian Food Journal, 10 (4), 774-786. 

http://ufj.nuft.edu.ua/indexen.html 

ISSN / eISSN: 2304-974X / 2313-5891 

Introduction. The present study aimed to investigate the effect of coconut 

products and mesquite flour on the thermal properties of dark chocolate 

with stevia. 

Materials and methods. Сocoa butter, cocoa mass, stevia, coconut flour, 

mesquite powder, and coconut butter are used for the preparation of dark 

chocolate. Chocolate samples were prepared according to a classic 

technology. The determination of the energy value of the dark chocolate 

samples was performed through AOAC procedures. A differential scanning 

calorimeter was used for the determination of the melting points of the 

chocolate samples. 

Results and discussion. An increase in the mass concentration of 

functional ingredients leads to an increase in the proteins, fats and a 

decrease in the carbohydrate content and lipid content. Lower 

concentrations of carbohydrates were identified in chocolate 1 (38.11%) 

and chocolate 2 (45.50%). From a statistical point of view (p<0.05) it can 

be stated that there are notable differences between the concentration of 

carbohydrates in chocolate with stevia 0.01% and that of chocolate with 

stevia 0.03%. These differences can be explained by the higher 

carbohydrate content of coconut flour. Sweetener type and functional 

ingredients did not change the melting properties of the dark chocolate 

samples significantly (p>0.05). However, low melting temperatures 

around 27–35°C implied that thus low-melting polymorphic forms 

occurred during the production of the samples. For stevia including dark 

http://ufj.nuft.edu.ua/indexen.html
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chocolates, onset temperature (Tonset), peak temperature (Tpeak) and end 

temperature (Tend) values were found between 25.01–28.57°C, 33.95–

34.64°C, and 38.69–38.01°C. Concerning the ΔH parameter, it varied 

from 32.60 to 33.06 J/g. Samples with functional ingredients have 

significantly higher values for the antioxidant capacity indicator 97.21 

μmol TE/g d.m. – 112.62 μmol TE/g d.m. 

Conclusion. Results of melting profile, and nutritional and antioxidant 

properties showed that the quality attributes of the chocolates with stevia 

were substantially affected by the ratio of the functional ingredients 

(mesquite flour and coconut products). 

Въведение. Настоящото проучване има за цел да изследва ефекта на 

кокосови продукти и брашно от мескит върху термичните свойства на 

черен шоколад със стевия. 

Материали и методи. За приготвянето на черен шоколад се използват 

какаово масло, какаова маса, стевия, кокосово брашно, мескит на 

прах и кокосово масло. Пробите шоколад са приготвени по класическа 

технология. Определянето на енергийната стойност на пробите от 

черен шоколад е извършено чрез AOAC процедури. За определяне на 

точките на топене на шоколадовите проби е използван диференциален 

сканиращ калориметър. 

Резултати и дискусия. Увеличаването в масата на концентрацията на 

функционалните съставки води до увеличаване на протеините, 

мазнините и намаляване на съдържанието на въглехидрати и липиди. 

По-ниски концентрации на въглехидрати са идентифицирани в 

шоколад 1 (38,11%) и шоколад 2 (45,50%). От статистическа гледна 

точка (р<0,05) може да се каже, че има забележими разлики между 

съдържанието на въглехидрати в шоколада със стевия 0,01% и това на 

шоколада със стевия 0,03%. Тези разлики могат да се обяснят с по-

високото съдържание на въглехидрати в кокосовото брашно. Типът на 

подсладителя и функционалните съставки не променят значително 

свойствата на топене на пробите от черен шоколад (p>0,05). Въпреки 

това, ниските температури на топене около 27–35°C предполагат, че 

по този начин по време на производството на пробите се появяват 

нискотопими полиморфни форми. За черен шоколад с включена стевия 

стойностите на началната температура (Tonset), температурата на пика 

(Tpeak) и крайната температура (Tend) са съответно между 25,01–

28,57°C, 33,95–34,64°C и 38,69–38,01°C. Що се отнася до параметъра 

ΔH, той варира от 32,60 до 33,06 J/g. Пробите с функционални 

съставки имат значително по-високи стойности за антиоксидантния 

капацитет 97,21 μmol TE/g d.m. – 112,62 μmol TE/g d.m. 
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Заключение. Резултатите от профила на топене, хранителните и 

антиоксидантните свойства показват, че качествените показатели на 

шоколадите със стевия са значително повлияни от съотношението на 

функционалните съставки (брашно от мескит и кокосови продукти). 

 

7. G. Gentscheva , I. Milkova-Tomova , D. Buhalova, I. Pehlivanov, S. 

Stefanov, K. Nikolova, V. Andonova, N. Panova, G. Gavrailov, T. Dikova, 

Zh. Goranova, 2022. Incorporation of the Dry Blossom Flour of 

Sambucus nigra L. in the Production of Sponge Cakes. Molecules, 27, 

1124.  

https://www.mdpi.com/search?q=Incorporation+of+the+Dry+Blossom+Flour+of

+Sambucus+nigra+L.+in+the+Production+of+Sponge+Cakes&journal=molecule

s 

ISSN / eISSN: 1420-3049    IF - 4.412; SJR - 0.782 

The present study aims to develop recipe compositions and technology for 

producing sponge cakes from wholemeal flour, partially replaced with a 

functional plant component dry blossom flour of Sambucus nigra L. Three 

designs of sponge cakes with 5, 10, and 15% content of flour of 

Sambucus nigra L. corrected up to 100% with whole-grain oat flour were 

studied. Their characteristics were compared with sponge cakes of 100% 

wheat flour/control. The obtained new products were characterized by 

reduced carbohydrates, increased content of dietary fiber, and preserved 

volume compared to the control. The physicochemical parameters of 

sponge cake and marshmallows with different concentrations of dry 

flowers of Sambucus nigra L. included in them differed from the control 

with lower water absorption, pH, and moisture, while having a higher 

relative mass and ash content and retaining the original size. Pathogenic 

microorganisms such as Escherichia coli, Salmonella sp., and 

Staphylococcus aureus, and common coliforms were not detected in the 

control and experimental samples when determining the microbiological 

parameters. Therefore, the developed formulations are an excellent 

alternative to wheat flour, significantly improving some nutritional 

characteristics such as smell, taste, dietary fiber, and lower carbohydrate 

content. 

Настоящото изследване има за цел да разработи рецептурни състави и 

технология за производство на пандишпанови блатове от 

пълнозърнесто брашно, частично заменено с функционален 

растителен компонент - брашно от сух цвят на Sambucus nigra L. 

Изследвани са три варианта на пандишпанови блатове с 5, 10 и 15% 

съдържание на брашно от Sambucus nigra L., коригирани до 100% с 

https://www.mdpi.com/search?q=Incorporation+of+the+Dry+Blossom+Flour+of+Sambucus+nigra+L.+in+the+Production+of+Sponge+Cakes&journal=molecules
https://www.mdpi.com/search?q=Incorporation+of+the+Dry+Blossom+Flour+of+Sambucus+nigra+L.+in+the+Production+of+Sponge+Cakes&journal=molecules
https://www.mdpi.com/search?q=Incorporation+of+the+Dry+Blossom+Flour+of+Sambucus+nigra+L.+in+the+Production+of+Sponge+Cakes&journal=molecules
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пълнозърнесто овесено брашно. Техните характеристики са сравнени с 

пандишпанови блатове със 100% пшенично брашно (контрола). 

Получените нови продукти се характеризират с намалено съдържание 

на въглехидрати, повишено съдържание на хранителни влакнини и 

запазен обем спрямо контролата. Физикохимичните параметри на 

пандишпановите блатове с различни концентрации на сухи цветове от 

Sambucus nigra L., включени в тях, се различават от тези на 

контролата с 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 контролната и 

експерименталните проби при определяне на микробиологичните 

параметри. Ето защо, разработените формули са отлична алтернатива 

на пшеничното брашно, като значително подобряват някои хранителни 

характеристики, като мирис, вкус, съдържание на хранителни 

влакнини и по-ниско съдържание на въглехидрати. 

 

 

Г8. Научни публикации в нереферирани списания с научно 

рецензиране или в редактирани колективни томове 

 

1. М. Baeva, I. Alexieva, I. Milkova-Tomova, Zh. Goranova, 2012. 

Preparation of sponge cake with tahini pastes. Вестник АТУ, 5 (92), 78-

82. 

https://readera.org/preparation-of-sponge-cakes-with-tahini-pastes-140205111 

ISSN 2304-5685 

The possibility of the use of a peanut and sunflower pastes /tahinis/, 

which application is almost unknown in our confectionary, is presented in 

this article. Four types of sucrose-sweetened sponge cakes made by a 

partial substitution of egg yolk with peanut and sunflower pastes /tahinis/ 

are proposed. The sponge cake batter recipe composition is specified as 

the physical characteristics of the goods are determined. Тhe methods of 

descriptive sensory analysis are used for a comparative analysis of the 

new and the control sucrose-sweetened sponge cake. The newly obtained 

baker’s goods are characterized with good quality properties. On the 

grounds of the received results it can be expected a potential consumer 

interest in pastry food products enriched with vegetable biologically active 

components. 
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Показана е възможността за използване на фъстъчен и слънчогледов 

тахан, тъй като използването им в сладкарската практика е почти 

неизвестно. Четири вида пандишанови блатове, подсладени със захар, 

са приготвени чрез частична замяна на яйчения жълтък с фъстъчена и 

слънчогледова паста (тахан). Посочен е рецептурният състав на 

пандишпановото тесто, като са определени физичните свойства на 

продуктите. Направена е сравнителна характеристика на 

пандишановите блатове, използвайки дескриптивния сензорен анализ. 

Новите продукти се отличават с добри качествени показатели. 

Получените резултати дават основание за потенциален потребителски 

интерес към сладкарските изделия, обогатени с растителни 

биологично активни компоненти. 

 

2. M. Баева, Ил. Милкова-Томова, Цв. Гогова, Ж. Горанова, А. 

Кръстева, 2013. Физические и сензорные характеристики бисквита без 

сахара с добавлением цельнозерновой муки из пшеницы 

однозернянкой (ейнкорн, Triticum monococcum L.). III Международной 

научно-практической конференции «Хлебобулочные, кондитерские и 

макаронные изделия XXI века», 19-21 сентября 2013 года, Кубанский 

государственный технологический университет, г. Краснодар, 

Сборников материалов конференции, 61 - 65. 

ISBN 978-5-8333-0467-9 

Показана возможность применения муки из пшеницы однозернянкой 

(ейнкорн, Triticum monococcum L.), с выходом 100%, в мучных 

кондитерских изделий. Исследованы две версии бисквита без сахара, 

в которые частично или вполне белая пшеничная мука заменена 

цельнозерновой муки из пшеницы однозернянкой. Указан 

рецептурный состав теста, определены физические показатели 

изделий. При помощьи дескриптивного сенсорного анализа была 

сделана сравнительная характеристика на новоразработтанных 

бисквитов без сахара, как и на контрольным. Новые продукты 

отличаются хорошими показателями качества сравнивая их с бисквита 

без цельнозерновой муки из пшеницы однозернянкой (контроль). 

Полученные результаты дают основания для потенциального 

потребительского интереса на кондитерские изделия обогощенными 

растительными биологически активными компонентами. 

Показана е възможността за използване на брашно от лимец (Triticum 

monococcum L.), 100%, в брашна за сладкарски изделия. Изследвани 

са два варианта на бисквити без захар, при които частично или 

напълно бялото пшенично брашно е заменено с пълнозърнесто брашно 
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от лимец. Посочва се рецептурният състав на тестото, определят се 

физичните показатели на продуктите. С помощта на дескриптивния 

сензорен анализ е направена сравнителна характеристика на 

новоразработените блатове без захар, както и на контролата. Новите 

продукти са с добри качествени показатели спрямо блатовете без 

пълнозърнесто брашно от лимец (контрола). Получените резултати 

дават основание за потенциален потребителски интерес към 

сладкарски изделия, обогатени с растителни биологично активни 

компоненти. 

 

3. Ж. Горанова, М. Баева, Д. Бухалова, Ил. Милкова-Томова, Й. 

Алексиева, С. Станков, 2015. Листья клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) - 

перспективная функциональная добавка при производстве бисквитов. 

Вестник Могилевского государственного университета продовольствия, 

Научно-методический журнал, 1 (18), 65-69. 

http://www.mgup.by/sites/default/files/sites/soderzhanie_vestnik_mgup_2015_n

o1_18.pdf  

ISBN: 2218-1652 

Изучены физические показатели качества бисквитов с использованием 

высушенных и измельченных листьев клюквы в сравнении с 

бисквитом, изготовленным по традиционной рецептуре. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что бисквиты с добавлением 5% и 10% 

характеризуются более стабильной структурой. По результатам 

органолептической оценки установлено, что образцы бисквитов с 

добавлением высушенных и измельченных листьев клюквы влияют на 

сенсорные характеристики бисквита: запах становится более 

специфическим по сравнению с запахом контрольного бисквита, цвет 

крошки отличается от контрольного образца, а также ощущение 

сладости менее выражено. У бисквита с 10% содержанием 

высушенных и измельченных листьев клюквы отмечается выраженный 

горький вкус. Кроме того, бисквиты с добавлением высушенных и 

измельченных листьев клюквы можно позиционировать в качестве 

продуктов для здорового питания. 

Изследвани са физичните показатели за качество на пандишпанови 

блатове с добавка на сушени и смлени листа от червена боровинка, 

като са сравнени с тези на блат, приготвен по традиционна рецепта. 

Получените данни показват, че блатовете с добавка от 5% и 10% се 

характеризират с по-стабилна структура. Според резултатите от 

органолептичната оценка е установено, че пробите блатовете с 

добавка на сушени и смлени листа от червена боровинка влияят на 
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сензорните характеристики на пандишпановите блатове: мирисът 

става по-специфичен в сравнение с мириса на контролата, цвета на 

средината се различава от контролната проба и усещането за сладост 

е по-слабо изразено. Блатовете с 10% изсушени и смлени листа от 

червена боровинка имат силно изразен горчив вкус. Освен това 

изделията с добавка на сушени и смлени листа от червена боровинка 

могат да се позиционират като здравословни храни. 

 

4. S. Stankov, M. Baeva, Zh. Goranova, M. Marudova, 2016. Effect of 

emulsifiers of the starch gelatinization in sponge cake batter. Journal Food 

Physics, 28-29, 91-101. 

http://www.foodphysics.net/journal/2016/paper_11.pdf  

ISSN 1416-3365 (print), ISSN 2062-803X (online)    

The present research investigated the effect of three types of emulsifiers 

on the starch gelatinization in sponge cake batter. The method of 

differential scanning calorimetry (DSC) was applied to determine the 

changes in the gelatinization temperature and the endothermic transition 

enthalpy during the baking of sponge cake batters. The following 4 

samples were examined – control sponge cake, prepared by traditional 

recipe, sponge cakes with added 1% of one of the following 

emulsifierspolyglycerol monostearate ester (E475), sucrose stearate ester 

(E473) and modified inulin palmitate ester (HP-25). It was found that the 

presence of emulsifier affected both the gelatinization temperature and 

the phase transition enthalpy. The starch gelatinization in the control was 

carried out in the lowest temperature range and was characterized with 

the lowest transition energy (enthalpy of the endothermic transition) - 

1.78 J/g. The addition of emulsifiers let to narrowing the temperature 

range where the gelatinization is observed and to increasing the 

gelatinization temperature and the transition energy. The most 

pronounced effect was observed for the samples, which were with the 

sucrose stearate ester. The transition energy in this case was 2.68 J/g. 

The results obtained confirmed the emulsifiers retard the starch 

gelatinization in sponge cake batter. 

Настоящата работа изследва ефекта на три вида емулгатори върху 

клейстеризацията на скорбялата в пандишпаново тесто. Методът на 

диференциална сканираща калориметрия (DSC) беше приложен за 

определяне на промените в температурата на клейстеризация на 

скорбялата и енталпията на ендотермичния преход по време на 

изпичането на пандишпановия блат. Бяха изследвани следните 4 

проби – контролен блат, приготвен по традиционна рецепта, 
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пандишпанов блат с добавен 1% от един от следните емулгатори - 

полиглицеролмоностеарат естер (E475), захарозен стеарат естер 

(E473) и инулин-палмитат естер (HP-25). Установено е, че наличието 

на емулгатор в пробите влияе както върху температурата на 

клейстеризация на скорбялата, така и върху енталпията на фазовия 

преход. Клейстеризацията на скорбялата в контролата е извършено в 

най-ниския температурен диапазон и се характеризира с най-ниска 

преходна енергия (енталпия на ендотермичния преход) - 1,78 J/g. 

Добавянето на емулгатори позволява стесняване на температурния 

диапазон, където се наблюдава клейстеризация и повишаване на 

температурата на клейстеризация и енергията на прехода. Най-силно 

изразен ефект се наблюдава при пробите, които са със захарозни 

естери на мастни киселини. Енергията на прехода в този случай е 2,68 

J/g. Получените резултати потвърждават, че емулгаторите забавят 

клейстеризацията на скорбялата в пандишпановото тесто. 

 

5. Zh. Goranova, M. Baeva, T. Petrova, 2019. Quality evaluation of 

dietetic sucrose-free sponge cakes with einkorn wholemeal flour (Тriticum 

monococcum L.). Proceedings of the 8 th International Specialized 

Scientific and Practical Conference, September 12, 2019. Kyiv, Ukraine, 

18-24.  

https://nuft.edu.ua/doi/doc/res/2019/RES_2019.pdf 

ISBN 978-966-612-226-4 

The possibility of the use of einkorn wholemeal flour, which application is 

almost unknown in sucrose-free sponge cake, is presented in this article. 

Four types of sucrose-free sponge cakes production by a substitution of 

wheat flour with einkorn wholemeal flour (with 25%, 50%, 75% and 

100% einkorn wholemeal flour). The sponge cake batters recipe 

composition is specified as the physical characteristics of the goods are 

determined. Тhe methods of descriptive sensory analysis are used for a 

comparative analysis of the new and the control sponge cakes sugar free. 

The newly obtained baker’s goods are characterized with very good quality 

properties in comparison with those of the cake without einkorn 

wholemeal flour (the control cake-sample). On the grounds of the 

received results it can be expected a potential consumer interest in pastry 

food products enriched with functional components. 

В тази статия е представена възможността за използване на 

пълнозърнесто брашно от лимец в приготвянето на пандишпанови 

блатове без захар, чието приложение е почти непознато. Четири вида 

пандишпанови блатове без захар са приготвени чрез заместване на 

https://nuft.edu.ua/doi/doc/res/2019/RES_2019.pdf
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пшенично брашно с пълнозърнесто брашно от лимец (с 25%, 50%, 

75% и 100% пълнозърнесто брашно от лимец). Уточнява се съставът 

на рецептата за пандишпанови блатове, като се определят физичните 

характеристики на получените продукти. С помощта на дескриптивния 

сензорен анализ е направена сравнителна характеристика на новия и 

контролния пандишпанов блат без захар. Новополучените изделия се 

характеризират с много по-добри качествени свойства в сравнение с 

тези на блата без пълнозърнесто брашно от лимец (контролна проба). 

Въз основа на получените резултати може да се очаква потенциален 

потребителски интерес към сладкишите, обогатени с функционални 

компоненти. 

 

6. Ж. Горанова, Т. Петрова, Н. Пенов, М. Тамова, 2020. Влияние 

кокосовой муки на физические и сензорные характеристики бисвита. 

IV Международной научно-практической конференции «Инновации в 

индустрии питания и сервисе», 27 ноября 2020 года, Россия, г. 

Краснодар, 20-23.  

https://kubstu.ru/data/celist/CEM2077.pdf 

ISBN 978-5-8333-1013-7 

Кокосовая мука – нетрадиционный ингредиент в сдобных изделиях, 

свою популярность она получила благодаря уникальному составу, 

богатому минеральными элементами, витаминами, волокнами и др. В 

этой связи целью исследований является изучение возможности 

применения кокосовой муки в рецептуре бисквит с целью улучшения 

потребительских свойств, физических и сенсорных характеристик 

бисквитов. Показана возможность применения муки из кокоса (Cocos 

nucifera L.), в мучных кондитерских изделий. Исследованы две версии 

бисквита, в которые частично белая пшеничная мука заменена 

кокосовой мукой. Указан рецептурный состав теста, определены 

физические показатели изделий. При помощи дескриптивного 

сенсорного анализа была сделана сравнительная характеристика 

новоразработтанных бисквитов, как и контрольным. Новые продукты 

отличаются хорошими показателями качества, сравнивая их с 

бисквитом без кокосовой муки (контроль). Полученные результаты 

дают основания для потенциального потребительского интереса на 

кондитерские изделия, обогощенные растительными биологически 

активными компонентами. 

Кокосовото брашно е нетрадиционна съставка в тестените изделия и 

придобива популярност благодарение на уникалния си състав, богат 

на минерални елементи, витамини, фибри и др. В тази връзка целта на 

https://kubstu.ru/data/celist/CEM2077.pdf
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изследването е да се проучи възможността за използване на 

кокосовото брашно в рецептата за пандишпанови блатове с цел 

подобряване на потребителските свойства, физичните и сензорни 

характеристики на блатовете. Показана е възможността за използване 

на кокосово брашно (Cocos nucifera L.) в сладкарски изделия. 

Разработени са два варианта на пандишпанови блатове, при които 

частично бялото пшенично брашно е заменено с кокосово брашно. 

Посочва се рецептурният състав на тестото, определят се физичните 

показатели на продуктите. С помощта на дескриптивния сензорен 

анализ е направена сравнителна характеристика на 

новоразработените блатове, както и на контролните. Новите продукти 

са с добра оценка за качество спрямо блата без кокосово брашно 

(контрола). Получените резултати дават основание за потенциален 

потребителски интерес към сладкарските изделия, обогатени с 

растителни биологично активни компоненти. 

 

7. Zh. Goranova, 2020. Application of watermelon rind powder in sponge 

cakes as functional component. Proceedings of the 9 th International 

Specialized Scientific and Practical Conference, Kyiv, NUFT, 44-45. 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34044/1/Proceedings%20

Resource%20and%20Energy%20Saving%202020.pdf  

ISBN 978-966-612-246-2 

This study had investigated the effects of the addition of watermelon rind 

powder on the physical, color and sensory characteristics of sponge cakes. 

The physical and sensory characteristics of the sponge cakes with 15% 

and 30% watermelon rind powder are juxtaposed with those of the control 

sample. On the grounds of this we consider that newly prepared products 

have good qualitative characteristics, and they are suitable as 

intermediate products in confectioneries designed for rational and 

functional nutrition. 

В това проучване е изследвано влиянието от добавянето на динени 

кори на прах върху физичните, цветовите и сензорните 

характеристики на пандишпановите блатове. Физичните и сензорни 

характеристики на пандишпанови блатове с 15% и 30% динени кори 

на прах се съпоставят с тези на контролната проба. Въз основа на това 

считаме, че новоприготвените продукти имат добри качествени 

характеристики и са подходящи като междинни продукти в сладкарски 

изделия, предназначени за рационално и функционално хранене. 
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8. Zh. Goranova, 2020. Nutritional and color evaluation of sponge cakes 

prepared by using beetroot (Beta Vulgaris) powder. Proceedings of the 9 

th International Specialized Scientific and Practical Conference, Kyiv, 

NUFT, 39. 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34044/1/Proceedings%20

Resource%20and%20Energy%20Saving%202020.pdf  

ISBN 978-966-612-246-2 

The study was aimed to development sponge cake supplemented by 

beetroot powder and to evaluate its quality parameter. From this study it 

may be concluded that cake prepared with 20% beetroot powder 

incorporation had good color properties and it also improved the 

nutritional profile over control cake. It is a healthy cake which has 

therapeutic property. 

Изследването имаше за цел да се разработи пандишпанов блат с 

цвекло на прах и да се оценят неговите качествени параметри. От това 

проучване може да се заключи, че пандишпанов блат, приготвен с 

20% цвекло на прах има добри цветови показатели и също така 

подобрява хранителния профил в сравнение с контролния блат. Това 

са здравословни пандишпанови блатове с профилактични свойства. 

 

9. Ж. Горанова, 2021. Листа от моркови като функционален 

компонент в пандишпанови блатове. Сборник с научни трудове, 29 

международна научна конференция за докторанти и постдокторанти, 

ССКБ, София, България, 29-35. 

ISSN 1314-4669 (print), 2603-4379 (CD/DVD) 

В настоящото изследване е анализирана възможността за 

оползотворяването на вторични продукти от моркови, чието 

приложение в сладкарството в България е почти непознато. Яйцата, 

захарта, пшеничното брашно и мазнините са основни компоненти и 

оказват съществено влияние върху качеството на тестените 

сладкарски изделия, като им придават висока енергийна стойност, без 

да съдържат особено ценни биологичноактивни съставки. В 

експерименталната работа е използвано брашно, получено от 

изсушени и смлени листа от моркови в количества 10% и 20%. 

Контролният блат има по-ниска относителна маса (0,75±0,01) и по-

голям обем (255,00±10,00) и шупливост (64,22±1,23) в сравнение с 

изделията, съдържащи листа от моркови. Чрез дескриптивния 

сензорен анализ е направена сравнителна характеристика на 

новополучените блатове и на контролния блат. При сензорната оценка 

е отчетено положителното влияние на 10% листа от моркови върху 
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мекотата на средината, големината и еднаквостта на порите, вкусът на 

получения блат. От проведените експерименти и обработени резултати 

се доказва, че брашното от листа на моркови може да бъдат 

използвано, като функционален компонент, подобряващ качеството на 

получените пандишпанови блатове. 

This study analyzes the possibility of the recovery of carrot by-products, 

the application of which in confectionery in Bulgaria is almost unknown. 

Eggs, sugar, wheat flour and fats are essential components and have a 

significant impact on the quality of bakery products, giving them high 

energy value without containing particularly valuable biologically active 

ingredients. In the experimental work, flour obtained from dried and 

ground carrot leaves was used in quantities of 10% and 20%. The control 

cake has a lower specific gravity of the batter (0.75±0.01) and a higher 

volume (255.00±10.00) and a porosity (64.22±1.23) compared to articles 

containing carrot leaves. The descriptive sensory analysis provides a 

comparative characteristic of the newly obtained cakes and the control 

cake. The sensory assessment took into account the positive influence of 

10% carrot leaves on the softness of the crumb, the size and uniformity of 

pores, the taste of the cake. From the experiments carried out and the 

results processed, it is demonstrated that carrot leaf flour can be used as 

a functional component improving the quality of the resulting sponge 

cakes. 

 

10. Ж. Горанова, 2021. Сравнителна характеристика на брашна 

използвани като функционален компонент в тестени изделия. Сборник 

с научни трудове, 29 международна научна конференция за 

докторанти и постдокторанти, ССКБ, София, България, 13-21. 

ISSN 1314-4669 (print), 2603-4379 (CD/DVD) 

Целта на настоящото проучване е да се определи химичния и 

мастнокиселинния състав на пшенично брашно тип 500, 

пълнозърнесто брашно от лимец и пъпнозърнесто брашно от овес, 

както и техния антиоксидантен потенциал. В анализираните 

пълнозърнести брашна преобладава делът на ненаситените мастни 

киселини, като при пълнозърнестото брашно от лимец е 76,01%, а при 

овесеното брашно - 70,78%. 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. Установено е, че пълнозърнестото брашно от лимец 

e с най-висок антиоксидантен капацитет (260,34 mMTE/g), по-голям от 
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тези на пъпнозърнесто брашно от овес (12,03 mMTE/g) и пшеничното 

брашно тип 500 (3,47 mMTE/g). Видно от получените данни за 

химичен състав е, че анализираните пълнозърнести брашна от лимец и 

овес са добър източник на хранителни вещества, следователно са 

подходящи при разработването на функционални храни. 

The purpose of this study was to determine the chemical and fatty acid 

composition of wheat flour type 500, wholemeal einkorn flour, and 

wholemeal oat flour, as well as their antioxidant potential. In the whole 

grain flours analyzed, the share of unsaturated fatty acids prevailed, with 

wholegrain spritz flour at 76.01% and oatmeal at 70.78%. The dominant 

monounsaturated fatty acid in all types of flours is oleic acid, which enters 

the composition of ω-9 fatty acids, and from polyunsaturated fatty acids 

dominates the essential linoleic acid, which is from the group of ω-6. 

Wholemeal einkorn flour was found to have the highest antioxidant 

capacity (260.34 mMTE/g), larger than wholemeal oat flour (12.03 

mMTE/g) and wheat flour type 500 (3.47 mMTE/g). It is apparent from 

the chemical composition data obtained that the whole grain flours of 

einkorn and oat analyzed are a good source of nutrients, therefore 

suitable for the development of functional foods. 

 

11. Т. Ангелова, Ж. Горанова, 2021. Влияние на условията на 

процеса върху промяната на цвета на екструдати от нахут. Сборник с 

научни трудове, 29 международна научна конференция за докторанти 

и постдокторанти, ССКБ, София, България, 22-28. 
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За провеждане на експерименталните изследвания е използван нахут 

(Cicer arietinum L.) сорт №27 от реколта 2019 г., отгледан в Института 

по растителни генетични ресурси „Константин Малков“, гр. Садово. 

Грисът от нахут се екструдира на едношнеков лабораторен екструдер 

Brabender 20DN с диаметър на шнека 19 mm и диаметър на дюзата на 

матрицата 4 mm. Екструдатите се смилат фино с помощта на 

лабораторна чукова мелница. Изследвано е влиянието на условията на 

екструдиране (съдържание на влага, температура на матрицата, 

честота на въртене на основния и дозиращия шнек) върху промяната 

на цвета на екструдатите. Цветът на екструдатите беше измерен с 

колориметър Colorgard 2000, BYK - Gardner Inc., САЩ. Приложен е 

метода на повърхността на отражението със следните комбинации: 

съдържание на влага (17, 20, 23, 26, 29%), температура на матрицата 

(140, 150, 160, 170, 180°C), честота на въртене на основния шнек 

(130, 150, 170, 190, 210 min-1) и честота на въртене на дозиращия 
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шнек (20, 35, 50, 65, 80 min-1). Температурите на първа и втора зона 

бяха фиксирани съответно на 100 и 150°С. Степента на компресия на 

шнека беше 3:1. Стойностите на промяната на цвета на получените 

екструдати варират от 2,3 до 5,23. Линейният ефект на честотата на 

въртене на дозиращия шнек има най-голямо влияние върху промяната 

на цвета, следван от квадратичния ефект на съдържанието на влага в 

гриса от нахут. 

Chickpeas (Cicer arietinum L.) variety №27 from the 2019 harvest, grown 

at the Institute of Plant Genetic Resources "Konstantin Malkov", Sadovo, 

were used for the experimental research. Chickpea semolina was extruded 

in a laboratory single screw extruder Brabender 20DN with screw diameter 

of 19 mm and die diameter of 4 mm. The extrudates were finely ground 

using a laboratory hammer mill. Effect of extrusion cooking conditions 

(moisture content, barrel temperature, screw speed, and feed screw 

speed) on the colour change of the extrudates was studied. The colour of 

the extrudates was measured with a colorimeter Colorgard 2000, BYK - 

Gardner Inc., USA. Response surface methodology with combination of 

moisture content (17, 20, 23, 26, 29%), barrel temperature (140, 150, 

160, 170, 180°C), screw speed (130, 150, 170, 190, 210 rpm), and feed 

screw speed (20, 35, 50, 65, 80 rpm) was applied. Feed zone temperature 

and kneading zone temperature were kept constant at 100 and 150°C, 

respectively. Screw compression ratio was 3:1. The values of the total 

color difference of the obtained extrudates vary from 2.3 to 5.23. The 

linear effect of the feed screw speed has greatest influence on the total 

colour difference, followed by the square effect of the moisture content of 

the chickpea semolina. 

 


