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Abstract 
Through application of contemporary technological approaches, based on turkey meat enriched with plant 

oils and plant components are developed foods with optimal for human nutrition fatty acid composition. The 
results demonstrate a high content of ω-3 and ω-6 fatty acids in the novel foods, which help increase their 
nutritional and functional properties. Creating of innovative meat foods with high content of polyunsaturated 
fatty acids is a sustainable trend in recent years due to the ever increasing demands of consumers for eating 
quality and safe food. 
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Въведение 

  
Създаването на месни храни с повишено 

съдържание на полиненаситени мастни киселини 
е трайна тенденция през последните години 
поради все по-високите изисквания на 
потребителите за консумиране на качествени и 
безопасни продукти [3,6]. 
Месото от пуйки е източник на важни 

хранителни компоненти за човешкия организъм. 
Съдържа пълноценни протеини, есенциални 
мастни киселини, богат набор от минерални 
вещества - желязо, цинк, фосфор и витамини, 
най-вече от група В [8, 10]. Предимство на 
пуешкото пред останалите видове меса е 
високото съдържание на минерала селен, който е 
мощен антиоксидант [9]. Освен това пуешкото 
месо е нискокалорично и лесноусвоимо от 
организма, което го прави  особено подходящо за 

диетично и възстановително хранене [7]. 
     Важно изискване към създаването на 
качествени и безопасни храни е те да бъдат 
пълноценни, добре балансирани, лесно смилаеми 
и да задоволяват потребностите на организма от 
хранителни вещества [1]. Сублимационното 
сушене е съвременен метод за производство на 
концентрати с максимално съхранена хранителна 
стойност, биологична пълноценност и 
продължителна трайност [4]. 
      Целта на настоящата разработка е създаване 
на иновативни месни храни с повишено 
съдържание на полиненаситени мастни киселини. 
      В състава на новите храни ще бъдат включени 
източници на градивни и енергийни елементи, 
както и на физиологично активни вещества от 
различен произход - ензимно окрехкотено 
пуешко месо, зеленчукови компоненти, 
полизахариди, аскорбинова киселина, натурални 
антиоксиданти и др. Добавката на компоненти от 
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растителен произход с доказани ефекти върху 
човешкото здраве към пуешкото месо ще доведе 
до повишаване на тяхното качество и 
пълноценност [2]. 
С комплексното съчетание на ингредиентите в 

състава на новите храни се постига висок 
сумарен физиологичен ефект при тяхното 
приложение.   

 
 
Материали и методи 
 
Проведен е експеримент с охладено пуешко 

месо от бут, което е рапределено в 4 групи: месо 
в свежо състояние (I група), окрехкотено месо (II 
група), храна на база пуешко месо с добавка на 
продукти от растителен произход в натурално (III 
група) и лиофилизирано състояние (IV група).   
За изготвяне на новата храна е използвано 

пуешко месо, предварително окрехкотено с 
разтвор на бромелаин с казеинолитична 
активност – 50U/ml. Към обработеното месо са 
добавени компоненти от растителен характер, 
адитиви и коригенти.  
Замразяването е извършено в камери с 

принудителна конвекция на въздуха при 
температура от -30 до -350

С , при скорост 0,008 – 
0,090/s в продължение на 12-15 часа. 
Сублимационното сушене е проведено във 
вакуумна сублимационна инсталация  TG-16.50 
на фирма „Hochvacuum” – Германия. 
Предварително е програмиран температурен 
режим, осигуряващ оптимална скорост на 
процеса и добро качество на крайния продукт с 
минимално остатъчно влагосъдържание (2-5%) 
[5]. 
     Анализът на мастнокиселинния състав на 
мазнините в месните продукти е проведен след 
екстракция и превръщане на мастните киселини в 
метилови естери и е извършен на газов 
хроматограф “Shimadzu-2010 (Kyoto, Japan) с 
носещ газ – водород и make –up газ -азот  
 
 

 
Резултати и обсъждане 
 
Изготвена е храна от окрехкотено пуешко 

месо на зърнено-зеленчукова основа. 
Съотношенията между основните хранителни 
съставки в рецептурната формула е постигнато 
чрез комбиниране на различни количества 
пуешко месо и разнообразни зърнено- 
зеленчукови компоненти. Използвано е  
окрехкотено пуешко месо - термично обработено 

на пара, пшеничен зародиш, елда, тиквено и 
слънчогледово семе, ленено масло, тиква, морков 
и вкусови адитиви. Включените ядкови плодове 
и растителни масла съдържат значителни 
количества мастноразтворими витамини: А, Е, 
както и витамин С, които притежават изразени 
антиоксидантни свойства и предпазват тъканите 
от формираните свободни радикали. Друг 
позивитен ефект от добавените растителни 
компоненти е свързан с благоприятното 
въздействие върху мастнокиселинния профил на 
новата храна.  
Замисълът при формулиране на този 

качествен състав е да се обединят хранителните, 
функционални и лечебни свойства на изходните 
суровини с доказан здравословен ефект и 
получаване на продукт с висока усвояемост и 
енергийна пълноценност. 
В Taблица 1 са представени основните групи 

мастни киселини, съдържащи се в липидите от 
пуешко месо в анализираните групи.   
Резултатите от изследването показват, че 

съдържанието на общите липиди в 
представителните проби пуешко месо в свежо 
състояние и след третиране с бромелаин не се 
различават съществено, съответно – 2.81 и 2.84%. 
Прави впечатление, че относителният дял на 
наситените и мононенаситените мастни киселини 
са близки и при двете изпитвани групи и 
съответно са 23-24 g/100g липиди, докато 
съдържанието на полиненаситените мастни 
киселини е представено с високи стойности 51.36 
g/100g липиди за първата група и 49.74 g/100g 
липиди за втората група. Сумата на 
средноверижните мастни киселини  са 
представени с ниски коцентрации – под 1 g/100g 
липиди.  
Натуралната храна, съставена от пуешко месо 

и включваща значителен брой растителни 
добавки съдържа 2.50% общи липиди, като след 
процеса на сублимационно сушене, стойностите 
им нарастват до 18.82%. Не се наблюдават 
значими промени в концентрациите на 
наситените (17.80 g/100g липиди и 18.61 g/100g 
липиди)  и мононенаситените ( 27.47  и 26.72 
g/100g липиди ) мастни киселини в храната преди 
и след лиофилизация. Относителният дял на 
полиненаситените мастни киселини запазва 
високите си стойности в пробите от III и IV група 
- 53 g/100g липиди, което превишава тези от I и II 
група с 2-3 g/100g липиди . 
Установените количества за есенциалните ω-3 

и ω-6 мастни киселини показват по-високи 
стойности в изследваните храни спрямо тези  в 
свежото месо. Това би могло да се свърже с 
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добавката на пшеничен зародиш, тиквено и 
слънчогледово семе, както и ленено масло, 
всички богати на незаменими мастни киселини. 

 
Таблица 1. Мастнокиселинен профил на  
изследвани групи пуешко месо  и храна от него 
(нативна и лиофилизирана) 
  

Проби I  група II група 
III 
група 

IV 
група 

 
Общ липид  
% 2.81 2.84 2.5 18.82 
 
SFA 23.03 24.23 17.80 18.61 
MUFA 23.96 24.29 27.47 26.72 
PUFA 51.36 49.74 53.46 53.51 
∑ C-18:1t-
FA 0.96 0.93 1.45 0.83 
C-16:0/C-
18:1c9 0.70 0.73 0.45 0.50 
C-16:0/C-
18:1 total 0.67 0.70 0.43 0.48 
∑ n-3 2.90 2.75 3.84 4.19 
∑ n-6 48.46 46.99 49.63 49.32 
∑ MCT(C-
10>C-14) 0.64 0.48 0.62 0.67 
∑n-6/Σn-3 16.70 17.07 12.93 11.78 

∑ C-18:1c 22.39 22.76 25.49 24.57 
 

 
     Трябва да се отбележи, че сумарната 
концентрация на 18:1 trans мастните киселини е 
изключително ниска и това способства за по-
добрия пермеабилитет и флуидността на 
клетъчните мембрани, важни от гледна точка за 
храненето и поддържане на жизнените функции 
на човешкия организъм. 
       Мастнокиселинният профил на мастните 
киселини от четирите изследвани групи пуешко 
месо  и храни от него (Таблица 2) показва, че от 
наситените мастни киселини най-висок е 
относителният дял на  палмитиновата киселина - 
15.66 и 16.57 g / 100g липид при I и II група, 
докато този при III и IV група е с по-ниски 
стойности, съответно 11.57 и 12.21 g/100g 
липиди. Нивото на стеариновата киселина е 5.87 
g/100g липиди при свежото и 6.30 g/100g липиди 
при третираното с бромелаин пуешко месо. 
Наситените мастни киселини от 20:0 до 24:0 са 
представени в незначителни концентрации и са в 
границите на методичната грешка.  
 
 
 

Taблица 2. Основни групи мастни киселини 
(g/100g липид) в проби от пуешко месо и храна 
на база пуешко месо с растителни добавки 
 
Мастни 
киселини  I  група II група 

III 
група 

IV 
група 

     
C-14iso 0.01 0.01 0.03 0.03 
C-14:0 0.42 0.40 0.25 0.27 
C-15iso 0.03 0.04 0.01 0.01 
C-15:0 0.08 0.08 0.04 0.04 
C:16iso 0.01 0.41 0.20 0.21 
C-15:1n5 0.04 0.02 0.00 0.00 
C-16:0 15.66 16.57 11.57 12.21 
C-16:19tr 0.03 0.01 0.01 0.82 
C-16:1n7 0.25 0.25 0.12 0.08 
C-17iso 1.10 1.26 0.52 0.51 
C-17:0 0.36 0.36 0.19 0.20 
C-17:1n7 0.14 0.15 0.09 0.11 
C-18.0 5.87 6.30 4.93 5.00 
C-18:1t4 0.02 0.01 0.14 0.01 
C-18:1t9 0.03 0.04 0.11 0.02 
C-18:1t10 0.04 0.03 0.13 0.02 
C-18:1t11 0.01 0.00 0.08 0.02 
C-18:1c9/C-
18:1t12/13/ 22.37 22.76 25.45 24.53 
C-18:1t15/C-
18:1c11 0.86 0.85 0.87 0.74 
C-
18:2c9,12/19:0 46.64 45.00 48.40 48.09 
aC-18:3n3 2.74 2.52 3.73 4.02 
C-20:0 0.11 0.09 0.21 0.22 
C-20:1n9 0.15 0.15 0.24 0.27 
C-21:0 0.29 0.26 0.12 0.14 
C-20:3n6 0.11 0.12 0.07 0.10 
C-20:4n6 1.53 1.79 0.95 0.95 
C-22:0 0.05 0.07 0.30 0.29 
C-22:2n6 0.18 0.05 0.16 0.16 
C-23:0 0.04 0.02 0.03 0.05 
C-24:0 0.02 0.02 0.12 0.10 
C-22:5n3 0.10 0.13 0.06 0.06 
C-22:6n3 0.06 0.09 0.05 0.11 
 
 
     От мононенаситените мастни киселини най-
висок е относителният дял на  cis-, изомерите на 
олеиновата киселина, с преобладаващ дял на 
18:1c9 (от 22.37 и 22.76g /100g липиди) за 
пуешкото месо и това третирано с ензимен 
препарат. Установените стойности за олеиновата 
киселина при III и IV група показват една 
благоприятна тенденция към нарастване спрямо 
тези на I и II група с около 3 g / 100g липиди. 
      Прави впечатление, че пуешкото месо се 
характеризира с високо съдържание на ω-6 и  ω-3 
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мастни киселини, което способства за 
повишаване на неговите хранителни, вкусови и 
функционални качества. Полиненаситените 
мастни киселини са представени основно от 
линолова и  линоленова киселина.  При свежото 
пуешко месо и третираното с ензим са получени 
сравнително близки резултати за съдържание на 
18:2c9,12 - 46.64 и 45.00 g / 100g липиди. 
Процесът на сублимационно сушене на храните 
на база пуешко месо с добавки на редица 
растителни храни не води до значими промени в 
съдържанието на линоловата киселина. 
Установените по-високи концентрации с близо 2 
g/100g липиди при линоленовата киселина в 
натуралната и лиофилизирана храна спрямо 
пробите от пуешко месо вероятно се дължат на 
постъпването им от добавените растителни 
храни, които се характеризират с високи 
стойности за тази киселина.  

 
 
Заключение 
 
1. Създадена е схема за получаване на 

обогатени месни храни с оптимален за човешкото 
хранене мастнокиселинен състав на основата на 
пуешко месо с добавка на масла и продукти от 
растителен произход чрез прилагането на 
съвременни технологични подходи.  

2. При разработените иновативни месни храни 
не се наблюдава загуба на незаменимите  мастни 
киселини и на хранителната стойност, както и не 
се образуват опасни за човешкото здраве 
свободни радикали. 

3. Създадените специализирани храни с 
включени биологично активни вещества от 
растителен произход са подходящи за хранителна 
профилактика, диетично и възстановително 
хранене. 
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