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Abstract 

The aim of this study was to investigate the influence of dry spices: black pepper, coriander and cardamom (5.35g.kg
-1

) 

and their aliquots - freon extracts (0.15 g.kg
-1

) and dry extracts on carrier maltodextrin (3.21 g.kg
-1

), on sensory 

properties of cooked sausage "Vitosha". The samples were analyzed on first day after manufacturing and on sixth day 

after storage at 0-4⁰C. On the sixth day of storage the L* value increased with 2.9 % (p<0.05) in sausages with 

maltodextrin extracts, followed by sausages with freon extracts (1.7 %, p<0.05), compared with control samples. The 

freon extracts stabilised red colour component (a*) in studied samples. On the sixth day of storage (0-4⁰C) the highest 

sensory scores for flavor was awarded to sausages with freon extracts and for odour to sausages with maltodextrin 

extracts. The comprehensive sensory evaluation was the highest for sausages with maltodextrin extracts, followed by those 

with freon extracts.  
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Въведение 

Терминът „подправка” произлиза от латин-

ската дума „species”, която означава „плодове на 

земята” [11]. Подправките заемат важно място в 

храненето на човека и се използват от хиляди 

години за подобряване на вкуса, цвета и аромата 

на храните [20]. 

Нарастващият интерес към употребата на 

подправки и ароматични продукти, получени от 

тях, е свързан с това, че те благоприятстват 

усвояването на белтъците, мазнините и 

въглехидратите, притежават силни анти-

оксидантни и антимикробни свойства, които 

превъзхождат тези на синтетичните антиоксидан-

ти [22]. 

Окислението е една от основните причини за 

химична развала, довеждаща до влошаване на 

хранителните качества, цвят, вкус, структура и 

безопасност на храните [3]. 

Качеството на месото и месните продукти би 

могло да се подобри чрез включване на природни 

антиоксиданти под формата на подправки и 

екстракти, които оказват благоприятно въздейст-

вие върху сензорните характеристики [23]. 

Високият антиоксидантен капацитет на 

подправките и екстрактите, получени от тях, е 

тясно свързан с наличието на химични съставки с 

антиоксидантна активност, главно фенолни 

съединения, участващи в инхибиране на окисли-

телните процеси [17, 18, 19, 21]. 

Подправките се влагат в хранителните 

продукти цели, смлени или под формата на 
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ароматични продукти, получени от тях: етерични 

масла, олеорезини, екстракти и др. [18]. 

Сред положителните ефекти на подправките и 

екстрактите върху характеристиките на месото е 

забавяне процеса на избледняване на цвета [8, 9, 

5, 25]. Цветът на месото и месните продукти е 

един от най-важните фактори, определящи 

качеството им. Промените в цвета се дължат на 

окисление на червения оксимиоглобин в 

метмиоглобин (MMG), който придава непривле-

кателен кафяв цвят [16]. Естествените антиокси-

данти забавят загубата на цвета чрез разширяване 

на червената компонента (а*) и инхибиране 

образуването на MMG.  

Установено е, че черният пипер допринася за 

стабилизирането на цвета на печени наденици от 

свинско месо [14]. 

В достъпната литература се откриват оскъдни 

публикации във връзка с прилагане на фреонови 

екстракти и липсват данни за прилагане на сухи 

екстракти от подправки на база малтодекстрин в 

месни продукти. 

Целта на настоящото проучване е да се 

установи влиянието на фреонови и сухи 

екстракти от подправки на база малтодекстрин 

върху  органолептичните характеристики на 

варен малотраен колбас „Витоша”. 

Материали и методи 

Материали 

Месо от ЕПЖ едносортно, свинско месо и 

сланина, закупени от „Бони Холдинг” АД, гр. 

София. 

Нитритна сол (Е250), получена от фирма 

„Филлаб” ЕООД, гр. София. 

Натриев хлорид (готварска сол), закупена от 

търговската мрежа.  

Черен пипер, кориандър и кардамон, под 

формата на сухи зърна, закупени от фирма 

„Пимента България” ЕООД, гр. София. 

Методи 

Получаване на фреонови екстракти от 

черен пипер, кориандър и кардамон. 

Екстракцията е извършена с неполярен 

втечнен газ Фреон 134а (C2H2F4 номенклатурно 

име 1,1,1,2-tetrafluorethane), разрешен за 

екстракция на аромати, влагани в храни. 

Процесът на екстракция е извършен в опитна 

инсталация при следните параметри: температура 

20⁰С, налягане 5.7-6.5 bar и продължителност 50-

60 min [2]. 

Получаване на сухи екстракти от черен 

пипер, кориандър и кардамон на база 

малтодекстрин. 

Екстракцията е извършена с 96 % етанол в 

лабораторни условия при следните параметри: 

температура 50⁰С, статичен процес, еднократна 

екстракция в продължение на 5h и хидромодул 

1:5. След концентриране към получените мисце-

ли се прибавя малтодекстрин и дестилирана вода. 

Сушенето се извършва в лабораторна разпръск-

вателна сушилна инсталация, производство на 

фирма „ТСТ” ООД, гр. Пловдив [24], при 

следните параметри: температура на входа на 

сушилнята 200-220⁰С, а на изхода – 90-100⁰С. 

Получените сухи екстракти са преизчислени на 

база на изходните сухи подправки. 

Експериментален дизайн на колбас 

„Витоша”, произведен по БДС 127-83 [1] в 

производствени условия. Нарязаното на късове 

месо (едносортно месо от ЕПЖ и свинско 

нетлъсто месо) се поставя в кутер машина и се 

обработва на прат с добавяне на осоляващите 

материали и студена вода с лед. Последователно 

към прата в кутера се добавят нарязаното на 

късове свинско полутлъсто месо и нарязаната на 

ивици сланина. Полученият прат е в количество 

20 kg. Разделя се на четири равни части. 

Контролната проба е без добавка на подправки и 

екстракти. Към опитните проби се добавят 

съответно: сухи смлени подправки (СП) в 

количество: 15 g черен пипер, 8.25 g кориандър и 

3.5 g кардамон; фреонови екстракти (Ф) – 0.52 g 

черен пипер, 0.12 g кориандър и 0.11 g кардамон; 

сухи екстракти на база малтодекстрин (М) – 13.8 

g черен пипер, 1.07 g кориандър и 1.19 g 

кардамон. Всички проби колбаси се пълнят в 

изкуствени обвивки и се подлагат на топлинна 

обработка при следните температурни режими: 

обжарване при 80-95⁰С до достигане на 

температура в дълбочина 45⁰С и варене при 

температура 76-78⁰С до достигане на темпера-

тура в дълбочина 72⁰С. След приключване на 

топлинната обработка колбасите се охлаждат до 

температура 0-4⁰С и се съхраняват в рамките на 6 

дни. 

Пробите се анализират на първия ден от 

производството и на шестия ден от съхранението. 

 Определяне на рН.  
След хомогенизиране на 10 g проба в 90 mL 

дестилирана вода рН – стойността на пробите е 

измерена електропотенциометрично [13] с рН-

метър „Microsyst MS 2004” (Microsyst, Пловдив), 

снабден с температурен и комбиниран рН 

електрод тип „Sensorex Combination Recorder S 

450 CD” (Sensorex pH Electrode Station, Garden 

Grove, CA, USA). 

Определяне на цветовите характеристики 

на колбасите. 
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Цветовите характеристики на пробите са 

определени спектрофотометрично по системата 

СYЕLаb [4]. За целта е използван колориметър 

Konica Minolta, модел Chromameter CR-410 

(Konica Minolta Optics, Inc., 2970 Ishikawamachi, 

Hachioji, Tokyo, Japan, доставен чрез Konica 

Minolta Holding, Inc., Ewing, New Jersey, USA). 

Установени са яркостта на цвета (L*), участието 

на червената компонента (а*) и участието на 

жълтата компонента на цвета (b*). 

Сензорен анализ на пробите колбаси. 

Органолептичните характеристики на кон-

тролната проба и опитните проби колбаси са 

определени след отваряне на опаковките. Използ-

вана е осемчленна дегустационна комисия с до-

казани дегустационни способности [15]. Отдел-

ните дегустатори са попълвали своите оценки в 

дегустационни листове с пет бална скала за всеки 

от изпитваните показатели на пробите колбаси 

отделно. 

Статистически анализ. 

Получените резултати са обработени по мето-

да на стандартното отклонение (± SD).  

Резултати и обсъждане 

На фиг.1 е представено изменението на рН на 

пробите колбаси по време на шестдневно съхра-

нение при температура 0-4⁰С.  

 

 
Фиг. 1. Изменение на рН по време на 

съхранение 

 
       На първият ден от експеримента не се 

наблюдава статистически значима разлика 

(р>0.05) в рН стойността на опитните проби 

колбаси спрямо контролната проба. РН на 

пробите с фреонов и  малтодекстринов екстракт 

се различават една спрямо друга с 0.5% на първи 

ден. По време на целия период на съхранение рН 

на пробите със сухи подправки се запазва 

постоянно. На шестият ден от експеримента рН 

на пробите с фреонов екстракт се понижава с 

0.3%, а се повишава с 0.16% в пробите с малто-

декстринов екстракт спрямо първи ден, като тези 

стойности не се различават статистически 

значимо спрямо контролната проба (р>0.05). Въз 

основа на получените резултати е видно, че 

влагането на подправки и екстракти не оказва 

съществено влияние върху изменението на рН на 

пробите колбаси. 

Установено е, че  цветoвите параметри (L*, b* 

и a*) на сурови свински кюфтета се запазват 

стабилни при добавяне на екстракти от гроздови 

семена [6].  Подобна тенденция се наблюдава и 

при пилешко филе от гърди [7]. 

На табл.1 е представено изменението на 

яркостта на цвета (L*) по време на шестдневно 

съхранение. 

Таблица 1. 

Изменение на яркостта на цвета (L*) 

Проба 1 ден 6 ден 

Проба К 64.60
a,x 

± 0.26 66.87
a,y

 ± 0.08 

Проба СП 64.70
a,x 

± 0.11 66.70
a,y

 ± 0.20 

Проба Ф  65.96
b,x 

± 0.20 68.01
b,y 

± 0.16 

Проба М 66.45
c,x 

± 0.16 68.90
c,y 

± 0.01 
Средна стойност ± стандартно отклонение 

a, b, c – индекс, означаващ стойности по колони със статисти-

чески значима разлика (р<0.05) 
 x, y – индекс, означаващ стойности по редове със статисти-

чески значима разлика (р<0.05) 

 
На първият ден от експеримента яркостта на 

цвета L* в контролната проба и тази със сухи 

подправки не се различават статистически 

значимо (р>0.05). Статистически значима разли-

ка (р<0.05) е установена при опитните проби с 

екстракти спрямо контролната проба. В пробите 

с фреонов и малтодекстринов екстракт стой-

ностите на L* са по – високи  съответно с 2.1% и 

2.8% спрямо контролната проба. Подобна 

тенденция се наблюдава и на шести ден от 

съхранението с тази разлика, че L* се повишава 

съответно с 1.7% и 2.9% спрямо контролната 

проба. Получените данни ни дават основание да 

твърдим, че вложените екстракти проявяват 

стабилизиращ ефект върху яркостта на цвета, 

който би се възприел позитивно от потреби-

телите.  

На табл.2 е представено изменението на 

червената компонента на цвета (а*) по време на 

съхранение. Установени са различни тенденции в 

изменението на червената компонента на цвета 

а* в изследваните колбаси по време на съхране-

ние. 

На първият ден от експеримента стойността 

на а* на пробите със сухи подправки е с 16,38 % 

(р<0.05) по – ниска от контролната проба, а на 

шестия ден с 15.41 % (р<0.05). 
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Таблица 2. 

Изменение на червената компонента на цвета 

(а*) 

Проба 1 ден 6 ден 

Проба К 14.47
d,x 

± 0.03 13.63
d,y 

± 0.23 

Проба СП 12.10
a,x 

± 0.03 11.53
a,y

 ± 0.07 

Проба Ф  14.03
c,x 

± 0.05 13.11
c,y

 ± 0.06 

Проба М 13.23
b,x

 ± 0.17 12.31
b,y

 ± 0.06 
Средна стойност ± стандартно отклонение 

a, b, c, d – индекс, означаващ стойности по колони със статис-
тически значима разлика (р<0.05) 

 x, y – индекс, означаващ стойности по редове със статисти-

чески значима разлика (р<0.05) 

 
Статистически значима разлика е установена 

и в пробите с добавени сухи малтодекстринови 

екстракти – с 8.57% и 9.68% (р<0.05), съответно 

на първи и шести ден спрямо контролната проба. 

Вероятна причина за това е окисление на 

желязото от феро (Fe
2+

) във фери (Fe
3+

) форма и 

образуване на метмиоглобин [12], последвано от 

изменение на интензивния червен цвят на 

колбасите. От всички опитни проби единствено 

тези с фреонови екстракти запазват най-стабилен 

червен цвят по време на съхранение. Като 

вероятна причина считаме антиоксидантната 

активност, която проявяват съдържащите се в тях 

съединения. Механизмът на тяхната активност се 

крие в способността им да отдават водород към 

свободните радикали, участващи в процесите на 

окисление, което довежда до инхибиране 

образуването на метмиоглобин. 

Сходна тенденция се наблюдава при говежди 

пържоли, чиято повърхност е предварително 

напръскана с разтвор на розмарин и аскорбинова 

киселина по време на седемдневно съхранение в 

хладилни условия и получаване на интензивен 

червен цвят (а*>11) [5] и понижено образуване 

на метмиоглобин (MMG < 20) [9]. 

На табл.3 е представено изменението на жъл-

тата компонента на цвета (b*) на пробите колба-

си по време на съхранение при температура 0-

4⁰С.  

Таблица 3. 

Изменение на жълтата компонента на цвета 

(b*) 

Проба 1 ден 6 ден 

Проба К 8.74
a,x 

± 0.07 8.01
a,y 

± 0.23 

Проба СП 8.81
b,x 

± 0.09 8.05
a,y 

± 0.16 

Проба Ф  8.72
a,x 

± 0.04 7.96
a,y 

± 0.07 

Проба М 8.96
b,x 

± 0.07 8.62
b,y 

± 0.13 
Средна стойност ± стандартно отклонение 

a, b – индекс, означаващ стойности по колони със статисти-
чески значима разлика (р<0.05) 

 x, y – индекс, означаващ стойности по редове със статисти-

чески значима разлика (р<0.05) 

 

По време на съхранение се наблюдава 

понижаване на жълтата компонента на цвета (b*). 

На първият ден от експеримента не се установява 

статистически значима разлика (р>0.05) в 

стойностите на b* на пробите с фреонови 

екстракти спрямо контролната проба. 

Статистически значимо повишение (р<0.05) на 

първи ден с 0.79 % и 2.46% е установено, 

съответно за пробите с добавени сухи подправки 

и малтодекстринови екстракти спрямо контрол-

ната проба. На шестият ден от съхранението не 

се установява статистически значима разлика 

(р>0.05) между пробите със сухи подправки, 

фреонови екстракти и контролната проба. Най-

високи стойности на b* са отчетени в пробите с 

малтодекстринови екстракти по време на целия 

период на съхранение. Понижаването на b* е по-

силно изразено в пробите с фреонови екстракти 

(8.72 %), а най-слабо се променя в пробите с 

малтодекстринови екстракти (3.79 %). 

Данните от инструментално заснетия цвят, 

потвърждават резултатите от проведения сензор-

ен анализ на пробите колбаси (фиг. 2). 
 

 

 
Фиг. 2. Бални оценки присъдени при сензорен 

анализ на пробите колбаси на шести ден от 

съхранението 

 
Установено е, че след шестдневно съхранение 

с най – висок общ бал (от общо 25т.) са оценени 

пробите с добавени сухи малтодекстринови 

екстракти (23.5 т.). След тях с 2.13 % по – нисък 

общ бал за сензорно качество са оценени пробите 

с фреонови екстракти (23.0 т.). Дегустационната 

комисия е класирала на трето място пробите с 

добавени сухи подправки (19.8 т.). Най-ниска 

оценка за общо сензорно качество е получила 

контролната проба (19.6 т.) (фиг.2). 

Dragoev et al., (2010) [10] изследват влиянието 

на фреонови екстракти от черен пипер (3g.kg
-1

) и 

кимион (3g.kg
-1

) върху сензорните характеристи-

ки на български тип ферментирал колбас 
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„суджук”. Извършено е сравнение на колбаси, 

съдържащи фреонови екстракти с тези, съдържа-

щи сухи подправки в комбинация с  BHT. Най-

висока обща сензорна оценка и най-високи оцен-

ки на показателите вкус, мирис, консистенция и 

цвят на разрезната пoвърхност са присъдени за 

пробите колбаси с добавка на фреонови екстрак-

ти. 

В настоящото изследване пробите колбаси с 

малтодекстринови и фреонови екстракти 

получават по – високи оценки за показателите 

външен вид (съответно с 10 % и 5.26 %), цвят на 

разрезната повърхност (съответно с 17.95% и 

15.79%) и консистенция (с 7.69 %), спрямо 

контролната проба (фиг.2). Цветът на разрезната 

повърхност и външния вид на пробите със сухи 

подправки получават най-ниски оценки, в 

сравнение с контролната и опитните проби, което 

е свързано с получения леко сивкав цвят, 

вследствие на окислението на оксимиоглобина в 

метмиоглобин. Мирисът на тези проби е 

специфичен по-силно изразен на вложените сухи 

подправки и присъдената оценката за този 

показател е с 2.86% по-ниска от пробите с 

малтодекстринови екстракти, които са с по – 

приятен аромат.  

За показателя вкус е присъдена най-висока 

оценка на пробите с добавени фреонови екстрак-

ти, който е ясно изразен, мек на вложените 

екстракти.  

Заключение 

Изложеното по-горе ни позволява да направим 

извода, че чрез влагане на фреонови екстракти и 

сухи на база малтодекстрин е възможно да бъдат 

подобрени органолептичните характеристики 

(външен вид, цвят, мирис, вкус и консистенция) 

на варен малотраен колбас „Витоша”. Благо-

дарение на активните компоненти, съдържащи се 

в екстрактите би могло да се  постигне едно по-

добро инхибиране на окислителните процеси, 

довеждащи до негативна промяна в цялостната 

сензорна оценка на варени малотрайни колбаси.    
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