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In the present work  it  was studied the effect of normal and  modified atmosphere packaging /MAP/  of ready-to-eat  

vegetarian stew  on the changes of Aerobic Plate Count  of the product  during the fridge  storage.  It was shown that the 
microbial  populations  in  MAP product  was presented only  by the surviving spores until 17-th day of the following 
period, and the product  kept its microbial  stability till to 29-th day of the  storage. The normal atmosphere packaging 
gives better opportunity to spoiling microorganisms. The signs of microbial growth and spoilage in that product was 
accelerated with one week in comparison with MAP product.  

All the products  with  a microbial load  >1.105 CFU/g  showed  pH values  higher with one than in the fresh product  
and worsening of their  sensory quality. 
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Въведение 
Развалата  на храните е свързана с промяна на 

редица техни свойства. Това може да са промени, 
които не представляват съществен риск за 
здравето на потребителя, като цвят, аромат, 
текстура и др. или такива, които са предизвикани 
от развитието на микроорганизми и  създават 
реална опасност за здравето.  

Микробиалната замърсеност на един 
хранителен продукт зависи от присъщите му   
характеристики - рН, химичен състав, водна 
актвност  (aw),  окислително-редукционен 
потенциал и др. При определени  техни 
стойности, продуктът може да се окаже  
благоприятна среда за развитие на различни 
групи микроорганизми. Размножаването на 
микроорганизмите предизвиква физико-химични 
и биохимични трансформации, които водят до 
промяна в структурно-механичните, химичните и 
хранителните качества на продуктите и най-често 
ги правят негодни, или дори вредни за 
консумация.  

За удължаване естествения срок на годност на 
хранителните продукти се използват различни 
технологии. Прилагането им  е свързано с 
особеностите на суровините  и характеристиките, 
които трябва да придобият  крайните продукти.  
Поради тази причина не всички използвани 
методи за удължаване срока на годност са 
приложими за всички продукти [1,2,4,5,6]. 

Удължаване срока на годност на храните може 
да се постигне  чрез: 

• термична обработка 
• понижаване на 

температурата 
• намаляване съдържанието  

на активната влага (aw) 
• химически  консерванти 
• модифицирана  атмосфера 

на съхранение  
• студена стерилизация 

/йонизираща рациация/ 
• комбинация от 

гореизброените въздействия 
Всеки един от методите в дадено отношение 

има предимства пред останалите и се препоръчва 
за определен вид продукти.  

Стремежът за удължаване  срока на годност на 
храните и  осигуряване на тяхната безопасност 
доведе до създаването на нови технологии и в 
областта на   опаковането им. Използването на 
модифицирана атмосфера разширява функциите 
на опаковката. [1,2]. Чрез нея може да се 
поддържа качеството на продукта и да се увеличи 
срока му на годност, вследствие забавяне на 
физико-химичните и биохимичните реакции в 
продукта,  както и чрез забавяне или 
предотвратяване  растежа на някои групи  
микроорганизми. 

При опаковането в модифицирана среда 
/Modified atmosphere packaging, MAP), 
атмосферният въздух се отстранява от 
вътрешността на опаковката напълно или се 
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заменя с газ или смес от газове. Основните 
газове, които се използват в системите за 
опаковане в модифицирана атмосфера са О2, СО2  
и N2. Те могат да бъдат прилагани самостоятелно 
или в оптимално съчетание  в зависимост от 
спецификата на опакования продукт. За да се 
запази модифицираната газова среда се използват 
многослойни бариерни фолиа,  които запечатват 
всякакви кутии и тарелки, изработени от 
полипропилен, в които е поставен  продуктът. 
Бариерните свойства на опаковъчния материал и 
конструкцията на опаковката трябва да 
възпрепятствуват не само пропускането на 
газовата смес от опаковката към околната среда, 
но и проникването вътре в опаковката на газове и 
пари, особено на кислорода и водните пари. 
Опаковането в модифицирана атмосфера винаги 
се съчетава с хладилно съхранение на 
опакованите продукти, при което се осигурява  
възможно най- дълъг срок на годност в съчетание 
със запазване на свежестта им. Тази технология 
се прилага за опаковане на охладени меса, 
смляно месо, риба, зеленчуци, полуготови и 
готови за консумация храни [1,2,4,5,6]. 

Целта на настоящето изследване  е да се  
определи микробиалната стабилност  на готово 
кулинарно изделие, опаковано в  модифицирана 
атмосфера. 

 
     Материали и методи 

Материали 
За провеждане  на изследването е използвано 

готовото кулинарно изделие „Яхния по  
манастирски”. Изделието спада към групата на 
рисковите  и  потенциално  опасни храни, чиито 
състав благоприятства бързото размножаване на 
инфекциозни  и токсигенни  микроорганизми  (aw 
>0,85 и рН>4). 

Ястието  е приготвено във фирма „Лион 
Трейдинг” ООД в съответствие с рецепта № 830 
от „Сборник рецепти за заведенията за 
обществено  хранене” и е със следния състав: 
полуготови  суровини /картофи и моркови/, ориз, 
доматено пюре, обезкостени маслини, екстракт 
от лук  и подправки. Cрокът на трайност на 
продукта по ТД на фирмата – производител  е 14 
дни. Кулинарното  изделие не съдържа 
консерванти. Приготвянето му  е осъществено 
чрез смесване на всички продукти, добавяне на 
вода и топлинно обработване при 180оС С за 40-
45 min в парен конвектомат. Използвани са  
тарелки  от полипропилен, които след дозиране 
на продукта са  херметично затворени  със стреч-
фолио. За целта на изследването,  20 броя проби 
са опаковани в модифицирана атмосфера /МАР/  
с утвърдено от  фирмата – производител „Лион 

Трейдинг” ООД  съотношение на газовете СО2 и 
N2 и същият брой проби са  опаковани  в 
нормална  въздушна среда.  

Използвани са следните среди за 
микробиологичните анализи: 

PCA, Merck- за определяне брой на мезофилни  
аеробни и факултативно-анаеробни  
микроорганизми  

MRS, Merck -  за определяне брой на 
млечнокисели бактерии 

YGC, Merck - за определяне брой на плесени и 
дрожди 

Среда на Кит-Тароци, лабораторно приготвена 
- за определяне наличие на мезофилни  
анаеробни  спорообразуващи бактерии от р. 
Clostridium. 

Mетоди 
Подготовката на пробите за 

микробиологичните анализи е извършвана по 
следния начин:  

Със стерилна метална  шпатула се взема  по 
една навезка  от три  различни места  на ястието   
от всяка опаковка, подложена на анализ.  
Материалът се поставя в стерилна колба, след 
което съставната проба се претегля и към нея се  
прибавя същото количество стерилен 
физиологичен разтвор. Това изходно /1:1/ 
разреждане на продукта се използва за 
приготвяне на следващите десетократни 
Пастьорови разреждания на пробата. Всеки 
микробиологичен анализ е извършван в две 
повторности.  

Броят на мезофилните аеробни и 
факултативно-анаеробни микроорганизми , в т. ч. 
вегетативни форми и спори  е определян по  БДС 
6916-87  с използване на среда РСА.  

Изпитването за брой на млечнокиселите 
бактерии е извършвано  по ISO 15214. 

Изпитването ва брой на плесените и дрождите 
е извършвано  по ISO 7954. 

Изпитването за  наличие на мезофилни 
анаеробни спорообразуващи бактерии е 
извършвано  по БДС 6916-87 в чернодробна 
среда на Кит- Тароци. 

рН на пробите е определяно на рН-метър 
“Radelkis” 

За изследване влиянието на температурата 
върху изменението на  микробиологичните 
показатели и  сензорната оценка  на готовото 
ястие,  по  15 броя  от опакованите в 
модифицирана атмосфера  и в нормална  
въздушна среда, опаковки  са  експонирани на 
температура от 0 до 4оС в хладилник и  по 5 броя  
от съответните опаковки са експонирани на  
стайна температура  от 18 до 20оС. 
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В определени дни през периода на 
проследяване са анализирани по една опаковка от 
четирите варианта, различаващи се по условията 
на съхранение на продукта -  две  среди при 
опаковане /две  различни температури на 
съхранение.  

Сензорната оценка на продукта e извършвана 
по органолептичните показатели външен вид, 
мирис, консистенция и цвят, които  са 
определящи за срока на  годност на кулинарното 
изделие.   

 
Резултати и обсъждане 
Микробиологичните  анализи   за  определяне 

броя  на млечнокиселите  бактерии, плесените   и 
дрождите  са извършени в деня на приготвяне и 
опаковане на ястието с цел  установяване на 
евентуални пропуски в термичната обработка. 
Резултатите показаха липса на растеж в  
използваните селективни среди, което 
свидетелствува, че приложеното термично 

въздействие е оказало  гибелен ефект върху  тези 
групи микроорганизми.  

Микробиологичният анализ за установяване 
наличие на мезофилни спорообразуващи 
анаеробни бактерии, презумптивни  Clostridium 
botulinum,  за които се създават  благоприятни 
условия за развитие в  опакования в 
модифицирана атмосфера продукт е извършван 
за всяка изпитвана опаковка. Резултатите 
показаха отсъствие на тази група 
микроорганизми  по време на целия период на  
изследването, което свидетелствува, че 
приложеното термично въздействие е осигурило 
Fo eфект по- висок от 2,5 min, което гарантира 
унищожаване спорите на  Clostridium botulinum.  

Резултатите от микробиологичните анализи за 
определяне  общия  брой на мезофилните 
аеробни и факултативно-анаеробни 
микроорганизми, вкл. вегетативни и спорови 
форми  в  пробите, съхранявани при хладилн 
условия  или стайна  температура,  са 
представени в табл.1. 

Таблица1 
Общ брой на мезофилните аеробни и факултативно-анаеробни  бактерии  в кулинарно изделие  

„Яхния по манастирски”, в зависимост от типа на опаковането  и температурата на съхранение 
 

Период на 
съхранение, 
дни 

CFU/g вегетативни/спори ;  
нормална атмосфера; 
съхранение при температера: 

CFU/g вегетативни/спори ; 
МАР- среда ;  
съхранение при температура: 

0 - 4оС 18 - 20оС 0 - 4оС 18 - 20оС 
0 0/0 0/0 0/1 0/1 
2 5/2 8/13 0/5 6/3 
4 7/4 >1.106/50 0/3 320/5 
10 8/7  7/3 >1.104/17 
12 9/8  8/4 >1.105/27 
17 35/9  9/5  
22 >1.106/ 22  50/9  
29   70/14  
31   >1.104/13  

 
Данните в таблицата показват, че в деня на 

приготвяне и опаковане на кулинарното изделие, 
в 1 g продукт се откриват   единични спори, 
преживели термичното въздействие. До 17-я ден 
за опакованото в модифицирана атмосфера  ястие 
и до 12-я ден за опакованото в нормална 
атмосфера, и двете  съхранявани при хладилни 
условия ,  не се установява значима  разлика  в 
броя на вегетативните и споровите форми, от 
което следва, че микрофлората в пробите е 
представена само от спорови форми. С 
удължаване  периода на съхранение, броят на 
спорите,  макар и слабо, също нараства. Вероятно 
малък брой  спори, които са били в гранично 

състояние след термичния шок, са  възстановили 
жизнеспособността си  с течение на времето.  

На 22-я ден от съхранението за опакованото в 
модифицирана атмосфера ястие и на 17-я ден от 
съхранението на опакованото в нормална 
атмосфера ястие,  и двете съхранявани при  
хладилни условия,  се установява значително по- 
висок брой на вегетативните форми в сравнение с 
броя на спорите. Това  е признак за настъпване на 
микробиологични промени в продукта -  спорите 
от латентна фаза преминават  във фаза на  
прорастване, последвана от  размножаване на 
някои от  вегетативните форми. От данните в 
таблицата е видно, че микробиологичните 
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промени  в продукта, опакован в модифицирана 
атмосфера,  настъпват  по- късно и протичат  по- 
бавно  в сравнение с опакования в нормална 
атмосфера продукт.  Опакованият в нормална 
атмосфера продукт на 22-я ден е с микробен 
титър над 1.106 CFU/g, докато продуктът в МАР- 
опаковки до 29-я ден показва микробиална 
стабилност.  Вероятната причина за  разликите в  
динамиката на  микробиологичното  натоварване  
на продукта  е  потискащото действие на СО2 , 
присъствуващ в газовата смес при МАР - 
пробите. 

Пробите, експонирани при стайна 
температура, показват нива на микробно 
натоварване  над 1.105 CFU/g   съответно   на 4-я 
ден  за опакованите в нормална атмосфера и на  
12-я ден  за МАР- пробите. Различните продукти 
показват  признаци на развала при различни нива 
на микробно натоварване. При микробни нива 
над 1.106 CFU/g повечето от   продуктите са с 
явни  признаци на развала [3]. В потвърждение на 
това становище са и резултатите от настоящето 
изследване. При сензорното оценяване на 
продуктите са  констатирани  неблагоприятни 
промени  или  развала. 

 Видът на продукта и използваната газова 
смес оказват влияние върху  растежа на 
определени групи  микроорганизми. Опаковането 
в  безкислородна среда  благоприятствува  
растежа и  развитието на анаеробни 
микроорганизми. В настоящето изследване, 
всички проби от опакования в модифицирана 
атмосфера продукт са показали отрицателен 
резултат за наличие  на мезофилни облигатни  
клостридии. Развалата евентуално е причинена от 
термофилни клостридии, но съществува и 
вероятност за прорастване спорите на 
термофилни видове от  р. Bacillus, които са най- 
честите причинители на развали в класическите 
консерви,  в които продуктът се намира също  в  
безкислородна среда. 

Резултатите свидетелствуват , че от двата 
ограничаващи растежа на микроорганизмите 
фактори, прилагани в МАР-технологията, 
хладилното съхранение  е основният, а  
модифицираната  атмосфера е  синергидно  
действуващия  фактор.  

Сензорните промените,  причинили  
влошаване на сензорното качество и  
несъедобност на продукта  са посочени в  табл.2 

                                                                                                                 Таблица 2 
Сензорна оценка на „Яхния по манастирски” 

 
Вид  на изследваната                  

проба 
      Експозиция    Сензорна                     оценка 

Ястие, опаковано в 
атмосферна среда и 
съхранявано при стайна 
температура 

         
          4 дни 

Слепване на оризовите зърна и 
нарушаване целостта на другите 
вложени продукти,  
неприятен мирис,  

 
Ястие, опаковано в 
атмосферна среда и 
съхранявано при хладилни 
условия 

 
         22 дни 

Влошаване на цвета /избеляване/ на 
вложените продукти, 
непритен мирис  

Ястие, опаковано в 
модифицирана атмосфера и 
съхранявано при стайна 
температура 

 
 
         12 дни 

Влошаване на цвета /избеляване/ на 
вложените продукти, 
неприятен мирис, 
раздуване на опаковката   

Ястие, опаковано в 
модифицирана среда и  
съхранявано при хладилни 
условия 

 
         31 дни 

Ястието е със запазен цвят, но 
вложените продукти са с нарушена 
цялост, раздуване на опаковката, 
неприятен мирис 

 
     
Активната киселинност на продукта, 

непосредствено след приготвянето му е рН = 5,5, 
а  в претърпелите развала проби рН е  в 
границите  между 6,5-6,7.  Това изменение най- 
вероятно се дължи на гнилостни процеси, 
предизвикани  от  причинилите на  развалата.  

По литературни данни,  трайността на готови 
ястия, опаковани в модифицирана атмосфера  и 
съхранявани при хладилни условия  е от 7 до 20 
дни. В конкретния случай кулинарното ястие 
«Яхния по манастирски» запазва микробиалната 
си стабилност до 29-я ден и едва на 31-я ден 
показа признаци на развала. Микробиалната 
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стабилност  на продуктите е свързана  с 
безопасността им и може да бъде използвана за 
удължаване срока им  на годност. 

Препоръчително е  извършването на по- 
мащабни изследвания за определяне срока на 
годност на всеки конкретен продукт от тази 
група. Получените от нас резултати  са 
окуражителни и са основание да се продължат  от 
заинтересованите  страни. Производителите 
могат да извлекат значителни ползи от 
удължаване срока на годност с една или две 
седмици, а консуматорите няма да са ощетени, 
когато безопасността и сензорните качества на  
продуктите  са  гарантирани.  

Заключение 
Опаковането на ястието «Яхния по 

манастирски » в модифицирана атмосфера  и 
съхранението му при хладилни условия 
гарантират запазване на  микробиалната 
стабилност на продукта   до 29-я ден  от 
производството му.  В границите на този 
срок продуктът запазва  и сензорните си 
свойства. Опаковането на същия продукт в 
нормална атмосфера  го прави по- 
възприемчив към микробна развала и 
намалява срока му на съхранение близо с 1/3 
от възможния срок на съхранение на 

продукта , опакован в модифицирана 
атмосфера. 
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