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   Историята на храните и
   храненето е точно отражение
   на човешкото развитие.
    Индустриализацията, научно-
техническите постижения

    през ХХ век, включително
    тези, свързани със
значителни промени в
инфраструктурата,
рефлектират съответно и

    върху вида, разнообразието,
качеството на храната и
храненето на човека.



     Една от  водещите насоки на
съвременната хранителна индустрия е
свързана със запазване натуралните
качества на суровите продукти, с

надеждното им продължително съхранение,
във връзка със суровинния дефицит,

с тяхното оптимално  съчетаване в крайния
продукт , за да се изгради отново

съответствието между  основните им  качества,
но на по-високо равнище.



    Алтернатива за преодоляване
 на неблагоприятните изменения  в
храните, свързани с тяхната
технологична обработка,
както и при продължително

съхранение е
приложението на високотехнологичния
метод на сублимационно сушене

/лиофилизация/.



 Историческите корени на сублимационното
сушене са заложени в края на  ХІХ век, с
откриването на метода и използването му за
целите на биологични изследвания от Р.

Алтман през 1890г.
Значително научно-теоретично,

експериментално и техническо развитие,
включително и в областта на хранителната
промишленост, сублимационното сушене
бележи по време и след Втората световна

война.



Какво представлява  сублимационното
сушене - лиофилизацията ?

   Сублимационното сушене се
състои в отделяне на водната
субстанция от твърдата
матрица на продукта, при
налягане, по-ниско от
налягането на тройната точка
на водата. Параметрите на
тази точка са 0.0098оС-
температурата на водата и
парциално налягане на
водните пари � 4.58 mm
живачен стълб.



 При сублимационното сушене се
съчетават два способа на

консервиране- замразяване и сушене
под вакуум, при температури, не
превишаващи критичните, т.е.тези,
при които се нарушават микро- и
макроструктурата на продукта.



Етапи на процеса
Лиофилизацията представлява многофазен процес,

включващ:
� Замразяване на биоматериала до ниски
температури;

� Предварително изсушаване, когато кристалите
на водата сублимират при нагряване в условията
на вакуум;

� Повторно изсушаване, при което след отделяне
на леда се десорбира остатъчната влага;

� Дехидратация на материала от лиофилизираното
състояние.



Обект на сублимационно сушене

 Всички видове
храни, представени
в седемте групи, по

българската
класификация

 /с изключение на
тези от пета група-
хранителните
мазнини /



При оценка на лиофилизираните хранителни
продукти, обект на лиофилизация, е необходимо да

бъдат  отчетени следните основни показатели:

� Остатъчното им влагосъдържание ;
� Характерът на връзката на влагата  с
материала;

� Структура на материала;
� Съдържание и количествени
   съотношения на веществата, включени в
   сухия oстатък на продукта -
   хранителни и биологично активни вещества.



Предимства на технологията
Създава  се възможност за:

� Преработката на разнообразни по вид и състав
продукти;

� За включване в състава им на термолабилна,
полезна микрофлора, на имобилизирани ензими,
биологично активни вещества и др.;

� За получаване на лесноусвоими храни с  финна
консистенция,  лесносмилаема, лесноусвоима
форма, подходящи за  механично, химически и
термично щадящо  хранене;



� За  максимално запазване   хранителната и
биологична пълноценност на храните след
технологичната им обработка;

� За  многократната им олекотеност,
естетична опаковка и дълготрайно
съхранение- минимум 5 години;

�  За надеждното им, дълготрайно
съхранение при обикновени условия /без
хладилни съоръжения;



  Посочените предимства на
лиофилизираните храни, обясняват
повишения интерес към този вид

хранителни концентрати.
В края на 90-те години, потребностите от

лиофилизирани храни в световен
мащаб  нараснаха с около 2.0%

годишно, т.е. с около 140 000 тона и
общият обем на тази продукция
достигна- 1 900 000 тона.



    За реализиране на
такова модерно

високотехнологично
производство е

необходима високо
развита, модерна
материално-

техническа база, за
приложението  на
съвременните

физически методи.



Със специализирана
материална база и с
дългогодишен

научноизследователски и
експериментално-

производствен  опит в
приложението на

криогенните процеси в
криобиологията  и
сублимационното

сушене на храни и други
биоматериали у нас,

разполага Институтът по
криобиология и

хранителни технологии.



 В развитието на това високотехнологично
направление в Института се очертават
следните няколко основни етапа:

 І. Фундаментални  и научно-приложни
изследвания за изясняване механизма на
криоуврежданията и криозащитата на
микроорганизми /стартерни култури/ -
пробиотици; създаване на ефективни способи
за криоконсервиране; разработване на
оригинални криобиотехнологични методи,
включващи оптимални параметри на
замразяване, криопротекция с нови видове
криозащитни среди и на лиофилизация.



 По-съществени научни приноси в
областта на криобиотехнологиите

на този етап са :

� Разработен е математически модел на
топло- и масопренасянето при
сублимационно сушене на биоматериали, в
резултат на което е изведено уравнение за
определяне интензивността на процеса.

� Предложени са коефициенти и са създадени
оригинални методики за определяне на
топлофизичните и масопроводни
характеристики на хранителните продукти
и биоматериалите в готов, лиофилизиран
вид и в хода на процеса.



  На базата на съществуващи и собствени
хипотези за студоустойчивостта на

биоматериали от различен произход  и
механизма на криоуврежданията и

криозащитата при нискотемпературното
им третиране и сублимационно

изсушаване    са
разработени режимни параметри за
тяхното сублимационно и криогенно

третиране и съхранение.



Основните фактори, увреждащи биологичните
системи при криогенно третиране са:

� вътрешно- и външноклетъчната  кристализация  на  водата;
� повишаването на концентрацията на електролитите и рН,
предизвикващо денатурационни изменения на
биомакромолекулите;

� пространственото сближаване на биомакромолекулите и
субклетъчните частици;

� кристализацията на вътрешномембранната вода и компонентите на
най-важните мембранни структури в клетката.



  Практиката в криобиологията доказа, че
успехът на един или друг метод на

замразяване на микроорганизми, вируси,
клетъчни суспензии, биополимери и
други биологични обекти, до голяма
степен зависи от подбора на адекватни
консервиращи разтвори, включващи

защитни съединения -
криопротектори.



Функции на криопротекторите:

� Способност да понижават температурата на
замръзване на разтворите;

� Преодоляване процеса на  образуване на
ледени кристали в клетката и
неблагоприятното въздействие на
химическите реакции, предизвикани от
промени в температурата и концентрацията.



 В Института по криобиология и хранителни
технологии са осъществени следните по-важни

изследвания с криопротекторите:

� Трехалоза, DMSO /диметилсулфоксид/, глицерол
изследвано е въздействието им върху
термотропичните и лиотропични фази на промените
в липидните мембрани с ниска степен на хидратация.

� Изследвания върху култивирането, криопротекцията,
лиофилизацията, съхранението и рехидратацията на
селекционирани  щамове български култури
Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophylus.

� Разработени са технологични режими за култивиране
на млечнокиселите симбиотични култури  за
производство на висококачествено българско кисело
мляко.



ІІ. Вторият по-висок стадии от
научноизследователската дейност на
Иститута е свързан с разработване на
рецептури формули  и на
криобиотехнологични методи за
получаване на цяла серия от
лиофилизирани храни с разнообразен
състав, подходящи за здравословно
хранене на масовия консуматор, както
и за функционално хранене.



Хранителните концентрати са обработени
технологично по оригинални
криобиотехнологични методи,

 Кондиционирани са под формата на таблети,
млечнокисели десертни блокчета, капсули и т.н.



   Една значителна част
от тях са включени в
състава на  първото
Българско космическо
меню, което нареди
РБългария на трето
място- след САЩ и
Русия,  като
производител на
храни за Космоса.



За да окаже необходимия ефект върху
организма, поставен в екстремалните
условия на труд и бит, включително и в
условията на космическия полет, съставът

  на храната трябва да бъде  съобразен с
естеството  на промените във:

� метаболитните процеси, напр. интензивно
  образуване на свободни окислителни
  радикали /СОР/, т.нар.�оксидативен стрес�
� енергообразуването,
� субстратната утилизация;
� характера на адаптивните изменения



На тази основа разработихме над 27 вида
лиофилизирани супи, основни

ястия � безмесни и месни, десерти, вкл.и
млечнокисели, плодове и др.

� Енергийна стойност
  12 819 kJ( 3050-3150 kkal)
�  Химически състав
Протеини � 135 g; Мазнини   - 110 g;
Въглехидрати � 380 g.
Биоактивни вещества :
провитамин А, витамини от група В,

D,Р,
РР,К,С, микро-и макроелементи,
флавоноиди, каротеноиди, алиментарни
фибри живи клетки на млечнокисели
бактерии Lactobacillus bulgaricum,
 Lactobacillus acidophilus,



Предимства на храните:

� Българското космическо меню е адаптирано
за

   четирикратен хранителен режим, с интервал
    между отделните приеми от 3 до 5 часа;
� Трайността на храните е от 3 до 5 години,
    без да съдържат синтетични консерванти;
� Българското космическо меню е
   характерно с пикантния вкус на Българската
   национална кухня;
� Характеризира се с висока усвояемост.



Проблемите, свързани с недоимъчното
хранене в състояние на катаболитен
стрес са слабо проучени и нерешени в
нашата страна, особено в областта на
производството на подходящи храни за
сондово и парентерално хранене.



Новост за клиничната практика са
обработените по оригиналните

технологични методи на лиофилизация
български сондови храни- серия

�ЛИОМЕД�.
   �Лиомед-3� представлява
лиофилизиран високоенергиен

хранителен концентрат- синбиотик за
реконвалесцентно хранене на изтощени
и оперирани болни, за деца и възрастни

с поднормена телесна маса.
Съдържа: пчелен мед, млечен белтъчен
хидролизат, ядкови плодове, зърнени
съставки, билкови екстракти, плодови

компоненти и др.
Енергийна стойност на 100 g:
1845.00 kJ(  441.00 kcal).



�Хербалактин�

  Комбиниран природен лиофилизиран
продукт, съдържащ шипково
брашно, екстракт от лекарствени
растения  , овесени ядки, пчелни
продукти, активни клетки  на
млечнокисели бактерии -
Lactobacillus bulgaricum, аромати и
др.

  Енергийна стойност  на 100 g -  1681
kJ /402.00kcal/;



�Лактобиолизат�/течна и лиофилизирана
форма/

� Пробиотик, разработен на базата на
белтъчен хидролизат от кисело мляко, богат
на протеини, свободни аминокиселини,
минерални соли и  висок титър на
жизнеспособната  млечнокисела
микрофлора- лактобацили и стрептококи.

� Състав
!!!! протеини-16.0 %
!!!! млечна мазнина-32.0%;
!!!! млечна захар-35.0%;
!!!! млечна киселина-6.0%;
!!!! минерални соли-7.0%;
!!!! млечнокисели бактерии- лактобактерии
     и лактококи-  9.5х108.
!!!! Енергийна стойност на 100 g -  2120.0  kJ(  507.00 kcal).



Представените про-и синбиотични
биопродукти са с висока биологична
стойност и благоприятен физиологичен
ефект при дисбиотични състояния, при
възстановителна терапия на изтощени

организми, при атеросклероза,
хипертония, исхемична болест на сърцето;

като биостимулиращо средство за
спортисти; за биопрофилактика при
работа в условията на повишен

радиационен фон и интоксикации от
различен произход и др.



 ІІІ. Създаване на нов, висш  клас
комбинирани  лиофилизирани

биопродукти � синбиотици, обработени
по нова, оригинална многостадийна

биотехнология.
      Един от продуктите от серия �Пробиотика� е новият
синбиотичен продукт �Нутрастим-3�.

     Цялостният технологичен процес на производство на
новата синбиотична храна  обединява общо  шест основни
технологични етапа- І. Подготовка на изходните суровини;
ІІ. Имобилизация на клетъчната суспензия, чрез
включване в полимерната матрица; ІІІ. Млечнокисела
ферментация; ІV.Имобилизация на ензимите върху
водонеразтворим носител � пивни дрожди; V. Хидролиза
(кисело мляко + ензими); VІ. Замразяване ;

   VІІ. Сублимационно сушене.



� По химически състав, новият симбиотик може да се
определи като високобелтъчен концентрат със
сравнително ниско остатъчно влагосъдържание �
под 5.0%, общ белтък � 24.0%. Доказателство за
пълноценността на белтъка е високият химически
скор на всички аминокиселини от спектъра на
незаменимите, който  е  над 100.

�  Съотношението �незаменими/общо количество
аминокиселини е 46.50%, което е по-високо от това
на сухото кисело мляко � 44-81% и това на
еталонния белтък�35.00%-показател за добра
аминокиселинна балансираност.



� Въглехидратният комплекс  е от
полизахариден тип. Съдържанието на
минерални вещества е 7.95%, спрямо
4.11%  на лиофилизираното кисело
мляко, като превес имат
макроелементите � фосфор, калий,
калций и магнезий.

� Продуктът е богат също на каротеноиди,
флавоноиди, на витамини С, от групата
В и други биогенни вещества.



 Приложената
многофазова

криобиотехнология,
включваща

високоскоростно
замразяване с течен
азот, с последващо

сублимационно сушене
е оптимална за
получаване на
качествени

лиофилизирани
синбиотични

функционални храни с
висок титър на



 Проведената клинична апробация на
лиофилизирания синбиотичен продукта � Нутрастим-

3� в І МБАЛ-ЕАД � София - Столичен център по
гастроенерология  доказа широкоспектърния ефект
на продукта и определи следните му индикации
като добавка към храненето при следните

заболявания:
� при чревни дисбактериози ;
� при болни с остри хронични заболявания на стомаха;
� остеопороза;
� имуностимулиращ ефект при инфекциозни и
   онкологични заболявания;
� захарен диабет;
� хиперлипопротеинемии, хиперхолестеролемия;
� следоперативно сондово и реконвалесцентно хранене;
� също за изтощени възрастни хора, нормотрофични
    деца, при безапетитие и т. н.



Създаването на такива храни като източник на енергия и пластични
вещества, а също и като сложен, немедикаментозен комплекс с
благоприятен профилактично-терапевтичен ефект върху
организма е особено навременно и необходимо,предвид
здравословната ситуация в нашата страна.

 По данни на здравните органи, над 60% от населението на нашата
страна се нуждае от диетично хранене. Посоченият процент
включва следните групи хронично болни, подлежащи на
специализирано, функционално хранене, вкл. и от
професионално - предпазно
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В настоящия момент, производството на
функционални храни у нас не покрива
напълно в количествено и асортиментно
отношение потребностите на населението.

По качество, българските
функционални храни, в т.ч. и

пробиотиците са конкурентни на
образците от внос, но състоянието на
потреблението и здравословната
ситуация в нашата страна налагат
разширяване обхвата на тяхното
промишлено производство на

съвременно, високотехнологично
равнище.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 Лиофилизацията, като високотехнологичен метод
за консервиране на биоматериали от различен

произход, включително и на разнообразни по вид,
състав и предназначение функционални храни,
представлява актуален научен проблем на
фундаменталната и приложна хранителна
криобиотехнология. За   дългосрочното,

качествено и безопасно съхранение на храните,
този метод е изключително надежден и

високоефективен.

      Благодаря за вниманието !


