
 

 

СПРАВКА 
за научните и научно-приложни приноси 
на гл. ас. д-р ТОДОРКА ВЪЛКОВА ПЕТРОВА 

за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност 
„ДОЦЕНТ” 

 

 

1. ТЕХНОЛОГИЯ НА СУШЕНИТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

Научните публикации от тази група са общо 12 бр. (2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
15, 17, 22, 27, 28) и са разделени тематично в следните подгрупи: 

1.1. Кинетика и статика на процеса сушене - 2 бр. (2, 22) 

Научни и научнo-приложни приноси 

• Изследвана е кинетиката на сушене в лабораторна термопомпена 
сушилня на пресовки от ябълки, боровинки (диворастящи и 
култивирани), малини, арония и вишни (2).  

• Установено е, че пресовките от ябълки, боровинки (диворастящи и 
култивирани), арония и вишни показват два периода на сушене, 
проведено в лабораторна термопомпена сушилня - период с 
постоянна скорост на сушене и период с намаляваща скорост на 
сушене (2).  

• Изследвана е кинетиката на сушене на сортове картофи - Санте, 
Надежда, Кондор, Наван и Рожен (22).  

Приложни приноси 

• Изсушените в лабораторна термопомпена сушилня пресовки от 
ябълки, боровинки (диворастящи и култивирани), малини, арония и 
вишни са изходни суровини за функционални храни с дефинирано 
съдържание на биологично активни вещества и антиоксидантна 
активност (2). 



 

 

• Установено е времето на сушене в лабораторна термопомпена 
сушилня на пресовки от ябълки, боровинки (диворастящи и 
култивирани), малини, арония и вишни (2). 

• Установено е времето на сушене на сортове картофи - Санте, 
Надежда, Кондор, Наван и Рожен (22).  

• Установена е пригодността на сортове картофи (Санте, Надежда, 
Кондор, Наван и Рожен) за сушене (22).  

1.2. Екструзия на хранителни продукти 

Научните трудове от тази подгрупа са общо 10 бр. (3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 
17, 27, 28).  

Научни и научнo-приложни приноси 

• Получени са регресионни математични модели при екструдиране на 
леща, които описват 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 зависимите променливи: 
специфичен разход на енергия (6) и твърдост на получените 
екструдати (5). 

• Получени са адекватни математични модели за: производителността 
(17), специфичния разход на енергия (10) и цвета (3) на екструдати от 
ябълкови пресовки с пшеничен грис, описващи връзката между 
независимите (съдържанието на ябълкови пресовки в смеси от 
ябълкови пресовки и пшеничен грис, съдържанието на влага, 
честотата на въртене на основния шнек на екструдера и 
температурата на матрицата) и зависими променливи на процеса. 

• Получен е регресионен математичен модел, описващ влиянието на 
съдържанието на влага на материала (18, 20, 22%), температурата (30, 
50 и 70ºС) и скоростния градиент (от 0,5 до 40,5 s-1) върху 
вискозитета на моделни системи с екструдат от леща (9). 



 

 

• Установена е зависимост на динамичния вискозитет от скоростния 
градиент за псевдопластичен продукт (9, 15).  

• Изследвано е влиянието на условията на екструдиране на смеси от 
черен нахут и пшеничен грис (едрина на частиците на нахута и 
съдържание на пшеничен грис) върху някои физични свойства 
(специфичен разход на енергия, степен на експанзионен индекс, 
плътност, твърдост) на получените екструдати и е установена 
зависимост на степента на експанзия от фактора „едрина на 
частиците на нахута” (27). 

• Проучена е възможността за едношнеково екструдиране на ябълкови 
пресовки и смеси от ябълкови пресовки с пшеничен грис (7).  

• Направен е преглед на литературата относно възможностите за 
оползотворяване на органичните отпадъци от преработката на 
плодове чрез екструзия (28). 

Приложни приноси 

• Резултатите от проведените реологични изследвания могат да се 
използват при технологични решения за асортименти на 
пастообразни продукти с различно кулинарно предназначение (9, 15). 

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ НА СТЕРИЛИЗИРАНИТЕ КОНСЕРВИ 

Научните трудове от тази група са общо 6 бр. (8, 16, 19, 20, 21, 23). 

Научни и научнo-приложни приноси 

• Установена е зависимост на вискозитета от скоростния градиент за 
псевдопластичен продукт (8, 20, 21).  

Приложни приноси 

• Установена е пригодността на сортове домати - Рио Фуего, Ронко F1 
и Чибли F1 за производство на консерви стерилизирани цели белени 
и небелени домати (23). 



 

 

• Разработена е технология и рецептура за производство на смесен 
нектар от райска ябълка и кайсия (19). 

• Създадена е схема за рекуперация на топлина при работа на 
периодично действащи автоклави. Установеното количество усвоена 
отпадна топлина е от 10 до 40% в зависимост от температурата на 
водата в акумулиращия съд. Икономията на охлаждаща вода варира 
между 35 и 62% в зависимост от температурата на подгряваната вода. 
Съставена е формула за оразмеряване на двойнотръбен или 
елементен топлообменник в зависимост от обема на автоклавите, 
приложима при температура на стерилизация 100°С (16).  

 

3. ПРЕРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

Научните трудове от тази група са общо 13 бр. (1, 4, 11, 12, 13, 14, 18, 
24, 25, 26, 29, 30, 31).  

Научни и научнo-приложни приноси 

• Проследена е динамиката на хидролитични ензими по време на 7 
дневно покълване на семена от 4 сорта леща. Установено е, че 
процесът на контролирано покълване на семена от леща успешно 
може да се използва като метод за подобряване качеството на храната 
(1). 

• Установено е, че влагането на билков подобрител в създадените нови 
зеленчуково-млечни храни, при подходящо подбрани температурни 
режими и технологични операции на производство, са предпоставка 
за тяхната безопасност и постоянно качество (26). 

• Създадени са нови асортименти вегетариански кюфтета чрез 
съчетаване на зеленчукови и млечни компоненти, при които са 
спазени изискванията за повишена усвояемост на хранителните им 
вещества (26).  



 

 

• Разработен е математически модел за оптимален състав на 
функционални храни от домати (сортове Николина F1, Joker F1 и 
Townsville F1) въз основа на съдържанието на ликопен в тях (18). 

• Установена е оптималната дебелина на резанките, режимните 
параметри и рандемана при печене на тиквички и патладжани. При 
по-висока температура / по-кратко време рандеманът е по-голям, като 
стойността му нараства с увеличаване дебелината на резанките (29). 

• Определен е хранителният профил на фъстъчени продукти (11, 13, 
24, 25). 

• Проучено е мнението на потребителя относно разработени нови 
продукти на база фъстъци (4, 11, 12, 13, 14). 

Приложни приноси 

• Установено е, че накисването на семена от леща за 6 h, последвано от 
процес на кълнене при 20°С за 70 – 80 h, осигурява около 50 – 60% 
намаляване съдържанието на α-галактозиди при запазване това на 
протеините и полизахаридите до 80%. Получените резултати 
практически не зависят от използвания сорт леща (1). 

• Разработени са формули за състав на функционални храни от домати 
(18). 

• Създадени са формули и технология за производство на нови 
асортименти вегетариански кюфтета (26). 

• Създадени са формули на фъстъчени масла, фъстъчени и фъстъчено-
шоколадови кремове, пастообразни продукти на база фъстъци и 
фъстъци, покрити с мед (11, 13, 24, 25). 

• Направен е преглед на литературата относно разработването на нови 
асортименти и реформулирани продукти с намалено съдържание на 
готварска сол съвременните тенденции в употребата ú, подходите за 
намаляване приема на натрий и използване на заместители на солта 
(30). 



 

 

• Направен е преглед на литературата относно видовете заместители на 
мазнини и тяхното използване в реформулирани продукти с намалено 
съдържание на мазнини (31).  

 

КНИГИ, УЧЕБНИЦИ – 1 бр. 
 

1. Пенов Н., Т. Петрова, 2013. Технология на сушените плодове и 
зеленчуци, ISBN 978-954-24-0228-2, Академично издателство на УХТ - 
Пловдив, С. 243 

Научно-приложни приноси 

• Изяснени са теоретичните основи на процеса сушене – статика, 
кинетика и динамика на сушилния процес. 

• Разгледани са различни методи на сушене (с техните предимства и 
недостатъци) и са застъпени основните съоръжения за реализирането 
им. 

• Систематизирани са знанията за настъпващите промени на 
хранителните продукти по време на сушене. 

• Описани са технологичните особености при сушене на някои плодове 
и зеленчуци. 

• Разгледани са основните качествени характеристики на сушените 
хранителни продукти. 

 

 
 
 
 

 


