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Дисертационният труд е обсъден на заседание на разширен 

съвет на отдел "Безопасност и качество на храните" при ИИРХ - 

Пловдив, проведено на 12.06.2015 г. 

Дисертационният труд е написан на 151 стандартни 

машинописни страници и съдържа 14 таблици и 43 фигури. 

Цитирани са 223 литературни източника, от които 5 на кирилица и 

218 на латиница. 

Използваната номерация на таблиците и фигурите не 

съответства на номерацията в дисертацията. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защитата на дисертационният труд ще се състои на . . . . . 09. 2015г. 

от 11 часа в зала 11, ет 3 на ИИРХ -Пловдив, бул. "В. Априлов"154. 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите 

се в библиотеката на ИИРХ - Пловдив и http://www.agriacad.bg. 

 

 

http://www.agriacad.b/
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Изследванията в настоящата дисертация са проведени в 

Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив  

 
По време на обучението ми в Институт за изследване и 

развитие на храните имах възможността да работя с голям брой 

специалисти, които ми даваха постоянни насоки и напътствия в 

разработването на настоящата дисертация. 

Бих искал да изкажа сърдечна благодарност на доц. д-р Боряна 

Бръшлянова за цялостната подкрепа и приятелство в дългогодишното 

ми професионално развитие. Нейната помощ, оказана ми при 

разработването на настоящата дисертация, изследванията, 

разработките, идеите и съветите бяха изключително ценни.  

Също така бих искал да благодаря на доц. д-р Мария 

Марудова-Живанович за нейното експертно ръководство, 

консултации и за ценните съвети и препоръки, свързани с 

подготвянето на настоящата дисертация. 

От все сърце благодаря на целия колектив на Института за 

изследване и развитие на храните за създадената приятелска 

атмосфера с цел да укрепи човешкия потенциaл и да подсили 

постиженията в образованието, науката и техниката, проявената 

съпричастност и помощ от колегите. 

 

И на края големи благодарности на семейството ми, което ме 

подкрепяше през цялото време, мотивираше ме и ми помогна да 

повярвам в себе си. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Консуматорите днес търсят качествени храни, изискващи 

минимална преработка. Причини за това са динамичния им 

начин на живот, повишаване съзнанието за здраве и на 

покупателната способност. Хранителната промишленост и 

ресторантите са най-големите потребители на минимално 

обработени плодове и зеленчуци, поради намаляване на 

работната сила и осъществяване на контрол на генерираните 

отпадъци.  

Минимално обработените храни са силно питателни, но 

бързо развалящи се. Премахването на кожата от повърхността 

или промяната на размера води до изтичане на хранителни 

вещества, ускоряване на ензимните реакции и микробния 

растеж, промяна на цвета и текстурата, загуба на тегло, 

резултирайки във влошено качество на продукта. 

Много методи са проучвани, за да се преодолеят тези 

проблеми и удължи срока на годност на пресни продукти, като 

ниска температура и висока относителна влажност, опаковане 

в контролирана и модифицирана атмосфера.  

Ядивните филми и покрития имат предимства в 

сравнение с други методи, когато покритите продукти се 

съхраняват при подходящи температури, зависещи от самия 

продукт. Две от най-важните им предимства са редуциране на 

синтетичните отпадъци от опаковки и възможността за 

включване на функционални инградиенти в биоразградими 

материали, получени от възобновими природни източници.  

При минималната обработка на плодове, наред с 

осигуряването на безопасността им, от решаващо значение е 

задоволяването на потребителското търсене на качествени 

продукти с висока хранителна стойност и добри 

органолептични показатели, както и осигуряването на срок на 

годност, достатъчен, за да е възможна дистрибуция в региона 

на потребление. Всичко това налага познаване на качествените 

промени в минимално обработените плодове и провеждане на 

системни изследвания за влиянието на ядивните покрития 

върху качеството им при съхранение. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

Целта на дисертационната работа е оценка влиянието на ядивни 

покрития от хитозан върху качеството, определено по комплекс от 

физични, химични, микробиологични и сензорни показатели на 

минимално обработени плодове. 
 

За реализиране на поставената цел са формулирани следните 

задачи: 

 

1. Предварителни изследвания върху възможностите за прилагане 

на ядивни покрития от хитозан за повишаване на качеството и 

увеличаване съхраняемата способност на минимално 

обработени плодове. 

2. Изследване влиянието на ядивните покрития върху физичните и 

химичните характеристики на минимално обработените 

плодове при съхранение. 

3. Изследване антимикробната активност на хитозан и 

микробиологичните показатели на минимално обработените 

плодове при съхранение. 

4. Разработване на технология за минимално обработени ябълки, 

пъпеши и череши с ядивни покрития от хитозан. 

5. Разработване на мерки за управление безопасността на 

минимално обработените плодове с ядивни покрития от 

хитозан. 
 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ 

1. Суровини 
1.1. Ябълки сорт „Флорина“(Pyrus malus L. var. Florina). 

Ябълките са закупени от земеделски производител (Лицензиран овощен 

разсадник на Атанас Узунов, град Пловдив). Избрани са ябълки в 

консумативна зрялост с подобна големина, форма и липса на дефекти.  

1.2. Пъпеши сорт Канталуп (Сucumis melo var. Cantalupensis). 

Пъпешите са закупени от местен производител в консумативна зрялост, 

без физически и микробиологични щети.  

1.3. Череши сорт Бинг (Prunus avium L. var. Bing). Черешите са 

закупени от Институт по овощарство – Пловдив в консумативна зрялост, 

без физически и микробиологични щети. 
 

2. Материали 
За приготвянето на разтворите, предназначени за нанасяне като 
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ядивни покрития са използвани: 

2.1. Разтворим в органични киселини хитозан с високо молекулно 

тегло (Мw= 600 kDa) с 95% степен на N-деацетилиране (DD); 

2.2. Водоразтворим хитозан с ниско молекулно тегло (Мw= 600 Da 

– 1,5 kDa) с 75-85% степен на N-деацетилиране (DD); 

Закупените продукти са съпроводени от сертификат за качество. 

2.3. Вода питейна, отговаряща на изискванията на Наредба 

№9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели;  

2.4. Млечна киселина  

2.5. Оцетна киселина  

2.6 Калциев лактат  
 

3. Опитна постановка 
3.1. Предварителна подготовка на разтворите 

3.1.1. Разтвори на високомолекулен хитозан, използвани за 

нанасяне като ядивни покрития 
Всички проучвани комбинации на разтвори от високомолекулен 

хитозан в настоящия десертационен труд са приготвени по следния 

начин:  

- Количества 1 g.kg-1, 2,5 g.kg-1, 5 g.kg-1, 10 g.kg-1 високомолекулен 

хитозан се разтеглят на техническа везна, след което се прибавят при 

непрекъснато разбъркване към 100 ml 20 g.kg-1 разтвор на оцетна 

киселина при температура 25°С до получаване на хомогенен разтвор; 

- По 5 g.kg-1  високомолекулен хитозан и съответно по 5 g.kg-1, 

10g.kg-1, 15g.kg-1 калциев лактат се разтеглят на техническа везна, след 

което се прибавят при непрекъснато разбъркване към 100 ml разтвор на 

млечна киселина с концентрации съответно 5 g.kg-1 и 10 g.kg-1 при 

температура 25°С до получаване на хомогенен разтвор. 

3.2. Технологична обработка 

3.2.1. Предварителна подготовка на суровините 

Беритбата, доставката и манипулацията на плодовете преди 

хладилното съхранение е извършена в два последователни дни за 

осигуряване на еднородно стартово състояние. 

 Ябълки - Предварителната обработка на суровината 

включва накисване във вода и премахване на дръжки и физични примеси 

с последващо ръчно измиване с течаща вода. Подсушените по естествен 

път плодове  се обелват, отстранява се семенната камера и се нарязазват 

на парченца с размери 10×10×20 mm. 

 Пъпеши - Предварителната обработка на пъпешите 

включва измиване с течаща вода и отстраняване на всички физични 

примеси и наранявания. Подсушените плодове са обелени, отстранена е 

семенната част и са нарязани на парченца с размери 10×10×20 mm. 

 Череши - Предварителната обработка на суровината 
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включва сортиране, отстраняване на дръжките, с последващо ръчно 

измиване с течаща вода за премахване на физични примеси. След 

измиване са подсушени по естествен път. 

3.2.2. Нанасяне на ядивните покрития 
След предварителната подготовка, плодовете (цели череши, 

парченцата ябълки и пъпеши) се потапят за 1 минута в разтворите, 

описани в т.3.1.1 и т.3.1.2. След изваждането им се отцеждат и 

подсушават при естествена циркулация на въздуха в продължение на 30 

минути. . 

3.2.3. Опаковане 

Продуктите (цели череши, парченцата ябълки и пъпеши с ядивни 

покрития) се поставят в полипропиленови опаковки с перфорирани 

капаци. 

3.2.4. Съхранение на пробите 
Съхранението на готовите продукти (цели череши, парченцата 

ябълки и пъпеши с ядивни покрития на база хитозан) е извършено в 

хладилни условия в охладено състояние в камера за контролирано 

съхранение HotCold при температура Т= 4ºС ± 0,5 и относителна 

влажност φ = 60% ± 5. 
 

4. Методи за анализ 
4.1. Оценка на стоковите показатели 

- на всяка серия от ябълките, пъпешите и черешите, за всеки ден от 

съхранението са определяни загубите в масата, вследствие от изпарение 

на влага и от дишане (фири) - определяни тегловно. Загубите са 

представени като процент от стартовата маса на пробите; 

- определяне на външните параметри – форма, размер, външни 

дефекти чрез оптичен метод. Пробите са снимани поотделно със 

стандартизирана компютърна зрителна система (налична в ИИРХ-

Пловдив) с цел сравняване на цвета и външния вид по време на 

съхранение.  

4.2. Определяне на физико-механичните показатели 

4.2.1. Твърдост на плода 

На 10 парченца плод от рандомизирана проба за всяка серия по 

време на съхранение са проследени промените в твърдостта на 

плодовете, измерена със Stable Micro Systems TEXTURE ANALYSER 

TA.XT_plus, с 50 kg натоварваща клетка и цилиндрична сонда P/25 

Cylindric probe с диаметър 25mm в режим на компресия с постоянна 

скорост 0,1mm/s. За по-нататъшен анализ се използва модула на 

еластичност [kPa], определен като наклона в първия линеен участък (при 

малки деформации) на зависимостта приложена сила – деформация. 

4.2.2. Диелектрични параметри 
На 10 парченца от рандомизирана проба за всяка серия минимално 

обработени плодове по време на съхранение са измерени диелектричните 
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параметри: импеданс и фазов ъгъл с прецизен LCR метър GW INSTEK 

8110G в честотен диапазон между 20 Hz -10 MHz с игловидни електроди 

с разстояние между тях 10mm. Електрическият импеданс и фазовият ъгъл 

(θm) са използвани за изчисленията в експерименталните серии. За 

мониторинг на промяната в диелектричните свойства на минимално 

обработените плодове през периода на съхранение са изчислени реалната 

част (Rm) и имагинерната част (Xm) на измерения импеданс: 

Ако Zm е комплексня импеданс, където: 

Zm = Rm + jXm                                                                                                 (1) 

и Rm  е реалната част на Zm  и  

Rm = |Zm| . |cos θm|                                                                                          (2) 

и Xm е имагинерната част на Zm  и 

Xm = |Zm| . |sin θm|                                                                                           (3) 

Експерименталните зависимости на |Zm| и Өm от честотата са 

осреднени за измерванията на десетте броя парченца плод от една и съща 

серия. Измерванията са повторени през периода на съхранение на 

сериите. 

4.2.3. Цвят  

Проведени са по десет измервания на всяка серия по време на 

съхранение с колориметър “Colorgard 2000”, на фирмата BYK-Gardner 

Inc. USA. Показателите са отчетени по системата CIE Lab, където: L – 

светлост (L=0 – черно, L=100 – бяло), +а – червен цвят, -а – зелен цвят, 

+b – жълт цвят, -b – син цвят. Цветовите координати на всяка проба 

представляват средноаритметични стойности на измерените 10 

координати. Сериите плодове са смлени на лабораторен волф “MPIЯ” – 

2М с диаметър на отворите на решетката 4mm и обработени на 

лабораторна пасирка с диаметър на отворите 1,2 mm. Пробите са 

деаерирани във вакуум камера при ваккум 0,85kPa за 10 min. 

Наситеността и цветният тон са параметрите, които характеризират 

качеството на цвета в т.нар. физиологична зрителна система и са 

свързани със зрителното възприятие за цвят.  

Наситеността на цвета С е изчислена по формулата: 

С= 22 ba                                                                                                    (4) 

Цветовият ъгъл е изчислен по формулата: 











a

b
h arctan                                                                                                (5) 

Цветовите разлики между отделните продукти са определени със 
стойностите ΔL, Δа и Δb, а ΔЕ е обобщен показател за крайната цветова 

разлика. Разликата в промяната на цвета ΔЕ е определена по формулата: 

 
222 baLE                                                                                       (6) 

където: 
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∆L = Li – L0; ∆a = ai – a0; ∆b = bi – b0 

“0” – суровина; “i” -  проба 
 

4.3. Химичен и сензорен анализ 

4.3.1. Химичен анализ 

Анализът на основни химични компоненти и оценката на 

сензорните качества на сериите минимално обработени плодове са 

извършени в Акредитирана лаборатория за изпитване на храни в 

Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив (ИИРХ). От 

всяка серия, на средни проби по време на съхранение е определено 

съдържанието на: 

- разтворими сухи вещества (рефрактометрично, %) – по БДС 

17257:91; 

- общи захари (%) - БДС 7169:89; 

- аскорбинова киселина (mg%) - БДС 11812:91; 

- общи органични киселини, изчислени като лимонена (%),- БДС 

6996:93; 

Спектрометричните измервания са извършени с помощта на Helios 

Omega UV-Vis спектрофотометър, снабден с VISIONlite софтуер (Thermo 

Fisher Scientific,Madison, WI, USA), използвайки кювети с оптичен път 

1cm. 

- общи каротеноиди (mg%) - спектрофотометричен метод - 

валидиран вътрешно лабораторен метод №3 (ИИРХ), подробно описан в 

дисертационния труд; 

Измерването на екстинцията на разтвора се извършва в 1сm кювета 

срещу празна проба петролеев етер при λ= 451nm. 

- β- каротен, mg% - спектрофотометричен метод – методът за 

определяне на общи каротеноиди дава общото съдържание на трите 

изомера, от което след това се изчислява β-каротена по следната 

формула: 

 

             β-каротен=  , mg/g                                                               (7) 

            E – измерена екстинция; V1 – първоначален обем на екстракта в 

ml; V2 – количеството на екстракта за хроматографиране в ml; V3 – 

количеството елюат в ml; 0,25 – коефициент за преизчисление в ß –

каротен; g – тегло на пробата в g 

- общи антоциани – количеството на общите мономерни антоциани 

е определено чрез pH-диференциалния метод (Giusti and Wrolstad, 2001). 

Метанолният екстракт е разреден паралелно с буфер с pH 1.0 (0.025 М 

калиев хлорид) и буфер с pH 4.5 (0.4 М натриев ацетат). След 

престояване в покой за 1 h при стайна температура са измерени 

абсорбциите при 520 nm и 700 nm. Резултатите са изразени като 

еквиваленти на цианидин-3-глюкозид (CGE) в mg на 100 g проба. За 
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изчисляване количеството на общите антоциани се използва следната 

формула: 

Anthocyanin pigment =                                                       (8) 

където: 

A=(A520-A700)pH1-(A520-A700)pH4; MW= 449.2g/mol, молекулна маса на 

цианидин-3-глюкозид; DF= коефициент на разреждане; ℓ= дължина, cm; 

ε= 26 900 L/(mol cm) коефициент на моларна абсорбция за цианидин-3-

глюкозид; 103= коефициент за преобразуване от g до mg   

4.3.2. Сензорен анализ  

На всяка от сериите по време на съхранение е направена оценка по 

показателите:  

- за ябълки и пъпеши: Външен вид; Цвят; Консистенция 

/твърдост/; Плодов вкус; Аромат; Сладост; Стипчив вкус; Сочност; 

Интензитет на сладост; Интензитет на стипчив вкус; Интензитет на 

сочност; Интензитет на послевкус; 

- за череши: Външен вид; Големина и форма; Цвят; Плодов вкус; 

Аромат; Консистенция /твърдост/; Разрезна повърхност/покафеняване 

около костилката/. 

Сензорните параметри са оценени чрез хедонично ранжиране на 

сензорните атрибути. Седем дегустатори участват в панела всеки път. 

Експертите оценяват по ранг кодирани пробите по 9 точкова хедонична 

скала (1= изключително не харесвам; 5=нито харесвам, нито не харесвам; 

9= изключително харесвам). 
 

4.4. Антимикробна активност на хитозан и 

микробиологични показатели на продуктите 
Всяка от сериите по време на съхранение е анализирана за наличие 

на: 

- Listeria monocytogenes - БДС EN ISO 11290-2:2000 

Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за откриване и 

изброяване на Listeria monocytogenes. Част 2: Метод на изброяване (ISO 

11290-2:1998);  

- Salmonella - БДС EN ISO 6579:2003 Mикробиология на храни и 

фуражи. Хоризонтален метод за откриване на Salmonella spp. (ISO 

6579:2002);  

- Kоагулазо-позитивни стафилококи (Staphylococcus aureus) - БДС 

EN ISO 6888-1:2000/A1:2003 Микробиология на храни и фуражи. 
Хоризонтален метод за изброяване на коагулазо-позитивни стафилококи 

(Staphylococcus aureus и други видове). Част 1: Техника с използване на 

Baird-Parker агар. Изменение 1: Включва данни за прецизност (ISO 6888-

1:1999/Amd 1:2003); 

- Колиформи – съгласно БДС ISO 4832:2002 Микробиология. 
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Основно ръководство за изброяване на колиформи. Техника на 

изброяване на колониите;  

- E.coli - БДС ISO 16649:2014 Микробиология на храни и фуражи. 

Хоризонтален метод за изброяването на β-глюкуронидазо-позитивни 

Escherichia coli. Техника за изброяване на колониите при 44ºC с 

използване на 5-бромо-4-хлоро-3-индолил β-D-глюкуронид; 

- Общ брой микроорганизми - БДС EN ISO 4833-1:2013 

Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за 

изброяване на микроорганизми. Част 1: Преброяване на колониите при 

30ºС чрез техника със заливане на посевките (ISO 4833-1:2013); 

- Плесени и дрожди - съгласно БДС ISO 21527-1:2011 

Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за изброяване 

на дрожди и плесени. Част 1: Техника за изброяване на колониите в 

продукти с водна активност по-голяма от 0,95. 
 

5. Статистическа обработка на резултатите 
За изчисляване на модул на еластичност е използван софтуер на 

Stable Micro Systems Ltd., England. За обработка на получените резултати 

от химичните анализи са приложени еднофакторен анализ ANOVA 

(Microsoft Excel), множествено сравняване по HSD-метода на Тюки и 

корелационен анализ (SPSS Statistics 19). 

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

1. Предварителни изследвания върху възможностите 

за прилагане на ядивни покрития от хитозан за повишаване на 

качеството и увеличаване съхраняемата способност на 

минимално обработени плодове 
Разнообразието от природни материали, които могат да се 

използват за ядивни покрития с включваните пластификатори и 

регулатори на рН от една страна, както и синергетичните 

взаимодействията между различни фактори като вид, сорт, произход, 

климатични условия, зрялост, температура на съхранение и срок на 

годност от друга наложиха провеждане на предварителни изследвания. За 

тази цел се прие обект на анализ да бъдат минимално обработени ябълки 

и пъпеши. Биополимер, използван за получаването на ядивни покрития 

се прие да бъде високомолекулен хитозан, като най-често използван в 

промишлеността, за който да се получат комбинации с други 

компоненти. В сериите плодове да се установи влиянието на всяка от тях 
върху качествените (физични, химични и сензорни) параметри и срока на 

годност на плодовете с ядивни покрития. В качеството на контроли за 

сравнение са приети минимално обработени плодове. 

За да пристъпим към уточняване на най-подходящите за 

подбраните плодове ядивни покрития са проведени изследвания с 

минимално обработените плодове и разтвори на високомолекулен 
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хитозан, използвани за нанасяне като ядивни покрития, посочени в 

т.3.1.1, глава ІІІ. 

Предварителната подготовка на суровините, нанасянето на 

ядивните покрития, опаковането и съхранението се проведе по начин, 

описан в т.3.2., глава ІІІ.  

В резултат на извършените анализи се установи, че: 
 Покритията на база високомолекулен хитозан удължават 

1,4 пъти срока на годност за консумация на минимално обработените 

ябълки и пъпеши (Zhelyazkov et al. 2014). 

 Минимална прагова стойност на вложен 

високомолекулен хитозан в покритията, имаща протективно действие 

върху мембранната система (забавя промените в стойностите на 

диелектричния импеданс), твърдостта, цвета, микробиологичните 

показатели и метаболитните процеси в минимално обработени ябълки е 

2,5 g.kg-1. Покритията, запазващи качеството на минимално обработените 

пъпеши са комбинация 5 g.kg-1 хитозан, 5 g.kg-1 или 10 g.kg-1 млечна 

киселина и 10g.kg-1  калциев лактат. 

 Повишените концентрации на хитозан (5g.kg-1 и 10g.kg-1) 

в покритията не оказват влияние върху качеството и безопасността на 

минимално обработените ябълки при съхранение. 

 Усещането за послевкус на оцетна киселина в минимално 

обработените ябълки и новото сензорно усещане, възприето като 

"тръпчивост" в минимално обработените пъпеши не е приемливо за 

оценителите. 

Проведените предварителни изследвания дадоха възможност за: 

 намиране на модификации хитозан с оптимален вкус 

(водоразтворими модификации) 

 формулиране на разтвори на база водоразтворим хитозан, 

които да удължават срока на годност за консумация на минимално 

обработените ябълки и пъпеши и да отговарят на претенциите на 

сензорното изискване за послевкус 

 разширяване набора от минимално обработени плодове 

(череши) 

 

2. Изследване влиянието на ядивните покрития върху 

физични и химични характеристики на минимално обработените 

плодове при съхранение.  
2.1. Охладени минимално обработени ябълки без и с ядивни 

покрития от водоразтворим хитозан 
Цветовите промени в пробите са изследвани чрез оптичен сензор, 

въз основа сравнение на направените снимки по време на съхранение 

(фиг. 1) и чрез инструментално измерване с колориметър на светлостта и 

цветовите компоненти, от които са изчислени цветовите параметри 

наситеност, цветен тон (фиг. 2, 3) и общата цветова разлика ΔE (фиг. 4). 
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Фигура 1. Визуални 

промени на охладени 

минимално обработени 

ябълки по време на 

съхранение 

 

 

 
Установена е по-малка промяна в цвета в посока на покафеняване 

за минимално обработените ябълки с ядивни покрития. Влагането на 

калциев лактат в покритията не води до по-добро запазване на цвета. 

Покафеняването се проява най-бързо при нетретираните проби 

(контрола), следователно ядивното покритие на база хитозан може да 

запази светложълтия цвят на кубчетата за по-дълъг период. 

Експериментално установеният срок на съхранение на минимално 

обработените ябълки с ядивни покрития от хитозан въз основа на 

визуалните промени в цвета е 11 дни.  

Нарастването на стойностите на червения компонент на цвета при 

постоянна жълта фракция при съхранение на образците определят 

разликите в стойностите на цветовия тон спрямо несъхранявания продукт 

и потвърждават установеното чрез оптичен сензор покафеняване.  

 

 

Фигура 2 Промяна 

на цветния тон на 

охладени минимално 

обработени ябълки по 

време на съхранение 

 

 

 

 

 

Сравнителният анализ показва, че цветовият тон на пробите 

намалява, като след петия ден от съхранението се проявява влиянието на 

ядивното покритие. Най-голяма разлика в цветовия тон има при 

контролните проби. Покритието с вложен хитозан запазва по-добре 

цвета на пробите, тъй като цветовия тон на пробите в края на 

съхранението има стойност по-голяма спрямо тези на нетретираните и с 

калциев лактат в покритията.  
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В стойностите на наситеността в нетретираните ябълки и ябълките 

с покритие от хитозан не се наблюдават изменения при съхранение. 

Стойностите на С нарастват, когато в покритието е добавен калциев 

лактат. 

 

Фигура 3. Промяна на 

наситеността на охладени 

минимално обработени 

ябълки по време на 

съхранение 

 

  

 

 
Фигура 4. Обща 

цветова разлика на 

охладени минимално 

обработени ябълки по 

време на съхранение 

 

 

 

 

 

 

Индексът ΔE също показва цветови различия в зависимост 

приложените покрития. По-малките разлики в стойностите на общата 

цветова разлика по време на съхранение за ябълките с покритие от 

хитозан свидетелстват за по-малки изменения в цвета им.  

Текстурата при охладените минимално обработени ябълки, 

асоциирана с тяхната твърдост, характеризира съхраняемостта им и 

изразява устойчивостта им към деформации /манипулации и транспорт/. 

Твърдостта в експериментите е определена чрез модул на еластичност в 

режим на компресия. Модулът на еластичност на контролата (ябълкови 

парченца без хитозаново покритие) намалява значително (около 35%) 

през осем дневния период на съхранение (фиг. 5). За същият период тя 
намалява с около 30% в пробите с хитозаново покритие и около 17% в 

тези с покритие от хитозан и калциев лактат. 
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 Фигура 5. Модул 

на еластичност на 

охладени минимално 

обработени ябълки при 

съхранение 

 

 

 

 

 

Пробите с по-висока твърдост минимално обработени ябълки с 

ядивни покрития са тези, покрити с разтвор на хитозан и калциев лактат 

(11ти ден).  

Установено е, че диелектричния импеданс на ябълковите парченца 

намалява по време на съхранение (фиг. 6). Този резултат може да се 

обясни с отслабване на здравината на клетъчната стена и смесване на 

цитоплазмата с междуклетъчната течност. 

 

 
 

Фигура 6. Диелектрични импедансни криви на охладени минимално 

обработени ябълки при съхранение 
 

В процеса на стареене на тъканите, намалява тургора на клетките и 

здравината на клетъчната система. Този процес е свързан с намаляване 

импеданса на контролната проба. Потапянето на парченцата ябълки в 

разтвор от хитозан поражда дифузия на вода и йони с ниско молекулно 
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тегло. Тази дифузия също намалява импеданса. Въз основа на 

експерименталните резултати се установи, че покритите с хитозан и 

калциев лактат ябълки притежават по-висок импеданс. Вероятно 

обянение би могло да се търси в йонното взаимодействие между 

калциевите йони и пектиновата киселина в клетъчната стена. Добре 

известно е, че калцият омрежва пектиновите молекули, в резултат на 

което клетъчните стени се стабилизират и тургурът на плода се запазва 

за по-дълго време. Покритието като бариера за йоните с ниско 

молекулно тегло и за водата намалява скоростта на импедансната 

реакция. Адсорбираният слой има бариерна роля, при което се забавя 

стареенето и понижението на импеданса.  

Отчита се ефект на хитозановото покритие върху загубата на маса. 

По-висока загуба на маса е опредена за контролната проба, а най-ниска 

тя е на обработените с хитозан проби. Разликата между пробите с 

покритие в края на съхранението не е значителна (фиг. 7). 

Фигура 7. Загуби на 

маса на охладени 

минимално обработени 

ябълки при съхранение 
 

 

 

 

 

 

 

 

Резултатите от химичните анализи изразяват тенденцията и 

динамиката в измененията, които настъпват в основните химични 

съставки на минимално обработените ябълки по време на съхранение. 

Анализът на данните показва, че при ябълковите парченца (контрола и с 

ядивни покрития), дори и за непродължително време, настъпват 

изменения на изследваните показатели.  

Изменението на разтворимите сухи вещества при ябълките, 

покрити с хитозан е идентично с тези покрити с хитозан и калциев 

лактат спрямо контролата (фиг. 8). 

Фигура 8. Промени 

в съдържанието на 

разтворими сухи 

вещества на охладени 

минимално обработени 

ябълки при съхранение 
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Съпоставянето на данните от съхранението на пробите ябълки без и 

с покрития от хитозан показва минимално увеличение (около 1,5%) в 

разтворимите сухи вещества в края на съхранението (11ти ден) при 

покритите ябълки. При контролната проба същият процент е установен 

още на петия ден от съхранението. По този показател не се установява 

различие между приложените два вида покрития. Причините за това 

могат да се търсят в едновременното протичане на конкурентните 

процеси на изпарение на влага и на метаболитна активност, както и на 

бариерните свойства на покритията.  

Измененията в съдържанието на общите захари по време на 

съхранение на ябълките без и с покрития от хитозан показват, че те се 

изразходват в хода на метаболитните процеси (фиг. 9), по-значимо при 

непокритите проби. Темпът на промените между ябълките без и с 

покрития от хитозан е идентичен с промените в разтворимите сухи 

вещества. 

Фигура 9. Промени в 

съдържанието на общи 

захари на охладени 

минимално обработени 

ябълки при съхранение 

 

 

 
 

Сравняването на резултатите, получени за титруемите органични 

киселини (фиг. 10) показва по-благоприятното въздействие на 

покритията за забавяне на намалението им в хода на съхранението. За 

ябълките, покрити с хитозан и комбинация от хитозан и калциев лактат 

се наблюдава понижение в изразходването им, без различие между двете 

покрития. Установява се по-активно участие на титруемите органични 

киселини в биохимичните превръщания при контролните проби. 

Фигура 10. 

Промени в 

съдържанието на 

титруеми органични 

киселини на охладени 

минимално обработени 

ябълки при съхранение 
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В подкрепа на резултатите, получени за характера и степента на 

изменение на общите захари и титруемите органични киселини е 

определеното по-бавно намаление на импеданса на пробите с покритие 

на база хитозан (фиг. 6). Потиснатото намаление на стойностите на 

химичните показатели се дължи на факта, че тънкия слой от хитозан 

върху повърхността на парченцата ябълки забавя метаболитните 

процеси.  

От анализа на данните (фиг. 11) се установи, че съхранението е 

съпроводено с по-значително повишаване на съотношението захари към 

титруеми органични киселини при контролните проби. С равномерното 

и едновременно изразходване на субстратите в хода на съхранението 

може да се обяснят близките стойности на отношението захари към 

титруеми органични киселини спрямо началото на съхранението при 

ябълките с двата вида покрития. Установеното по-активно участие на 

титруемите органични киселини в биохимичните превръщания при 

ябълките без покритие е видно от повишените спрямо началото 

стойности на захари към органични киселини. 

Фигура 11. 

Отношение захари / 

титруеми органични 

киселини на охладени 

минимално обработени 

ябълки при съхранение 

 

 

 

 

 

По време на съхранение на минимално обработените ябълки е 

установено намаление в количеството на аскорбиновата киселина (фиг. 

12). 

Фигура 12. 

Промени в 

съдържанието на 

аскорбинова киселина 

на охладени 

минимално обработени 

ябълки при съхранение 
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В парченцата ябълки, съхранявани като контрола, съдържанието 

на аскорбинова киселина намалява по-интензивно в сравнение с пробите 

с покритие. След 11 дни на съхранение загубите на аскорбинова 

киселина (36%) за парченцата ябълки с двата вида покритие са колкото 

тези на контролата (35%), но след 8 дни на съхранение. Количественото 

намаление на аскорбиновата киселина в изследваните ябълкови 

парченца е тяхна биологична особеност, но зависи и от използваните 

покрития, тъй като условията на съхранение са еднакви за всички проби.  

Множественото сравняване открои минимално обработените 

ябълки с двата покрития по изследваните химични показатели (табл.1). 

Таблица 1. Съдържание на основни химични компоненти в охладени 

минимално обработени ябълки без и с покрития от хитозан* 

  
*Различните букви след стойностите в рамките на една колона показват статистически значими разлики (Tukey’s test, р<0.05) 

 

През експерименталният период при съхранението на ябълките, 

прилагането на всяко от покритията и в контролата има статистически 

различимо нарастване на разтворимите сухи вещества спрямо началното 

съдържание. Пробите с ядивни покрития обаче са неразличими помежду 

си в края на съхранението. По този показател контролата показва 

нестабилност по време на съхранение. Не се доказват статистически 

разлики между разтворимите сухи вещества в ябълките с двата вида 

покрития.  

При удължено с три дни съхранение, покритите образци нямат 

статистическа разлика спрямо контролата, което доказва по-

незначителните спрямо началото изменения в общите захари. В края на 

съхранението няма статистически значима разлика между ябълките с 

покритие от хитозан и тези с покритие от хитозан и калциев лактат. 

За пробите е установено, че по време на съхранение има 

статистически различимо изразходване на органични киселини. Но в 

количеството им не е установена статистическа разлика между 
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контролата в петия ден от съхранението и след още шест дни на 

ябълките с покрития.  

Поради значителното намаление в количеството на органичните 

киселини в контролата, следва повишаване на захарно-киселинния им 

коефициент. Това неравномерно изразходване на субстратите, пряко 

свързани с вкусовите качества, изменя захарно-киселинния им 

коефициент. Ябълките без покритие са статистически различими от 

началото на съхранението им. Получените резултати показват, че в края 

на периода ябълките с покрития запазват предимството си по отношение 

количеството на общи захари и органични киселини при съхранение. 

Това може да се обясни с минимално и равномерно изразходване на 

субстратите (захари и киселини) в хода на съхранението. Не е 

установена статистическа разлика в отношението на общи захари и 

органични киселини през целия период на съхранение, независимо от 

приложеното покритие. 

Сравняването на минимално обработените ябълки по 

количеството на аскорбиновата киселина по време на съхранение 

показва предимство на тези покрити с хитозан и калциев лактат. При тях 

няма статистическа разлика в намалението на единадесетия ден спрямо 

съдържанието в контролата на осмия ден, докато за ябълките с 

хитозаново покритие има такава.  

За общата приемливост на ябълките без и с покритие от хитозан 

по време на съхранение е установена положителна корелация с 

количествата на анализираните общи захари и титруеми органични 

киселини и отрицателна корелация за разтворими сухи вещества и 

отношение захари/киселини (табл. 2). 

 

Общата сензорна оценка е във висока значима (р<0.01) 
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корелация (r > 0.700) с общите захари и органичните киселини при 

контролата по време на съхранение. Покритието от хитозан повлиява 

значимо (р<0.05) зависимостта обща сензорна оценка-общи захари при 

ябълките, като корелацията е висока при съхранение (r=0.981). Високата 

корелация между общата сензорна оценка и общите захари 

свидетелстват за връзката им от гледна точка на общата приемливост на 

ябълките с хитозаново покритие. За ябълките с покритие от хитозан и 

калциев лактат връзката между общата сензорна оценка и химичните 

параметри е статистически незначима. 
 

2.2. Охладени минимално обработени пъпеши без и с покрития 

от водоразтворим хитозан 
Цветовите промени в минимално обработените пъпеши, 

изследвани въз основа сравнение на направените снимки по време на 

съхранение (оптичен сензор) са представени на фиг. 13. 

Фигура 13. 

Визуални промени на 

охладени минимално 

обработени пъпеши 

при съхранение 

 

 
 

 

Установена е по-малка промяна в цвета в посока на потъмняване 

за покритите проби. Потъмняването се проява най-бързо в контролата. 

Следователно покритията, получени с хитозан и комбинация хитозан и 

калциев лактат могат да запазят цвета на пробите до 8 дни. 

Нарастването на стойностите на червения компонент на цвета 

при постоянна жълта фракция при съхранение на образците пъпеш 

определят разликите в стойностите на цветовия тон (фиг. 14) спрямо 

несъхранявания продукт и потвърждават установеното чрез оптичен 

сензор потъмняване. 

Фигура 14. 

Промяна на цветовия 

тон на охладени 

минимално обработени 

пъпеши при 

съхранение 
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Сравнителният анализ показва, че цветовият тон на пробите с 

вложен хитозан и калциев лактат в покритието запазва по-добре цвета, 

тъй като цветовия им тон в края на съхранението има стойност по-

голяма от тази на пъпешите с хитозан в покритията.  

В стойностите на наситеността при пъпешите с покритие от 

хитозан не се наблюдават изменения при съхранение. Стойностите на С 

нарастват в нетретираните пъпеши и в тези с добавен калциев лактат в 

покритието. 

 

Фигура 15. 

Промяна на 

наситеността на 

охладени минимално 

обработени пъпеши при 

съхранение 

 

 
Индексът ΔE също показва цветови различия в зависимост 

приложените покрития. По-малките разлики в стойностите на общата 

цветова разлика по време на съхранение за минимално обработените 

пъпеши с покритие от хитозан свидетелстват за по-малки изменения в 

цвета им.  

 

Фигура 16. Обща 

цветова разлика на 

охладени минимално 

обработени пъпеши при 

съхранение 

 

 

 

 

 

Текстурата на пробите пъпеши е определена чрез модул на 

еластичност в режим на компресия. Модулът на еластичност на 
контролата намалява значително (около 80%) през осем шест дневния 

период на съхранение (фиг. 17). За същият период тя намалява с около 

35% в парченцата пъпеш с хитозаново покритие и около 18% в тези с 

покритие от хитозан и калциев лактат. 
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Фигура 17. Модул 

на еластичност на 

охладени минимално 

обработени пъпеши при 

съхранение 

 

 

 

 
 

 

Пробите с по-висока твърдост на плодовете в края на периода на 

съхранение (8ми ден) на пъпешите с ядивни покрития са тези, покрити с 

разтвор на хитозан и калциев лактат.  

На първият ден импедансните (Rm-Xm) криви са близо една до 

друга и влиянието на обработките върху импеданса все още не са ясни 

(фиг. 18). На третият ден контролата има по-малък Xm максимум, което 

може да се дължи на структурни промени. По-добър запазващ ефект 

показва обработката с хитозан и калциев лактат. На шестият ден вече се 

наблюдават различията в ефекта от приложеното покритие: контролата 

показва най-големи структурни промени и се наблюдава ефекта на 

вложените хитозан и калциев лактат. 

 

 
Фигура 18. Диелектрични импедансни криви на охладени 

минимално обработени пъпеши при съхранение 
 

Формирането на хитозанов филм забавя структурните промени, но 

не ги възпрепятства. Влиянието им би могло да се дължи на промени в 
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дихателната активност и намаляване на дейността на ензимите, които 

превръщат неразтворимия пектин в разтворимата му форма. Добавянето 

на хитозан с калциев лактат спира разрушаването и запазва структурата, 

поради формирането на силно полимерно-йонна мрежа. Калциевите 

йони реагират с пектина в клетъчните стени, формират калциев пектат, 

който укрепва клетъчната структура на плодовете.  

Отчита се незначителен ефект на покритието върху загубата на 

маса. Най-висока загуба е определена за контролната проба, а най-

ниската на обработените с хитозан и калциев лактат проби. Разликата 

между пробите с покритие не е значителна (фиг. 19). 

Фигура 19. Загуби на 

маса на охладени 

минимално обработени 

пъпеши при съхранение 

 

 

 

 

 

Резултатите от химичните анализи изразяват тенденцията и 

динамиката в измененията, които настъпват в основните химични 

съставки на минимално обработените пъпеши по време на съхранение.  

През експерименталният период при съхранението се установи 

тенденция към намаляване съдържанието на разтворими сухи вещества. 

По този показател контролата показва нестабилност и по-голямо 

понижение на разтворимите сухи вещества (4%) по време на съхранение. 

Изменението на разтворимите сухи вещества при пъпешите, покрити с 

хитозан е идентично с тези покрити с хитозан и калциев лактат и е 

минимално (0,5%). 

Фигура 20. Промени 

в съдържанието на 

разтворими сухи 

вещества в охладени 

минимално обработени 

пъпеши при съхранение 
 

 

 

 

 

Промяната на общите захари в процеса на съхранение следва 

тенденцията, очертана от разтворимите сухи вещества в покритите 
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минимално обработени пъпеши и контролната проба (фиг. 21). 

 

Фигура 21. Промени 

в съдържанието на общи 

захари в охладени 

минимално обработени 

пъпеши при съхранение 

 

 

 

Незначителното спрямо началото изменение в общите захари при 

пробите с покритие показва, че приложените обработки занижават 

дихателната активност. Изключение от тази тенденция е контролната 

проба, за която е отчетено по-значително намаление в съдържанието на 

общите захари за период на шест дневно съхранение. Не се откроява 

разлика между минимално обработените пъпеши с хитозаново покритие 

и с покритие от хитозан и калциев лактат. 

Измененията в съдържанието на титруемите органични киселини 

по време на съхранение на пробите пъпеши показват, че те се 

изразходват в хода на метаболитните процеси (фиг. 22).  

 

Фигура 22. Промени в 

съдържанието на 

титруеми органични 

киселини в охладени 

минимално обработени 

пъпеши при съхранение 

 

 

Сравняването на резултатите, получени за органичните киселини 

показва по-благоприятното въздействие на покритията за забавяне 

намалението им в хода на съхранението. За пробите, покрити с хитозан и 

хитозан и калциев лактат се наблюдава понижение в изразходването им, 

без различие между двете покрития. Установява се по-активно участие 

на органичните киселини в биохимичните превръщания при 

контролните проби. 

По-активното изразходване на органичните киселини по време на 

съхранението на минимално обработените пъпеши е съпроводено с 

повишаване на съотношението захари към титруеми органични 

киселини (фиг. 23) 
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Фигура 23. 

Отношение на общи 

захари / титруеми 

органични киселини на 

охладени минимално 

обработени пъпеши при 

съхранение 

 

 

Установеното по-активно участие на органичните киселини в 

биохимичните превръщания при контролата е видно от по-значително 

повишените спрямо началото стойности на захари към органични 

киселини при по-малък период на съхранение. В края на периода 

обработените с ядивни покрития пъпеши запазват предимството си пред 

контролата по отношение количеството на общи захари и органични 

киселини при съхранение, без да се отчита влияние на вида на 

покритието.  

Изследванията върху каротеноидния компонент, обуславящ 

жълтият цвят на зрелите пъпеши илюстрират количеството в отделните 

проби и динамиката на изменението му (фиг. 24). Графичният израз на 

данните показва намаление в съдържанието на β-каротен при 

съхранение. 

Фигура 24. Промени 

в съдържанието на β-

каротен в охладени 

минимално обработени 

пъпеши при съхранение 

 

 

 
 

За промените на този показател отново се проявява благоприятното 

въздействие на покритията, поради факта, че минимално обработените 

пъпеши, покрити с хитозан и с хитозан и калциев лактат имат близки до 

контролата стойности за количеството β-каротен при удължена 

експозиция в условията на съхранение. След осем дни на съхранение 

загубите на β-каротен за пъпешите с двата вида покритие са около 36%, 

докато вече 40% за контролата в шестия ден от съхранението ú.  

Множественото сравняване открои минимално обработените 

пъпеши с двата покрития по изследваните химични показатели (табл.3). 
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При съхранението на минимално обработените пъпеши е доказана 

статистическа разлика на разтворимите сухи вещества спрямо началното 

им количество. По този показател контролата показва нестабилност по 

време на съхранение. Още в третият ден от съхранението, количеството 

на разтворими сухи вещества е със стойности като при пробите с 

хитозаново покритие на осмия ден и при тези с покритие от хитозан и 

калциев лактат на шестия. Не се доказват статистически значими 

разлики между разтворимите сухи вещества в минимално обработените 

пъпеши с двата вида покрития.  

Редуцираното изразходване на общите захари при пробите с 

покритие водят до неразличимост спрямо контролата, идентично на 

намалението на разтворимите сухи вещества. Няма статистическа 

разлика в съдържанието на общи захари между пъпешите с покритие от 

хитозан и тези с покритие от хитозан и калциев лактат спрямо изходното 

количество и в края на съхранението. 

В количеството на органичните киселини е установена 

статистическа разлика на контролата и обработените с ядивни покрития 

пъпеши в края на съхранението им спрямо началото. Но в количеството 

на органичните киселини не е установена статистическа разлика между 

контролата в шестия ден от съхранението и след още два дни на пробите 

с покрития, с минимално предимство на покритието с хитозан и калциев 

лактат.  

Промените в захарно-киселинният комплекс съответно водят до 

нарастване на захарно-киселинния коефициент за всяка обработка, 

поради значимото намаление в количеството органични киселини. 

Получените резултати показват, че в края на периода пъпешите с 

покрития запазват предимството си по отношение количеството на общи 
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захари и органични киселини. Това може да се обясни с по-равномерно 

изразходване на субстратите (захари и киселини) в хода на 

съхранението. Установено е, че в отношението на общи захари и 

органични киселини през целия период на съхранение, независимо от 

приложеното покритие няма статистическа разлика. 

Намалението на количеството β-каротен е по-интензивно при 

контролната проба. При пъпешите, покрити с хитозан и калциев лактат 

намалението на осмия ден е статистически неразличимо спрямо 

съдържанието в контролата на шестия ден. При пробите, обработени с 

хитозан и хитозан с калциев лактат не се установява значима разлика 

между тях и в края на съхранението им.  

За общата приемливост на минимално обработените пъпеши без и 

с покритие от хитозан по време на съхранение е установена 

положителна корелация с анализираните разтворими сухи вещества, 

общи захари и органични киселини и отрицателна корелация за 

отношение захари/киселини (табл. 4). 

 

Общата сензорна оценка е във висока значима корелация (r > 

0.700) с разтворимите сухи вещества, общите захари (р<0.01) и 

органичните киселини (р<0.05) при контролата по време на съхранение. 

Покритието от хитозан повлиява значимо (р<0.05) зависимостта обща 

сензорна оценка-общи захари и органични киселини при съхранение на 

пъпешите с високи корелационни коефициенти, съответно r=0.920 и 

r=0.962. Високата корелация между общата сензорна оценка и 

разтворимите сухи вещества свидетелстват за връзка на общите захари, 

титруемите органични киселини и останалите компоненти, влизащи в 



 

29 

разтворимите сухи вещества от гледна точка на общата приемливост за 

качеството на минимално обработените пъпеши по време на съхранение. 

За пъпешите с покритие от хитозан и калциев лактат съществува връзка, 

но статистически е значима между общата сензорна оценка и 

органичните киселини. 
 

2.3. Охладени минимално обработени череши без и с 

покрития от водоразтворим хитозан 
Визуалните промени в минимално обработените череши са 

изследвани чрез оптичен сензор, въз основа сравнение на направените 

снимки по време на съхранение (фиг. 25). Не се установява видимо 

изменение на цвета. Процентът на микробиална развала нараства 

пропорционално на повишаването дните на съхранение. 

Фигура 25. Визуални промени на 

охладени минимално обработени 

череши при съхранение 

 

 
 

Чрез инструментално измерване с колориметър са определени 

светлостта и цветовите компоненти, от които са изчислени цветовите 

параметри наситеност и цветен тон (фиг. 26, 27) и общата цветова 

разлика ΔE (фиг. 28). 

Намаляването на стойностите на червения компонент на цвета при 

нарастване на синята фракция при съхранение на минимално 

обработените череши определят разликите в стойностите на цветовия 

тон спрямо несъхранявания продукт. Стойностите на цветовия тон 

нарастват при съхранението, по-значително за контролната проба. 

Фигура 26. Промяна 

на цветовия тон на 

охладени минимално 

обработени череши при 

съхранение 

 

 

 
 

Сравнителният анализ показва, че пробите с вложен хитозан и 

хитозан и калциев лактат в покритието запазват добре цвета, тъй като 

цветовия им тон в края на съхранението нараства по-малко спрямо 

контролата.  

Установено е занижение в стойностите на наситеността на 
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минимално обработените череши, като пробите с покритие от хитозан и 

с добавен калциев лактат имат предимство пред нетретираните череши. 

Фигура 27. Промяна 

на наситеността на 

охладени минимално 

обработени череши при 

съхранение 

 

 

 

 

Индексът ΔE показва цветови различия в зависимост приложените 

покрития. По-малките разлики в стойностите на общата цветова разлика 

по време на съхранение за черешите с покритие от хитозан 

свидетелстват за по-малки изменения в цвета им. 

Фигура 28. Обща 

цветова разлика на 

охладени минимално 

обработени череши при 

съхранение 

 

 

 
 

 

Текстурата при минимално обработените череши е определена 

чрез модул на еластичност в режим на компресия (фиг. 29). 

Фигура 29. Модул на 

еластичност на охладени 

минимално обработени 

череши при съхранение 

 

 

 

 

 

Модулът на еластичност на контролата (без хитозаново покритие) 

намалява значително (около 20%) през шест дневния период на 

съхранение. За удължено с още девет дни съхранение тя намалява с 

около 25% в пробите с хитозаново покритие и в тези с покритие от 
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хитозан и калциев лактат. 

На първият ден от обработката импедансните криви са близо една 

до друга и влиянието на покритието все още не е ясно (фиг.30). 

 

 

Фигура 30. Диелектрични 

импедансни криви на охладени 

минимално обработени череши 

при съхранение  

 

 

 

 
 

На шестият ден Xm максимум на контролата съществено 

намалява. Намалението на импеданса е по-бавно за покритите проби. Не 

се наблюдава ефекта от влагането на калциев лактат в покритието, 

вероятно поради бариерните свойства на кожицата на плода, която 

възпрепятства реакцията на калциевите йони с пектина в клетъчните 

стени и формирането на калциев пектат.  

Запазването на масата, т.е. запазването на водното съдържание в 

минимално обработените череши е пряко свързано с по-добрия външен 

вид и по-запазената текстура. Загубата на маса на шестият ден за 

покритите образци е 3%, срещу 15% за контролата (фиг. 31). Разликата 

между пробите с покритие на петнадесетия ден не е значителна. 
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Фигура 31. Загуба 

на маса на охладени 

минимално обработени 

череши при съхранение 

 

 

 

 

 

Получените резултати свидетелстват за добрите бариерни 

свойства на покритията от хитозан. 

Резултатите от химичните анализи изразяват тенденцията и 

динамиката в измененията, които настъпват в основните химични 

съставки на минимално обработените череши по време на съхранение.  

По време на съхранението се установи тенденция към намаляване 

съдържанието на разтворими сухи вещества. По този показател 

контролата показва нестабилност и по-голямо понижение на 

разтворимите сухи вещества (8%) за шест дни съхранение (фиг. 32). За 

същият период изменението на разтворимите сухи вещества при 

черешите, покрити с хитозан е идентично с тези покрити с хитозан и 

калциев лактат и е минимално (2%). В края на съхранението (15 дни) 

минимално обработените череши с двата вида покрития достигат 

процентното намаление на разтворими сухи вещества в контролата. 

Фигура 32. Промени 

в съдържанието на 

разтворими сухи 

вещества в охладени 

минимално обработени 

череши при съхранение 

 

 

 

 

Промяната на общите захари в процеса на съхранение следва 

тенденцията, очертана от разтворимите сухи вещества в покритите 

минимално обработени череши и контролната проба (фиг. 33). 
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Фигура 33. Промени в 

съдържанието на общите 

захари в охладени 

минимално обработени 

череши при съхранение 

 

 
 

 

 

 

Незначителните спрямо началото изменение в общите захари при 

пробите с покритие показва, че приложените обработки занижават 

дихателната активност. За контролната проба е отчетено по-значително 

намаление в съдържанието на общите захари за период на шест дневно 

съхранение. Минимално обработените череши с хитозаново покритие 

имат малко предимство пред образците с покритие от хитозан и калциев 

лактат. 

Измененията в съдържанието на органичните киселини по време 

на съхранение на пробите череши показват, че те също се изразходват в 

хода на биохимичните превръщания (фиг. 34). 

Фигура 34. Промени в 

съдържанието на 

титруеми органични 

киселини в охладени 

минимално обработени 

череши при съхранение 

 

 

 
 

Сравняването на резултатите, получени за органичните киселини 

показва ефекта на покритията върху забавяне намалението им в хода на 

съхранението. За пробите, покрити с хитозан и хитозан и калциев лактат 

се наблюдава понижение в изразходването им, без различие между двете 

покрития. Установява се по-активно участие на органичните киселини в 

биохимичните превръщания при контролните проби. 
По-активното изразходване на органичните киселини по време на 

съхранението на минимално обработените череши е съпроводено с 

повишаване на съотношението захари към органични киселини (фиг.35). 
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Фигура 35. Отношение на 

общи захари / титруеми 

органични киселини в 

охладени минимално 

обработени череши при 

съхранение 

 

 

 

 

Установеното по-активно участие на органичните киселини в 

биохимичните превръщания при контролата се потвърждава от 

повишените в по-голяма степен спрямо началото стойности на захари 

към органични киселини при по-малък период на съхранение. В края на 

периода, обработените с ядивни покрития череши запазват 

предимството си пред контролата със стойности близки до нейните, без 

да се отчита влияние на вида на покритието.  

Изследванията върху антоцианите, обуславящи цвета на зрелите 

плодове илюстрират количеството в пробите и динамиката на 

изменението им (фиг. 36). За контролата и минимално обработените 

череши графиките показват намаление в съдържанието на антоциани 

при съхранение. 

Фигура 36. Промени в 

съдържанието на 

антоциани в охладени 

минимално обработени 

череши при съхранение 
 

 

 

 

 

Сравняването показва предимство на обработените с ядивни 

покрития череши по отношение съдържание на антоциани. По-големи 

загуби са получени за тях, но причините за това могат да се търсят в 

продължителността на съхранението. Видът на покритието не повлиява 

количеството антоциани в края на съхранението на образците с 

покрития. 

Множественото сравняване открои минимално обработените 

череши с двата покрития по изследваните химични показатели (табл.5).  

През експерименталният период, съхранението на минимално 

обработените череши е съпроводено със статистическа разлика в 
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намалението на разтворимите сухи вещества спрямо началното 

съдържание. По този показател контролата показва по-голяма 

нестабилност по време на съхранение. Още в шестят ден от 

съхранението загубите на разтворими сухи са със стойности, 

неразличими от пробите с хитозаново покритие на десетия ден и от тези 

с покритие от хитозан и калциев лактат на петнадесетия. Не се доказват 

статистически разлики между разтворимите сухи вещества в минимално 

обработените череши с двата вида покрития.  

Заниженото изразходване на общите захари при пробите с 

покритие се доказва статистически, поради несъществуваща разлика 

спрямо контролата на по-късен етап от съхранението. Със статистическа 

разлика в съдържанието на общи захари са черешите с покритие от 

хитозан и тези с покритие от хитозан и калциев лактат в края на 

съхранението. 

 
В количеството на органичните киселини също е установена 

разлика на контролата и обработените с ядивни покрития череши в края 

на съхранението им спрямо началото. За количеството на органичните 

киселини не е установена статистическа разлика между контролата в 

шестия ден от съхранението и след още десет дни за пробите с покритие 

от хитозан и петнадесет за покритите с хитозан и калциев лактат. 
Неразличими са минимално обработените череши с двата вида 

покритие. 

Промените в захарно-киселинният комплекс съответно водят до 

нарастване на захарно-киселинния коефициент за всяка обработка, 

поради по-голямо намаление в количеството органични киселини. 
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Получените резултати показват, че в края на периода, черешите с 

покрития запазват предимството си по отношение количеството на общи 

захари и органични киселини при съхранение. Това може да се обясни с 

по-равномерно изразходване на субстратите (захари и киселини) в хода 

на съхранението. Не е установена статистическа разлика в отношението 

на общи захари и органични киселини през целия период на съхранение, 

независимо от приложеното покритие. 

Намалението на количеството антоциани е по-интензивно при 

контролната проба. При образците, обработени с хитозан и хитозан с 

калциев лактат не се установява значима разлика между пробите в края 

на съхранението им.  

За общата приемливост на минимално обработените череши без и 

с покритие от хитозан по време на съхранение е установена 

положителна корелация с анализираните разтворими сухи вещества, 

общи захари и органични киселини и отрицателна корелация за 

отношение захари/киселини (табл. 6). 

 

Общата сензорна оценка е във висока значима (р<0.01) корелация 

(r > 0.700) с разтворимите сухи вещества, общите захари и органичните 

киселини при контролата по време на съхранение. Покритието от 

хитозан повлиява значимо зависимостта обща сензорна оценка-

разтворими сухи вещества и органични киселини (р<0.01) и общи захари 
(р<0.05) при съхранение на черешите. Високата корелация между 

общата сензорна оценка и разтворимите сухи вещества свидетелстват за 

връзка на общите захари, органичните киселини и останалите 

компоненти, влизащи в разтворимите сухи вещества от гледна точка на 

общата приемливост за качеството на минимално обработените череши 

по време на съхранение. За минимално обработените череши с покритие 



 

37 

от хитозан и калциев лактат съществува значителна (0,5<r<0,7) 

корелация, но статистически е незначима. 
 

3. Антимикробна активност на хитозан и микробиологични 

показатели на минимално обработени плодове при съхранение 
3.1. In vitro oпределяне на минимална инхибираща 

концентрация (MIC) на хитозан спрямо индикаторни и патогенни 

видове микроорганизми чрез метода на серийните разреждания в 

течна среда 

Едно от основните изисквания на ядивните покрития е те да 

предотвратяват развитието на микроорганизмите, които предизвикват 

развала на продукта или са патогенни за човека. Хитозанът е полимер, 

който притежава антимикробна активност, силно зависима от 

молекулната му маса, степента на ацетилиране, щама на съответния 

тест- микроорганизъм и др. MIC се дефинира като най-ниската 

концентрация на изпитваното вещество, която потиска растежа на 

микроорганизми след инкубация.  

Минималната инхибираща концентрация на нискомолекулния 

хитозан, използван в експериментите е определена за следните 

референтни щамове от Националната банка за промишлени 

микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК) - Aspergillus niger, 

Candida tropicalis, Escherichia coli, Bacillus cereus, Entherococcus faecalis и 

Salmonella choleraesuis. Резултатите от определянето на МIC показват, че 

в Мюлер – Хинтон бульон с концентация на хитозан по-голяма от 50 

ppm, видовете Candida tropicalis, Escherichia coli, Entherococcus faecalis 

спират своето развитие (табл. 7). 
 

Таблица 7. Определяне на минимална инхибираща концентрация на 

хитозан спрямо някой условно патогенни и индикаторни 

микроорганизми 
 

Микроорганизъм  

Концентрация на хитозан (ppm) 

230 200 150 100 50 10 5 2 

Aspergillus niger 
NBIMCC 3564 

R R R R R R R R 

Candida tropicalis                  

NBIMCC  8614 
S S S S S BS R R 

Escherichia coli 
NBIMCC 

S S S S S BS R R 

Bacillus cereus                       

NBIMCC 1085 
S  S S S S S R R 

Entherococcus faecalis                 
NBIMCC 3915 

S S S S S BS R R 

Salmonella  choleraesuis 

NBIMCC 251 
S BS R R R R R R 
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При определяне на MIC на хитозан спрямо щам 251 на Salmonella 

choleraesuis не е отчетен растеж при концентрация на хитозана в 

хранителната среда над 230 ppm. Резултатите от нашето определяне на 

MIC са съпоставими с данните, представени от Rejane и колектив, които 

също посочват, че независимо от различните видове салмонелни 

бактерии и методиките за определяне на MIC, щамове от Salmonella spp 

се потискат от по-високи концентрации на хитозан, в сравнение с тези, 

отчетени при Candida tropicalis, Escherichia coli и Entherococcus faecalis.  

В проведеното изследване нито една от използваните 

концентрации на хитозан не прояви инхибиращ ефект върху плесенната 

гъба Aspergillus niger, която е причина за развалата на редица плодове и 

зеленчуци. Изследванията на Tsai и колектив (1999) също показват, че 

видове от род Aspergillus имат много висока устойчивост към хитозана 

(>2000 ppm) и неговата MIC е по-висока спрямо другите изпитани 

микроораганизми (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus и Escherichia 

coli).  
 

3.2. Микробиологични показатели на охладени минимално 

обработени плодове без и с ядивни покрития от водоразтворим 

хитозан 

3.2.1. Микробиологичен анализ на използваните компоненти и 

на ядивните покрития 

За гарантиране на микробиологичната стабилност и безвредност на 

продуктите (охладени минимално обработени ябълки, пъпеши и череши 

без и с ядивни покрития от хитозан и хитозан с калциев лактат) 

първоначално е извършен микробиологичен контрол на входящите 

суровини. Посочените в сертификатите им микробиологични критерии са 

напълно адекватни и позволяват производството на безопасен продукт, 

който да запази микробиологичното си качество и стабилност. 

Резултатите от проведения микробиологичен анализ са представени в 

табл. 8. 
 

Таблица 8. Микробиологична характеристика на компонентите и на 

ядивните покрития 
Обект на изпитване 

Хитозан 
Покритие 

от хитозан 

Калциев 

Лактат 

Покритие от хитозан 

и калциев лактат Микробиологичен критерий 

Общ брой микроорганизми cfu/g 

(1000) 
<100 < 10 <100 < 10 

Плесени cfu/g  (1000 - 10 000) <100 <10 <10 <10 

Дрожди cfu/g   (1000- 10 000) <100 <10 <100 <10 

L. monocytogenes cfu/25g  

(не се допуска) 
не се уст. не се уст. не се уст. не се уст. 

Salmonella cfu/25g(не се допуска) не се уст. не се уст. не се уст. не се уст. 

Коагулазоположителни стафилококи  

cfu/g 

(не се допуска) 

не се уст. не се уст. не се уст. не се уст. 

Колиформи cfu/g  (не се допуска) не се уст. не се уст. не се уст. не се уст. 

E.coli cfu/g  (не се допуска) не се уст. не се уст. не се уст. не се уст. 

Enterococcus sp. cfu/g < 1 < 1 < 1 < 1 
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При изследването на хитозан, калциев лактат и приготвените от 

тях разтвори, предназначени за ядивни покрития не са установени 

щамове на патогенните микроорганизми L. monocytogenes, Salmonella 

spp., E. coli и коагулазоположителни стафилококи. В резултат на 

проведения микробиологичен мониторинг е констатирано съответствие 

на получените от нас резултати с тези, декларирани от производителя. 

Отсъствието на упоменатите патогенни микроорганизми в суровините за 

ядивни покрития е доказателство за спазване на Добрите Хигиенни и 

Производствени Практики (ДХПП) от страна на производителя. 

Отсъствие на патогенни микроорганизми над допустимите количества в 

използваните суровини е основен фактор - предпоставка за последващо 

производство на безопасен продукт.  

Отсъствието на ектерококи (фекални форми) и ниското ниво на 

микробна контаминация с общ брой микроорганизми, дрожди и плесени 

съответно под 100 и под 10 cfu/g е показател за добра хигиена на 

технологичните операции и отсъствието на вторично контаминиране от 

околната среда. Споменатите групи микроорганизми оказват влияние 

върху качеството на продукта, в който те ще са съставки, тъй като са 

основните причинители на развала.  
 

3.2.2. Микробиологичен анализ на охладени минимално 

обработени плодове с ядивни покрития 

За доказване на микробиологичната безопасност на охладени 

минимално обработени ябълки, пъпеши и череши без и с ядивни 

покрития на база водоразтворим хитозан, същите са изпитани по 

основни микробиологични показатели за безопасност (табл.9, 10 и 11). 

Съгласно Регламент (ЕО) № 1441/2007 в готови за консумация храни, 

които не подпомагат растежа на L. monocytogenes, бактерията не трябва 

да не се установява в 25g от продукта. В изпитаните проби по време 

срока на годност не са установени щамове на L. monocytogenes в нито 

един продукт.  

В резултат на проучванията на Sivapalasingam (2004) е установено, 

че основен етиологичен агент при хранителните заболявания, причинени 

от консумацията на храни от растителен произход са салмонелни 

бактерии (≈60 %) и E. coli. В настоящото изпитване на охладени 

минимално обработени ябълки, пъпеши и череши без и с ядивни 

покрития на база водоразтворим хитозан не са изолирани щамове на 

Salmonella spp в 25g от изпитваните образци.  

Въз основа на направен анализ на микробиологичния риск при 

минимално обработените плодове и зеленчуци, направен от Institute of 

еnvironmental science and research (Нова Зеландия), основните суровини 

(ябълки, пъпеши и череши) и разработените от тях продукти са изпитани 

за наличие на колиформи и коагулазоположителни стафилококи. 

Резултатите от микробиологичния анализ показват, че количеството на 
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щамове от съответните видове във всички изпитани проби е в 

допустимите граници на посочените показатели. Въз основа на 

получените резултати може да се приеме, че използваните суровини не 

са източник на колиформи и коагулазоположителни стафилококи и при 

технологичната обработка са спазени всички хигиенни норми.  

 

Таблица 9. Условно патогенни и патогенни микроорганизми в 

охладени минимално обработени ябълки без и с ядивно покритие 
Продукт 

 

 

 

Показател 

Ден 

Ябълки 

(измити 

нарязани, 

охладени)  

Охладени 

парченца 

ябълки с 

покритие от 

хитозан   

Охладени парченца 

ябълки с покритие 

от хитозан и 

калциев лактат  

L. monocytogenes 
cfu/25g  (не се 

допуска) 

1 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

5 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

8 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

12 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

Salmonella cfu/25g 

(не се допуска) 

1 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

5 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

8 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

12 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

Коагулазополо-

жителни 

стафилококи  cfu                      
(10-100) 

1 <1 <1 <1 

5 <1 <1 <1 

8 <1 <1 <1 

12 0 - 0 

Колиформи cfu/g 

(100 - 1000) 

1 <10 <10 <10 

5 <10 <10 <10 

8 <10 <10 <10 

12 0 - 0 

E.coli cfu/g  

(100 - 1000) 

1 <10 <10 <10 

5 <10 <10 <10 

8 <10 <10 <10 

12 0 - 0 

12 <1 <1 <1 

 

 

Съгласно националните микробиологични критерии (Еникова, 

2008), готови за консумация плодове се приемат за безопасни, когато 

количеството на E. coli във всички проби е под 100cfu/g и не надхвърля 

1000cfu/g. Микробиологичният анализ на суровината и готовите 

продукти установи количество на E.coli под 10cfu/g, което доказва 

безопасността на използваните партиди ябълки, пъпеши и череши и 

продуктите от тях.  
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Таблица 10. Условно патогенни и патогенни микроорганизми в 

охладени минимално обработени пъпеши без и с ядивно покритие 

Продукт 

 

Показател 

Ден 

Пъпеш 

(измит 

нарязан, 

охладен)  

Охладени 

парченца пъпеш с 

покритие от 

хитозан   

Охладени парченца 

пъпеш с покритие 

от хитозан и 

калциев лактат  

L. monocytogenes cfu/25g  
 (не се допуска) 

1 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

3 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

5 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

7 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

Salmonella cfu/25g  
(не се допуска) 

1 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

3 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

5 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

7 не се уст.  не се уст.  не се уст.  

Коагулазополо-жителни 

стафилококи  cfu                      

(10-100) 

1 < 1 < 1 < 1 

3 < 1 < 1 < 1 

5 < 1 < 1 < 1 

7  -  < 1 < 1 

Колиформи cfu/g (100 - 
1000) 

1 < 10 < 10 < 10 

3 < 10 < 10 < 10 

5 < 10 < 10 < 10 

7  -  < 10 < 10 

E.coli cfu/g (100 - 1000) 

1 < 10 < 1 < 1 

3 < 10 < 1 < 1 

5 < 10 < 1 < 1 

 

Таблица 11. Условно патогенни и патогенни микроорганизми в 

охладени минимално обработени череши без и с ядивно покритие 

Продукт 

 

 

 

Показател 

 

 

 

L. monocytogenes cfu/25g                                   
(не се допуска) 

Ден 
Череши 

(суровина) 

Охладени 

череши с 

покритие от 

хитозан 

Охладени 

череши с 

покритие от 

хитозан и 

калциев лактат 

0 не се уст. не се уст. не се уст. 

3 не се уст. не се уст. не се уст. 

5 не се уст. не се уст. не се уст. 

9 - не се уст. не се уст. 

11 - не се уст. не се уст. 

15 - не се уст. не се уст. 

Salmonella cfu/25g        

(не се допуска) 

0 не се уст. не се уст. не се уст. 

3 не се уст. не се уст. не се уст. 

5 не се уст. не се уст. не се уст. 

9 - не се уст. не се уст. 

11 - не се уст. не се уст. 

15 - не се уст. не се уст. 
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Коагулазоположителни 

стафилококи  cfu/g (10-100) 

0 < 1 < 1 < 1 

3 < 1 < 1 < 1 

5 < 1 < 1 < 1 

9 - < 1 < 1 

11 - < 1 < 1 

15 - <1 <1 

Колиформи cfu/g    

(100 - 1000) 

0 < 10 < 10 < 10 

3 < 10 < 10 < 10 

5 < 10 < 10 < 10 

9 - < 10 < 10 

11 - < 10 < 10 

15 - <10 <10 

E.coli cfu/g   

 (100 - 1000) 

0 < 10 < 10 < 10 

3 < 10 < 10 < 10 

5 < 10 < 10 < 10 

9 - < 10 < 10 

11 - < 10 < 10 

15 - < 10 < 10 

Плодовете се характеризират с високо съдържание на 

въглехидрати и ниски стойности на активна киселинност (рН), което 

благоприятства растежа на специфични видове бактерии (млечно 

кисели, Pseudomonas spp., Erwinia spp. Xanthomonas spp. Acidovorax 

spp.), дрожди (Candida ssp., р. Torulopsis spp, Rhodotorula ssp.) и плесени 

(р. Penicillium, р.Fusarium р.Botrytis, р.Mucor, р.Rhizopus, 

р.Phtyophthora). Като цяло, количеството на микробните асоциации 

върху плодовете варира от 103 до 106 cfu/g. Плесените, дрождите и 

бактериите предизвикват различни видове развала. Естествената 

микрофлора, особено дрождите предизвикват ферментация на 

растителната маса (Bibek Ray, 2004).  

За целите на настоящето изследване всички охладени плодове без 

и с ядивни покрития от хитозан и хитозан и калциев лактат са 

изследвани по следните показатели: общ брой микроорганизми, плесени 

и дрожди.  

Данните от проведеното микробиологично изпитване на 

минимално обработени пъпеши без и с ядивни покрития от хитозан и 

хитозан с калациев лактат по показатели, определящи 

микробиологичното качество на продукта са представени в таблица 12. 

Резултатите от изпитването на двата продукта по показателя общ брой 

микроорганизми показват увеличаване на броя мезофилни 

микроорганизми в периода на съхранение. По-високото ниво на 

микробна контаминация на продуктите от пъпеш в сравнение с тези при 

черешите се дължи на факта, че микроорганизмите имат пряк контакт до 

въглехидратите и другите биологично ценни вещества на клетката, 

поради нарязването на продукта. To осигурява по–голяма контактна 
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повърхност и достъп до кислород на микроорганизмите. В началото на 

съхранението в минимално обработените пъпеши количеството 

микроорганизми достига 450 cfu/g, като на петия ден от хладилното им 

съхранение достигат количество от 32.106 cfu/g. Поради създалите се 

условия за развала (ферментация) и промяна в органолептичните, 

физикохимични и реологични показатели, съхранението им е 

преустановено. При използването на ядивни покрития от хитозан и 

хитозан с калциев лактат се наблюдава по–бавно нарастване на 

количеството мезофилни микроорганизми.  

Таблица 12.  Индикаторни микроорганизми в охладени минимално 

обработени пъпеши без и с ядивно покритие от хитозан 

Продукт 

 

Показател 

Ден 

Пъпеш  

(измит 

нарязан, 

охладен 

Охладени 

парченца пъпеш с 

покритие от 

хитозан 

Охладени 

парченца пъпеш с 

покритие хитозан 

и калциев лактат 

Общ брой 

микроорганизми 

cfu/g 

1 450 7 12 

3 95.103 32.103 13.102 

5 32.106 90.103 2.103 

7 - 76.105 58.105 

Плесени cfu/g 

1 <10 <10 <10 

3 15 10 10 

5 26 15 10 

7 - - 17 

Дрожди cfu/g 

1 130 < 10 <10 

3 12.102 15.101 17 

5 65.103 58.102 25.102 

7 - 35.103 11.103 

 

На седмият ден от съхранението на пробите пъпеши с ядивни 

покрития от хитозан и хитозан с калциев лактат е отчетен общ брой 

микроорганизми над 105cfu/g, което вече е индикация за влошено 

микробиологично качество и създаване на условия за микробна развала. 

От проведеното микробиологично изпитване на продуктите (пъпеш без 

и с ядивни покрития от хитозан) се установи, че основната група 

микроорганизми, причиняващи развалата в продукта са дрождите. В 

изпитаните образци се регистрира концентрация от дрождеви клетки в 

порядъка от 11.103 в парченца пъпеш с ядивен филм от хитозан и лактат 

до 65.103cfu/g в контролата. Микробиологичният анализ за установяване 

на плесени не отчете висока концентрация на плесени, която да 

предизвика развалата на продуктите.  

Изследвано е и микробиологичното качество и стабилност на 
охладените минимално обработени ябълки без и с ядивни покрития от 

хитозан и хитозан с калциев лактат (табл. 13). По време на съхранението 

на изпитваните образци е отчетено повишаване на общият брой 

микроорганизми в трите продукта. 
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Таблица 13. Индикаторни микроорганизми в минимално 

обработени ябълки без и с ядивни покрития от хитозан 

Продукт 
 
 

 

Показател 

Ден 

Ябълки 

(измити 

нарязани, 

охладени) 

Охладени 

парченца  

ябълки с 

покритие от 

хитозан 

Охладени парченца 

ябълки с покритие 

от хитозан и 

калциев лактат 

Общ брои 

микроорганизми 

cfu/g 

1 20 10 20 

5 3.104 2.102 5.102, 

8 15.105 12.102 17.102, 

12 - 25.103 33.103 

Плесени cfu/g  
(1000 - 10 000) 

1 < 10 < 10 < 10 

5 <10 < 10 < 10 

8 40 20 30 

12 - 75 64 

Дрожди cfu/g                   

(1000 - 10 000) 

1 60 40 30 

5 6,4.102 75 68 

8 3,5.104 11.101 70 

12 - 13.102 15. 102 

Ниското начално ниво на микробна контаминация се дължи на 

ниските стойности на активна киселинност (pH ≈ 3.5), ниската 

температура на съхранение (+4°С) и добрата хигиена по време на 

обработката на плода. На осмият ден от съхранението на парчетата 

ябълки, общия брой на микроорганизми достига 15.105 cfu/g. Високата 

микробна контаминация определя развала на продукта, която е 

съпътствана от органолептични промени и усвояване на въглехидратите 

и други ценни вещества от страна на микроорганимите. При парченцата 

ябълки с ядивни покрития от хитозан и хитозан и калциев лактат е 

отчитено забавяне на развитието на микробните популации. На 

дванадесетият ден от съхранението им, общия брой мезофилни 

микроорганизми в двата продукта достига съответно до 25.103 и 33.103 

cfu/g. Въпреки микробиологичната си стабилност по време на 

съхранение на дванайсетия ден, органолептичните показатели след това 

не са приемливи за консуматорите.  

Плесените и дрождите са микроорганизми, които могат да се 

развиват при ниски стойности на рН и са основни причинители на 

развалата на пресни и минимално обработени плодове. При не 

обработените ябълки концентрацията на плесените нараства от <1.101 – 

23.101 cfu/g в периода на съхранение от осем дни. При продуктите с 

ядивни покрития от хитозан и хитозан и калциев лактат концентрацията 

на изследваната група микроорганизми нараства от <10 до съответно до 
75 и 64 cfu/g в период на съхранение от дванадесет дни. Както и при 

минимално обработените пъпеши и череши, значителна част от 

микроорганизмите, които са причина за влошаване на 

микробиологичното качество са представени от различни видове 

дрожди. При микробиологичния анализ на ябълки с ядивни покрития от 
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хитозан и хитозан с калциев лактат, е установено количество съответно 

от 13.102 и 15.102 cfu/g на дванадесетия ден от съхранението.  

Резултатите микробиологичния анализ на охладени череши и 

продуктите от тях са представени в таблица 14.  

Таблица 14. Индикаторни микроорганизми в охладени минимално 

обработени череши без и с ядивно покритие от хитозан 

Микробиологичен 

показател  
Ден 

Череши 

(суровина) 

Охладени 

череши с 

покритие от 

хитозан 

Охладени череши 

с покритие от 

хитозан и калциев 

лактат 

Общ брои 

микроорганизми cfu/g 

0 <10 <10 <10 

3 6.103 <10 <10 

6 15.104 <10 <10 

9 7.105 5.102 3.102 

11 - 4.103 1,5.103 

15 - 7,5.103 3.103 

Плесени cfu/g              

0 <10 <10 <10 

3 <10 <10 <10 

6 <10 <10 <10 

9 - <10 <10 

11 - <10 <10 

15 - <10 <10 

Дрожди cfu/g                    

0 <10 <10 <10 

3 28.102 <10 <10 

5 50.102 <10 <10 

9 4.104 <10 <10 

11 - 25 2*102 

15 - 1.102 23*102 

През периода на съхранение на изпитваните минимално 

обработени череши общият брой микроорганизми в трите продукта 

нараства. Ниското начално ниво на микробна контаминация се дължи на 

спазените хигиенни норми при обработката на плодовете и ниската 

температура на съхранение (+4°С). На деветия ден от срока на 

съхранение на черешите, общият брой на микроорганизми достигна 

7.105 cfu/g. Високото ниво на микробна контаминация определя развала 

на продукта, която е съпътствана от органолептични промени и 

усвояване на въглехидратите и други ценни вещества. При черешите с 

ядивни покрития от хитозан и хитозан и калциев лактат е отчитено 

забавяне на развитието на микробните популации. На петнадесетият ден 

от съхранението общия брой мезофилни микроорганизми в двата 

продукта достига съответно до 7,5.103 и 3.103 cfu/g. Въпреки 
микробиологичната си стабилност по време на съхранение на 

петнадесетия ден, органолептичните показатели не са приемливи за 

консуматорите. Резултатите от направения микробиологичен анализ 

показват, че вида на ядивното покритие не оказва съществено влияние 

върху концентрацията на общия брой микроорганизми в продукта. 



 

46 

Получените близки стойности вероятно се дължат на еднаквото 

количество хитозан и неговото антимикробно действие.  

Плесените и дрождите са основни показатели за 

микробиологичната стабилност на охладените плодове (не обработени и 

с ядивни покрития). От проведеното микробиологично изпитване е 

установена висока концентрация на дрожди (9ти ден - 4.104 cfu/g при 

минимално обработени череши; 15ти ден – 23.102 cfu/g при минимално 

обработени череши с ядивно покритие), което ги определя като основен 

причинител за развалата им, предизвиквайки ферментативно усвояване 

на въглехидратите от плода. 

 

4. Разработване на технология за минимално обработени 

ябълки, пъпеши и череши с ядивни покрития от хитозан 
Разработването на технологията за минимално обработени 

ябълки, пъпеши и череши с ядивни покрития от хитозан е базирано 

освен на хранителната и биологична стойност, текстурата на плодовете 

след съхранение, присъствие и активност на условно патогенни, 

патогенни и индикаторни микроорганизми при съхранението на 

готовия продукт, но и на мнението на консуматора относно 

възприемане на нов продукт. Определени са средните стойности на 

оценяваните сензорни атрибути за продуктите. 

През първият ден на минимално обработените ябълки (фиг. 37) 

трите проби са оценени високо по сензорни атрибути външен вид, цвят, 

твърдост, плодов вкус, аромат, сладост, сочност (х ≥ 7.0). Контролната 

проба и пробата с покритие от хитозан са възприети между малко и 

умерено харесвам (х ≥ 6.0) за стипчив вкус, интензитет на сочност, 

интензитет на послевкус, а пробата с покритие от хитозан и калциев 

лактат е нито харесвана, нито не харесвана (х = 6.3) за интензитет на 

сочност и интензитет на послевкус. Всички проби са оценени ниско за 

интензитет на стипчив вкус (х ≈ 3). 

В периода на съхранение рейтингите на контролата намаляват и на 

осмия ден е с най-ниски от всички оценени сензорни атрибути (3.5 ≤ х ≤ 

5.4).  

В края на съхранението с подчертано по-добри комплексни 

показатели са обработените с ядивни покрития, като дегустаторите 

ранжират двете проби с покрития еднакво (4.7 ≤ х ≤ 6.4), с изключение 

на текстурата за минимално обработените ябълки с покритие от хитозан 

и калциев лактат (х = 6.7).  
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Фигура 37. Органолептичен профил на охладени минимално 

обработени ябълки 

През първият ден на минимално обработените пъпеши (фиг. 38) 

трите проби са оценени високо по сензорни атрибути външен вид, 

цвят, твърдост, плодов вкус, аромат, сладост, сочност, стипчив вкус и 

интензитета му (х ≥ 7.0). Контролната проба и пробите с покритие са 

възприети като малко харесвам (х ≥ 6.0) за интензитет на сладост, 

интензитет на сочност, интензитет на послевкус, с минимално 

предпочитание на контролата и пробата с покритие от хитозан.  

В периода на съхранение качеството на контролата е силно 

компрометирано, рейтингите намаляват и на шестия ден е оценена от 

умерено до много не харесвана (2.3 ≤ х ≤ 3.1). По-висок рейтинг запазва 

само за стипчивия вкус и неговия интензитет. 
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Фигура 38. Органолептичен профил на охладени минимално 

обработени пъпеши 
 

В края на съхранението с подчертано по-добри комплексни 

показатели са обработените с ядивни покрития, като дегустаторите дават 

по-висок рейтинг за повечето сензорни атрибути за минимално 

обработените пъпеши с покритие от хитозан и калциев лактат, с 

изключение на интензитет на стипчивост, интензитет на сочност, 

интензитет на послевкус. Тези рейтинги обаче остават умерено 

харесвани. 

През първият ден на минимално обработените череши (фиг. 39) 

трите проби са оценени високо по сензорни атрибути външен вид, 

големина и форма, цвят, твърдост, плодов вкус, аромат, разрезна 

повърхност (х ≥ 7.0). 
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Фигура 39. Органолептичен 

профил на охладени минимално 

обработени череши 

 

 

 

 

 

След шести ден на съхранение рейтингите на контролната проба 

намаляват и оценителите отбелязват настъпила развала. По-добри 

органолептични показатели и стабилност при съхранение имат 

обработените с ядивно покритие от хитозан череши. Те запазват най-

високите стойности на всички оценени сензорни атрибути (x ≥ 7.0) 

(умерено харесвам) на десетия ден до малко харесвам на петнадесетия.  

На база анализ на получените резултати е направена принципна 

технологична схема за производство на охладени минимално 

обработени ябълки, пъпеши и череши с ядивни покрития на база 

нискомолекулен хитозан, представена на фигура 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 40. Технологична блок схема за производство на охладени 

минимално обработени ябълки и пъпеши с ядивно покритие от 

нискомолекулен хитозан и калциев лактат и череши с ядивно 

покритие от нискомолекулен хитозан 
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5. Разработване на мерки за управление безопасността на 

минимално обработени плодове с ядивни покрития от хитозан 

За целите на дисертационният труд са разработени елементи от 

НАССР системата: 

1. Описание на продукта – втората предварителна стъпка при 

създаването на HACCP система. В работната карта са посочени 

микробиологичните и токсикологични критерии, на които трябва да 

отговарят охладените плодове с ядивни покрития, както и 

физикохимичните показателите, оказващи влияние върху безопасността 

им. Информация за вида на опаковка, условията на съхранение и 

дистрибуция също са включени в описанието на готовия продукт.  

2. Технологична схема на производствения процес - третата 

предварителна стъпка при внедряването на HACCP. Тя е представена 

като блок-схема на технологичния процес, в която са отразени всички 

етапи и връзките между тях и са обозначени контролните критични 

точки (ККТ) и техните критични граници (КГ).  

3. Анализ на опасностите и определяне на ККТ - анализът на 

опасностите е извършен чрез описване на възможните биологични, 

химични и физични опасности на всеки технологичен етап. Въз основа 

на литературни данни, професионален опит на НАССР екипа и 

лабораторни изследвания е определен класа на риска, като зависимост от 

вероятността за възникването на дадена опасност и последствията 

(тежестта) за здравето на консуматора. За определяне ККТ е приложено 

‘‘дървото на решенията‘‘ на Codex Alimentarius на всички технологични 

етапи, при които е установен среден или висок риск.   

4. НАССР план (обобщен) - в обобщения НАССР план е 

представена системата за мониторинг на технологичния етап, който е 

определен като ККТ. Във формуляра са разписани и коригиращите 

действия, които трябва да се предприемат при отклонение от КГ на ККТ.   

Разгледаните елементи на HACCP са представени в работни карти 

в дисертационния труд. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщени изводи 

Резултатите от проведените технологични, физични, химични, 

микробиологични и органолептични изследвания ни дават основание да 

направим следните изводи: 

1. Установен е положителен ефект от приложението на ядивно 

покритие от хитозан и калциев лактат в 1%-ви концентрации за минимално 

обработени ябълки и пъпеши и ядивно покритие с 1% хитозан за минимално 

обработени череши. 

2. Мониторинга чрез физични методи показва, запазване на 

визуалните и цветовите параметри на минимално обработените ябълки, 

пъпеши и череши с ядивни покрития на база хитозан. По-високите им 
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стойности на компресия спрямо контролата потвърждават, че твърдостта на 

плодовете с ядивни покрития деградира в по-малка степен по време на 

съхранение. Намалената загуба на влага при съхранение е резултат от 

бариерната ефективност на покритията. 

3. В плодовете, съхранявани като контрола, веществата с хранителна и 

биологична стойност намаляват по-интензивно в сравнение с минимално 

обработените ябълки, пъпеши и череши с покрития на база хитозан.  

4. Микробиологичното изпитване на минимално обработените ябълки, 

пъпеши и череши доказва, че приложените хитозанови покрития имат силен 

ефект срещу микробна популация (мезофилни микроорганизми), причина за 

развалата на продуктите.  

5. Сензорните тестове показват приемливо качество на минимално 

обработените ябълки, пъпеши и череши с покрития от хитозан при 

съхранение в сравнение с контролите.  

6. Ядивно покритие от 1% хитозан и 1% калциев лактат е алтернатива 

за съхраняване на минимално обработени ябълки и пъпеши, като качествени 

характеристики за по-дълъг период, добро приемане от страна на 

потребителите и изпълнено изискване за удължаване на срока на годност за 

консумация. Определен е 11 дни срок за минимално обработени ябълки с 

ядивното покритие спрямо 8 дни за контролата и 8 дни за минимално 

обработени пъпеши с ядивното покритие спрямо 5 дни за контролата. 

7. Ядивно покритие от 1% хитозан осигурява запазване на 

качествените характеристики и удължен срок на годност за консумация на 

минимално обработени череши при сензорна приемливост. Установен е 15 

дни срок спрямо 9 дни за контролата. 
 

Приноси 
Научни приноси 
In vitro е oпределена минималната инхибираща концентрация на 

нискомолекулен водоразтворим хитозан спрямо индикаторни и 
патогенни видове микроорганизми (Aspergillus niger, Candida tropicalis, 
Escherichia coli, Bacillus cereus, Entherococcus faecalis и Salmonella 
choleraesuis). 

Доказано е технологичното значение на ядивните покрития от 
нискомолекулен водоразтворим хитозан – удължен срок на годност за 
консумация при запазени качествени характеристики и сензорна 
приемливост на минимално обработени ябълки, пъпеши и череши с 
ядивни покрития на база нискомолекулен хитозан. 

Научно-приложни приноси 
Установени са зависимостите на цветовите, текстурните, 

диелектричните, химичните, микробиологичните и сензорните 
характеристики на минимално обработени ябълки, пъпеши и череши от 
вида на приложеното ядивно покритие. 

Разработена е технология за производство на минимално 
обработени ябълки и пъпеши с ядивно покритие от хитозан и калциев 
лактат и череши с ядивно покритие от хитозан. 

Разработени са специфични мерки за управление на безопасността 
при производството на минимално обработени ябълки, пъпеши и череши 
с ядивни покрития на база хитозан. 
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