ИНФОРМАЦИЯ
за участие в Мобилност на преподавателски и непреподавателски персонал
от Институт по Изследване и Развитие на Храните - Пловдив
по програма “Еразъм+”
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 2014/ 2015
I.

Участници:
1. - Ангел Иванов Илиев – асистент, 10 години научен стаж
2.
II.
Период на мобилността и приемаща организация:
1. Период: 12.04 – 26.04.2015 г.
2. Приемаща организация: -университет Корвинус Будапеща Унгария факултет
по хранителни науки, катедра „приложна химия“
III.
Принос за задълбочаване и разширяване на научните изследвания в Институт
Изследване и Развитие на Храните - Пловдив и България:
1.
Един от основните проблеми в съвременната хранителна наука е
поддържане на адекватен прием на есенциални елементи. В настоящия момент са
установени въздействията върху здравето и нужните нива на прием на основните
есенциални елементи. Възниква въпросът, какъв ефекта върху здравето, от приема на
различните форми органични съединения, съдържащи изследваните есенциални
елементи. Различните междинни метаболити на органичните съединения, съдържащи
есенциални елементи, притежават потенциал за употреба при третиране на множество
медицински състояние, за които е известно че са повлияни от конкретния есенциален
елемент. Примерно някои селенови съединения се проучват като нови
противотуморни средства. За да бъде изследван този проблем и да бъдат
идентифицирани различните междинни съединения в метаболизма на есенциалните
елементи, на първо място е нужно тези форми да бъдат идентифицирани и
съдържанието им в живите организми и храните да бъде изследвано с подходящи
аналитични техники.
Целта на мобилността от точка 1, е да бъде усвоен подход за изследване
на метаболити на есенциалните елементи и по-специално на селен. Подхода включва
така нареченият „3D скрининг“ на изследваните образци, включващ три различни
хроматографски техники, последователно филтриращи известните метаболити
извлечени от пробата, с цел пречистване и изолиране на индивидуални субстанции и
тяхното идентифициране посредством съвременен мас спектрометър от типа на QTOF MS/MS, или Orbitrap системи. В качеството на първа фаза се използва
препаративна молекулно ситова хроматография (SEC), фигура 1., свързана офлайн със
ICP-MS система, фигура 2, в качеството на детектор на общото количество селен.
Етапа се прилага за изолиране на съдържащите селен фракции в даден диапазон на
молекулната маса. В качеството на втора фаза се прилага йонообменна HPLC,
свързана онлайн с ICP-MS в качеството на детектор, за определяне на общото
количество селен и изключване на фракциите които не съдържат изследваният
елемент. След идентифициране на селено съдържащите фракции и тяхното изолиране
посредством йонообменнa HPLC в препаративен режим, последните се концентрират
и изследват посредством обратно фазова HPLC MS/MS, използвана като трета фаза,
фигура 3.
Така описаният подход беше приложен върху образци от диворастящи
гъби събрани в България от родовете Boletus, Marasmius, Cantharellus и Lactarius.
През периода на мобилността беше установено, че гъбите род Boletus растящи в
България, вероятно съдържат неизследван до момента селенов метаболит и че е нужно

по-продължително изследване, включващо по-високи степени на концентриране.
Усвояването на гореописания подход, дава възможност за провеждането на такива
изследвания в България, при наличие на съответната апаратура.

Фигура 1: Система за препаративна молекулно ситова хроматография.

Фигура 2: HPLC система свързана онлайн с ICP-MS в качеството на детектор.

Фигура 3: HPLC система свързана с Q-TOF MS в качеството на детектор.

ИНФОРМАЦИЯ
за участие в Мобилност на преподавателски и не преподавателски персонал
от Институт за Изследване и Развитие на Храните - Пловдив
по програма “Еразъм+”
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 2014/2015
I.

Участник:
1.Габор Иван Живанович – Доцент, д-р, 18 години научен стаж
II.
Период на мобилността и приемаща организация:
1.Период:
14-27 юни 2015 г.
2.Приемаща организация: Корвинус Университет, Будапеща, Унгария.
III.
Приноси за задълбочаване и разширяване на научните изследвания в
Институт за Изследване и Развитие на Храните и България:
– Верификация и валидация на метод за изследване на текстура на хляб (между
лабораторни изследвания – Фиг. 1-2).
– Приложение на електронен език в контролa на качествени параметри на храните
(Фиг. 3).
– Приложение на хипер-спектрална зрителна система за неразрушително
наблюдаване на промени в качеството на хранителните продукти при
съхранение (Фиг. 4).
Използваните изследователски техники са нови и дават възможности за по-високо ниво
на качествен контрол.
1. Целта на осъществената мобилност бе между-лабораторно изследване на
текстурни показатели на хляб (Фиг. 1-2).
Данните са използвани в рамките на проекта на ССА: № ХТАИ 128: Развитие и
валидиране на ускорени методи за изпитване срока на годност на основни български
храни: Ръководител на задача: Задача 3: Текстурни характеристики на някои основни
храни – хлебни изделия (хляб) и месни продукти (охладени меса и консерви от тях).
Методът е разработен за изследване на текстурни показатели на средина на нарязан
хляб. Твърдостта може да варира в диапазон 0,5-500 N (50 g - 50 kg). Линейният
диапазон на метода е при твърдост над 1 N. Деформацията може да варира между 1 mm
и 100 mm, като зависи от височината на измервания образец. Линейният диапазон на
метода е при деформации между 10 mm и 50 mm.
Изготвени статии и научни трудове вследствие от участие по мобилности, финансирани
по програма "Еразъм+":
1. Zsivanovits G., A. Lambert-Meretei, J. Felföldi (2015): Validation and verification of
instrumental method for characterization of bread texture.; International scientificpractical conference "FOOD, TECHNOLOGIES & HEALTH" 2015 (123-128)
http://www.canri.org/conferencia_2015/docs/02-Health/19-zsivanovits_validationbread.pdf
Резюме:
Текстурата на хранителните продукти представлява цялостна оценка на външните и
вътрешните параметри, които най-добре се описват от нашите възприятия (усещания) с
очи, нос, пръсти, уста, зъби, уши, език и гърло. Тези хранителни параметри могат да
бъдат изследвани чрез дегустация (сензорен анализ) или с инструментални методи.
Несигурността на сензорния анализ зависи от опита и състоянието на дегустаторите.
Тези субективни фактори не влияят върху инструменталните методи. Текстурата на
хляба може да се определи като колоид от твърда пяна с множество мехурчета от
въглероден диоксид, разпределени равномерно по неговия обем. Глутенът е
взаимосвързваща мрежа, поддържаща малки мехурчета от въглероден диоксид.

Крайният резултат от печенето на хляба е текстура, характеризирана като аерирана
пчелна пита. Анализът на текстурата осигурява ценен резултат за качеството на
средината на хляба. Методът се прилага при изследването на матричния ефект на
глутена по време на стареенето. Целта на настоящото изследване е да се оптимизира
лабораторният метод за анализ на текстурата за бъдеща акредитация. За постигането на
тази цел търговски приготвени и нарязани свежи български и унгарски хлябове бяха
изследвани със същия тип текстура-анализатор (Stable Micro Systems® UK) чрез
лабораторни изследвания на ИИРХ и Corvinus University. Обектите за оптимизация са
диаметърът на използвания измервателен датчик, скоростта и големината на
деформацията и дебелината на филийките.
Ключови думи: оптимизация на метод, физични показатели, анализиране на текстура,
несигурност
2. M. Momchilova, G. Zsivanovits (2016): Instrumental texture characterization of bread;
Bulgarian Chemical Communications, Volume 48, Special Issue E (pp. 435 - 441)
2016 [if:0.229];
http://www.bcc.bas.bg/BCC_Volumes/Volume_48_Special_E_2016/Special%20Issue
%20E/Statii/Pages435-441.pdf
Резюме:
Параметрите на текстурата на търговските хлябове бяха изследвани чрез комбиниран
тестов метод, базиран на AACC 1998, модифициран метод 74-09 - анализ на текстурен
профил (TPA) - и стандартна процедура AIB за твърдост на белия тостерен хляб измерване на твърдостта на средината на хляб чрез компресия със датчик. За бели и
типови, български и унгарски хлябове бяха изследвани следните параметри:
еластичност, твърдост, пластична деформация и хрупкавост. С цел получаване на бързи
и точни резултати за няколко параметъра, комбинираните методи за изпитания бяха
приложени с анализатор на текстура (Stablemicrosystems TAXT2). Въз основа на
оценените данни за параметрите на текстурата бяха изчислени несигурността,
границата на откриване (LOD) и границата на количествено определяне (LOQ),
повторяемостта, междинната точност и възпроизводимостта на метода за изпитване.
Създадената база данни ще се използва като основа за валидиране на метод, който
може да се приложи в ежедневната практика на лабораториите за контрол на
качеството.
Ключови думи: анализиране на тектурен профил, несигурност, границата на откриване
(LOD), границата на количествено определяне (LOQ), повторяемост, междинната
точност и възпроизводимост. (Фиг. 1-2)

Фиг. 1. Текстурен анализатор (ляво), текстурен профил и изчислените показатели
(дясно)

Фиг. 2 Реологичен модел за средина на хляб (ляво), текстурен профил-диаграма и показатели
(дясно)

2. Приложение на електронен език в контрола на качествени параметри на храните
(Фиг. 3):
Електронният език, осигурявайки обективни и възпроизведими вкусови измервания, е
точен инструмент за подпомагане на формулирането или разработването на нов
продукт, който да привлече потребителите:
 Оптимизиране на рецептата за постигане на специфичен вкус
 Концепция за иновативен продукт с напълно уникален вкус
 Повторно разработване на продукт (ретроинженеринг) за промяна или
подобряване на неговите ароматни и вкусови характеристики
 Сравнителен анализ на конкурентни продукти въз основа на техния сетивен
профил и техните вкусови качества
 Промяна на производствения процес или заместване на съставките и оценка на
въздействието върху вкусовите качества на продукта
 Оценка на нов продукт при различни етапи на стареене, за да се проследи
стабилността на вкуса във времето
 Сравнение на различните формулировки, за да изберете тази, която най-добре
маскира нежелан вкус
 Количествен анализ на вкуса в корелация със сензорния панел. (Фиг. 3.)

Фиг. 3 Електронен език.

3. Приложение на хипер-спектрална зрителна система за неразрушително
наблюдаване на промени в качеството на хранителните продукти при
съхранение (Фиг. 4):
Неразрушителните, безконтактни и бързи методи за измерване представляват голям
интерес за промишлен онлайн контрол на качеството. Оптичните методи, като
зрителните системи, позволяват класифициране в реално време или дискриминация на
дефектни предмети по производствената линия. Хиперспектралните зрителни системи
са налични в две различни конфигурации: една за изображения във видимата и много
близката инфрачервена област (400 – 1000 nm), а друга – за изображения в обхвата на
близката инфрачервена област (900 – 1700 nm). Системата може да измерва
съдържанието на влага, съдържанието и разпределението на мазнини, степента на
мрамориране на месото, свежестта и микробните замърсявания и др.

Фиг. 4 Хиперспектрална зрителна система

ИНФОРМАЦИЯ
за участие в Мобилност на преподавателски и непреподавателски персонал
от Институт за Изследване и Развитие на Храните - Пловдив
по програма “Еразъм+”
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 2014/2015
I. Участници:
1. Милена Методиева Рускова, доцент, 21 години научен стаж,
2. Тодорка Вълкова Петрова, доцент, 22 години научен стаж.
II. Период на мобилност и приемаща организация:
1. Период на мобилност 30.03.2015 г. – 12.04.2015 г.,
2. Приемаща организация: Отдел „Зърнени храни и промишлена преработка на
растителни суровини“ в Университет Корвинус, Будапеща, Унгария.
В Университет Корвинус се обучават повече от 14 000 студенти по
образователни програми в областта на селскостопанските науки, бизнес администрация,
икономика и социални науки. Обучението е организирано в шест факултета – Факултет
по бизнес администрация, Стопански факултет, Факултет по обществени науки,
Факултет по селскостопански науки, Факултет по хранителни науки и Факултет по
ландшафтна архитектура; в три образователни степени – бакалавър, магистър и доктор,
преподавани на унгарски, английски, френски или немски език.
Периодът на мобилност на учените от ИИРХ – Пловдив бе в отдел „Зърнени
храни и промишлена преработка на растителни суровини“ към Университет Корвинус.
В този отдел работят 7 души (1 администратор, 1 инженер, 1 асистент, 2 старши
преподаватели и 2 доценти). Ръководител на отдела е доц. д-р Kerti Katalin. Обучават
студенти по 2 специалности: „Технология на зърнените продукти” и „Технология на
сладкарските продукти и производство на хранителни масла”.
III. Нови технологии, умения, познания, практики, получени от обучаващите се по
време на мобилността и впоследствие въведени, разпространени и използвани в
научната и образователна дейност на структурното звено.
Един от проблемите, по които основно са обучавани и са работили учените от
ИИРХ - Пловдив е екструзионна обработка на тесто за получаване на макаронени
изделия (паста) на едношнеков екструдер Bartscher модел MPF15N, с капацитет 1,5 kg.
Студената екструзия се прилага в хранителната промишленост преди всичко при
производството на макаронени изделия. Предварително приготвеното тесто се формова
при ниски температури и налягане. Тестото се подава в екструдера, където бавно
въртящ се шнек го поема, придвижва напред и принуждава да премине през отворите
на матрицата, след което продуктът се суши.

Едношнеков екструдер Bartscher за получаване на
паста чрез студена екструзия

Дюзи с различна форма за екструдер Bartscher

На така получената паста се измерват показатели, като: сухо вещество
(тегловно), съдържание на общи полифеноли (по метода на Фолин-Чиокалтеу),
полифенолоксидазна активност (спектрофотометрично при дължина на вълната 420
nm), индекс на абсорбция на вода и сензорна оценка.

Готов продукт, флуидизационно изсушен

Досега учените от ИИРХ са работили, прилагайки гореща екструзия при високо
налягане и температура за преработка на суровини, богати на скорбяла. С участието си
в програма „Еразъм+” учените от ИИРХ обогатяват познанията си относно
приложението на екструзията в хранителната промишленост, по-специално
приложението на студената екструзия при производството на макаронени изделия.

Определяне съдържанието на общи полифеноли по метода на Фолин-Чиокалтеу

Друга нова за изследователите на ИИРХ-Пловдив технология е тази за
производство на шоколадови изделия (бял, млечен и черен шоколад). Усвоени са
тънкостите и особеностите, свързани с технологията за получаване на шоколадови
изделия.

Производство на шоколадови изделия

С доц. д-р Kerti Katalin, ръководител отдел „Зърнени храни и промишлена
преработка на растителни суровини“ към Университета са обсъдени възможности за
бъдеща съвместна дейност.
След проведеното обучение по програма „Еразъм+”, в Университет Корвинус,
Будапеща, Унгария научната общност на ИИРХ – Пловдив беше запозната подробно с
придобитите познания и умения.

ИНФОРМАЦИЯ
за участие в Мобилност на преподавателски и непреподавателски персонал
от Институт за изследване и развитие на храните- Пловдив
по програма “Еразъм+”
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 2015
I.Участници:
1.Боряна Петрова Бръшлянова– Доцент д-р. инж., 17 години научен стаж
2.Петя Христофорова Иванова–Доцент д-р. инж., 17 години научен стаж
3. Мария Мариановна Момчилова– Асистент инж., 4 години научен стаж
II.Период на мобилността и приемаща организация:
Период:

10.05.2015 – 24.05.2015 г.

III. Приемаща организация: Университет „Dunarea de Jos“ гр. Галац, Румъния .
Университетът в Галац е основан през 1948 година. Обучението се извършва в
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факултета:

Факултет

Инженерство,Факултет

по

корабостроене,

Факултет

Автоматика, компютърни науки, електроника и електротехника, Факултет Инженеринг
и агрономство (гр. Браила), Факултет Хранителна наука и инженерство, Факултет по
медицина и фармация,Факултет по точни науки и околна среда, Факултет Филология,
Факултет История, философия и теология,Факултет по изкуствата, Факултет по
икономика и бизнес администрация, Факултет по социални, политически и правни
науки, Факултет на физическото възпитание и спорта, Педагогически профил
Университетът обучава 15 330 студенти в 68 бакалавърски програми и 47
магистърски и около 500 докторанти по 27 програми в 10 училища за докторанти, под
ръководството на 75 научни ръководители.
В университета работят около 1275 научни работници и специалисти, чиито
основни направления са свързани със специалностите от горе посочените факултети.
IV.

Принос за задълбочаване и разширяване на научните изследвания в Институт за
изследване и развитие на храните- Пловдив.



В резултат на проведената командировка се затвърдиха контактите с проф. Анка

Николау, заместник ректор и проф. Петру Алексе и се обсъдиха варианти за бъдещо
сътрудничество

с

катедра

„Хранителна

наука,

инженерство

и

приложна

биотехнология“ от Университет „Dunarea de Jos“ гр. Галац, Румъния. Беше обсъдено,
че съвместната работата по различни програми трябва да продължи (след проект по
двустранно сътрудничество и проектното предложение по програма „Еразъм + “,
КД2).



Там те се запознаха с дейността на двата изследователски центъра – за плодове и

зеленчуци и аквакултури и с 4-те пилотни лаборатории за приложни изследвания и
трансфер на технологии – за пиво, млечни и месни продукти, свръхкритична течна
екстракция


През периода на обучението имаха възможност да усвоят работа с ново

аналитично оборудването (HPLC-MS, GC-MS; флуорисцентен спектрометър; АКТА
PURE - хроматографска система за бързо пречистване на протеини, пептиди и
нуклеинови киселини; биореактор с промяна на съотношение на кислород, въглероден
диоксид и азот; апарат за определяне на влакнини и др.);


Запознаха се с методи и участваха при определяне на антоциани, общи

полифеноли, флавоноиди и кинетика на ензимна активност, които ще използват пряко
в научноизследователската си работа при налична апаратура.


Запознаха се със съвременно оборудване за измерване на физични, реологични и

текстурни параметри на месни продукти и на различни видове емулсии.


Съвместната работа по време на мобилността съвпадна с акредитация на

докторска програма. Комисията оцени положително тяхната работа с чуждестранни
изследователи и обсъди възможностите за обмен на сътрудничество за обучение на
техни студенти при ИИРХ по акредитирана наша докторска програма „Технология на
плодовите и зеленчукови консерви“.

Участниците бяха приети в катедра „Хранителна наука, инженерство и
приложна биотехнология“ на факултета от проф. д-р Габриела Рапеану, ръководител на
интегриран център за научни изследвания и обучение по приложна биотехнология в
хранително-вкусова промишленост – BIOALIMENT с над 130 публикации, редица

международни и национални проекти по приоритетните области на изследване,
изпълнителен редактор на списание за иновативни хранителни биотехнологии в
Румъния.

Фиг.1

Фиг.3

Фиг.2

Фиг.4

Фиг.5

Фиг.7

Фиг.6

Фиг.8
Фиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 са представени съвременно оборудване в лабораторията,

която се проведе обучението: HPLC-MS, GC-MS; флуорисцентен спектрометър; АКТА
PURE - хроматографска система за бързо пречистване на протеини, пептиди и
нуклеинови киселини; биореактор с промяна на съотношение на кислород, въглероден
диоксид и азот; апарат за определяне на влакнини и др.

Фиг.9. Вискозиметър за измерване на текстурни параметри (плътност, еластичност,
мажеща способност и др.) на различни групи храни.

Фиг. 10

Фиг.11

Доц.д-р Боряна Бръшлянова и доц.д-р Петя Иванова определяха биологично
активни вещества (съдържание на общи полифеноли, антоциани, флавоноиди и
антиоксидантна активност) в суровини и продукти ( екстракти от кожици на сини сливи)
от растителен произход, традиционно отглеждани в Румъния. (фиг.10 и 11)

Фиг.12

Фиг.13

Доц.д-р Боряна Бръшлянова и доц.д-р Петя Иванова участваха в провеждането
на термичен тест и тест за влиянието на рН върху съдържанието на антоциани в
кожици от грозде и сини сливи и съдържание на β-каротин в облепиха. (фиг.12 и 13)

Фиг.14

Фиг.15

Доц.д-р Петя Иванова и ас. Мария Момчилова изследваха влиянието на водна
и алкохолна (етанол) екстракция от черен ориз върху съдържанието на общи
полифеноли, флавоноиди и антоциани. (фиг.14 и 15)
Доц.д-р Боряна Бръшлянова и доц.д-р Петя Иванова участваха в определяне на
ензимна активност на пероксидаза и полифенолоксидаза в екстракт от сини сливи и
кожици от тях и на пречистена полифенолоксидаза. Със същите ензими се работи и за
инхибиране на полифенолоксидазата с инхибитор мравчена киселина (1%).(фиг.16, 17,
18 и 19).

Фиг.16

Фиг.17

Фиг.18

Фиг.19

В микробиологичната лаборатория доц. д-р Петя Иванова участва в изследване
на ароматни масла от розмарин и борови иглички за антимикробна активност върху
микроорганизми от род Bacillus и Aspergillus. (фиг.20 и фиг.21).

Фиг.20

Фиг.21

Фиг.22. Ежегодна студентска сесия, на завършващи студенти с презентации и
постери на резултати от своите дипломни работи.
Пилотната лаборатория за мляко и млечни продукти.
В нея се провежда обучение на студенти и докторанти, извършва подготовката
на основните суровини и спомагателни материали за направата на традиционни млечни
продукти.

Фиг. 23 Пилотната лаборатория за мляко и млечни продукти.

Пилотната лаборатория за месни продукти.

Фиг..24. Пилотна лаборатория за преработка на месни продукти.

Фиг.25. Сушилня за месни продукти
Ас. Мария Момчилова участва при извеждането на практически упражнения със
студенти в катедра „Технология на месните продукти“, където бяха направени два вида
варени трайни колбаси и филе, традиционни за Румъния Показани са на фиг. 24 и 25.

ИНФОРМАЦИЯ
за участие в Мобилност на преподавателски и непреподавателски персонал
от Институт по овощарство - Пловдив
по програма “Еразъм+”
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 2014/2015
I.
II.
III.
IV.

Участници:
1. Дида Железчева Исерлийска – Гл. асистент, д-р, 16 години научен стаж
Период на мобилността и приемаща организация:
1. Период: 25 юни - 08 юли 2015 г.
Приемаща организация: отдел „След беритбена наука и сензорен
анализ“,Университет Корвинус, Будапеща, Унгария.
Принос за задълбочаване и разширяване на научните изследвания в ИИРХ и
България:

Развитието на нови продукти, поддържане на качеството на съществуващи
такива на пазара и тяхната оптимизация са важни дейности за всяка компания. При
развитието на нов хранителен продукт, основна задача е да се предостави такъв краен
продукт, който да е сравним с предпочитанията на консуматора. Съществуват няколко
най-общи подхода за вникване в консуматорските предпочитания, които да дефинират
по-нататък създаването на нов продукт. Един от тях е т.нар. „рenalty analysis“, който
представлява графична техника разкриваща „наказанието“ наложено от консуматора на
продукта по отношение на „най-общо харесване“, за това че крайния продукт не е
„точно-както-трябва“ спрямо определени сензорни показатели. С други думи “рenalty
analysis“ предоставя на разработващите нов продукт информация за критични
продуктови характеристики, които се възприемат негативно от пазара.
Целта на осъществената мобилност бе разширяване на познанията относно
приложението на бързи методи за сензорна оценка. Бяха събрани експериментални
данни от консуматорски сензорен тест за възприемане на портокалов сок от шест
различни производителя с участието на 81 консуматора, а при обработката на данните
беше приложен penalty analysis от статистически пакет XLStat. В резултат се изготви
публикация със заглавие: Приложение на penalty analysis за интерпретация на точнокакто-трябва данни – частен случай. Публикацията обсъжда приложението на „penalty
analysis“ при обработка на данни от консуматорски тест за възприемане на няколко
пазарни асортимента протокалов сок от унгарски потребители, за да насочи
производителите при тяхната оптимизация или преформулиране.
В рамките на мобилността имах достъп до редица литературни източници в
областта на сензорния анализ, като Journal of Sensory Studies, Food Quality and
Preference, Journal of Food Science, Statistics for Sensory and Consumer Science, Novel
Techniques for Sensory Characterization and Consumer Profiling, Sensory and Consumer
Research in Food Product Design and development и др.

