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Abstract 

Sorbic acid is widely used as a preservative in food industry. As for the other preservatives, for 

the sorbic acid is determined acceptable daily intake for admission, its overrun can cause adverse 

health effects to consumers. 

A spectrophotometric investigation of the content of sorbic acid in processed cheese (natural, 

with additives and smoked) is carried out. It was found that in some samples the found content of 

sorbic acid exceeds the amount of the limited quantities. 
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Въведение 

Използването на химични консерванти е стара 
практика за почти всички подотрасли на 

хранителната промишленост. В резултат на 

прилагането на химични консерванти може да се 

постигне предотвратяване на измененията и 
развалата на хранителните продукти под 

действие на микроорганизми и ензими. Сред най-

широко използваните консерванти е сорбиновата 
киселина. 

За пръв път сорбинова киселина е получена от 

Хофман през 1859 г., а антимикробният ѝ ефект е 
открит през 1939 г. от немския учен Мюлер. 

Промишленото ѝ производство започва в средата 

на петдесетте години на ХХ век. Поради 

физиологичната ѝ безвредност и органолептична 
неутралност тя е предпочитана пред останалите 

консерванти и намира все по-широко 

приложение [1]. Освен самата сорбинова 
киселина приложение като консерванти намират 

и нейните соли (натриев сорбат, калиев сорбат, 

калциев сорбат) заради по-добрата си 

разтворимост във вода. Те имат преди всичко 
фунгистатично действие – потискат развитието 

на плесенните гъби, включително и на 
афлатоксинообразуващите. При по-високи 

концентрации може да се прояви и фунгицидно 

действие. Тези консерванти затормозяват 

развитието на дрождите, но не влияят на растежа 
на млечнокиселите бактерии и на клостридиите 

[1]. Действието на сорбиновата киселина се 

дължи на блокиране активността на ензимите, а 
също така тя може да въздейства на клетъчната 

мембрана, с което се затруднява постъпването на 

хранителни вещества в микробната клетка. 
Според Pandey и съавт. [5] много по-добър 

консервиращ ефект се постига, ако влагането на 

сорбинова киселина (3 mM) се съчетае с 

топлинна обработка на продуктите (при 85
о
С за 

10 минути). 

     Сорбиновата киселина и нейните соли се 

влагат директно в продуктите, нанасят се 
повърхностно върху твърди продукти или се 

нанасят върху опаковъчните материали – 

опаковката се обработва със сорбинова киселина, 

която впоследствие прониква в повърхностните 
слоеве на продукта и повишава стабилността му 

при съхранение. За целта обаче не трябва да има 

въздушни прослойки между продукта и 
опаковката. Guillard и съавтори [3] изтъкват, че 
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на съвременния етап това е много удачен подход 

за намаляване количеството на консервантите, 
влагани в хранителните продукти. 

 Сорбиновата киселина е изследвана 

токсикологично и се смята, че в използваните 
концентрации не оказва вредно въздействие 

върху човека. Всъщност тя представлява 

ненаситена мастна киселина и нейният 

метаболизъм в организма протича както и при 
останалите мастни киселини. Съгласно American 

Food and Drug Administration сорбиновата 

киселина и нейните соли имат статус GRAS
1
 и 

определената допустима дневна доза е 25 mg/kg 

телесна маса [6]. При високи дози е възможно 

потискане на активността или инхибиране на 
някои ензими в човешкия организъм (каталаза, 

алкохолна дехидрогеназа, алдолаза и др.), но при 

допустимата дозировка това не се проявява. 

Hasegawa и колектив [4] установяват, че в големи 
дози сорбиновата киселина и нейните соли могат 

да предизвикат хромозомни изменения и генни 

мутации, като най-силно изявено е това действие 
при натриевия сорбат, а сорбиновата киселина и 

нейната калиева сол имат по-слаб генотоксичен 

ефект. До аналогични резултати достига и 

Würgler [7]. Ето защо влагането на сорбиновата 
киселина (както и на всички останали 

консерванти) в хранителните продукти трябва да 

се извършва в съответствие с регламентираните 
норми. 

Целта на настоящото проучване е да се 

изследва количеството на сорбинова киселина в 
различни видове топени сирена, предлагани в 

търговската мрежа в страната.  

Материали и методи 

Обект на изследване са 9 вида топени сирена, 

които в зависимост от наличието на добавки и 
технологична обработка са разделени в следните 

групи:  

 натурални топени сирена (топено сирене 

Жоси, производител - „ЖоСи“ ООД, мандра с. 

Чернолик, обл. Силистра; слайсове топено сирене 

– Ементал, President, производител - Франция; 

слайсове топено сирене - Чедър, President, 

производител - Франция);  

 топени сирена с добавки (топено сирене с 

гъби Жоси, производител - „ЖоСи“ ООД, мандра 

с. Чернолик, обл. Силистра; топено сирене с гъби 

Хелиос, производител - „Хелиос милк“ ЕООД, 

град Бургас); 

                                                
1
 Generally recognized as safe 

 топени пушени сирена (топено пушено 

сирене Fine Food, производител - „ЖоСи“ ООД, 

мандра с. Чернолик, обл. Силистра за Метро Кеш 

енд Кери България ООД; топено пушено сирена 

Aro, производител - „ЖоСи“ ООД, мандра с. 

Чернолик, обл. Силистра; топено пушено сирене 

Жоси, производител - „ЖоСи“ ООД, мандра с. 

Чернолик, община Дулово; топено пушено 

сирене Пършевица, производител - „ЖоСи“ 

ООД, мандра с. Чернолик за ЕТ "Зоров-91 Д. 

Зоров"). 

За определяне количественото съдържание на 
сорбинова киселина е приложен 
спектрофотометричен метод съгласно [2], 

разработен за анализ на млечни продукти (топени 

сирена, сирене моцарела, смената, българско 
кисело мляко и др.). Сорбиновата киселина се 

екстрахира от изследваните топени сирена с 

разтвор от диетилов и петролев етер (1:1), а 

абсорбцията на екстракта се измерва при 
дължина на вълната 250 nm. Анализът на 

изследваните топени сирена е проведен по 

следната методика: Изследваната проба топено 
сирене и 10 ml фосфорна киселина се поставят в 

блендер, обработват се в продължение на 1 

минута. Получената смес се филтрува през 
филтърна хартия Whatman №3, след което 10 ml 

от получения филтрат се поставят в делителна 

фуния и се обработват със 100 cm
3 

смес от 

диетилов и петролев етер (1:1). Сместа се 
хомогенизира за 1 минута, след това се 

отстранява утайката. Етерният екстракт се 

прехвърля в колба от 250 cm
3
, обработва се със 

сух безводен натриев сулфат, филтрува се и 

абсорбцията на получения филтрат се измерва 

при дължина на вълната 250 nm. 

Експерименталната работа е проведена в 

лаборатория при ИУ - Варна, оборудвана по 
Проект BG161PO003-1.2.04-0092 “Развитие на 

приложните изследвания за безопасност на 

стоките в ИУ - Варна“ по ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз. 

 Резултати и обсъждане 

Резултатите, представени на фигури 1, 2 и 3 са 

средноаритметична стойност от проведените 

трикратни изследвания за всеки изследван 
асортимент топени сирена.  
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Установено е, че в състава на натуралните 

топени сирена съдържанието на сорбинова 
киселина варира от 0,080 до 0,180% (фиг. 1).  

 

  
 

Фиг. 1. Резултати от проведеното изследване на 

съдържанието на сорбинова киселина, в %, в натурални 
топени сирена 

 

Количеството на сорбиновата киселина в 
слайсове топено сирене President Ементал и 

President Чедър е съответно 0,080% и 0,115 %. 

Изследването доказва, че в топените сирена от 
внос количеството на вложения консервант е по-

ниско от това в българското топено сирене Жоси. 

Получените резултати и за трите вида натурални 
топени сирена са в допустимите граници (не 

повече от 2000 mg/kg), отразени в Регламент (ЕС) 

№ 1129/2011. 

В състава на топените сирена с добавка на 
гъби е установено по-високо съдържание на 

сорбинова киселина от това при натуралните 

топени сирена (фиг. 2).  

 

 
 

Фиг. 2. Резултати от проведеното изследване на 
съдържанието на сорбинова киселина, в %, в  топени 

сирена с добавки 

 

Съдържанието на сорбинова киселина в 

топените сирена с добавки варира от 0,146 до 
0,208%. Получените резултати доказват, че в 

топено сирене с гъби Жоси е вложено по-голямо 

количество от консерванта, а съдържанието на 

сорбинова киселина е по-високо с 0,062% от 

установеното в топеното сирене с гъби Хелиос. 
Резултатите, представени на фиг. 2 доказват, че 

съдържанието на сорбинова киселина в 

изследваното топено сирене с гъби Хелиос 
съответства на нормативните изисквания в 
Регламент (ЕС) № 1129/2011. Топено сирене с гъби 

Жоси не удовлетворява изискванията, тъй като 

съдържанието на сорбинова киселина е по-високо с  

0,008% от максимално допустимото ниво. 

Установеното несъответствие е незначително, но 

следва коректно да се отчете и да се представи за 

изследвания асортимент топени сирена с добавки, 

предлагани на потребителите. 
 

На фигура 3 са представени резултатите, 

получени при определяне съдържанието на 

сорбинова киселина в топени пушени сирена. В 
състава на топено пушено сирене Fine Food 

установеното количество сорбинова киселина е с 

0,014% по-ниско от максимално допустимите 
норми.  

 

 
Фиг. 3. Резултати от проведеното изследване на 

съдържанието на сорбинова киселина, в %, в  топени 
пушени сирена 

 
В изследваните топени пушени сирена 

Пършевица и Жоси установеното съдържание на 

сорбинова киселина е незначително по-високо от 

регламентираните изисквания. При топено 
пушено сирене Aro съдържанието на собринова 

киселина е най-високо от всички изследвани 

девет вида топени сирена. Полученият резултат е 
по-висок с 0,029% от максимално допустимото 

количество, фиксирано в Регламент (ЕС) № 

1129/2011. 

Проведеното изследване доказва, че в състава 

на някои топени пушени сирена се влага по-
голямо количество сорбинова киселина като 

консервант, независимо, че те би трябвало да се 

подложат на специфична технологична 
обработка - опушване, с която се цели 
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подобряване на вкусово-ароматичните свойства и 

съхраняемостта на топените сирена. 
Представените резултати и направения анализ 

подсказват, че вероятно топените пушени сирена 

Aro, Жоси и Пършевица не са подложени на 
опушване по класическия метод, а тази обработка 

е проведена чрез прилагане на течен пушилен 

препарат. По този начин не може да се постигне 

бактерицидното действие на димните 
компоненти и влагането по-високо количество 

консервант би гарантирало трайността на 

продуктите. 

Заключение 

На базата на представените експериментални 

резултати може да бъде направено заключение, 

че съдържанието на сорбинова киселина е по-
ниско от пределно допустимото в изследваните 

натурални топени сирена, в топено сирене с гъби 

„Хелиос” и в топено пушено сирене „Fine Food”. 

 В топеното сирене с гъби „Жоси” и в 
топените пушени сирена „Пършевица”, „Жоси” и 

„Aro” е установено съдържание на сорбинова 

киселина, по-високо от допустимото съгласно 
Регламент (ЕС) № 1129/2011. Установеното 

отклонение от нормираните стойности е 

несъществено и варира в границите от 0,003 до 

0,029 %. Тези отклонения не пораждат опасения 
за токсично въздействие върху човешкия 

организъм, както заради малките си стойности, 

така и заради обичайно ниските нива на 
консумация на продукта. Независимо от това 

обаче, дозирането на консерванти в храните би 

следвало да се извършва стриктно, за да не се 
превишават нормативно регламентираните 

количества. 
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