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Дисертационният труд е обсъден на заседание на разширен 

съвет на отдел „Хранителни технологии” при ИИРХ – Пловдив, 
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Дисертационният труд е написан на 134 стандартни 

машинописни страници и съдържа 21 таблици и 41 фигури. 
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В Ъ В Е Д Е Н И Е 

  

Консуматорското търсене през последните години все повече 

е насочено към храни, изискващи минимална преработка, удобни 

за употреба и осигуряващи здравословен начин на живот. Въпреки 

различните хранителни навици на хората, някои аспекти на 

производството и потреблението на храни са универсални, като 

например консумацията на плодове, зеленчуци и сокове. Редица 

изследвания свързват повишения хранителен прием на пресни и 

преработени плодове и зеленчуци с намаляването на риска от 

редица дегенеративни заболявания. Минимално преработените 

плодови сокове запазват повечето от физичните, химичните, 

сензорните и хранителни свойства, присъщите на пресните 

плодове.  

Едни от най-препоръчваните в това отношение са плодовете 

на ягодоплодните видове, които съдържат широк спектър от 

вещества със здравословен потенциал, дължащ се на 

антиоксидантната им активност. От различните биоактивни 

вещества в тях най-голямо внимание се отделя на полифенолите, 

включващи антоциани, флавоноли и фенолни киселини. 

Антиоксидантният потенциал на храните и напитките от 

ягодоплодни зависи от условията на преработка, налагащо 

оптимизиране на конвекционалните и прилагане на иновационни 

преработвателни методи, осигуряващи високо съдържание на 

биоактивни компоненти и повишаване на биологичната им 

достъпност. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА 

 

Целта на дисертационната работа е изследване и 

оптимизиране на технологични подходи за получаване на 

минимално преработени плодови сокове с повишен 

антиоксидантен капацитет. 

 

За реализиране на поставената цел са дефинирани следните 

ЗАДАЧИ: 

1. Характеризиране на плодовете на касис и къпина като 

суровини за разработване на минимално преработени сокове 

с повишен антиоксидантен капацитет. 

2. Изследване влиянието на предварителната обработка на 

плодовете върху антиоксидантния капацитет и качествените 

характеристики на минимално преработени сокове от касис и 

къпина. 

2.1. Изследване влиянието на механичната обработка. 

2.2. Изследване влиянието на ензимната обработка. 

3. Оптимизиране ензимната обработка на плодови каши от 

касис и къпина за получаване на минимално преработени 

сокове с повишен антиоксидантен капацитет. 

4. Разработване на технология за получаване на минимално 

преработени плодови сокове с повишен антиоксидантен 

капацитет. 
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МАТЕРИАЛИ  И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ 

1. ХИМИКАЛИ  

За аналитични цели са използвани следните реактиви: DPPH (2,2-

дифенил-1-пикрилхидразил), TPTZ (2,4,6-три(2-пиридил)2-триазин) и 

Trolox [(±)-6-хидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоксилна 

киселина] (Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany); реактив на Folin-

Ciocalteau (FC-реактив) (Merck, Darmstadt, Germany); галова киселина 

монохидрат (Fluka, Buchs, Switzerland). Всички останали реактиви и 

разтворители са с аналитична чистота. 

2. ЕНЗИМЕН ПРЕПАРАТ 

Използван е ензимен препарат Pectinex® Ultra Color (Novozymes 

A/S, Bagsvaerd, Denmark). 

3. РАСТИТЕЛНИ СУРОВИНИ  

Плодове от касис и къпина 

Използвани са плодове от района на Троянския балкан на следните 

ягодоплодни видове: касис (Ribes nigrum L.) от сортове Омета, Титаниа и 

Бен Ломонд; къпина (Rubus fruticosus sp.) от сортове Дирксен, Блек 

Сатин и Хул Торнлес. 

Плодовете са отгледани и предоставени в замразено състояние от 

Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян. 

Съхранявани са в хладилен шкаф (Liebherr GP 1466 Premium, Germany) 

при температура -18°С в замразено състояние до времето за обработка и 

анализ. 

4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛОДОВИ СОКОВЕ ОТ ЯГОДОПЛОДНИ 

4.1. Получаване на сок чрез класическа технология 

След размразяването на плодовете за получаването на сок е 

използвана сокоизстисквачка “NS-750 Kuvings Silent Juicer”, работеща 

на принципа на пресуването, чието предимство е нискоскоростното 

извличане на сока, с което се постига запазване на хранителните 

вещества. Използвани са приблизително 200 g плодове (Фигура 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Технологична схема за получаване на минимално 

прераработен плодов сoк чрез класическа технология 

 

Замразени плодове  
(касис / къпина) 

Размразяване 

Пресуване 

Сок 
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4.2. Получаване на сок чрез фино смилане 

След размразяване плодовете са подложени на фино смилане с 

помощта на блендер Nutribullet, който използва иновативно острие за 

извличане на хранителните вещества и циклон технология за 

раздробяване на пулпа, кожата и семената на плодовете (Фигура 2.). 

 

 

Фино смилане 

Замразени плодове  
( касис / къпина) 

Размразяване 

Пресуване 

Сок 

 

Фигура 2. Технологична схема за получаване на минимално 

прераработен плодов сoк чрез фино смилане на суровините 
 

4.3. Получаване на сок чрез ензимна обработка на кашата 

Технологичната схема на ензимно обработените плодови сокове е 

представена на Фигура 3. Приблизително 200 g плодове са размразени 

на стайна температура и са смлени с пасатор MR 300 Minipimer compact 

(Braun, Kronberg, Germany). Получената плодова каша е подложена на 

ензимна обработка за 2 часа на 50°С, след което се прехвърля на кипяща 

водна баня за 10 min. След изтичане на времето, необходимо за 

инактивиране на ензимите, пробата е прехвърлена в ледена баня за 

темпериране до стайна температура и центрофугирана при 6200 оборота 

за 15 min (Heracus Megafuge 402 Centrifuge, ThermoFisher Scientific, 

Germany). 

 

5. ПОДГОТОВКА НА ПРОБИТЕ ЗА ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ 

5 g от всеки вариант на получените проби (суровина / сок) са 

поставени в мерителна колба от 50 mL. Съдържанието на колбата е 

доведено до ~2/3 от обема с подкиселен (2300µL 37% HCl в 1L метанол) 

метанол. След престой от една нощ при хладилни условия (10°С), 

съдържанието на колбата е доведено до марката. Получените метанолни 

екстракти са филтрувани през нагънат филтър и анализирани. 

 

6. ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ 

Всички измервания са извършени с UV-Vis спектрофотометър Helios 

Omega с инсталиран софтуер VISIONlite (Thermo Fisher Scientific, 

Madison, WI, USA), използвайки кювети с оптичен път 1 cm. 
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Замразени плодове 
(касис и къпина) 

Размразяване 

Центрофугиране 

Сок 

Смилане 

Каша 

Ензимна обработка 
0.1%, 50°С, 2h 

 

 

Фигура 3. Технологична схема за получаване на минимално 

прераработен плодов сок чрез ензимна обработка на кашата 

 

 
6.1. Определяне съдържанието на общи полифеноли 

Съдържанието на общи полифеноли е определено по метода на 

Singleton & Rossi (1965). Резултатите са представени като еквиваленти 

на галовата киселина (GAE) в mg за 100 g проба. 
6.2. Определяне на общите антоциани 

Количеството на общите мономерни антоциани е определено чрез 

pH-диференциалния метод (Giusti and Wrolstad, 2001). Резултатите са 

изчислени чрез използване на коефициент на моларна абсорбция 26900 

L/(mol cm) и молекулна маса 449.2 g/mol и са изразени като еквиваленти 

на цианидин-3-глюкозид (CGE) в mg на 100 g проба. 
6.3. Оценяване на общия антиоксидантен капацитет 

Общият антиоксидантен капацитет е оценен чрез определяне на 

радикалоулавящата способност (DPPH - тест) и метало-редуциращата 

способност (FRAP - тест). Trolox, водоразтворим аналог на витамин E, е 

използван като стандарт и резултатите са изразени като еквиваленти на 

Trolox (ТЕ) в µmol за 100 g проба. 
� DPPH - тест  

Процедурата се основава на модификация на метода на Brand-

Williams et al. (1995).  
� FRAP - тест  

Процедурата се основава на метода на Benzie & Strain (1996). 
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7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СУХИ ВЕЩЕСТВА 

Водоразтворимите сухи вещества (°Brix) са определени с помощта на 

рефрактометър „OptiDuo Refractometer“ (Bellingham and Stanley, UK).  

 

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АКТИВНА КИСЕЛИННОСТ 

Активната киселинност на използваните суровини и получените 

сокове е определена с помощта на pH-метър „InoLab pH 7110“ (WTW, 

Germany). 

 

9. ЦВЕТОВИ ИЗМЕРВАНИЯ 

Цветовите измервания са извършени инструментално с колориметър 

COLORGARD SYSTEM 2000 на фирмата BYK – GARDNER JNC., САЩ. 

Показателите са отчетени по системата CIELab. При измерването са 

взети 3 цветови координати: L – яркост (L=0 – черно, L=100 – бяло), +а – 

червен цвят, -а – зелен цвят, +b – жълт цвят, -b – син цвят. Проведени са 

3 измервания на всяка проба. Цветовите координати на всяка проба 

представляват средноаритметични стойности на измерените 

координати. 

Наситеността и оттенъка са параметрите, които характеризират 

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

свързани със зрителното възприятие за цвят. Цветовите разлики между 

отделните продукти са определени със стойностите ∆L, ∆а и ∆b, а ∆Е е 

обобщен показател за крайната цветова разлика. 

Показателите наситеност на цвета (C), ъгъл на оттенъка (h°) и 

разликата в промяната на цвета (∆Е) са математически получени по 

следните формули: 
 

22
baC +=  

(1)
 








=
a

b
h arctan  

(2) 

( ) ( ) ( )222

ooo
bbaaLLE −+−+−=∆  

(3) 

  

където: L, a, b – цветови координати на пробите; Lo, ao, bo – цветови 

координати на суровината. 

       

10. СЕНЗОРЕН АНАЛИЗ 

На пробите е направена органолептична оценка, като е използвана 

балова система за окачествяване. Пробите са предоставени за 

органолептична оценка на дегустатори, като всеки попълва 

дегустационна карта. Суровините се оценяват по показателите: външен 

вид, вкус, мирис, консистенция, цвят. Всеки показател има коефициент 

на тежест, съответно: 
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• външен вид – 0.2;  

• цвят – 0.2;  

• консистенция – 0.15;  

• вкус – 0.3; 

• мирис– 0.15.  

Използва се балова оценка от 1 до 5 (със стъпка 0.25), която 

съответства на качеството на пробата за съответния показател. 

С петобалната система за окачествяване се прави окончателна 

оценка за качеството на пробата, която се основава на получения общ 

брой точки: 

- 4.50 ÷ 5.00 – суровината/продукта е много добър; 

- 4.00 ÷ 4.49 – суровината/продукта е добър; 

- 3.50 ÷ 3.99 – суровината/продукта се нуждае от подобрения; 

- под 3.50 – суровината/продукта се нуждае от значително 

подобряване. 

 

11. МИКРОБИОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ 

• общо микробно число, CfU/g – ISO 4833-1:2013 

• E. coli, CfU/g - ISO 16649-1-3:2014  

• Колиформи, CfU/g - ISO 4832:2006 

• сулфитредуциращи клостридии, CfU/g - ISO 15213:2003 

• Salmonella  species, отсъствие в 25g- ISO 6579:2002 

• Коагулазоположителни стафилококи, CfU/g - ISO 6888-1-3:2003 

• плесени и дрожди, CfU/g - ISO 21527-1:2011 

 

12. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА 

Представените резултати са средноаритметични стойности от най-

малко три паралелни определения, като коефициентите на вариация са 

по-малки от 5%. Статистическата обработка на данните е осъществена с 

програми ANOVA, Microsoft Excel. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 

1. ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ НА КАСИС И КЪПИНА КАТО 

СУРОВИНИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНИМАЛНО ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВИ 

СОКОВЕ С ПОВИШЕН АНТИОКСИДАНТЕН КАПАЦИТЕТ  

Данните за съдържанието на общи полифеноли, общи мономерни 

антоциани и антиоксидантния капацитет на изследваните плодове от 3 

сорта касис (Омета, Титаниа и Бен Ломонд) и 3 сорта къпини (Дирксен, 

Блек Сатин и Хул Торнлес) са представени в Таблица 1.  

Същественото влияние на вида и сорта на ягодоплодните върху 

съдържанието на биоактивни компоненти е показано в Таблица 1. 

Пробите от изследваните сортове касис  имат приблизително  2 пъти по-

високо съдържание на полифеноли и съответно 1.5 пъти по-висока 
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антиоксидантна активност в сравнение с пробите от сортовете къпини. 

По отношение на съдържанието на общи мономерни антоциани 

сортовете касис са с около 4 пъти по-високи стойности спрямо сортовете 

къпини. 

 

ТАБЛИЦА 1. Съдържание на общи полифеноли (TPP), антиоксидантен 

капацитет (DPPH и FRAP) и общи мономерни антоциани (TMA) на 

касисови и къпинови плодове  
 

Сорт 
TPP a 

mgGAE/100gd 

TMA b 

mgCGE/100gd 

DPPHc  

µmol TE/100gd 

FRAPc 

 µmol TE/100gd 

КАСИС 

Омета 820.6 ± 36.9 382.9 ± 17.2 2463.3 ± 110.8 3711.1 ± 167.0 

Титаниа 709.2 ± 31.9 271.4 ± 12.2 2248.3 ± 101.2 3148.9 ± 141.7 

Бен Ломонд 768.9 ± 34.6 290.6 ± 13.1 1843.9 ± 83.0 3083.9 ± 138.8 

КЪПИНА 

Дирксен 389.8 ± 17.5 74.4 ± 3.3 1638.3 ± 73.7 1883.9 ± 84.8 

Блек Сатин 439.3 ± 19.8 66.5 ± 3.0 1293.5 ± 58.2 2136.1 ± 96.1 

Хул Торнлес 420.0 ± 18.9 68.6 ± 3.1 1386.7 ± 62.4 1965.3 ± 88.4 

a Резултатите са изразени като галова киселина (GAE) за 100g плод.  
b Резултатите са изразени като цианидин 3-глюкозид (CGE) за 100g плод.  

c Резултатите са изразени като Trolox (TE) за 100g плод.  
d Средна стойност ± SD  

 

Корелационните коефициенти на зависимостите между 

изследваните показатели са представени в Таблица 2. 

Съдържанието на общи полифеноли при плодове от касис корелира 

положително с антиоксидантните свойства, оценени чрез DPPH-тест 

(R = 0.30) и FRAP-тест (R = 0.79), докато при плодове от къпини е 

установена положителна корелация само с металоредуциращата 

способност (R = 0.95). Положителна корелация (R = 0.92) на 

полифенолните съединения е установена и със съдържанието на общи 

антоциани при касисовите плодове. Няколко автори са докладвали за 

връзки между антиоксидантната активност и съдържанието на фенолни 

съединения и съдържанието антоциани (Hassimoto et al., 2008; Koca & 

Karadeniz, 2009). 

Съществува по-висока корелация между антиоксидантния капацитет 

и съдържанието на общи мономерни антоциани, отколкото със 

съдържанието на общи полифеноли при плодове от касис (Таблица 2.). 

Радикалоулавящата способност на плодовете от къпини корелира в 

много висока степен със съдържанието на антоциани (R = 0.99). 
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Високите стойности на корелационния коефициент между 

металоредуциращата и радикалоулавящата способност (Таблица 2) 

показват надеждността на оценяване на антиоксидантната активност 

чрез използваните in vitro тестове. 

 

ТАБЛИЦА 2. Корелационни коефициенти между антиоксидантния 

капацитет (FRAP и DPPH стойности) и съдържанието на биоактивни 

компоненти на плодове от касис и къпини от различни сортове 

 

Биоактивни  

компоненти 

КАСИС КЪПИНА 

FRAP DPPH TMA FRAP DPPH TMA 

TPP 0.79 0.30 0.92 0.95 -0.99 -0.99 

TMA 0.97 0.65 * -0.90 0.99 * 

FRAP * 0.82 * * -0.90 * 

 

За комплексно характеризиране на общия антиоксидантен 

капацитет са използвани радарни диаграми (Фигурa 4.), които са 

построени на база стойностите за съдържание на общи полифеноли 

(TPP), металоредуцираща (FRAP) и радикалоулавяща (DPPH) 

способност (Terashima et al., 2007).  

Антиоксидантният капацитет на изследваните три сорта касис се 

дължи основно на наличието на полифеноли, действащи като донори на 

електрони (FRAP-тест), докато при трите сорта къпини се дължи на 

преобладаващата роля на антиоксидантите, действащи едновременно 

като донори на водородни катиони (DPPH-тест) и електрони (FRAP-

тест)(фигура 4. а и б). 

 
а) 

 
b) 

Фигура 4. Радарни диаграми на антиоксидантния капацитет на 

изследваните плодове от касис (а) и къпини (b) от различни сортове  



12 

 

В таблица 3. са представени цветовите показатели на сортове касис 

по трите координати L*, a* и b*. Има значителни разлики (p<0.05) във 

всички цветови параметри сред изследваните сортове касис.  

Показателят L*, който представлява яркостта на пробите, варира от 

1.63 при сорт Титаниа до 3.59 при сорт Омета. Червеният цвят на 

пробите, оценен по показателя а*, варира от 10.88 при сорт Титаниа до 

12.93 при сорт Бен Ломонд, докато синият, представен от показателя b*, 

варира от -0.17 при сорт Омета до -1.37 при сорт Бен Ломонд. Данните 

показват, че с най-високи стойности по изследваните показатели a* и b* 

е сорт Бен Ломонд.  

Наситеността (С) изразява интензивността на цвета, докато ъгълът 

на оттенъка (h°) изобразява как човек възприема този цвят (Siddiq et al., 

2011). Наситеността  и ъгълът на оттенъка са с най-висока стойност при 

сорт Бен Ломонд (13.00 и -6.03 съответно).  

В таблица 4. са представени резултатите от спектралните анализи 

на изследваните сортове къпини.  

Показателят яркост L* е с най-висока стойност при сорт Дирксен 

(8.24), а с най-ниска - при Хул Торнлес (0.68). Данните са статистически 

различими, което се дължи на сортовото различие (p<0.05). Данните за 

червения компонент а* и жълтия цветови компонент b* показват най-

високи стойности при сорт Блек Сатин, съответно 37.15 и 16.57. 

Наситеността на цвета е най-висока при сорт Блек Сатин, а ъгълът на 

оттенъка - при сорт Дирксен, съответно 40.76 и 26.93.  

При сравнителния анализ на цветовите показатели, по-високите 

стойности на показателите h° и С при изследваните сортове къпини са 

индикация за по-слабо изразен червен оттенък на цвета, както и за по-

висока чистота на цветния тон спрямо сортовете касис. Вариациите в 

ъгъла на оттенък може да се дължат на разликите в състава на 

полифеноли и антоциани (Gonçalves et al., 2007). 
 

ТАБЛИЦА 3. Показатели за цвят (по CIELab) на касисови плодове от сортове 
Омета, Титаниа и Бен Ломонд 

показател сорт Омета сорт Титаниа сорт Бен Ломонд 

L* 3.59 1.63 2.60 

a* 12.76 1.88 12.93 

b* -0.17 -1.05 -1.37 

C 12.76 10.93 13.00 

h° -0.76 -5.50 -6.03 

 
ТАБЛИЦА 4. Показатели за цвят (по CIELab) на къпинови плодове от сортовете 

Дирксен, Блек Сатин и Хул Торнлес 

показател сорт Дирксен сорт Блек Сатин сорт Хул Торнлес 

L* 8.24 3.21 0.68 

a* 29.76 37.15 24.77 

b* 16.57 16.76 13.34 

C 34.06 40.76 28.13 

h° 26.93 22.97 26.29 
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На фигури 5. и 6. са представени резултатите от проведения 

сензорен анализ на три сорта касис и три сорта къпини. 

 
Фигура 5. Сензорен профил на касисови плодове от сортове Омета, 

Титания и Бен Ломонд 

 
Фигура 6. Сензорен профил на къпинови плодове от сортовете Дирксен, 

Блек Сатин и Хул Торнлес 

 

Проведеният анализ от обучени дегустатори показа, че с много добри 

сензорни оценки са сортовете Омета и Бен Ломонд. За изследваните 

показатели „вкус”, „външен вид”, „мирис” и „консистенция” с 

максимални точки (5.00) е оценен сорт Омета, а по показателя „цвят” 

максимална оценка е дадена на сорт Бен Ломонд. Сорт Титаниа получи 

добри оценки от дегустаторите, като най-ниска оценка сорта има за 

показател „мирис” (3.83). 

От проведения сензорен анализ се установи, че дегустаторите са 

оценили всички суровини с добри оценки. Най-добре се приема от 

дегустаторите сорт Хул Торнлес, който има обща оценка 4.37, а с най-

ниска оценка е сорт Блек Сатин - 4.10. 

Сравнителният анализ на сензорните характеристики на 

проучваните сортове касис и къпини показа, че предпочитаните сортове 

за прясна консумация са касисовите плодове на сорт Омета и плодовете 

от къпини на сорт Хул Торнлес.  
 

2. ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОБРАБОТКА ВЪРХУ 

АНТИОКСИДАНТНИЯ КАПАЦИТЕТ И КАЧЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

МИНИМАЛНО ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВИ СОКОВЕ ОТ КАСИС И КЪПИНА 

2.1. ВЛИЯНИЕ НА МЕХАНИЧНАТА ОБРАБОТКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА 

МИНИМАЛНО ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВИ СОКОВЕ ОТ КАСИС И КЪПИНА 

2.1.1. ВЛИЯНИЕ НА МЕХАНИЧНАТА ОБРАБОТКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА 

МИНИМАЛНО ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВИ СОКОВЕ ОТ КАСИС 
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На Фигури 7 - 10 графично са представени резултатите от 

сравнителния анализ на получените плодови сокове от три сорта касис 

по биохимични показатели.  

Наблюдава се увеличение в съдържанието на общи полифеноли в 

соковете, получени с предварителна механична обработка - в границите 

от 30.6 до 57.8%, спрямо съдържанието в соковете, получени по 

класическия метод (Фигура 7). Значимите разлики (p<0.05) се дължат на 

приложените технологични обработки. 

Същата тенденция се наблюдава и в стойностите на общите 

мономерни антоциани (Фигура 8). Соковете, получени чрез прилагане 

на предварителна обработка съдържат от 38.9 до 130.5% по-високи 

количества антоциани в сравнение с директно получените сокове.  

Вероятна причина за по-ниските стойности на тези показатели при 

директно получените сокове е голямото количество общи полифеноли и 

общи мономерни антоциани, оставащи в пресовката. Тези данни се 

потвърждават от Динкова (2014) при получаване на сок от черна 

боровинка.  

Използваната предварителна механична обработка води до по-

доброто извличане на биоактивните вещества при получаването на 

минимално преработени плодови сокове. 

От данните за измерената по два метода (DPPH-тест и FRAP-тест) 

антиоксидантна активност е видно, че промените в стойностите на 

показателя зависят от приложения метод на анализ (Фигура 9 и 10). 

Стойностите на определената радикалоулавяща способност са по-

високи с 17.4 до 49.9% при предварително обработените сокове, докато за 

металоредуциращата способност повишението е в границите от 25.2 до 

68%. Данните са статистически различими (p<0.05), дължащо се на 

метода на получаване. 

 

 
Фигура 7. Съдържание на общи полифеноли (TPP) в сокове от касис от 

сорт Омета, Титаниа и Бен Ломонд 
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Фигура 8. Съдържание на общи мономерни антоциани (TMA) в сокове 

от касис от сорт Омета, Титаниа и Бен Ломонд 

 

 

         
Фигура 9. Aнтиоксидантен капацитет (DPPH-тест) на сокове от касис от 

сорт Омета, Титаниа и Бен Ломонд 

 

 

 
Фигура 10. Антиоксидантен капацитет (FRAP-тест) на сокове от касис 

от сорт Омета, Титаниа и Бен Ломонд 
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a) 

 
b) 

Фигура 11. Радарна диаграма на сокове от касис сорт Омета, Титаниа и 

Бен Ломонд а) вариант фино смилане б) вариант класически 

 

За комплексното характеризиране на общия антиоксидантен 

капацитет е приложен подхода на Terashima et. al. (2007). Радарните 

диаграми (Фигура 11) са построени на база стойностите за съдържание 

на общи полифеноли (ТРР), металоредуцираща (FRAP) и 

радикалоулавяща (DPPH) способност. Антиоксидантният капацитет на 

изследваните проби се дължи основно на наличието на антиоксиданти, 

действащи едновременно като донори на водород и електрони. 

В таблица 5. са представени цветовите показатели  на получените 

плодови сокове от подбраните сортове касис по трите координати L*, a* и 

b*. 
 

ТАБЛИЦА 5. Показатели за цвят (по CIELab) на цели плодове и сокове от 

някои сортове касис при различни обработки 

П
о

к
а

з
а

т
е
л

 

Сорт Омета Сорт Титаниа Сорт Бен Ломонд 

плод 

сок чрез 

фино 

смилане 

сок чрез 

класически 

метод 

плод 

сок чрез 

фино 

смилане 

сок чрез 

класически 

метод 

плод 

сок чрез 

фино 

смилане 

сок чрез 

класически 

метод 

L* 3.59 5.70 3.81 1.63 6.77 6.56 2.60 8.83 7.13 

a* 12.76 26.47 19.33 1.88 30.34 31.42 12.93 32.11 32.01 

b* -0.17 -0.89 1.04 -1.05 -0.11 0.81 -1.37 -0.75 0.94 

C 12.76 26.49 19.35 10.93 30.34 31.43 13.00 32.12 32.02 

h° -0.76 -1.92 3.08 -5.50 -0.21 1.47 -6.03 -1.34 1.69 
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При получените плодови сокове от съответните сортове касис 

яркостта (L*) на цвета намалява след технологичните обработки. По-

високите стойности на показателя при финото смилане и намаляващата 

яркост вероятно се дължат на по-голямото количество тъканни частици, 

преминали в сока и допринасящи за неговата мътност. Данните за 

червения компонент на цвета (а*) показват тенденция на нарастване и 

при двата варианта за получаване на сок. 

Стойностите на показателя b* при финото смилане остават 

отрицателни, както при съответните суровините, и отговарят за синия 

компонент на цвета, докато при класическия метод са положителни и 

отразяват засилването на жълтия компонент. Промяната на цвета чрез 

повишаване стойностите на наситеността (С) отразява повишаването на 

чистотата на цветния тон при получените сокове. При плодови сокове, 

получени по класическия метод понижаването концентрацията на 

пигменти се отчита чрез нарастване на стойностите на h°, което е 

индикация за по-слабо изразен червен оттенък на цвета. 

На Фигура 12. са представени резултати от сензорния анализ, 

проведен от обучени дегустатори, на минимално преработените плодови 

сокове от касис. 

 
Фигура 12. Сензорен профил на сокове от касис, получени чрез фино 

смилане и класически метод от сорт Омета, Титаниа и Бен Ломонд 

 

Соковете от сорт Омета са оценени с най-високите общи оценки, 

независимо от метода на получаване. По показатели „вкус”, „мирис” и 

„цвят” най-предпочитан е сока, при получаването на който е използвана 

предварителна обработка. Директно полученият сок е с по-добър 

„външен вид” според преценката на дегустаторите за всички изследвани 

сортове касис. 
 

2.1.2. ВЛИЯНИЕ НА МЕХАНИЧНАТА ОБРАБОТКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА 

МИНИМАЛНО ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВИ СОКОВЕ ОТ КЪПИНИ 
 

На Фигури 13. - 16. са представени резултатите от направените 

сравнителни анализи на получените чрез двата технологични подхода 

монокомпонентни плодови сокове от три сорта къпини, съответно за 

съдържание на общи полифеноли, общи мономерни антоциани и 

антиоксидантен капацитет, оценен по два метода (DPPH- и FRAP- тест). 
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Стойностите на общите полифеноли в минимално преработените 

плодови сокове от всички сортове къпини, получени по метода, 

използващ фино смилане, са значително по-високи от тези на соковете, 

получени по класическия метод. Увеличението на стойностите е в 

границите от 63.8 до 102.3% (Фигура 13.). Данните са статистически 

различими, дължащи се на технологичните решения (p<0.05). 

При два от изследваните сорта къпини се установи увеличение в 

съдържанието на общи мономерни антоциани при прилагане на 

педварителна обработка, съответно с 17.6% и 26.7% (Фигура 14.). При 

сорт Хул Торнлес се наблюдава увеличение от 4.3% при сока, получен 

чрез класически метод. 

Определеният антиоксидантен капацитет на получените плодови 

сокове за всички изследвани сортове показва значително увеличение 

при подхода, включващ фино смилане спрямо класическия метод. 

Радикалоулавящата способност нараства с 120.8 - 166.1%, докато 

металоредуциращата –с 59.3 - 87.5%, (Фигура 15 и 16.). 

Тази зависимост вероятно може да бъде обяснена с факта, че при 

използването на фино смилане част от антиоксидантите, съдържащи се 

в кожицата и семките на плода, преминават в сока. При директното 

получаване на пресов сок този етап липсва, с което се обяснява по-

ниския антиоксидантен капацитет при тези сокове. 

 
Фигура 13. Съдържание на общи полифеноли (TPP) в сокове от къпини 

от сорт Дирксен, Блек Сатин и Хул Торнлес 

 

             
Фигура 14. Съдържание на общи мономерни антоциани (TMA) в сокове 

от къпини от сорт Дирксен, Блек Сатин и Хул Торнлес 
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Фигура 15. Aнтиоксидантен капацитет (DPPH-тест) на сокове от 

къпини от сорт Дирксен, Блек Сатин и Хул Торнлес 

 
Фигура 16. Aнтиоксидантен капацитет (FRAP-тест) на сокове от къпини 

от сорт Дирксен, Блек Сатин и Хул Торнлес 

 

На Фигура 17. са показани радарни диаграми на получените 

монокомпонентни сокове от три сорта къпини по класически метод и 

метода, включващ етапа фино смилане. 

При класическия подход антиоксидантният капацитет се дължи 

основно на антиоксиданти, действащи като донори на електрони, както 

и на вероятни взаимодействия между фенолните съединения (фиг. 17 б), 

докато при финото смилане той се дължи основно на антиоксиданти, 

действащи като донори на водородни катиони, синергични ефекти на 

други компоненти в системата (фиг. 17 а). 

  
a) b) 

Фигура 17. Радарна диаграма на сокове от касис сорт Дирксен, Блек 

Сатин и Хул Торнлес а) вариант фино смилане b) вариант класически 

 

След технологичните обработки яркостта (L*) при соковете от 

къпини намалява, както при тези от касис, като по-малко понижение на 

показателя се наблюдава при класическия вариант. Промените в 
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стойностите на показателите а* и b*, отговарящи съответно за червения 

и жълтия компонент на цвета, не следват определена тенденция, 

вероятно дължащо се на сортовите различия. 

 

ТАБЛИЦА 6. Показатели за цвят (по CIELab) на цели плодове и сокове от 

някои сортове къпини при различни обработки 

П
о

к
а

з
а

т
е

л
 

Сорт Дирксен Сорт Блек Сатин Сорт Хул Торнлес 

плод 

сок чрез 

фино 

смилане 

сок чрез 

класически 

метод 

плод 

сок чрез 

фино 

смилане 

сок чрез 

класически 

метод 

плод 

сок чрез 

фино 

смилане 

сок чрез 

класически 

метод 

L* 8.24 26.45 8.65 3.21 25.98 17.20 0.68 21.21 10.05 

а* 29.76 39.48 39.24 37.15 25.98 33.47 24.77 32.07 23.06 

b* 16.57 11.18 19.76 16.76 25.98 8.06 13.34 5.83 2.81 

C 34.06 41.03 43.93 40.76 36.74 34.42 28.13 32.59 23.23 

h° 26.93 15.42 25.01 22.97 38.15 13.30 26.29 10.20 6.91 

 

Соковете, получени от къпини чрез класическия метод са 

определени от дегустаторите като по-приемливи по показатели „външен 

вид”, „консистенция”, „мирис” и „цвят”. По показателя „вкус” 

предпочитани са сокове, получени чрез фино смилане. Най-харесвани са 

сокове от сорт Хул Торнлес. 

 
Фигура 18. Сензорен профил на сокове от къпина от сорт Дирксен, Блек 

Сатин и Хул Торнлес 

 

2.2. ВЛИЯНИЕ НА ЕНЗИМНАТА ОБРАБОТКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА 

МИНИМАЛНО ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВИ СОКОВЕ ОТ КАСИС И КЪПИНА 

2.2.1. ВЛИЯНИЕ НА ЕНЗИМНАТА ОБРАБОТКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА 

МИНИМАЛНО ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВИ СОКОВЕ ОТ КАСИС (СОРТ ОМЕТА) 

От данните на Фигура 19 и 20 се вижда, че съдържанието на общи 

полифеноли и общи мономерни антоциани в минимално преработен 

плодов сок от касис, получен чрез прилагане на ензимна обработка, е 

значително по-високо и количеството им е приблизително 2.3 пъти и 

съответно 1.7 пъти по-високо спрямо сока, получен без ензимна 

обработка. 

Увеличението в стойностите на антиоксидантния капацитет, 

определен чрез DPPH-тест и FRAP-тест, на получените минимално 

преработени плодови сокове чрез използване на ензим е съответно 1.9 

пъти и 2.2 пъти спрямо сока, получен без ензимна обработка (Фигура 21 
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и 22.). При всички изследвани показатели разликите в стойностите са 

статистически значими, дължащи се на технологичните решения 

(p<0.05). 

 

 

 

Фигура 19. Съдържание на общи 
полифеноли (TPP) в сокове от касис 
сорт Омета 

Фигура 20. Съдържание на общи 
мономерни антоциани (TMA) в сокове 
от касис сорт Омета 

 

  
Фигура 21. Aнтиоксидантен 
капацитет (DPPH-тест) в сокове от 

касис от сорт Омета 

Фигура 22. Aнтиоксидантен 
капацитет (FRAP-тест) в сокове от 

касис от сорт Омета 

 

На Фигура 23. е показана радарна диаграма на анализираните 

минимално преработено плодови сокове от касис, получени чрез двата 

метода (неензимен и ензимен). 

 
Фигура 23. Радарна диаграма на сокове от касис, получени чрез двата 

метода (неензимен и ензимен) 
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Антиоксидантният капацитет на касиса, включително съответните 

плодови сокове (Фигура 23.), се дължи на наличието на полифеноли, 

действащи основно като донори на електрони и други вероятни 

взаимодействия. 
 

2.2.2. ВЛИЯНИЕ НА ЕНЗИМНАТА ОБРАБОТКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА 

МИНИМАЛНО ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВИ СОКОВЕ ОТ КЪПИНИ(СОРТ ДИРКСЕН) 

Резултатите от сравнителния анализ по изследваните показатели на 

минимално преработени сокове от къпини са представени на фигури 24. 

- 27. 

Наблюдаваното увеличение в съдържанието на общи полифеноли е 

приблизително 1.2 пъти след прилагане на ензимна обработка на 

кашата при получаването на сок от къпини (Фигура 24). При 

анализиране на стойностите, получени за антиоксидантния капацитет, 

определен по DPPH и FRAP-тест, се установи, че увеличението по двата 

показателя при сока, използващ ензимна обработка, е съответно 1.5 и 1.3 

пъти (Фигура 26 и 27). Разликите в стойностите на показателите са 

статистически значими, дължащи се на технологичните решения 

(p<0.05). 

От графично представените резултати на Фигура 25 се вижда, че 

прилагането на ензимна обработка не оказва влияние върху 

съдържанието на общи мономерни антоциани (TMA) в получените 

монокомпонентни сокове от къпини при използваните технологични 

решения. 

 

 

Фигура 24. Съдържание на общи 
полифеноли (TPP) в сокове от къпини 
сорт Дирксен 

Фигура 25. Съдържание на общи 
мономерни антоциани (TMA) в сокове от 
къпини сорт Дирксен 

 
 

Фигура 26. Aнтиоксидантен капацитет 
(DPPH- тест) в сокове от къпини от сорт 
Дирксен 

Фигура 27. Aнтиоксидантен капацитет 
(FRAP- тест) в сокове от къпини от сорт 
Дирксен 
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Фигура 28. Радарна диаграма на сокове от къпини, получени чрез 

двата метода (неензимен и ензимен) 

 

Значение за антиоксидантната активност на соковете от къпини, при 

които е използван ензим имат полифеноли, действащи едновременно 

като донори на електрони (FRAP-тест) и водородни катиони (DPPH-тест). 

При сокове, получени без ензимна обработка преобладават 

полифенолни антиоксиданти, действащи като донори електрони. 

 

3. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЗИМНАТА ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВИ КАШИ ОТ 

КАСИС И КЪПИНА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНИМАЛНО ПРЕРАБОТЕНИ 

ПЛОДОВИ СОКОВЕ С ПОВИШЕН АНИОКСИДАНТЕН КАПАЦИТЕТ 
Осъществени са предварителни експерименти с цел установяване на 

значимо влияещите независими променливи върху изходните величини: 

съдържание на общи полифеноли (TPP), съдържание на общи 

антоциани (TMA), добив на сок и антиоксидантeн капацитет (DPPH- и 

FRAP-тест), както и техните нива на вариране. В резултат от тези 

експерименти са избрани независимите променливи: доза на ензимния 

препарат (Х1, % E/S) и време на обработка (X2, min). В Таблица 7. са 

показани нивата им на вариране. 

При определяне на влиянието на независимите променливи и 

оптимизиране на процеса е приложен метода на повърхността на 

отражение. Този метод дава изменението на зависимата променлива Y 

при изменение на независимите променливи (X1, X2, X3,…,Хn). 

За описание на разултатите от ОКП (Таблица 8.) е използван 

полином от втора степен от вида:  

Yi = A0 + A1X1+ A2X2 + A11X1
2 + A22X2

2+ A12X1X2         (4) 

където с Yi са означени прогнозираните стойности на целевите 

функции; X1 е дозата на ензимния препарат, а X2 е времето за обработка; 

A0 е стойността на функцията на отражението в центъра на 

експеримента, а Ai, Aii и Aij са коефициентите на уравнението на 

регресия.  

Чрез спазване на общата процедура за многофакторно планиране на 

експеримента са проведени по три паралелни опита за всяка точка от 

плана на експеримента. Математическата обработка на резултатите и 

изчертаването на повърхнините на отражение и изолиниите са 
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направени с помощта на специализиран софтуер за статистически 

анализ. 
 

ТАБЛИЦА 7. Нива и интервали на вариране на независимите 

променливи 

Независими 

променливи 
Горно 

ниво 

Долно 

ниво 

Център 

на плана 

Интервал на 

вариране 

Звездно 

рамо, α 

Доза на ензимния 

препарат (%E/Sa) - 

(X1)  

0.18 

(+1) 

0.02 

(-1) 

0.1 

(0) 
0.08 

-α=0.02 

+α=0.18 

Време на обработка 

(min) - (X2)  

210 

(+1) 

30 

(-1) 

120 

(0) 
90 

-α=30 

+α=210 
a ml ензимен разтвор за 100 g субстрат. 

 

3.1. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЗИМНАТА ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВИ КАШИ ЗА 

ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНИМАЛНО ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВИ СОКОВЕ ОТ КАСИС 

(СОРТ ОМЕТА) 

В Таблица 8. е представена схемата на обработките и получените 

стойности на зависимите променливи – съдържание на общи антоциани 

(ТМА), общи полифеноли (TPP), антиоксидантен капацитет (DPPH и 

FRAP-тест) и добив на сок при ензимна мацерация (Y) за получаване на 

минимално преработени плодови сокове от касис (сорт Омета). 

След обработка на експерименталните резултати и игнориране на 

незначимите ефекти са получени пет адекватни регресионни уравнения 

за изследваните зависими променливи: 
 

Y1 = 304.72 + 569.75 X1 + 0.41 X2 – 1294.04 X12 – 1.83 X1X2   

R2 = 0.97         (5) 

Y2 = 727.25 + 3422.45 X1+ 1.60 X2 – 14829.1 X12 

R2 = 0.96         (6) 

Y3 = 42.54 + 151.05 X1 – 659.75. X12 – 0.10 X1X2 + 0.0001 X22 

R2 = 0.98         (7) 

Y4 = 3793.15 + 0.15 X2 – 26238.2 X12 

R2 = 0.95         (8) 

Y5 = 4092.97 + 7787.34 X1 + 20.04 X2 – 0.05 X22 

R2 = 0.98         (9) 
 

Високите стойности на коефициента на детерминация (R2) показват, 

че получените модели описват изследвания процес с висока точност. 

Повърхностите на отражение и изолиниите, показващи влиянието 

на дозата на ензимния препарат и времето на обработка върху TMA, 

ТPP, Y, DPPH и FRAP са представени на Фигура 29. 

Наблюдава се повишение в стойностите на ТМА, ТРР и 

антиоксидантния капацитет с удължаване на времето на обработка, 

което води до намаляване ефекта от дозата на използвания ензим. С 

увеличаване на ензимната доза стойностите на зависимите променливи 

се повишават до достигане центъра на експеримента, след което 

намаляват. 



ТАБЛИЦА 8. Схема на обработките и резултати от оптималния композиционен план на касис (сорт Омета) 
 

 

a ml ензимен препарат за 100 g субстрат.  
b Резултатите са изразени като mg цианидин 3-глюкозид (CGE) за 100 g сок.  
c Резултатите са изразени като mg галова киселина (GAE) за 100 g сок. 
d Резултатите са изразени като µmol Trolox (ТE) за 100 g сок. 

№ 

 

Кодирани 

стойности 

Доза на 

ензима 

(%E/Sa) 

X1 

Време на 

обработка 

(min) 

X2 

TMAb 

(mgCGE/100g) 

Y1 

TPPc 

(mgGAE/100g) 

Y2 

Добив 

(%) 

Y3 

DPPHd 

(µmolTE/100g) 

Y4 

FRAPd 

(µmolTE/100g) 

Y5 

1 - - 0.02 30 326.76 828.57 44.57 3977.82 4749.19 

2 + - 0.18 30 366.78 893.32 47.58 3944.34 5178.07 

3 - + 0.02 210 383.49 1138.27 46.00 4330.31 6288.62 

4 + + 0.18 210 370.90 1274.96 46.19 4580.18 6579.74 

5  - 0 0.02 120 353.34 966.50 44.87 3979.66 5988.87 

6 + 0 0.18 120 369.94 1128.12 45.20 4231.05 6182.20 

7 0 - 0.1 30 355.76 1017.01 50.31 3971.74 5181.64 

8 0 + 0.1 210 379.33 1259.28 50.09 4715.08 6547.19 

9 0 0 0.1 120 375.87 1136.29 49.60 4270.88 6244.37 

10 0 0 0.1 120 375.32 1172.40 49.41 4298.94 6434.10 

11 0 0 0.1 120 367.64 1086.43 49.12 4358.94 6102.71 



При повишаване дозата на ензима добивът се увеличава, докато 

достигне центъра на експеримента и след това започва да намалява. 

Противоположно на това, с удължаване на времето на обработка добивът 

намалява до достигане центъра на експеримента и след това се 

увеличава отново. 

 

  
a b 

  
c d 

 

 

e  

 

Фигура 29. Повърхности на отражение и изолинии, показващи 

влиянието на ензимната концентрация (DЕ, % Е/S) и времето на 

обработка (t, min) на касис върху TMA (а), ТPP (b), Y (c), DPPH (d) и 

FRAP (e). 
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Основните ефекти – линейни, квадратични и междуфакторни, са 

обобщени и оценките им са представени на диаграма на Парето. Тя се 

състои от хоризонтални блокове с дължини, пропорционални на 

абсолютните стойности на оценените ефекти, разделени на техните 

стандартни грешки. Схемата включва една вертикална линия на 

критичната стойност на Стюдънт за ниво на доверие 95%. 

От диаграмите на Парето (Фигура 30) се вижда, че най-голямо влияние 

върху съдържанието на общи антоциани, общи полифеноли и 

антиоксидантния капацитет оказва линейният ефект на времето на 

обработка, следван от този на ензимната доза. Върху добива влияние 

оказват квадратичните ефекти от дозата на ензима и времето на 

обработка. 

Standardized Pareto Chart for TMA

0 2 4 6 8 10

Standardized effect

BB

AA

A:DE

AB

B:t +

-

 

Standardized Pareto Chart for TPP

0 2 4 6 8 10

Standardized effect

BB

AB

A:DE

AA

B:t +

-

 

Standardized Pareto Chart for Y

0 3 6 9 12 15 18

Standardized effect

B:t

AB

A:DE

BB

AA +

-

 

Standardized Pareto Chart for DPPH

0 2 4 6 8 10

Standardized effect

BB

AB

A:DE

AA

B:t +

-

 

Standardized Pareto Chart for FRAP

0 4 8 12 16

Standardized effect

AB

AA

A:DE

BB

B:t +

-

 

 

Фигура 30. Диаграми на Парето за значимостта на изследваните 

променливи 
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За оптимизиране на процеса като целеви функции са избрани 

съдържанието на общи антоциани, общи полифеноли и добива на сок. 

Условията за провеждане на графичната оптимизация са представени в 

Таблица 5.9. 

 

ТАБЛИЦА 9. Граници на целевите функции за оптимизация на ензимна 

мацерация за получаване на минимално преработени плодови сокове от 

касис (сорт Омета) 

У-ние № Целева функция Граници на целевата функция 

2 TMA, mgCGE/100g TMA > 370 

3 TPP, mgGAE/100g TPP > 1100 

4 Y, % Y > 48 
 

 

Фигура 31. Графична оптимизация на ензимна мацерация за 

получаване на минимално преработени плодови сокове от касис (сорт 

Омета) 

 

Оптималната област за ензимна мацерация за получаване на 

минимално преработени плодови сокове от касис сорт Омета е 

заключена между точките А, B, C, D и E (защрихованата площ на 

Фигура 31.), въз основа на която може да се препоръча обработката да се 

осъществява при следните параметри: време 120 – 210 min и доза на 

ензима 0.06% до 0.16% E/S. 

 
3.2. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЗИМНАТА ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВИ КАШИ ЗА 

ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНИМАЛНО ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВИ СОКОВЕ ОТ КЪПИНИ 

(СОРТ ДИРКСЕН) 

В Таблица 10 е представена схемата на обработките и получените 

стойности на зависимите променливи – съдържание на общи антоциани 

(ТМА), общи полифеноли (TPP), антиоксидантен капацитет (DPPH и 

FRAP-тест) и добив на сок (Y) при ензимна мацерация за получаване на 

минимално преработени плодови сокове от къпина (сорт Дирксен). 



 

ТАБЛИЦА 10. Схема на обработките и резултати от оптималния композиционен план на къпини (сорт Дирксен) 

№ 

 

Кодирани 

стойности 

Доза на 

ензима 

(%E/Sa) 

X1 

Време на 

обработка 

(min) 

X2 

TMAb 

(mgCGE/100g) 

Y1 

TPPc 

(mgGAE/100g) 

Y2 

Добив 

(%) 

Y3 

DPPHd 

(µmolTE/100g) 

Y4 

FRAPd 

(µmolTE/100g) 

Y5 

1 - - 0.02 30 71.52 345.34 58.69 1360.47 1747.75 

2 + - 0.18 30 71.68 330.68 54.41 1551.98 1625.86 

3 - + 0.02 210 72.24 419.05 52.33 1879.43 1987.07 

4 + + 0.18 210 73.12 428.95 46.11 1954.55 2298.25 

5  - 0 0.02 120 70.67 348.17 53.47 1783.99 1959.92 

6 + 0 0.18 120 71.10 362.15 49.05 1759.32 1980.60 

7 0 - 0.1 30 76.24 360.65 55.23 1583.39 1788.07 

8 0 + 0.1 210 77.56 429.44 48.38 2016.87 2389.41 

9 0 0 0.1 120 76.01 380.82 49.69 1860.29 2148.80 

10 0 0 0.1 120 75.69 385.99 49.56 1945.29 2115.48 

11 0 0 0.1 120 74.53 366.54 54.14 1873.62 2016.58 

a ml ензимен препарат за 100 g субстрат.  
b Резултатите са изразени като mg цианидин 3-глюкозид (CGE) за 100 g сок.  
c Резултатите са изразени като mg галова киселина (GAE) за 100 g сок. 
d Резултатите са изразени като µmol Trolox (ТE) за 100 g сок.



След обработка на резултатите и елиминиране на незначимите 

ефекти са получени пет адекватни регресионни уравнения за 

изследваните зависими променливи: 

Y1 = 69.85 - 0.04 X2 - 726.36 X12 + 0.0002 X22 , R2 = 0.98   (10) 

Y2 = 341.21 - 0.28 X2 - 2829.03 X12 + 0.003 X22 , R2 = 0.96  (11) 

Y3 = 61.08 - 42.69 X1- 0.07 X2 , R2 = 0.89     (12) 

Y4= 1150.33 + 5.54 X2 - 18321.8 X12 - 0.01 X22 , R2 = 0.97  (13) 

Y5 = 1614.29 + 2.23 X2- 23440.1 X12 + 15.04 X1X2 , R2 = 0.96  (14) 

 

Високите стойности на коефициента на детерминация (R2) показват, 

че получените модели описват изследвания процес с висока точност. 

Повърхностите на отражение и изолиниите, показващи влиянието 

на ензимната доза и времето на обработка върху TMA, ТPP, Y, DPPH и 

FRAP са представени на Фигура 32. 

С увеличаване ензимната доза стойностите на зависимите 

променливи се повишават до достигане центъра на експеримента, след 

което намаляват. С удължаване на времето на обработка стойностите на 

TPP и антиоксидантния капацитет се повишават. Стойностите на 

общите антоциани намаляват с увеличаване времето на обработка до 

достигане на центъра на експеримента, след което отново се увеличават. 

Добивът на сок намалява с увеличаване и на двете независими 

променливи. 

От диаграмите на Парето (Фигура 33.) се вижда, че най-голямо 

влияние върху общите полифеноли и общи антоциани оказват 

квадратичните ефекти от времето на обработка и дозата на ензима. 

Върху антиоксидантния капацитет влияние оказва линейният ефект 

от времето на обработка, като при FRAP-теста влияние оказва и 

междуфакторния ефект. 

Върху добива на сок влияние оказват линейните ефекти от времето 

на обработка и дозата на ензима.  

За оптимизиране на процеса като целеви функции са избрани 

съдържанието на общи антоциани, общи полифеноли и добива на сок. 

Условията за провеждане на графичната оптимизация са представени в 

Таблица 11. 

ТАБЛИЦА 11. Граници на целевите функции за оптимизация на ензимна 

мацерация за получаване на минимално преработени плодови сокове от 

къпини (сорт Дирксен) 

У-ние № Целева функция Граници на целевата функция 

7 TMA, mgCGE/100g TMA > 74 

8 TPP, mgGAE/100g TPP > 360 

9 Y, % Y > 50 
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a b 

 
 

c d 

 

 

e  
Фигура 32. Повърхности на отражение и изолинии, показващи влиянието на 
ензимната концентрация (DЕ, %Е/S) и времето на обработка (t, min) на къпини 
върху TMA (а), ТPP (b), Y (c), DPPH (d) и FRAP (e). 
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Фигура 33. Диаграми на Парето за значимостта на изследваните 

променливи 

 

 

Оптималната област за ензимна мацерация за получаване на 

минимално преработени плодови сокове от къпини (сорт Дирксен) е 

заключена между точките А, B, C, D и E (защрихованата площ на 

Фигура 34). 
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Фигура 34. Графична оптимизация на ензимна мацерация за 

получаване на минимално преработени плодови сокове от къпини (сорт 

Дирксен) 

 

4. РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МИНИМАЛНО 

ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВИ СОКОВЕ ОТ КАСИС И КЪПИНА 
Разработени са технологии за получаване на минимално 

преработени плодови сокове от ягодоплодни в два варианта – неензимна 

и ензимна. Соковете са извлечени от замразени плодове – касис и 

къпина, като от всеки вид суровина са използвани по три сорта. 

Технологичните схеми са представени на Фигура 2. и 35. 

В таблици 12 и 13 са представени данните за съдържанието на общи 

полифеноли, общи мономерни антоциани, антиоксидантния капацитет и 

добива при сокове от касис и къпина, получени посредством неезимна и 

ензимна технология. 

В изследваните сокове съдържанието на общи полифеноли варира от 

864.0 до 1209.0 mg GAE/100g при сокове от касис и от 451.0 до 742.0 mg 

GAE/100g при сокове от къпина. Количеството на общите полифеноли се 

увеличава при прилагане на ензимна обработка.  

Антиоксидантният капацитет е представен чрез използването на 

DPPH и FRAP тестове. Необходимо е използването на поне два метода за 

определяне на антиоксидантния капацитет, поради различията между 

механизма на действие на всеки от тях (Koleva et al., 2002; Kulisic et al., 

2004). FRAP-тестът определя количествено общата концентрация на 

редоксиактивните съединения, докато DPPH-тестът дава информация за 

радикалоулавящата способност на растителните екстракти. 

При определяне на антиоксидантния капацитет по DPPH-метода 

стойностите за сокове от касис варират от 4238 до 5253 µmol TE/100g, за 

сокове от къпина са от 1542 до 2030 µmol TE/100g, като при 

ензимнообработените сокове стойностите са съответно с 14 - 19% и 8 -28% 

по-високи спрямо неензимнообработените. Металоредуциращата 

способност на получените сокове от касис е в границите между 4077 и 

6893 µmol TE/100g, а за соковете от къпина между 2363 и 3657 µmol 

TE/100g. Увеличението при соковете с ензимна обработка е съответно 

50 - 64% и 12 - 35% в сравнение с неензимнообработените. 



34 

 

 

Замразени плодове  
( касис и къпина) 

Размразяване 

Сепариране на сока 

Плодов сок 

 Финно смилане 

Плодова каша 

Ензимна обработка 
 

Пълнене 
Затваряне 

 

PET бутилки 
Капачки 

Обработка с високо налягане 
(HPP) 

 

Етикетиране 
Стековане 

Хладилно съхранение 
(0 – 6 °С) 

 
Фигура 35. Технологична схема за производство на минимално 

преработени плодови сокове, получени чрез комбинирано механично и 

ензимно дезинтегриране на ягодоплодни 

 

В резултат на ензимната обработка на кашата съдържанието на 

общи мономерни антоциани се увеличава с 21 - 45% и 16 - 35% съответно 

за сокове от касис и къпина. 
 

ТАБЛИЦА 12. Съдържание на общи полифеноли (TPP), антиоксидантен 

капацитет (DPPH и FRAP), общи мономерни антоциани (TMA) и добив 

на сок от касис, получен чрез неензимна и ензимна технология 

Технология 
TPPа 

(mgGAE/100gd) 

DPPHb 

(µmol TE/100gd) 

FRAPb 

(µmol TE/100gd) 

TMAc 

(mgCGE/100gd) 

Добив, 

(%) 

СОРТ ОМЕТА 

НЕЕНЗИМНА 865±39 4238±191 4572±206 380±17 69.5±3.1 

ЕНЗИМНА 1137±51 4971±224 6893±310 514±23 76.7±3.5 
СОРТ ТИТАНИА 

НЕЕНЗИМНА 829±37 4477±201 4086±184 243±11 71±3.2 

ЕНЗИМНА 1209±54 5136±231 6584±296 292±13 77±3.5 

СОРТ БЕН ЛОМОНД 

НЕЕНЗИМНА 864±39 4409±198 4077±184 235±11 71.5±3.2 

ЕНЗИМНА 1122±51 5253±236 6688±301 343±15 79±3.6 
a Резултатите са изразени като галова киселина за 100 g сок.  

b Резултатите са изразени като Trolox за 100 g сок.  

c Резултатите са изразени като цианидин 3-глюкозид за 100 g сок. 

d Средна стойност ± SD 
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ТАБЛИЦА 13. Съдържание на общи полифеноли (TPP), антиоксидантен 

капацитет (DPPH и FRAP), общи мономерни антоциани (TMA) и добив 

на сок от къпини, получен чрез неензимна и ензимна технология 

Технология 
TPPа 

(mgGAE/100gd) 

DPPHb 

(µmol TE/100gd) 

FRAPb 

(µmol TE/100gd) 

TMAc 

(mgCGE/100gd) 

Добив, 

(%) 

СОРТ ДИРКСЕН 

НЕЕНЗИМНА 551±25 1590±72 3003±135  96±4 69.5±3.1  

ЕНЗИМНА 673±30 2030±91 3353±150  130±6 70.4±3.2  
СОРТ БЛЕК САТИН 

НЕЕНЗИМНА 578±26 1692±76 2703±122 77±4 69±3.1  

ЕНЗИМНА 742±33 1906±86 3657±165 103±5 75.5±3.4  

СОРТ ХУЛ ТОРНЛЕС 

НЕЕНЗИМНА 451±20 1542±69  2363±106 91±4 69.5±3.1  

ЕНЗИМНА 617±28 1669±75  3105±140 106±5 75±3.4  
a Резултатите са изразени като галова киселина за 100 g сок.  

b Резултатите са изразени като Trolox за 100 g сок.  

c Резултатите са изразени като цианидин 3-глюкозид за 100 g сок. 

d Средна стойност ± SD 

 

В таблици 14 и 15 са представени резултатите от измерените 

стойности на сухите водоразтворими вещества и активната киселинност 

на анализираните плодови сокове от касис и къпина. 

 

ТАБЛИЦА 14. Сухи водоразтворими вещества и активна киселинност на 

плодови сокове от касис 

показател 

сорт Омета сорт Титаниа сорт Бен Ломонд 

без 

ензимна 

обработка 

с ензимна 

обработка 

без 

ензимна 

обработка 

с ензимна 

обработка 

без 

ензимна 

обработка 

с ензимна 

обработка 

СВ (рефр.), 

% 
18.00 17.25 17.50 17.00 17.00 16.75 

pH 3.42 3.48 3.10 3.25 3.11 3.19 

 

ТАБЛИЦА 15. Сухи водоразтворими вещества и активна киселинност на 

плодови сокове от къпина 

показател 

сорт Дирксен сорт Блек Сатин сорт Хул Торнлес 

без 

ензимна 

обработка 

с ензимна 

обработка 

без 

ензимна 

обработка 

с ензимна 

обработка 

без 

ензимна 

обработка 

с ензимна 

обработка 

СВ (рефр.), 

% 
12.2 11.25 11.00 10.50 13.00 13.40 

pH 3.28 3.26 3.39 3.50 3.16 3.23 

 

Наблюдава се намаление в стойностите на показателя L*, който 

представлява яркостта на пробите, като разликите в стойностите са 

статистически значими (р<0,05), дължащи се на технологията на 

получаване. Стойностите на червения компонент на цвета (а*) също 

намаляват, вследствие на приложената ензимна обработка, в сравнение 
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с тези на соковете, получени по неензимната технология. Отрицателните 

стойности на показателя b*, отговарящи за синята фракция, варират от  

-0.12 до -0.98 и не следват определена тенденция (таблица 16). При 

соковете, получени по ензимната технология и съдържащи по-високи 

количества антоциани, показателите ъгъл на отенъка (h°) и наситеност 

на цвета (С) са с по-ниски стойности в сравнение с тези на соковете без 

ензимна обработка и с по-ниско съдържание на антоциани. Установени 

са високи отрицателни корелационни коефициенти между изследваните 

цветови показатели и съдържанието на общи мономерни антоциани 

(таблица 17). Такива корелации са установени и от Viljevac et al. (2012) 

при изледване връзката между съдържанието на полифеноли и цвета на 

кожицата при череши. Потвърждение за стабилизиращия ефект на 

ензимната обработка са по-ниските стойности на общата цветова 

разлика (∆Е). 

 

ТАБЛИЦА 16. Показатели за цвят (по CIELab) на плодови сокове от 

някои сортове касис при различни обработки  

ПОКАЗАТЕЛ 

Сорт Омета Сорт Титаниа Сорт Бен Ломонд 

сок без 

ензимна 

обработка 

сок с 

ензимна 

обработка 

сок без 

ензимна 

обработка 

сок с 

ензимна 

обработка 

сок без 

ензимна 

обработка 

сок с 

ензимна 

обработка 

L* 4.34 1.97 7.07 3.26 5.47 3.37 

a* 21.79 14.12 30.08 22.03 27.48 18.96 

b* -0.98 -0.83 -0.12 -0.52 -0.71 -0.71 

C 21.81 14.14 30.08 22.04 27.49 18.97 

h° -2.57 -3.36 -0.04 -1.36 -1.49 -2.14 

∆Е 9.10 2.22 19.98 11.28 14.85 6.11 

 

ТАБЛИЦА 17. Корелационни коефициенти между съдържанието на общи 

мономерни антоциани (TMA) и цветовите показатели (по CIELab) на 

минимално преработени плодови сокове от касис  

Показатели L* а* b* C h° 

TMA на сок с ензимна обработка -0.96 -0.98 -0.91 -0.98 -0.98 

TMA на сок без ензимна обработка -0.78 -0.94 -0.71 -0.94 -0.80 

 

Получените резултати за цветовите показатели на анализираните 

минимално преработени плодови сокове от къпини по две технологии 

(неензимна и ензимна) са представени в таблица 18.  

Както се вижда от данните, представени в таблица 18, ензимната 

обработка води до слабо понижаване на стойносите L*. При соковете от 

къпини се наблюдава същата тенденция на намаляване на стойностите 

на показателя, както при соковете от касис. Наблюдава се слабо 

вариране на стойностите на червения компонент (а*) и жълтия 

компонент (b*) в зависимост от технологията за получаване на сок. 

Стойностите на показателите наситеност (C) и ъгъл на оттенъка (h°) 
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отбелязват намаление при изследваните ензимнообработени сокове 

спрямо тези без ензимна обработка. 

 

ТАБЛИЦА 18. Показатели за цвят (по CIELab) на минимално 

преработени плодови сокове от някои сортове къпини при различни 

обработки 

ПОКАЗАТЕЛ 

Сорт Дирксен Сорт Блек Сатин Сорт Хул Торнлес 

сок без 

ензимна 

обработка 

сок с 

ензимна 

обработка 

сок без 

ензимна 

обработка 

сок с 

ензимна 

обработка 

сок без 

ензимна 

обработка 

сок с 

ензимна 

обработка 

L* 25.80 17.03 19.73 19.80 17.35 16.11 

а* 38.75 34.97 33.71 33.02 33.64 35.37 

b* 10.67 8.74 8.19 7.54 8.81 8.80 

C 40.20 36.05 34.69 33.87 34.77 36.45 

h° 15.04 13.77 13.41 12.65 14.37 13.70 

∆Е 20.59 12.87 18.93 19.42 19.42 19.26 

 

Установена е умерена отрицателна корелация между съдържанието 

на общи мономерни антоциани и показателя яркост на изследваните 

ензимно обработени сокове (таблица 19), което говори за подобряване на 

качеството на цвета при обогатени на антоциани сокове от къпини. 

Стабилността на цвета нараства в резултат на ензимната обработка, 

тъй като стойностите на общата цветова разлика (∆Е) са по-ниски при 

пробите, обработени с ензим. Наблюдаваният ефект е най-силно изразен 

при сокове от сорт Дирксен. 

 

ТАБЛИЦА 19. Корелационни коефициенти между съдържанието на общи 

мономерни антоциани (TMA) и цветовите показатели (по CIELab) на 

минимално преработени плодови сокове от къпина  

Показатели L* a* b* C h° 

TMA на сок с ензимна обработка -0.39 0.47 0.57 0.48 0.65 

TMA на сок без ензимна обработка 0.48 0.69 0.85 0.71 0.99 

 

На база установените зависимости между съдържанието на 

антоциани и цветовите характеристики може да се препоръча 

използването на ензимна обработка при производството на минимално 

преработени плодови сокове, тъй като води до подобряване и 

стабилизиране на цветовите им характеристики. 

Направена е сензорна оценка на получените минимално 

преработени плодови сокове по съответните технологии. Резултатите от 

сензорната оценка за показателите „външен вид“, „вкус“, „мирис“, 

„консистенция“ и „цвят“ на изследваните сокове са представени 

графично на фигури 36. -  39. 
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 Фигура 36. Сензорен профил на 

сокове, получени без ензимна 

обработка, от различни сортове 

касис  

Фигура 37. Сензорен профил на 

сокове, получени с ензимна 

обработка, от различни сортове 

касис 

 

Както се вижда от данните на предходните фигури, най-харесвани са 

соковете, получени от сорт Омета (обща оценка 4.70 и 4.77), като при 

ензимно обработения сок се наблюдават по-високи оценки по отношение 

на показателите „консистенция“ (4.83) и „цвят“ (5.00). Това може би се 

дължи на по-високото съдържание на антоциани, което потвърждава 

предходните данни за цветовите характеристики. Най-малко харесвани 

като цяло са соковете, получени от сорт Титаниа с обща оценка 4.56 и 

4.65, съответно за сок без ензимна обработка и сок с ензимна обрабока. 

Интересно е да се отбележи, че оценените минимално преработени 

плодови сокове от касис следват същата тенденция, както при 

оценяването на плодовете като суровина. Крайната обща оценка не 

зависи толкова от технологията на получаване, колкото от сортовите 

характеристики на използваните суровини.  

 

  

 

 
 

Фигура 38. Сензорен профил на 

сокове, получени без ензимна 

обработка, от различни сортове 

къпини  

Фигура 39. Сензорен профил на 

сокове, получени без ензимна 

обработка, от различни сортове 

къпини  

 

При минимално преработените плодови сокове, получени от къпини 

се запазва тенденцията, наблюдавана за соковете от касис, според която, 

независимо от избраната технология, оценителите определят продуктите 

от сорт Хул Торнлес като най-предпочитани (обща оценка 4.71 и 4.88). 
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Най-малко одобрение срещат продуктите, получени от сорт Блек Сатин 

(обща оценка 4.62 и 4.60). 

Интересно е да се отбележи, че сензорното оценяване на минимално 

преработените плодови сокове потвърждава по-доброто запазване на 

цвета при прилагане на ензимна обработка на пробите. 

По използваната петобална система за окачествяване окончателните 

оценки за качеството на соковете, която се основава на получения общ 

брой точки, всички анализирани минимално преработени плодови 

сокове са с оценка „много добър“, като варирането е в границите между 

4.56 до 4.88. 

В таблици 20 и 21 са представени стойностите на микробиологичните 

показатели на минимално преработени сокове от касис и къпина, 

получени по неензимна и ензимна технология. 

 

Таблица 20. Микробиологични показатели на минимално преработени 

сокове от касис и къпина 

Обект на изпитване 
Къпина Касис 

Хул 

Торнлес 

Блек 

Сатин 
Дирксен 

Бен 

Ломонд 
Титания Омета Микробиологичен 

критерий 

Общ брой микроорганизми 

CfU/g(<1000) 
<100 <100 <100 <100 <100 <100 

Плесени CfU/g 

(не се допускат) 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

Дрожди CfU/g 

(не се допускат) 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

Salmonella CfU/25g          

(не се допускат) 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

Коагулазоположителни 

стафилококи CfU/g  (< 10) 
<1/0.1ml <1/0.1ml <1/0.1ml <1/0.1ml <1/0.1ml <1/0.1ml 

Сулфитредуциращи 

клостридии  CfU/g (<100) 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 

Enterobacteriaceae CfU/g 

(<100) 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 

E. coli CfU/g (< 100) <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 

Не са установени патогенни и условно патогенни микроорганизми в 

разработените от три сорта касис и три сорта къпини сокове по двете 

технологии. Откритите микроорганизми са в допустимите граници  и 

всички изследвани продукти са безопасни по показателите, цитирани в 

критериите на Регламент 1441/2007. 
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Таблица 21. Микробиологични показатели на минимално преработени 

сокове от касис и къпина с ензимна обработка 

Обект на изпитване 
Къпина Касис 

Хул 

Торнлес 

Блек 

Сатин 
Дирксен 

Бен 

Ломонд 
Титания Омета Микробиологичен 

критерий 

Общ брой микроорганизми 

CfU/g(<1000) 
<100 <100 <100 <100 <100 <100 

Плесени CfU/g (не се 

допускат) 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

Дрожди CfU/g (не се 

допускат) 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

Salmonella CfU/25g          

(не се допускат) 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

не се 

уст. 

Коагулазоположителни 

стафилококи CfU/g  (< 10) 
<1/0.1ml <1/0.1ml <1/0.1ml <1/0.1ml <1/0.1ml <1/0.1ml 

Сулфитредуциращи 

клостридии  CfU/g (<100) 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 

Enterobacteriaceae CfU/g 

(<100) 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 

E. coli CfU/g (< 100) <10 <10 <10 <10 <10 <10 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

1. Съдържанието на общи полифеноли и определената 

антиоксидантна активност (DPPH и FRAP тест) при изследваните 

сортове касис са приблизително 2 пъти и съответно 1.5 пъти по-

високи в сравнение със сортовете къпини. Съдържанието на общи 

мономерни антоциани при сортовете касис е с около 4 пъти по-високи 

стойности спрямо сортовете къпини. 

 

2. Показателят яркост (L*) е с най-висока стойност при сорт Омета 

(3.59) и при сорт Дирксен (8.24), съответно за касис и къпини. С най-

високи стойности по изследваните показатели a* и b* е сорт Бен 

Ломонд (касис) и сорт Блек Сатин (къпини). Сензорният анализ на 

проучваните сортове касис и къпини показа, че предпочитаните 

сортове за прясна консумация са касисовите плодове на сорт Омета и 

плодовете от къпини на сорт Хул Торнлес. 

 

3. В резултат от прилагане на предварителна механична 

обработка съдържанието на общи полифеноли се увеличава до 57.8% 

при сокове получени от касис и до 102.3% при сокове от къпини. 

Съдържанието на антоциани се увеличава до 130.5% при сокове, 
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получени от касис и до 26.7% при сокове, получени от къпини. 

Определеният антиоксидантен капацитет на получените плодови 

сокове показва увеличение след прилагане на предварителна 

механична обработка – при сокове от касис е в размер до 49.9% 

(DPPH-тест) и до 68% (FRAP-тест), за сокове от къпини увеличението 

е значително до 166% (DPPH-тест) и до 87.5 % (FRAP-тест). 

 

4. Съдържанието на общи полифеноли е приблизително 2.3 пъти 

(касис) и 1.2 пъти (къпини) по-високо при сокове с ензимна обработка. 

В резултат на ензимната обработка стойностите на определената 

антиоксидантна активност (DPPH и FRAP тест) се увеличават 

съответно с 1.9 и 2.2 пъти (при касис), 1.5 и 1.3 пъти (при къпини). 

 

5. Получените математически модели описват с висока точност    

(R2 = 0.95 - 0.98 за сок от касис; R2 = 0.89 - 0.98 за сок от къпина) 

влиянието на ензимната доза и времето на обработка върху 

съдържанието на общи полифеноли, общи мономерни антоциани, 

антиоксидантния капацитет и добива на сок. Определена е 

оптималната област, въз основа на която може да се препоръча 

обработката на касис за получаване на минимално преработени 

плодови сокове да се осъществява при следните параметри: време 

120 – 210 min и доза на ензима 0.06% до 0.16% E/S. Определени са 

интервалите на вариране на дозата на ензимния препарат (0.06 –

0.14% E/S) и продължителността на ензимната обработка (80 – 210 

min),препоръчвани при обрабока на къпини. 

 

6. В резултат на ензимната обработка на кашата съдържанието на 

общи полифеноли и общи мономерни антоциани се увеличава 

съответно с 29 - 45% и 21 - 45% при сокове от касис, с 22 - 36% и 16 -

35% при сокове от къпини. 

 

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Установени са зависимостите на основните фитохимични 

показатели (съдържание на общи полифеноли и общи мономерни 

антоциани и общ антиоксидантен капацитет) на сокове от 

ягодоплодни от вида на плодовете (касис, къпина) и 

предварителната им обработка (механична, ензимна). 

 

2. Получени са адекватни математически модели, описващи 

влиянието на дозата на ензимния препарат и продължителността на 

обработката върху добива и основните фитохимични показатели 

(съдържание на общи полифеноли и общи мономерни антоциани и 

общ антиоксидантен капацитет) на сокове от касис и къпина. 
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3. Доказана е технологичната възможност за получаване на сокове 

чрез комбинирано механично и ензимно дезинтегриране на 

ягодоплодни. 

 

4. Оптимизирани са условията на ензимната мацерация на 

плодови каши от касис и къпина. 

 

5. Разработена е технологична схема за производство на 

минимално преработени плодови сокове с повишен антиоксидантен 

капацитет. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to develop technologies and optimize 

technological approaches to obtain minimally processed fruit juices with 

increased antioxidant capacity. 

The content of total polyphenols and the defined antioxidant activity (DPPH 

and FRAP test) in the studied blackcurrant varieties are approximately 2 

times and 1.5 times higher than blackberries. The content of total 

monomeric anthocyanins in blackcurrant varieties is about 4 times higher 

than blackberries.    

As a result of pre-treatment, the total polyphenols content increased to 

57.8% for blackcurrant juices and to 102.3% for blackcurrant juices. 

Anthocyanin content increased to 130.5% for juice obtained from black 

currant and to 26.7% for juices obtained from blackberries. The determined 

antioxidant capacity of the resulting fruit juices shows an increase after pre-

treatment. For blackcurrant juices it is up to 49.9% (DPPH-test) and up to 

68% (FRAP-test), for blackberry juices the increase is significantly up to 

166% (DPPH-test) and 87.5% (FRAP-test). 

Pre-press maceration with commercial enzyme preparation (Pectinex Ultra 

Color) was investigated in experimental blackcurrant and blackberry juice 

production using response surface methodology (RSM). Enzyme dosage and 

maceration time were varied at a constant temperature of 50°C and the 

total polyphenols (TPP), total monomeric anthocyanins (TMA), antioxidant 

capacity and juice yields (Y) were compared. The optimal area on the basis 

of which it is advisable to recommend that the processing of black currant to 

obtain minimally processed fruit juices be carried out under the following 

parameters: time 120-210 min and enzyme dose 0.06% to 0.16% E / S. The 

dose range of the enzyme preparation (0.06-0.14% E / S) and the duration of 

the enzyme treatment (80-210 min) recommended for the treatment of 

blackberries were determined. 

As a result of the enzymatic treatment of the mash, the content of total 

polyphenols and total monomeric anthocyanins increases by 29-45% and 21-

45% in blackcurrant juices, 22-36% and 16-35% in blackberry juices. 

 

 

 

 

 

 


