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Abstract 

In the present study, combinations of different osmotic agents (concentrated apple juice, concentrated sour 

cherry juice, and inulin) were applied for fruit dehydration. A simplex-centroid design was applied, and the 

target functions for optimization were water activity (aw), total monomeric anthocyanins, total phenolic 

content, and oxygen radical absorbance capacity (ORAC). As a result, the optimal area of combinations of 

osmotic agents in the osmotic solution for dehydration of fruits was identified. 
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Въведение 

Основните проучвания в областта на 

осмотичната дехидратация на плодове са 

насочени към повишаване скоростта на 

масообменните процеси, за да се намали времето 

за обработка. Ключови фактори, оказващи 

влияние върху скоростта на процеса са:  

 Вид на осмотично-активното вещество 

Най-често използваните осмотични агенти под 

формата на водни разтвори са: захароза, глюкоза, 

сорбитол, глицерол, фруктозен сироп, царевичен 

сироп, фруктоолигозахариди и концентрирани 

плодови сокове. Установено е, че колкото по-

малка е молекулната маса на осмотичното 

вещество, толкова по-лесно дифундира то в 

цитоплазмата на клетките [13, 16]. При избора на 

осмотичен агент влияние оказват също и 

себестойността му, вкусовата съвместимост с 

плода, запазването на органолептичните, 

хранителните и структурни характеристики на 

плода при последващите технологични операции 

(сушене, замразяване и др.). 

 Концентрация на осмотично-активното 

вещество 

Conway et al. [8] и Lenart [11] установяват, че 

с увеличаване концентрацията на осмотично-

активното вещество в разтвора, количеството 

на вода в растителния продукт намалява до 

настъпване на равновесно състояние в 

системата. Установена е правопропорционална 

зависимост между концентрацията на 

осмотичния агент и намаляването на масата на 

продукта [12, 16]. При изследване на 

осмотичната дехидратация на редица плодове със 

захарни разтвори с 40, 50 и 60°Brix е отчетена 

най-висока степен на дехидратация и дифузия на 

осмотично-активно вещество при използване на 

захарен разтвор с 60°Brix.  

 Температура на осмотичния разтвор  

Температурата на осмотичния разтвор оказва 

най-голямо влияние върху кинетиката на 

осмотичната дехидратация [16]. Повишаването 

на  температурата на осмотичния разтвор води до 

повишаване скоростта на масообменните 

процеси през полупропускливата клетъчна 

мембрана. Beristain et al. [6] доказват, че по-

високите температури при осмотичната 

дехидратация оказват по-голямо влияние върху 

отделянето на водните молекули от растителните 
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клетки, отколкото върху навлизането на 

молекулите на осмотичния агент в цитоплазмата. 

В литературата се посочват температури за 

протичане на осмотичното обезводняване на 

плодове и зеленчуци от 40 до 80°С [5, 16]. 

Oсновни причини за избор на температури в 

посочения диапазон са: 1) ограничаване 

разрушаването на термолабилните вещества, 2) 

възпрепятстване на ензимното покафеняване и 

влошаване органолептичните показатели на 

плодовете, 3) ефективно поддържане вискозитета 

на осмотичния разтвор.  

Въпреки че осмотичната дехидратация се 

използва от дълго време при преработката на 

хранителни суровини, тя е метод за 

консервиране, който подлежи на оптимизиране. 

Осмотичната дехидратация може значително да 

подобри качеството на сушени плодове и 

зеленчуци, като същевременно води и до 

намаляване на енергийните разходи [16]. 

От хранителна гледна точка полифенолите са 

ценни биологично активни вещества, тъй като те 

се абсорбират в голяма степен от човешкия 

организъм и проявяват здравословен ефект, като 

ограничават действието на свободните радикали 

[14]. Полифенолите са едни от най-важните 

хранителни антиоксиданти, като от тях може да 

се отдели една голяма група, наречена 

флавоноиди. Антоцианите спадат към групата на 

флавоноидите и се срещат в червено оцветените 

плодове и зеленчуци. Биологичното действие на 

полифенолните съединения се основава на 

техния силно изразен антиоксидантен потенциал. 

Целта на настоящото изследване е да се 

оптимизира компонентния състав на осмотичен 

разтвор с използване на следните осмотични 

агенти – инулин, ябълков и вишнев концентрат.  

 

Материали и методи 
Суровини  

В настоящото проучване са използвани 

инулин, ябълков и вишнев концентрат, закупени 

директно от производители.  

Приготвяне на осмотичните разтвори  

Осмотичните разтвори се приготвят чрез 

смесване на инулин (55% воден разтвор), ябълков 

и вишнев концентрат (разредени с вода до 

55°Brix) според матрицата за провеждане на 

експерименталната работа (Таблица 1). 

Методи за анализ на осмотичните разтвори 

 Обща (титруема) киселинност- БДС EN 

12147:2000 [1]. 

 Активна киселинност - БДС EN 

1132:2000 [2]. 

 Сухо вещество (рефрактометрично) - 

БДС EN 12143:2000 [3]. 

 Водна активност (aw) - измерена с 

AquaLab LITE (Decagon Devices, USA). 

 

Таблица 1. 

Матрица за провеждане на експеримента 

 
№ Инулин 

(Х1) 

Вишнев 

концентрат 
(Х2) 

Ябълков 

концентрат 
(Х3) 

1 100 0 0 
2 0 100 0 
3 0 0 100 

4 50 50 0 
5 50 0 50 
6 0 50 50 
7 33 33 33 

 

Подготовка на пробите за анализ на 

антиоксидантен капацитет, общи полифеноли, 

флавоноиди и антоциани. Средна проба от 5 ml 

от всеки вариант се прехвърля количествено с 

метилов алкохол до 2/3 от обема в мерителна 

колба от 100 ml., след което съдържанието се 

довежда до марката. Получените разтвори се 

филтруват през нагънат филтър.   

 Определяне на общ антиоксидантен 

капацитет (DPPH тест). Анализът се основава 

на метода на Brand-Williams et al. [7], приложен в 

следната модификация: към 250 μL проба, 

разредена предварително с дестилирана вода в 

съотношение 1:3 (v/v) се прибавя 2250 μL 

метанолен разтвор на DPPH (6 х 10
-5

 M). След 15 

min престояване на реакционната смес на тъмно 

при стайна температура е измерена абсорбцията 

при 515 nm срещу празна проба. Получените 

резултати са представени като еквиваленти 

Trolox (TE) за 100 g проба. 

 Определяне на общи полифеноли (TPP). 

Съдържанието на общите полифеноли е 

определено по метода на Singleton & Rossi [15], 

приложен в следната модификация: към 0.1 ml от 

предварително разредена проба се прибавят 7 ml 

дестилирана вода, 0.5 mL реактив на Folin-

Ciocalteu (разреден 1:4 с дестилирана вода) и 

1.5 ml 7.5% (w/v) воден разтвор на натриев 

карбонат. Oбемът на реакционната смес се 

довеждa до 10 ml с дестилирана вода. След 

престояване в покой за 2 h при стайна 

температура е измерена абсорбцията при 750 nm 

срещу празна проба. Получените резултати са 

представени като еквиваленти на галовата 

киселина (GAE) за 100 g проба.  

372



НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

ТОМ LXII 

2015 г. 

 SCIENTIFIC WORKS OF 

UNIVERSITY OF FOOD 

TECHNOLOGIES 

VOLUME LXII 

2015 
 

 Определяне на общи мономерни 

антоциани (TА). Количеството на общите 

мономерни антоциани е определено чрез pH-

диференциалния метод на Giusti & Wrolstad [9]. 

Метанолният екстракт е разреден паралелно с 

буфер с pH 1.0 (0.025 М калиев хлорид) и буфер с 

pH 4.5 (0.4 М натриев ацетат). След престояване 

в покой за 1 h при стайна температура са 

измерени абсорбциите при 520 и 700 nm срещу 

празна проба. Резултатите са изчислени чрез 

използване на коефициент на моларна абсорбция 

26900 L/(mol cm) и молекулна маса 449.2 g/mol. 

Изразени са като еквиваленти на цианидин-3-

глюкозид (CGE) за mg на 100 g проба.  

 Общо количество флавоноиди (TF). 

Общото количество на флавоноиди е определено 

чрез AlCl3 колометричен анализ. В мерителна 

епруветка от 10 ml се поставя по 1 ml от 

метиловия екстракт, след което се добавят 4 ml 

дестилирана вода и 0.3 ml 5% NaNO2. След 

престой на реакционната смес от 5 min се 

прибавят 0.3 ml 10% AlCl3 и след 6-та минута 

2 ml 1M NaOH. За постигане на крайния обем от 

10 ml се добавя дестилирана вода. Разтворът се 

хомогенизира и се измерва абсорбцията при 

510 nm срещу празна проба. Общото съдържание 

на флавоноиди в пробите се изразява като mg 

катехин еквиваленти (СЕ)/100 g продукт. 

Всички спектрофотометрични измервания са 

извършени на UV-Vis спектрофотометър, модел 

Helios Omega, комплектуван със софтуер VISION 

lite (всички елементи са на Thermo Fisher 

Scientific, Madison, WI, USA), използвайки 

кювети с оптичен път 1 cm. 

Планиране на експеримента. За 

провеждане на експерименталната работа е 

използван симплекс центроиден план, подходящ 

за смеси [4]. 

Общият вид на уравнението, с което могат да 

се опишат свойствата на смесите е: 

Y= β1x1 + β2x2 + β3x3 + β12x1x2 + β13x1x3 + 

β23x2x3+ β123x1x2 x3                                                        (1) 

където ßi, ßij и ßijk са коефициентите на 

уравнението, а Хi – компонентите на сместа. 

Резултати и обсъждане 

В Таблица 2 са представени стойностите на 

основни физикохимични показатели на 

приготвените осмотични разтвори. 

Ниската водна активност е специфичен 

показател за плодовите концентрати, оказващ 

влияние върху безопасността и качеството на 

продуктите. Различните видове патогенни 

бактерии се развиват при аw от 0.99 до 0.89, 

докато развитието на плесени и дрожди се 

потиска при аw < 0.70 [13]. Най-ниска аw стойност 

е отчетена при моделен осмотичен разтвор от 

вишнев концентрат – 0.883, а най-високата 

стойност е регистрирана при 55% воден разтвор 

на инулин – 0.978.  

 

     Таблица 2. 

Физикохимични показатели на 

осмотичните разтвори 

№ аw pH 
Обща 

киселинност, % 

1 0.978 5.70 0.03 

2 0.883 3.28 5.31 

3 0.893 3.42 2.48 

4 0.949 3.42 2.56 

5 0.962 3.58 1.08 

6 0.901 3.33 3.79 

7 0.924 3.41 2.21 

 

След обработка на експерименталните 

резултати за водната активност е получен 

следния математически модел: 

aw = 0.978.X1 + 0.877.X2 + 0.893.X3 + 

0.086.X1.X2 + 0.106.X1.X3 + 0.064.X2.X3 – 

0.552.X1.X2.X3       (2) 

На фиг. 1 е представена повърхността на 

отражение на водната активност.  

 
Фиг. 1. Повърхност на отражение на aw 

 

Общата и активна киселинност са основни 

физикохимични показатели, които оказват 

влияние върху сензорната характеристика на 

продукта. Активната киселинност е използвана 

като целева функция за определяне оптималния 

състав на осмотичния разтвор. Получените 

резултати (Таблица 2) показват, че наличието на 

плодов концентрат в моделните разтвори 

понижава стойността на рН и повишава 

титруемата киселинност.  
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След обработка на експерименталните 

резултати за общата и активна киселинност са 

получени следните математически модели: 

pH = 5.7.X1 + 3.28.X2 + 3.42.X3 – 4.28.X1.X2 – 

3.92.X1.X3 – 0.08.X2.X3 + 5.31.X1.X2.X3   (3) 

Обща киселинност = 0.03.X1 + 5.31.X2 + 

2.48.X3 – 0.44.X1.X2 – 0.7.X1.X3 – 0.42.X2.X3 – 

6.03.X1.X2.X3       (4) 

На фиг. 2 и 3 са представени повърхностите на 

отражение на показателите.  

 

 
Фиг. 2. Повърхност на отражение на pH 

 

 
Фиг. 3. Повърхност на отражение на  

обща киселинност 

 

Резултатите от анализите за обща 

антиоксидантна активност, общи полифеноли, 

антоциани и флавоноиди са представени в 

Таблица 3. 

Най-висока антиоксидантна активност и 

концентрация на биологично активни вещества 

са отчетени във вишневия концентрат. 

Получените резултати са съпоставими с тези, 

представени от Toydemir et al. [17] (ТF – 898 mg 

CE/100g, TPP – 669 mg GAE/100g, ТА – 267 mg 

C3G/100g). 

 

 

Таблица 3. 

Съдържание на биологично активни 

вещества в осмотичните разтвори 

 

При обработка на резултатите за 

антиоксидантен капацитет, общи антоциани, 

общи флавоноиди и общи полифеноли са 

получени следните регресионни модели: 

DPPH = 1650.X2 + 1230.X3 - 20.X1.X2 - 8.X1.X3 

+ 80.X2.X3 - 506,98.X1.X2.X3     (5) 

TPP = 7100.X2 + 2170.X3 + 120.X1.X2 + 

60.X1.X3 + 20.X2.X3 - 599,92.X1.X2.X3    (6) 

TF = 878.X2 + 772.X3 - 60.X1.X2 + 16.X1.X3 + 

8.X2.X3 + 7533.X1.X2.X3      (7) 

TA = 2310.X2 - 220.X1.X2 - 400.X2.X3 + 

1860.X1.X2.X3       (8) 

 

На фигури 4, 5, 6 и 7 са представени 

повърхностите на отражение на изследваните 

показатели. 

 

 
 

Фиг. 4. Повърхност на отражение на  

DPPH (*1000) 

 

 

 

 

№ 
TPP 

GAE/100g 

TА 
CGE/100g 

TF 

СЕ/100g 
DPPH 

TE/100g 
1 0 0 0 0 

2 7100 2310 878 1650 

3 2170 0 772 1230 

4 3580 1100 424 820 

5 1100 0 390 613 

6 4640 1055 827 1460 

7 3090 770 825 947 
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Фиг. 5. Повърхност на отражение на  

TPP (*1000) 

 

 
 

Фиг. 6. Повърхност на отражение на  

TA (*1000) 

 

 
 

Фиг. 7. Повърхност на отражение на  

TF (*1000) 

 

Изследванията на Konopacka et al. [10] 

показват добра органолептична съвместимост на 

ябълков концентрат и олигозахариди, използвани 

като осмотични агенти при производството на 

осмотично сушени плодове. 

 

Оптимизация 

Целевите функции и техните граници, приети 

за оптимизиране на компонентния състав на 

осмотичните разтвори са представени в таблица 

4.  

Таблица 4. 

Граници на целевите функции за 

оптимизация компонентния състав на 

осмотичните разтвори 

Целева функция 
Граници на целевата 

функция 

Водна активност (aw) < 0,95 
pH > 3,2 
Общ антиоксидантен 

капацитет (DPPH) 
> 1000 mg TE/100g 

Общи полифеноли (TPP) > 3000 mg GAE/100g 

Oбщи антоциани (TA) > 1000 mg CGE/100g 

Общи флавоноиди (TF) > 700 mg CЕ/100g 

 

Оптималната област на компонентния състав 

на осмотични разтвори за дехидратация на 

плодове е представена на фиг. 8 (маркираната в 

зелено площ на фигурата). 

 

 
 

Фиг. 8. Графична оптимизация на 

компонентния състав на осмотични разтвори 

Заключение 

Чрез математическо моделиране е 

определена оптималната област на комбинации 

от осмотични агенти в разтвора за дехидратация 

на плодове. Определената оптимална област 

обуславя висока антиоксидантна активност и 

значително съдържание на биологично активни 

вещества в осмотичния разтвор.  
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