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Дисертационният труд съдържа 220 страници, 43 фигури, 38 таблици и 337 

литературни източника.  
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Използвани съкращения 

L. acidophilus – Lactobacillus acidophilus 

L. helveticus – Lactobacillus helveticus 

L. plantarum – Lactobacillus plantarum 

L. fermentum – Lactobacillus fermentum 

L. bulgaricus – Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 

L. brevis – Lactobacillus brevis 

L. paracasei – Lactobacillus paracasei ssp. paracasei 

L. buchneri – Lactobacillus buchneri 

L. sanfranciscensis – Lactobacillus sanfranciscensis 

Pr. shermanii - Propionibacterium frendenreichii ssp.shermanii 

E.coli – Escherichia coli 

Salmonella abony – Salmonella enterica ssp. enterica  

St. aureus – Staphylococcus aureus ssp. aureus 

Staphylococcus aureus – Staphylococcus aureus ssp. aureus 

Ps. aeruginosa - Pseudomonas aeruginosa 

Pr. vulgaris - Proteus vulgaris 

C. albicans - Candida albicans 

S. cerevisiae - Saccharomyces cerevisiae 

B. subtilis - Bacillus subtilis 

A. niger – Aspergillus niger 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Хлябът и тестените изделия, наред с млечнокиселите продукти, са основни храни за 

съвременните хора. Микробиологичната им безопасност се постига чрез внасяне на 

консервиращи агенти. Последните и в малки концентрации, влияят върху равновесието на 

микрофлората в стомаха и червата. Проблем на хлебопроизводството е „картофената болест” и 

появата на плесенни гъби. Това налага търсенето на нови пътища за подобряване на 

микробиологичното качество на тези храни. Още повече, че с влошаване на екологичната 

обстановка значително се повишава нивото на осемененост на типичните за производството на 

хляб и тестени изделия суровини. За преодоляване на този проблем, производителите прибягват 

до все по-засилената употреба на консерванти. Това налага търсенето на храни без 

консервиращи агенти, но със запазени или подобрени органолептични характеристики и 

удължен срок на съхранение. Особено переспективни за производството и усъвършенстването 

на такива храни е селекцията на подходящи щамове лактобацили, бифидобактерии и 

пропионовокисели бактерии и създаването на закваски за широк диапазон от хранителни 

продукти – млечни, месни, зърнени и други. Така може да се намалят или заместят понастоящем 

използваните в производствената практика консерванти. Ето защо при производството на хляб и 

тестени изделия чрез внасянето на полезна микрофлора (селекционирани щамове хомо- и 

хетероферментативни млечнокисели бактерии), може да се обезпечи надежден и целенасочен 

ферментационен процес и микробиологична безопасност при удължен срок на съхранение, без 

добавка на консерванти. Влагането на микробната асоциация от хомо- и хетероферментативни 

млечнокисели бактерии става под формата на кисело тесто. 

Традиционният домашен селски хляб е приготвен с квас, който представлява естествено 

селекционирана асоциация от млечнокисели бактерии и дрожди. В преобладаващата част от 

промишленото производство на хляб ферментацията на тестото става само чрез внасянето на 

хлебна мая. В родното хлебопроизводство е крайно ограничено производството на закваски от 

млечнокисели бактерии, което се отразява неблагоприятно върху качеството на хляба. Този 

проблем е с национално значение. 

Разработването и приложението на закваски, в чиито състав са включени лактобацили, за 

кисело тесто за производството на хляб и тестени изделия без консерванти с удължен срок на 

съхранение е актуален проблем, на който е посветен настоящият дисертационен труд. 

 

ІІ. СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Дисертационният труд се състои от въведение, изложение в две части, заключение, изводи, 

списък на литературата, справка за приносите и цитатите, списък на публикациите във връзка с 

дисертацията. Материалът е изложен на 220 стандартни компютърни страници, включващи 43 

фигури, 38 таблици и списък на литературата, съдържаща 337 заглавия. 

В обзорната част на дисертацията се разглежда състоянието на проблема по приложението на 

пробиотици и тяхната положителна роля за подобряване на здравето на човека, както и 

прилагането на щамове хомо- и хетероферментативни лактобацили като стартерни култури в 

производството на пшеничен и ръжен хляб. Тя е разделена в три глави:  

1. Ролята на лактобацилите за здравето на човека.  

Разгледана е ролята на млечнокиселите бактерии за здравето на човека и като основни 

регулатори на микрофлората в стомашно-чревния тракт. 

2. Лактобацили в производството на пробиотици и пробиотични храни. 

Посочени са основните изисквания за селекция на щамове с пробиотичен потенциал и 

включването им в състава на пробиотици и пробиотични храни и като стартерни култури в 

производството на различни ферментирали храни. Особено внимание е обърнато на влагането 

на закваски от хомо- и хетероферментативни лактобацили в производството на пшеничен и 
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ръжен хляб и тяхната роля във формирането на вкусово-ароматния комплекс и за удължаване на 

срока на съхранение на хляба. 

3.  Идентификация на щамове от род Lactobacillus. 

Разгледани са възможностите за прилагане на съвременни физиолого-биохимични и 

молекулярно-генетични методи за определяне на видовата принадлежност на щамове от род 

Lactobacillus, изолирани от различни източници. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Въз основа на направения преглед на литературните данни е формулирана целта на 

настоящата дисертационната работа: 

Идентификация на щамове лактобацили, изолирани от различни източници, изследване на 

някои от биологичните им свойства и разкриване на възможности за тяхното приложение в 

производството на пробиотици, функционални храни и като стартерни култури за различни 

типове кисели теста в производството на пшеничен и ръжен хляб. 

За постигането на поставената цел бе необходимо решаването на следните основни задачи: 

1. Изолиране и идентификация на лактобацили 

2. Изследване на някои от биологичните свойства на селекционирани новоизолирани 

лактобацили  

3. Изследване на някои технологични свойства на изолираните лактобацили 

4. Създаване на закваски за кисело тесто за пшеничен и ръжен хляб от селекционирани 

хомо- и хетероферментативни лактобацили и пропионовокисели бактерии и тяхната апробация 

в производствени условия  

 

ІІІ. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

В работата са използвани щамовете:  

1.1. р.Lactobacillus: Lactobacillus LBRH9, Lactobacillus LBRH10, Lactobacillus Ac, 

Lactobacillus A2 от човешки произход; Lactobacillus LBRZ6, Lactobacillus LBRZ7, Lactobacillus 

LBRZ8, Lactobacillus LBRZ12, изолирани от ферментирали зеленчуци; Lactobacillus LBRC11, 

изолиран от домашно приготвено сирене; Lactobacillus Z10, Lactobacillus Z14, Lactobacillus PX3, 

Lactobacillus RN5, Lactobacillus X1, Lactobacillus X2, Lactobacillus F3, изолирани от естествено 

ферментирало кисело тесто; Lactobacillus M3, Lactobacillus GB, Lactobacillus B, изолирани от 

домашно приготвено кисело мляко. В работата са използвани и L. sanfranciscensis R и 

пробиотичен щам Pr. shermanii NBIMCC 327, любезно предоставени от колекцията на Катедра 

„Микробиология” при Университета по Хранителни Технологии. 

1.2. Референтни култури: Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis DSM 20072, L. acidophilus DSM 

20079, L. helveticus DSM 20075, L. buchneri ATCC 4005, L. fermentum DSM 20052, L. brevis 

NBIMCC 3442, Lactobacillus casei ssp. rhamnosus LMG 6400, Lactobacillus casei ssp. casei DSM 

20011, L. plantarum DSM 20174, L.bulgaricus DSM 20081. 

1.3. Тест-микроорганизми:  

Сапрофитни микроорганизми: B. subtilis, S. cerevisiae, Penicillium sp., Rhizopus sp., A. niger. 

Патогенни микроорганизми: E. coli ATCC 25922, E. coli ATCC 8739, Salmonella sp. 

(клиничен изолат), Salmonella abony NTCC 6017, St. aureus ATCC 25923, Pr. vulgaris J, C.albicans 

NBIMCC 74 и Ps. aeruginosa NBIMCC 1390. 

Патогенните и сапрофитни микроорганизми са част от колекцията на катедра 

„Микробиология” към Университета по Хранителни Технологии, Пловдив и се използват като 

индикаторни микроорганизми за изследване на антимикробна активност. 

Използвани са твърди и течни хранителни среди за култивиране на лактобацилите (LAPTg10-

бульон и LAPTg10-агар, MRS-бульон и MRS-агар), пропионовокиселите бактерии (обезмаслено 

мляко, елективна среда за Propionibacterium sp.), патогенните и сапрофитните микроорганизми 
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(LBG-агар), среди за определяне на амилолитична (msLAPTg10-агар) и протеолитична 

активност, среди за определяне на плесени и дрожди, стафилококи, салмонелни бактерии и 

колиформи по съответните стандарти. 

В дисертационната работа са използвани следните методи за анализ: 

1. Физикохимични методи 

1.1. Определяне на титруема киселинност; 

1.2. Определяне на титруема киселинност на кисело/маяно тесто – по Вангелов и Караджов, 

1993; 

1.3. Определяне на титруема киселинност на средина на хляб – по Вангелов и Караджов, 

1993. 

2. Микробиологични методи 

2.1. Култивиране и съхранение на изследваните микроорганизми; 

2.2. Определяне броя на жизнеспособните клетки на лактобацилите, на пропионовокиселите 

бактерии, на патогенните и сапрофитните микроорганизми; 
2.3. Определяне на профила на антибиотична чувствителност – чрез дисков дифузионен 

метод в агар; 

2.4. Определяне на антимикробна активност спрямо патогенни микроорганизми – чрез 

съвместно култивиране; 

2.5. Определяне на антимикробна активност спрямо сапрофитни микроорганизми – чрез 

дифузия в агар с ямки; 

2.6. Определяне на резистентност към консерванти – чрез дифузия в агар с ямки; 

2.7. Определяне на преживяемост при ниско рН в присъствие на пепсин и при слабо алкално 

рН в присъствие на панкреатин (Charteris W.P. et al., 1998); 

2.8. Определяне на толерантност към жлъчни соли (по метода, модифициран от Денкова З., 

2005); 

2.9. Метод за определяне на адхезивните способности на щамовете Lactobacillus plantarum 

към моделна епителна неракова клетъчна линия MDBK; 

2.10. Определяне на наличието на амилолитични ензими; 

2.11. Определяне на наличието на протеолитични ензими; 

2.12. Микробиологични изследвания на лиофилни концентрати – съгл. БДС 1670-82 и 

Наредба № 5 на МЗ – ДВ 39/84, БДС EN ISO 4833: 2004.  

Показатели: 

 млечнокисели бактерии, CFU/g; 

 пропионовокисели бактерии, CFU/g; 

 общ брой мезофилни аеробни и факултативни анаеробни бактерии – CFU/g; 

 Escherichia coli в 0.1 g от продукта (ISO 16649-2:2001); 

 патогенни микроорганизми, в т.ч.Salmonella (БДС EN ISO 6579:2003) в 25.0 g от 

продукта; 

 коагулазоположителни стафилококи в 1.0 g от продукта (БДС EN ISO 6888-1:2005 + 

A1:2005); 

 сулфитредуциращи клостридии в 0.1 g от продукта (ISO 15213:2003); 

 спори на микроскопични плесени, CFU/g (БДС ISO 6611:2006); 

дрожди, CFU/g (БДС ISO 6611:2006). 

3. Биохимични методи 

3.1. Определяне на биохимичен профил – чрез системата за бърза идентификация API 50 CHL 

(BioMerieux SA, France); 

3.2. Изследване на профила на ензимна активност – чрез системата API ZYM (BioMericux, 

France) за полуколичествено определяне на ензимния профил; 
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3.3. Охарактеризиране на повърхностни белтъци чрез SDS-PAGE – по метода, описан от Kos 

et al., 2003. 

4. Генетични методи 

4.1. Изолиране на тотална ДНК – по метода, описан от Delley et al., 1990; 

4.2. 16S rDNA амплификация и 16S рДНК ARDRA; 

4.3. Софтуерна обработка на рестрикционните профили, получени при визуализация на 

рестрикционните продукти от ARDRA-анализа; 

4.4. Пречистване на продукта от PCR- реакцията - 16S рДНК – от ТАЕ-агарозен гел; 

4.5. Секвениране на гена за 16S рРНК 

Получените при секвенирането на гена за 16S рРНК права и обратна частична секвенция са 

сглобени чрез използването на софтуер CLC Sequence Viewer. Целите скевенции на гена за 16S 

рРНК са сравнени с наличните секвенции в онлайн базата данни GenBank чрез онлайн софтуер 

BLASTn и е определена видовата принадлежност на щамовете със съответния процент на 

съвпадаемост между секвенцията на изследвания щам и референтния щам от онлайн базата 

данни. 

5. Технологични методи 

5.1. Периодично култивиране; 

5.2. Приготвяне на закваски за кисели теста и апробация в производството: 

5.2.1. Приготвяне на клетъчни суспензии за инокулиране на сместа брашно/вода; 

5.2.2. Изследване на размножителната способност на лактобацили и изменението на 

титруемата киселинност; 

5.2.3. Приготвяне на многощамови кисели теста; 

5.2.4. Апробация на закваските за пшеничен хляб в производствени условия; 

5.2.5. Оценяване на изпечения хляб; 

5.2.6. Определяне появата на бактериална развала на изпечения хляб 

Определянето на появата на бактериална развала на изпечения хляб се осъществява чрез 

паралелно съхранение на изпечения хляб със съответния процент закваска при 37°С и при 

стайна температура от 10 специалисти в производствената лаборатория. Бактериалната развала 

се определя по скала от I до IV, като всяка степен отговаря на следното описание: 

I – едва забележима (приятен плодов аромат); 

II – слаба (яснозабележима промяна на мириса); 

III – средна (влажна, лепкава средина, остър мирис); 

IV – силна (неприятен мирис, жълто-кафява средина) 

5.2.7. Определяне на появата на плесенна развала на изпечения хляб 

Определянето на появата на плесенна развала на изпечения хляб се осъществява чрез 

паралелно съхранение на изпечения хляб със съответния процент закваска при 30°С и при 

стайна температура от 10 специалисти в производствената лаборатория. Плесенната развала се 

определя по появата на единични колонии на плесенни гъби. 

5.3. Лиофилизация 

Хидроколоидна матрица, състояща се от високоестерифициран ябълков пектин + натриев 

алгинат /1:1/- 1.2%-ен разтвор на натриев алгинат и 4 %-ен разтвор  на пектин. 

Лиофилизираните продукти се получават технологично по комбиниран метод за 

технологично третиране - имобилизация и сублимационно сушене, при следните етапи на 

процеса – първична обработка, замразяване и сублимационно сушене. 

5.4. Биотехнологична схема за получаване на „ЛБ-подкислители” (съответно „ЛБ-

подкислител” за ръжен хляб и „ЛБ-подкислител” за пшеничен хляб):  

1. Набогатяване със следните стъпки: лабораторна закваска - малък инокулатор - 

инокулатор - първи биореактор - втори биореактор; 

2. Приготвяне на кисело тесто с получената след втория биореактор културална суспензия; 
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3. Дълбочинно култивиране в тестообразна среда в контейнер - развитие на културата в 

анаеробна среда;  

4. Формоване на отлежалото кисело тесто под формата на трохи с тестомесачка; 

5. Формоване на трохите под форма на фузилии с помощта на екструдер; 

6. Сушене в промишлена сушилня; 

7. Смилане на фузилиите на дребни гранули; 

8. Разфасоване и съхранение в найлонови торби; 

9. Експедиция; 

10. Приложение. 

6. Обработка на резултатите 

Данните от трикратно повторените експерименти са обработени с помощта на програмните 

продукти MS Office Excel 2007 и Origin Pro 8.1, като са използвани статистически функции за 

определяне на стандартното отклонение и максималната грешка на оценката при нива на 

значимост α<0,05. 

 

ІV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Идентификация на щамове лактобацили, изолирани от различни източници, чрез 

методите на конвенционалната и молекулярната таксономия  

От различни източници са изолирани 19 щама от род Lactobacillus. Върху хранителна среда 

LAPTg10-агар изолираните щамове се развиват под формата на дребни, млечнобели до 

белезникави колонии със звездовидна, кръгла или двойно изпъкнала лещовидна форма, които 

лесно се отделят от средата. Те са Грам-положителни (Гр (+)), неспорообразуващи пръчици със 

заоблени краища, разположени по единично или по двойки, обазуват къси или по-дълги 

верижки.  

Въз основа на способността на всеки един от изолатите да усвоява 49-те въглеродни 

източника, включени в системата за бърза идентификация на лактобацили API 50 CHL 

(Biomerieux, France), и последваща обработка на получените резултати със софтуер apiweb
®
 е 

определена видовата им принадлежност със съответния процент на достоверност (Табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Видова принадлежност на изолираните щамове от род Lactobacillus 

Щам Видова пренадлежност Достоверност, % 

A2 L. acidophilus 3 97.9 

Ac L. acidophilus 1 93.9 

Z10 L. acidophilus 1 93.9 

LBRZ7 L. brevis 3 96.6 

LBRZ8 L. brevis 2 99.9 

X1 L. brevis 2 99.9 

LBRZ6 L. buchneri 98.2 

B L.bulgaricus 95.9 

GB L.bulgaricus 99.9 

M3 L..bulgaricus 97.9 

LBRC11 Lactobacillus casei ssp. rhamnosus 99.9 

PX3 L. paracasei 1 99.9 

RN5 Lactobacillus casei ssp. rhamnosus 99.3 

LBRH9 L. fermentum 99.7 

LBRH10 L. fermentum 89.7 

Z14 L. fermentum 2 93.9 

F3 L. plantarum 1 99.9 

LBRZ12 L. plantarum 1 99.9 

X2 L. plantarum 1 99.9 
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Видовата им принадлежност е потвърдена чрез прилагането на съвременни молекулярно 

генетични методи. Първият метод е ARDRA-анализ с използване на рестрикционните ензими 

Hae III, Alu I и Eco RI. Получените рестрикционни профили са обработени и са генерирани 

дендрограми с помощта на софтуер Gel Copmpar 4.0 (Applied Maths, Belgium), анализът на които 

(Табл. 2) еднозначно потвърждава резултатите от физиолого-биохимичните методи на 

идентификация.  

 
Таблица 2. 

Видова принадлежност на изолираните щамове от род Lactobacillus според резултатите от ARDRA-анализа 

Щам Видова пренадлежност 

A2 L. acidophilus  

Ac L. acidophilus  

Z10 L. acidophilus  

LBRZ7 L. brevis  

LBRZ8 L. brevis  

X1 L. brevis  

LBRZ6 L. buchneri 

B L. bulgaricus 

GB L. bulgaricus 

M3 L. bulgaricus 

LBRC11 
групата на Lactobacillus casei ssp. casei / Lactobacillus 

paracasei ssp. paracasei / Lactobacillus casei ssp. rhamnosus 
PX3 

RN5 

LBRH9 L. fermentum 

LBRH10 L. fermentum 

Z14 L. fermentum  

F3 L. plantarum  

LBRZ12 L. plantarum  

X2 L. plantarum  

 

Вторият молекулярно-генетичен метод, приложен за някои от изолатите, е секвениране на 

гена за 16S рРНК. Получените при секвенирането права и обратна частична секвенция са 

сглобени със софтуер CLC Sequence Viewer. Целите скевенции на 16S рДНК са сравнени с 

наличните секвенции в GenBank чрез софтуер BLASTn и е потвърдена видовата принадлежност 

на щамовете със съответния процент на съвпадаемост между секвенцията на изследвания щам и 

референтния щам от онлайн базата данни (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Видова принадлежност на изолираните щамове от род Lactobacillus според анализа на резултатите от 

секвенирането на гена за 16S рРНК 

Щам Референт Процент на съвпадаемост 

Z10 L. acidophilus BCR10695 96% 

LBRZ7 L. brevis 94% 

LBRZ8 L. brevis 94% 

X1 L. brevis 99% 

LBRZ6 L. buchneri JCM1115 98% 

M3 Lactobacillus delbrueckii ssp. indicus NCC925 99% 

LBRC11 L. paracasei R094 99% 

PX3 L. paracasei R094 98% 

RN5 L. paracasei R094 99% 

F3 L. plantarum NRRL B-14768 99% 

LBRZ12 L. plantarum NRRL B-14768 99% 
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2. Изследване на пробиотичните свойства на селекционираните щамове от род 

Lactobacillus  

Нараства интересът към щамовете L. plantarum за включването им в състава на пробиотици, 

пробиотични храни и закваски за различни продукти – млечни, месни, хлебни и др. Според 

Неделчева, 2010 и Георгиева, 2010 някои щамове Lactobacillus plantarum проявяват 

пробиотични свойства. Проведени са серия от изследвания за определяне на пробиотичния 

потенциал на щамовете L. plantarum F3, L. plantarum X2 и L. plantarum LBRZ12.  

Пробиотични свойства на щамове L. plantarum F3, L. plantarum X2 и L. plantarum LBRZ12: 

2.1. Безопасност при клинично и хранително приложение 

Щамовете от вида L. plantarum са безопасни за употреба като стартерни култури за различни 

ферментирали храни. При това някои щамове повлияват положително здравословното 

състояние и се включват в състава на широка гама от реализирани на пазара пробиотични 

препарати. 

2.2. Антимикробна активност спрямо условнопатогенните, канцерогенни и патогенни 

микроорганизми. Продуциране на вещества с антимикробно действие 

Проведено е самостоятелно култивиране на всеки щам L. plantarum – L. plantarum F3, L. 

plantarum X2 и L. plantarum LBRZ12 и на всеки един от следните патогенни микроорганизми: 

E.coli ATCC 25922, E. coli ATCC 8739, Salmonella sp., Salmonella abony NTCC 6017, St. aureus 

ATCC 25923, Pr. vulgaris J, C. albicans NBIMCC 74, Ps. aeruginosa NBIMCC 1390 в среда 

LAPTg10-бульон. Всеки щам натрупва висока концентрация на жизнеспособни клетки. 

Съществени различия се наблюдават при растежа и натрупването на биомаса при съвместното 

култивиране на щамовете лактобацили и патогенните микроорганизми. Присъствието на 

патогените не оказва значително влияние върху растежа на щамовете L. plantarum, чиято 

концентрация на жизнеспособни клетки достига стойности 10
12

 - 10
13

CFU/cm
3
 за 12 до 24 часа 

от началото на съвместното култивиране и остава постоянна до края на процеса. Патогенните 

микроорганизми са чувствителни към присъствието на лактобацилите в средата. 

Антимикробна активност на Lactobacillus plantarum X2 спрямо патогенните 

микроорганизми при съвместно и самостоятелно култивиране 
От началото на съвместното култивиране започва редукцията на живите клетки на E.coli 

ATCC 25922 (Фиг. 1а) и E.coli ATCC 8739 (Фиг. 11б), като и при двата щама на 60
я
 час 

редукцията е пълна (Фиг. 1а) и Фиг. 1б).  

 

  
Фиг. 1а). Преживяемост на клетките на L.plantarum X2 и 

E.coli ATCC 25922 при самостоятелно развитие и в смесена 

популация при температура на култивиране 37±1°C 

 

Фиг. 1б). Преживяемост на клетките на L.plantarum X2 и 

E.coli ATCC 8739 при самостоятелно развитие и в смесена 

популация при температура на култивиране 37±1°C 
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Фиг. 1в). Изменение на титруемата киселинност на средата при самостоятелно и съвместно развитие на L. plantarum X2 с 

E.coli 8739 и E.coli АТСС 25922 при температура 37±1°C 

  

Фиг. 2а). Преживяемост на клетките на L.plantarum X2 и 

Salmonella sp. при самостоятелно развитие и в смесена 

популация при температура на култивиране 37±1°C 

Фиг. 2б). Преживяемост на клетките на L.plantarum X2 и  

Salmonella abony NTCC 6017 при самостоятелно развитие и 

в смесена популация при температура на култивиране 

37±1°C 

 
Фиг. 2в). Изменение на титруемата киселинност на средата при самостоятелно и съвместно развитие на L. plantarum X2 с 

Salmonella abony NTCC 6017 и Salmonella sp. при температура 37±1°C 
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Фиг. 3а). Преживяемост на клетките на L.plantarum X2 и 

St.aureus ATCC 25923 при самостоятелно развитие и в 

смесена популация при температура на култивиране 37±1°C 

Фиг. 3б). Изменение на титруемата киселинност на средата 

при самостоятелно и съвместно развитие на L. plantarum X2 

с St. aureus ATCC 25923  при температура 37±1°C 

 

Концентрацията на активни клетки на патогените започва да намалява след 12
я
 час в 

смесените популации на L. plantarum X2 и Salmonella sp. (Фиг. 2а); на Lactobacillus plantarum X2 

и Pr. vulgaris J (Фиг. 4б); на 48
я
 час концентрацията на живи клетки на Salmonella sp. достига 

1.10
4
 CFU/cm

3
 и се задържа постоянна до края на процеса (Фиг. 2а), а при съвместното 

култивиране с Proteus vulgaris J на 72
я
 час се установяват 5.10

4
CFU/cm

3
 живи клетки на патогена 

(Фиг. 4а). В смесената популация на L. plantarum X2 и Salmonella abony NTCC 6017 (Фиг. 2б); 

на L. plantarum X2 и C. albicans NBIMCC 74 (Фиг. 5а); на L. plantarum X2 и Ps. aeruginosa 

NBIMCC 1390 (Фиг. 6а) редукцията на концентрацията на жизнеспобни клетки на патогените 

започва след 24
я
 час.  

 

  
Фиг. 4а). Преживяемост на Lactobacillus plantarum X2 и 

Pr.vulgaris J при самостоятелно развитие и в смесена 

популация при температура на култивиране 37±1°С 

Фиг. 4б). Изменение на титруемата киселинност на средата 

при съвместно и самостоятелно развитие на Lactobacillus 

plantarum X2 и Pr. vulgaris J при температура 37±1°С 

 

При съвместното култивиране с C. albicans NBIMCC 74 (Фиг. 5а) на 72
я
 час не са определени 

живи клетки на патогена, докато при култивирането със Salmonella abony NTCC 6017 до 48
я
 час 

броят на живите клетки на патогена пада до 1.10
4
CFU/cm

3
 и се запазва до 60

я
 час (Фиг. 2б). При 
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култивирането с Ps. aeruginosa NBIMCC 1390 на 72
я
 час са отчетени 1.10

2
 CFU/cm

3
 живи клетки 

на патогена (Фиг. 6а).  

 

  
Фиг. 5а). Преживяемост на клетките на L.plantarum X2 и 

C.albicans NBIMCC 74 при самостоятелно развитие и в 

смесена популация при температура на култивиране 37±1°C 

Фиг. 5б). Изменение на титруемата киселинност на средата 

при съвместно и самостоятелно развитие на L. plantarum X2 

и C. albicans NBIMCC 74 при температура 37±1°С 

 

При съвместното култивиране на L. plantarum X2 и St.aureus ATCC 25923 се наблюдава 

потискане на растежа на патогена след 24
я
 час, а към 72

я
 час се постига редукция с 8 logN (Фиг. 

3а). 

 

  
Фиг. 6а). Преживяемост на L. plantarum X2 и Ps. aeruginosa 

NBIMCC 1390 при самостоятелно развитие и в смесена 

популация при температура на култивиране 37±1°С 

 

Фиг. 6б). Изменение на титруемата киселинност на средата 

при съвместно и самостоятелно развитие на L. plantarum X2 

и Ps. aeruginosa NBIMCC 1390 при температура 37±1°С 

Най-устойчиви на присъствието на L. plantarum X2 са клетките на St. aureus ATCC 25923, 

следвани от тези на Pr. vulgaris J, салмонелните бактерии и Ps. aeruginosa NBIMCC 1390. 

Концентрацията на живи клетки на тези патогени се редуцира в присъствието на L. plantarum 

X2, независимо от високите стойности на титруемата киселинност, достигнати при съвместното 

им култивиране с L.plantarum X2. 
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Наблюдаваната редукция на клетките на патогенните микроорганизми е в корелация с 

промяната на киселинността на средата при съвместното култивиране на щамовете L. plantarum 

с патогенните микроорганизми (Фиг. 1в), Фиг. 2в), Фиг. 3б), Фиг. 4б), Фиг. 5б), Фиг. 6б). 

Резултатите от изследванията за другите два щама L. plantarum са отразени на Фиг.5 а), б), в) 

до Фиг. 10 а), б); Фиг. 17 а), б), в) до Фиг. 22 а), б) от дисертационния труд. 

Подкисляването на средата води до промяна в условията за развитие на патогенните 

микроорганизми. Потискането на растежа им от щамовете на L. plantarum до голяма степен е в 

резултат на пониженото рН, вследствие на образуваните млечна и други органични киселини, 

както и вещества с антимикробен характер. 

И трите щама на L. plantarum проявяват антимикробна активност срещу патогенните 

микроорганизми, причинители на хранителни токсикоинфекции и токсикози. За 72 часа от 

началото на съвместното култивиране и при трите представителя на L. plantarum пълно 

инхибиране на растежа се постига при C. albicans NBIMCC 74. St. aureus ATCC 25923 е най-

устойчив на присъствието на лактобацилите в средата и към 72
я
 час на съвместното култивиране 

с щамовете на L.plantarum запазва концентрация на жизнеспособни клетки от порядъка на 10
3
 – 

10
5
CFU/cm

3
. С най-висока антимикробна активност спрямо него е L.plantarum LBRZ12, следван 

от L. plantarum X2 и L. plantarum F3. Спрямо двата щама на E. coli и Ps. aeruginosa NBIMCC 

1390 с по-силно инхибиращо действие са L. plantarum X2 и L. plantarum F3. По-висока 

антимикробна активност спрямо Salmonella abony NTCC 6017 проявяват L. plantarum LBRZ12 и 

L. plantarum F3, като L. plantarum F3 е и с най-силно антимикробно действие срещу Salmonella 

sp. (клиничен изолат). L. plantarum LBRZ12 проявява най-висока активност спрямо Pr. vulgaris 

J, следван от L. plantarum X2 и L. plantarum F3.  

Установено е, че най-нечувствителен към присъствието на лактобацили в средата е St. aureus 

ATCC 25923, което потвърждава резултатите на Неделчева, 2010 за устойчивостта на клетките 

на този патоген.  

Експерименталните данни недвусмислено сочат необходимостта от задължително изследване 

на инхибиращата активност на лактобацилите, които се влагат в пробиотици и пробиотични 

храни, спрямо патогенни микроорганизми. Нещо повече, изявата на антимикробното действие е 

щамовоспецифична. Това изисква задължителна селекция на щамовете лактобацили по този 

критерий. Получените резултати ясно показват и необходимостта от проучване на 

антимикробната активност на потенциално пробиотичните щамове чрез задължителното 

използване на повече от един щам на даден патогенен вид, за да се получат значими и 

еднозначни заключения за пробиотичния потенциал на всеки новоизолиран потенциално 

пробиотичен щам. 

Изследваните новоизолирани щамове на L. plantarum редуцират жизнеспособните клетки на 

патогените в смесена популация, в каквато се намират в храните и в гастроинтестиналния тракт, 

което потвърждава изследванията на Денкова З., Неделчева П., 2009 и Георгиева, 2010. Това на 

свой ред ще обезпечи микробиологичната безопасност на храните и равновесието в стомашно-

чревния канал. Нещо повече, високата концентрация на жизнеспособни клетки на 

лактобацилите ще осигури полезна флора, която попаднала с ферментиралите храни в 

храносмилателния тракт осъществява полагащата и се превантивна роля. 

2.3. Антибиотична устойчивост 

За определяне на профила на антибиотична резистентност на щамовете L. plantarum са 

използвани 22 от най-често използваните в клиничната практика антибиотици, групирани 

според механизма на действието си в 3 групи по дифузионния метод на Bauer, Kirby et al., 1966 

за 24 часa (Табл. 4).  

При лактобацилите е необходимо да се извършва скрининг за потенциално трансферуема 

резистентност към тетрациклин, рифампин, клиндамицин, еритромицин, гентамицин, 

хлорамфеникол [Danielsen et al., 2003]. 
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Таблица 4. Антибиотична резистентност на L. plantarum F3, L. plantarum LBRZ12, L. plantarum X2 

# 
Механизъм на 

действие 
Антибиотик Концентрация 

Lactobacillus plantarum 

F3, 

1,90.10
10

 

CFU/cm
3
 

LBRZ12, 

7,50.10
10

 

CFU/cm
3
 

X2, 

2,85.10
10

 

CFU/cm
3
 

1 
И

н
х

и
б

и
то

р
 н

а 

си
н

те
за

та
 н

а 

к
л
ет

ъ
ч

н
и

те
 с

те
н

и
 Penicillin P 10 E/диск R R R 

2 Azlocillin Az 75 µg/диск S S S 

3 Piperacillin P 100 µg/диск S S S 

4 Ampicillin A 10 µg/диск S SR R 

5 Oxacillin O 1 µg/диск R R R 

6 Amoxicillin Ax 25 µg/диск SR R R 

7 Vancomycin V 30 µg/диск R R R 

8 Cefamandole Cm 30 µg/диск R SR SR 

9 

И
н

х
и

б
и

то
р

 н
а 

б
ел

тъ
ч

н
и

я
 

си
н

те
з 

Tetracycline T 30 µg/диск SR R R 

10 Doxycycline D 30 µg/диск SR S SR 

11 Gentamicin G 10 µg/диск SR SR SR 

12 Streptomycin S 30 mg/диск R R SR 

13 Clindamycin Cl 2 µg/диск S S S 

14 Kanamycin K 30 µg/диск R SR SR 

15 Tobramycin Tb 10 µg/диск SR SR SR 

16 Amikacin Am 30 µg/диск SR SR SR 

17 Rifampin R 5 µg/диск S SR SR 

18 Lincomycin L 15 µg/диск R SR R 

19 Chloramphenicol C 30 µg/диск S S S 

20 Erythromycin  E 15 µg/диск S S S 

21 

И
н

х
и

б
и

то
р

 

н
а 

си
н

те
за

та
 

н
а 

Д
Н

К
 

и
/и

л
и

 н
а 

к
л
ет

ъ
ч

н
о

то
 

д
ел

ен
е Nalidixic acid Nx 30 µg/диск R R R 

22 Ciprofloxacin Cp 5 µg/диск R R R 

Легенда: R-резистентен, SR – интермедиерен (зона 7-16 mm), S –  чувствителен (зона >16 mm) 

 

Именно затова при щамове L. plantarum F3, L. plantarum LBRZ12 и L. plantarum X2 трябва да 

се извърши скрининг за потенциално трансферуема резистентност към гентамицин и 

тетрациклин, а при L.plantarum LBRZ12 и L.plantarum X2 – и към рифампин. 

2.4. Преживяемост в условията на стомаха и червата, т.е. да преживяват в условията на 

киселинното рН в стомаха и да са устойчиви на действието на жлъчния сок [Segal et al., 

1995]. 

Изследвана е устойчивостта на трите представителя на Lactobacillus plantarum към моделните 

условия на стомашно-чревния тракт: преживяемост при pH = 2 + пепсин, при pH= 4.5 + 

панкреатин и при pH = 7 + панкреатин. 

За времето на престой на храната във стомаха – 1.5 до 3 часа – в кисела среда 

(рН=2+пепсин) броят на жизнеспособните клетки на L.plantarum X2 се редуцира с 3.9 logN за 24 

часа. При pH=4.5 + панкреатин до 24
я
 час намаляването на броя на жизнеспособните клетки е с 

2.8 logN, а при pH=7 + панкреатин намаляването е с 2 logN (Фиг. 7). 

По-висока е степента на редукция на жизнеспособни клетки при pH=2 + пепсин при щам L. 

plantarum F3 и L. plantarum X2. При pH=4.5 + панкреатин с най-висока устойчивост се отличава 

L. plantarum X2, следван от L. plantarum F3 и L. plantarum LBRZ12. А към pH=7 + панкреатин 

по-чувствителни са L. plantarum F3 и L. plantarum LBRZ12. 
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Фиг. 7. Преживяемост на клетките на щам Lactobacillus plantarum X2 в условията на кисело pH=2 + пепсин, 

pH=4,5 + панкреатин и pH=7 + панкреати 

 

Жлъчните сали са съществен фактор, който оказва влияние върху преживяемостта на 

пробиотичните щамове в интестиналния тракт. Известно  е, че около три часа след приемането 

на храната концентрацията на жлъчни соли в тънките черва достига до около 0.3%. Това налага 

изследване на влиянието на жлъчните соли върху растежа на изследваните щамове в течна 

хранителна среда при различни концентрации на жлъчни соли 0%; 0.15%, 0.3%, 0.6%, и 1% при 

24 часово инкубиране. 

При щам L. plantarum X2 нарастване на броя на жизнеспособните клетки (0.3-0.7 logN) през 

първите 2-4 часа се наблюдава само при по-ниските концентрации на жлъчни соли (по-малки от 

0.3%) (Фиг. 8), след което броят на жизнеспособните клетки започва да намалява, като степента 

на редукция отново зависи от концентрацията на жлъчни соли в средата.  

 

 
Фиг. 8. Преживяемост на клетките на L. plantarum X2 при различни концентрации на жлъчни соли в средата 

 

Подобни изследвания са проведени и с другите два представителя на L. plantarum. Най-

устойчиви на присъствието на жлъчни соли в средата са клетките на щам L. plantarum X2, 
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следван от  L. plantarum LBRZ12 и L. plantarum F3 (Фиг. 23, Фиг. 25, Фиг. 26 и Фиг. 28 от 

дисертационната работа). 

2.5. Способност да се адхезират към епителните клетки или клетъчни линии 
Според редица автори повърхностно-разположените клетъчни белтъчни структури са 

щамово-специфичен белег. При лактобацилите са описани повърхностно разположени (S-layer) 

белтъци, с молекулна маса между 40 и 60 кDа [Kos, 2003; van der Mei, 2003]. Щамове L. 

plantarum F3, L. plantarum LBRZ12, L. plantarum X2 нямат повърхностно-разположени белтъци 

S-layer белтъци (Фиг. 29 от дисертационния труд). 

Определена е способността на щамове L. plantarum F3, L. plantarum LBRZ12 и L. plantarum 

X2 да адхезират към клетките на моделна монослойна неракова епителна клетъчна линия. 

 

 
Контрола 

 

 
L. plantarum X2 

Фиг. 9. Адхезия на щамове от L.plantarum  върху моделна монослойна неракова епителна клетъчна линия MDBK 

 

При контролата клетките са в плътен монослой, като техните очертания и междуклетъчни 

контакти са ясни. 
Когато се наблюдава адхезия на щамовете L. plantarum върху клетките на MDBK e налице не 

само видимо закрепване на клетките на щамовете L.plantarum върху клетките на монослоя, но и 

нарушения в неговата структура, както и отделени от него клетки. В случай на наблюдавана 
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зърнеста структура на монослоя, също може да се заключи, че е налице адхезия на клетки на 

лактобацили върху монослоя на нераковата моделна епителна клетъчна линия MDBK. 

Щам L. plantarum X2 адхезира към клетките на епителната клетъчна линия (Фиг. 9). Подобни 

изследвания са проведени и с другите 2 щама на L. plantarum. L. plantarum LBRZ12 и L. 

plantarum X2 адхезират към клетките на епителната клетъчна линия, докато L. plantarum F3 не 

се закрепва (Фиг. 30 от дисертационния труд).Щамовете L. plantarum LBRZ12, L. plantarum X2 и 

L. plantarum F3 са подходящи за включване в състава на пробиотици и функционални храни. 

2.6. Промишлено култивиране с получаване на концентрати с високо съдържание на 

жизнеспособни клетки; включване в гелни матрици (инкапсулиране) и запазване на 

активността в процеса на сублимационно сушене и в готовите продукти 
При култивирането на L. plantarum X2 в лабораторен биореактор и при статични условия се 

забелязва съществена разлика в развитието на щама при двата процеса за разлика от предходния 

щам. 

При култивирането в лабораторен биореактор L. plantarum X2 бързо навлиза в стационарна 

фаза подобно на предходния щам и на 12
я
 час се достига концентрация на жизнеспособни 

клетки от порядъка на 3.6х10
14

CFU/cm
3
 при титруема киселинност 54.04°Т.  

По време на лаг-фазата се наблюдава намаляване на окислително-редукциония потенциал, 

след което той започва непрекъснато да нараства до края на процеса (Фиг. 10а). При 

култивиране на L. plantarum X2 при статични условия, висока концентрация на жизнеспособни 

клетки се постига на 24
я
 час от началото на ферментацията - 5.10

14
CFU/cm

3
, като за това време 

титруемата киселинност нараства до 88.88°Т (Фиг. 10б). 

От получените резултати може да се нправи извода, че условията на култивиране в 

биореактора са по-благоприятни за развитието и растежа на изследвания щам. Потвърждение на 

това е значителното съкращаване на времето за навлизане на културата в стационарна фаза и 

достигане на висока концентрация на жизнеспособни клетки. Това потвърждава изследванията 

на Shiraldi, 2003, че при микроаерофилни условия се натрупва биомаса при по-ниска титруема 

киселинност и за по-кратко време, а при анаеробни условия – киселина. 
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Фиг. 10а) Периодично култивиране на щам L.plantarum 

X2 на среда LAPTg10-бульон в биореактор при 

непрекъснато разбъркване 

Фиг. 10б) Статично култивиране на щам  L. 

plantarum X2 на среда LAPTg10-бульон 

 

Култивиране е проведено и с другите два щама L. plantarum (Фиг. 34 и Фиг. 36 от 

дисертационния труд).  

При култивирането в биореактор се получава идеално смесване и процесът на култивиране 

протича при постоянни условия. Освен това повърхностната аерация, която се осигурява, е 

необходима за развитието на лактобацилите като микроаерофили. Тези причини мотивират 
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избора на на култивиране в биореактор с механично разбъркване в по-нататъшната ни работа по 

дисертационния труд. 

Щам L. plantarum X2 е култивиран в биореактор с работен обем 1.5 dm
3
 при непрекъснато 

разбъркване с честота 150 rpm при 30°С. С получената биомаса е осъществена имобилизация и 

лиофилизация в присъствие на високоестерифициран ябълков пектин и натриев алгинат и 

получените лиофилни препарати се съхраняват на стайна температура (20°С - 22°С), като е 

проследена преживяемостта на клетките на лактобацилите в продължение на 12 месеца. 

В процеса на съхранение в продължение на 12 месеца при стайна температура при 

еднощамовия концентрат съдържанието на жизнеспособни клетки е над 10
9
CFU/g (Фиг. 11). 

Според Wolfson, 1999 това е необходимото количество клетки на пробиотичните бактерии, за да 

осъществят полагащата им се превантивна роля. 

Получените резултатите доказват, че една от основните цели при разработката и получаването 

на лиофилизирани концентрати с висока преживяемост на полезните микроорганизми след 

лиофилизацията е постигната: броят на лактобацилите преди лиофилизацията е над 10
13

CFU/cm
3
 - 

10
14

CFU/cm
3
, а след лиофилизация - над 10

13
CFU/cm

3
; концентрацията на пропионовокиселите 

бактерии преди лиофилизацията е над 10
14

CFU/cm
3
, а след лиофилизация - над 10

13
CFU/cm

3
. Този 

резултат показва ефективността на използваните хидроколоиди - комбинираната хидроколоидна 

матрица – натриев алгинат + високоестерифициран ябълков пектин в качеството на носител за 

имобилизация и криозащитна среда, както и на другите източници на биологично активни вещества 

в състава на лиофилизатите. Освен, че представлява високоактивен биологичен комплекс в състава 

на лиофилизираните концентрати, използваните хидроколоиди се оказват
 

и високоефективни 

криопротектори в процеса на тяхното замразяване и сублимационно сушене. Вероятно, под 

формата хидроколоидни матрици за имобилизация на културите те създават възможност за: 

стабилизиране в значителна степен на ензимната активност на имобилизираните клетки; стабилизиране 

и цялостно повишаване активността на имобилизираната пробиотична система, което се отразява 

благоприятно и върху тяхната преживяемост след лиофилизация и при съхранение. 

 

 
Фиг. 11. Преживяемост на L. plantarum X2 при лиофилизация и съхранение при 

20°С - 22°С в продължение на 12 месеца 
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Получените положителни резултати, свързани с високата преживяемост на лактобацили в 

лиофилизираните препарати се дължат на оптималното програмиране на цялостния технологичен 

процес - условия на замразяване, приложение на подходящи криозащитни среди, режимни параметри 

на сублимационно сушене, правилно определена продължителност на цикъла, което обезпечава ниско 

остатъчно влагосъдържание в крайния продукт и съответно - резистентност към приложените 

термични процеси и удължаване срока на съхранение на лиофилизираните биопродукти. 

Отсъствието на патогенни микроорганизми и ниското остатъчно влагосъдържание на новите 

лиофилизирани биопродукти са фактори за продължителната им съхраненяемост - през 

наблюдавания 12-месечен период не се наблюдават нежелани промени в качествените им 

показатели и настъпват несъществени изменения в преживяемостта на полезната микрофлора. 

*     *     * 

В резултат на проведените изследвания по определяне на пробиотичните свойства на щамове 

L. plantarum могат да се обобщят следните изводи: 

1. Щамовете L. plantarum преживяват в моделни условия на храносмилане, като запазват 

висока концентрация на жизнеспособни клетки.  

2. Щамовете L. plantarum не притежават повърхностни белтъци. 

3. Щамовете L. plantarum проявяват висока антимикробна активност спрямо патогенни 

микроорганизми, причинители на хранителни токсикоинфекции и интоксикации. 

4. Адхезията на щамовете L. plantarum към моделна монослойна неракова клетъчна линия 

MDBK е щамовоспецифичен белег. 

5. При периодично култивиране в биореактор с непрекъснато разбъркване щамовете 

L.plantarum натрупват висока концентрация жизнеспособни клетки, която се запазва в процеса 

на лиофилизация и съхранение при стайна температура (20-22ºС) в продължение на 12 месеца. 

3. Технологични характеристики на щамове от род Lactobacillus  
Според Богатырева et al., 1999 в производството на кисело тесто за хляб, освен влаганите 

лактококи могат да се използват мезофилни хомо- и хетероферментативни лактобацили. Редица 

научни колективи са установили, че хляб с най-добри характеристики се получава при 

използването на симбиотични закваски от селекционирани хомо- и хетероферментативни 

млечнокисели бактерии. Поради това изследванията по разработването на закваски за кисело 

тесто за ръжен и пшеничен хляб продължават с факултативно хетероферментативните видове L. 

plantarum (L. plantarum F3, L. plantarum X2, L. plantarum LBRZ12) и L. paracasei (L. paracasei 

PX3, L. paracasei RN5, L. paracasei LBRC11), както и облигатно хетероферментативните видове 

L. fermentum (L. fermentum LBRH9, L.fermentum LBRH10, L. fermentum Z14), L. brevis (L. brevis 

LBRZ7, L.brevis LBRZ8, L. brevis X1), L. buchneri LBRZ6 и L. sanfranciscensis R.  

3.1. Определяне на ензимния профил на щамове от род Lactobacillus  

Изследван е ензимният профил на L. fermentum LBRH9, L. fermentum LBRH10 от човешки 

произход; L. buchneri LBRZ6, L. brevis LBRZ7, L. brevis LBRZ8, L. plantarum LBRZ12, изолирани 

от ферментирали зеленчуци; L. paracasei LBRC11, изолиран от домашно приготвено сирене; L. 

paracasei PX3, L. paracasei RN5, L. plantarum X2, L. sanfranciscensis R, изолирани от спонтанно 

ферментирало кисело тесто, с помощта на кит системата API ZYM (Фиг. 31, Фиг. 32, Фиг. 33 от 

дисертационния труд). Включените в изследването щамове от род Lactobacillus се 

характеризират с богат ензимен апарат, което ги прави подходящи за включване в състава на 

закваски за кисело тесто за производството на хляб.  

Тестото се характеризира с високо съдържание на нишесте, разграждането на което става от 

амилолитични ензими. Важно е да се знаят възможностите на лактобацилите да го разграждат. 

Във връзка с това е изследвано наличието на амилолитична активност на посочените щамове 

лактобацили. 

Данните от четирикратно повторените опити показват съществени междущамови различия по 

отношение на способността на отделните щамове да синтезират амилолитични ензими. Всички, 
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включени в изследването щамове лактобацили се характеризират с амилолитична активност. 

Изключение правят L. buchneri LBRZ6, L. sanfranciscensis R и L. fermentum LBRH10 (Табл. 7 от 

дисертационния труд). 

Белтъците на тестото в голяма степен определят структурно-механичните свойства на хляба. 

Във връзка с това е изследвано наличието на протеолитична активност на посочените щамове от 

род Lactobacillus по метода на дифузия в агар. 

Паралелно се определя протеолитичната активност на културалната течност (КТ), 

безклетъчната супернатанта (БСН) и клетъчната суспензия във физиологичен разтвор (КСФР) 

на всеки от щамовете лактобацили, включени в изследването.  

Представителите на видовете L. brevis, L. fermentum, L. paracasei,  L.plantarum, L. buchneri и L. 

sanfranciscensis се характеризират с протеолитична активност (Табл. 8 от дисертационния труд). 

Получените данни за диаметрите на хидролизните зони на културалните течности (КТ), 

безклетъчните супернатанти (БСН) и на клетъчните суспензии във физиологичен разтвор 

(КСФР) показват, че наблюдаваната протеолиза се дължи, както на продуцирането на 

индуцируеми протеолитични ензими от клетките на щамовете лактобацили, така и на киселинна 

хидролиза, резултат от продуцираните от щамовете млечна, оцетна и други органични 

киселини. 

3.2. Определяне на чувствителността на сапрофитни микроорганизми и представители 

на род Lactobacillus към калциев пропионат и калиев сорбат 

При производството на храни като консерванти намират приложение неорганични и 

органични съединения. Като неорганични консерванти се използват нитрати, нитрити, серен 

диоксид, бисулфиди, метабисулфиди, натриев хлорид и други. Като органични консерванти - 

сорбинова киселина и солите й, бензоената киселина и бензоатите, както и органични киселини 

-  оцетна, млечна, пропионова, фумарова, лимонена киселина и техни соли и антибиотици. 

Стремежът на хлебопроизводителите е насочен към подобряване на органолептичните 

показатели на хляба - цвят, обем, характерни вкусови качества и максимална трайност. Наред с 

това е важно постигането на оптимален баланс между качество и себестойност при съблюдаване 

на новите изисквания към хляба и здравословното хранене. Върху тези показатели благоприятно 

влияят киселите теста от хомо- и хетероферментативни мезофилни млечнокисели бактерии.  

Образуваните оцетна и млечна киселина при влагането на мезофилни млечнокисели бактерии 

в производството на хляб обезпечава по-висока трайност и безопасност на тестените продукти и 

намалява необходимостта от използването на химични консервиращи агенти. 

При производството на хляб и тестени изделия най-често се прилагат като консервиращи 

агенти калциев пропионат (Е 281) и калиев сорбат (Е 202). Ето защо е определено действието на 

тези вещества върху растежа на лактобацилите и на някои сапрофитни микроорганизми.  

Изследваните щамове лактобацили са устойчиви на присъствието на използваните 

консерванти при концентрации до 0.3%, което позволява включването им в състава на закваски 

за кисело тесто за хляб, дори едновременно с изследваните консерванти (Табл. 9 от 

дисертационния труд).  

Калциевият пропионат и калиевият сорбат не потискат растежа и развитието на S. cerevisiae, 

поради което те са най-често използваните консерванти в хлебопроизводството. Двата 

консерванта инхибират B. subtilis и Rhizopus sp., а калиевият сорбат потиска и A. niger и 

Penicillium sp., като логично по-високите  концентрации са с по високо инхибиращо действие 

срещу сапрофитите (Табл. 10 от дисертационния труд). 

3.3. Антимикробна активност на щамове от род Lactobacillus спрямо сапрофитни 

микроорганизми 

В серия от опити е изследвана антимикробната активност на селекционираните щамове от 

род Lactobacillus спрямо сапрофити. За целта се използва културална течност (КТ), получена 

след 24часово култивиране на среда LAPTg10, за да се определи инхибиращия ефект на 



24 

 

клетките на щамовете върху тест-микроорганизмите; безклетъчна супернатанта (БСН) без 

корекция на рН (с кисело рН), за да се определи инхибиращото влияние на синтезираните и 

натрупани в средата млечна и други ораганични киселини от лактобацилите върху растежа и 

развитието на сапрофитните микроорганизми. Паралелно е отчетена активността на 

неутрализираната до рН=6,5 безклетъчна супернатанта (НБСН), за да бъде елиминиран 

инхибиращия ефект на продуцираните от лактобацилите млечна и други органични киселини и 

за да се изследва качествено способността на изследваните щамове лактобацили да продуцират 

и други вещества с антимикробен характер, които да потискат сапрофитите. Продължителността 

на инкубиране е от 48 до 96 часа при 30°C и/или 37°C. Посочените стойности са в mm. 

Диаметър на ямка - 7 mm. Резултатите от тези опити са обобщени в Табл. 11 и Табл 12 от 

дисертационния труд.  

Включените в изследването щамове лактобацили потискат B. subtilis, Penicillium sp., A.niger и 

Rhizopus sp., но не и производствения щам хлебни дрожди S. cerevisiae при температура 30ºС, 

каквато е температурата на приготвяне и презамесване на киселите теста и температурата на 

втасване на хляба. Това прави проучваните щамове лактобацили подходящи за включване в 

състава на закваски за кисело тесто за хляб. 

При изследването на антимикробната активност на всеки щам от род Lactobacillus спрямо 

всеки включен в експеримента сапрофит културалната течност има по-голяма антимикробна 

активност в сравнение с тази на супернатантата, което означава, че лактобацилите потискат 

сапрофита чрез продуцираните млечна и други органични киселини, както и чрез други 

вещества с антимикробен характер. 

Наблюдаваните различия при щамовете от видовете L. paracasei, L.plantarum, L. brevis, L. 

fermentum потвърждават необходимостта от задължителна оценка на антимикробната активност 

на културите, предназначени за включване в състава на закваски за хлебопроизводството. 

4. Възможности за приложение на щамове лактобацили в закваски за пшеничен хляб 

4.1. Подбор на щамове  

От съществено значение е лактобацилите за кратко време да натрупат висока концентрация 

на жизнеспособни клетки за осъществяване на целенасочен ферментационен процес. Ето защо е 

изследвана размножителната способност на щамове L. brevis LBRZ7, L. fermentum LBRH9, 

L.paracasei LBRC11 и L. plantarum LBRZ12 да се развиват в тесто, да достигат високо 

съдържание на жизнеспособни клетки и да натрупват органични киселини. Затова от всеки щам 

лактобацили е приготвено еднощамово кисело тесто, като са използвани 48-часови културални 

суспензии (Табл. 5). 
 

Таблица 5. 

Титруема киселинност и концентрация на жизнеспособни клетки на 48-часовите културални суспензии на четирите 

щама лактобацили 

Щам TK, ºT N, CFU/cm
3
 

Lactobacillus brevis LBRZ7 157,08 5,2.10
12

 

Lactobacillus paracasei LBRC11 75,48 8,0.10
10

 

Lactobacillus fermentum LBRH9 118,93 1,3.10
13

 

Lactobacillus plantarum LBRZ12 116,69 2,4.10
12

 

 

Проследено е изменението на концентрацията на живи клетки в еднощамовите кисели 

теста, титруемата киселинност и органолептичните характеристики при ежедневно 

презамесване в продължение на 96 часа при 30°С (Фиг. 11 и Табл. 6). И четирите щама 

лактобацили се развиват на брашнена маса, достигайки 10
14

-10
15

CFU/cm
3
 жизнеспособни 

клетки до 96
я
 час и киселинността на получените теста нараства до стойности над 10°Н. 
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Фиг. 11. Изменение на концентрацията на жизнеспособни клетки на лактобацили в еднощамовите 

кисели теста при ежедневно презамесване в продължение на 96 часа 
 

Таблица 6. 

Органолептична оценка и изменение на общата титруема киселинност (ТТА, °Н) на еднощамовите кисели теста при 

ежедневно презамесване в продължение на 96 часа 

 
   

Време [h] 

           

Щам     

0 24 48 72 96 

ТТА, 
°Н 

Органолептична 
оценка 

ТТА, 
°Н 

Органолептична 
оценка 

ТТА, 
°Н 

Органолептична 
оценка 

ТТА, 
°Н 

Органолептична 
оценка 

ТТА, 
°Н 

L. brevis  

LBRZ7 
1.7 Мек млечен аромат 5.7 

Мек млечен 

аромат 
11.2 

Видимо 

увеличаване на 

обема на 
закваската, повече 

от L. fermentum 

LBRH9; образува 
голямо количество 

CO2 

11.14 

Тръгнала е дрождева 

ферментация (диви 
дрожди) 

10.4 

L. paracasei 

LBRC11 
1.4 

Млечен аромат; 

долавя се и лек 
аромат на мед 

8.1 
Млечен и мек 

аромат 
10.9 

Усеща се млечна 

нотка 
10.4 

L. paracasei LBRC11 и 

L. plantarum LBRZ12 
имат сходен аромат, 

но L. paracasei 

LBRC11 е с малко по-
млечен аромат 

10.08 

L. fermentum 

LBRH9 
1.8 

Остър аромат; най-

близък до 
L.plantarum LBRZ12 

5.3 

По-близък до L. 

brevis LBRZ7, но 
по-слаб от него 

9.76 

Видимо 

увеличаване на 
обема на 

закваската; 

образува голямо 
количество CO2 

10.64 Най-слаб аромат 10.2 

L. plantarum 

LBRZ12 
1.74 

Аромат, характерен 
за началото на 

процеса; усеща се 

леко кисела нотка 

10.7 

Усеща се 

киселата нотка, 
но се различава 

по типаж и 

мирис от всички 
щамове 

10.4  10.14 

L. paracasei LBRC11 и 

L.plantarum LBRZ12 
имат сходен аромат, 

но L. plantarum 

LBRZ12 е със 
сиренарски аромат 

10.22 

Особености  

L.fermentum LBRH9 

и L. brevis LBRZ7 

образуват CO2 и са с 
видимо по-голям 

обем от другите две 

закваски 

 

Всички щамове 
са по-различни 

от 24тия  час като 

типаж и сила на 
аромата 

 

Всички закваски 

по сила и аромат 

са еднакви; 
ароматът при 

всички наподобява 

сирене 
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По отношение на изменението на аромата на еднощамовите кисели теста е установено, че до 

24
я
 час всяко от четирите кисели теста се характеризира със специфичен аромат, но щамове 

L.fermentum LBRH9 и L. brevis LBRZ7 продуцират CO2 и обемът на киселите теста на тези два 

щама е видимо по-голям от обема на другите две кисели теста. 

На 48
я
 час при ежедневно презамесване и четирите еднощамови кисели теста са с различен 

типаж и сила на аромата в сравнение с 24
я
 час. До 72

я
 час киселите теста са с идентичен сиренен 

аромат, който се запазва до 96
я
 час (Табл. 6). 

4.2. Създаване на симбиотични закваски  

На базата на четирите щама лактобацили, чрез смесване в определено съотношение са 

създадени 2 закваски за пшеничен хляб. Първата комбинация включва щамовете L. plantarum 

LBRZ12, L. paracasei LBRC11, L. brevis LBRZ7 и L. fermentum LBRH9 в съотношение съответно 

2:1:1:1, а втората – L. brevis LBRZ7 и L. paracasei LBRC11 в съотношение 7:3. Щамовете на 

L.brevis и L. plantarum са включени в състава на двете комбинации, понеже е установено, че тези 

видове имат най-подходящи профили на вкусово-ароматните компоненти за включване в 

състава на закваски за кисело тесто за хляб [Gobbetti et al., 1995]. Концентрацията на инокулума 

на комбинацията „Смес” е 5.0х10
9
CFU/cm

3
, а тази на комбинацията “L.brevis LBRZ7 / L. 

paracasei LBRC11” е 9.5х10
8
CFU/cm

3
. Проследени са натрупването на биомаса и промяната на 

киселинността на киселите теста при ежедневно презамесване. На 48
я
 час към всяко кисело 

тесто се добавят 0.1% хлебни дрожди (S. cerevisiae). Резултатите от паралелните изследвания на 

двете закваски за пшеничен хляб са показани на Табл. 7. 

Четирите щама в състава на закваската се развиват съвместно с натрупване на висока 

концентрация на живи клетки (над 10
10

CFU/g) на лактобацили и повишаване на титруемата 

киселинност до 17,3°Н (пшенична закваска „Смес”) (Фиг. 15а), Табл. 7). При другата закваска 

титърът на жизнеспособните клетки достига до 10
14

 CFU/g, а титруемата киселинност е по-

ниска с 1°Н (Фиг. 12б), Табл. 7). 

 

  
Фиг. 12а) Изменение на концентрацията на жизнеспособни 

клетки на лактобацили съдържащата се микрофлора в пшенична 

закваска „L.brevis LBRZ7 / L.paracasei LBRC11” в продължение 

на 96 часа 

Фиг. 12б) Изменение на концентрацията на жизнеспособни 

клетки на лактобацили съдържащата се микрофлора в пшенична 

закваска „Смес” в продължение на 96 часа 

Таблица 7.  

Изменение на общата титруема киселинност (ТТА, °Н) при ежедневно презамесване в продължение на 96 h 

 

Време, h 

 

Закваска 

0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

Пшенична закваска „Смес” 2.5 9.0 10.4 12.7 17.3 

Пшенична закваска „L.brevis LBRZ7 / L.paracasei LBRC11” 2.94 8.8 10.4 15.0 16.4 
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При определяне на микробиологичния статус на двете кисели теста не са установени 

плесенни спори. Освен това чрез образуваните метаболити лактобацилите от състава на 

закваските потискат дивите дрожди, които попадат в киселите теста с брашната (Фиг. 12а) и 

Фиг. 12б). Тази им способност е от особено значение при ферментацията на тестото за хляб и за 

продължително презамесване на киселите теста (6 - 9 месеца). 

Проведен е органолептичен анализ на двете кисели теста. За 48 до 72 часа култивиране с 

презамесване и при двете закваски се достига нормалната консистенция за кисело тесто с 

приятен млечнокисел аромат, по-силно изразен при закваска „L.brevis LBRZ7 / L.paracasei 

LBRC11” (Табл. 8).  
 

Таблица 8. 

Органолептична оценка на киселите теста с двете закваски в процеса на ежедневно презамесване в 

продължение на 96 часа 
 Проба Външни белези Аромат 

0 h 
1. Смес   

2. LBRZ7/ LBRC11   

24 h 

1. Смес Оводнено Нормален за началото на процеса 

2.  LBRZ7/ LBRC11 Оводнено 
Нормален за началото на процеса; близък до 

аромата на сместа, но малко по-сладникав 

48 h 

1. Смес 
С рядка 

консистенция 

Нормален за началото на процеса; млечен 

аромат 

2.  LBRZ7/ LBRC11 Оводнено 
Нормален за началото на процеса; близък до 

аромата на сместа, но е малко по-силен 

72 h 
1. Смес Нормална 

консистенция 

Еднакъв типаж, но ароматът на сместа е по-

слаб 2.  LBRZ7/ LBRC11 

96 h 

1. Смес 
Нормална 

консистенция 

Млечнокисел аромат 

2.  LBRZ7/ LBRC11 
Млечнокисел аромат; близък до аромата на 

сместа, но е малко по силен 

 

Определена е антимикробната активност на двете кисели теста на 96
я
 час срещу 

сапрофитните микроорганизми: бактерии – B. subtilis; плесени – A. niger, Rhizopus sp., 

Penicillium sp., както и срещу хлебните дрожди S. cerevisiae (Табл. 9). 

 
Таблица 9. 

Антимикробна активност на двете 96-часови кисели теста срещу B. subtilis, A. niger, S. cerevisiae, 

Penicillium sp. и Rhizopus sp. d [mm] ямка = 6 mm 
Кисело тесто 

 

Сапрофит 

Смес, dзона, mm 
L.brevis LBRZ7 / L. paracasei 

LBRC11, dзона, mm 

Bacillus subtilis 3,5x10
5
 CFU/cm

3
 15,0 15,0 

Aspergillus niger 6,4 x10
4
 CFU/cm

3
 10,5 10,0 

Saccharomyces cerevisiae 8x10
4 
CFU/cm

3
 - - 

Penicillium sp. 8x10
4
 CFU/cm

3
 15,0 15,0 

Rhizopus sp. 3,2 x10
4
 CFU/cm

3
 10,5 10,0 

 

И двете кисели теста не потискат растежа и развитието на производствения щам хлебни 

дрожди, но притежават антимикробна активност към включените в изследването сапрофити, 

като по-силно инхибиращо действие демонстрира кисело тесто „Смес”. 
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В значима степен антимикробната активност на комбинациите срещу сапрофитните 

микроорганизми се дължи на присъствието на щамове от вида L. plantarum, които потискат 

растежа на предизвикващия „картофена болест” B. subtilis, благодарение на продуцираните от 

L.plantarum бактериоцини и органични киселини, което потвърждава резултатите, получени и в 

редица други лаборатории [Corsetti et al., 1996; Pepe et al., 2004; Pepe et al., 2003; Rosenquist and 

Hansen, 1998]. 

4.3. Апробация на закваските за пшеничен хляб в производствени условия 

С така приготвените закваски с установено съотношение на лактобацили е определено 

количеството на влагане на киселото тесто в проценти, за да се образува главно тесто. За 

изпичането на хляб се използва закваска на 96
я
 час в различно процентно съотношение, което се 

определя спрямо грамажа на използваното брашно.  

Осъществено е замесване и изпичане на пшеничен хляб с различен процент на включване на 

всяко от двете 96-часови кисели теста с двете закваски: 5% и 7% с кисело тесто със закваска 

„Смес” и 5%, 7% и 10% с кисело тесто със закваска „L.brevis LBRZ7 / L.paracasei LBRC11”.  

Приготвен е и контролен хляб (без закваска). Данните, окачествяващи ферментацията на 

тестото, неговата здравина и еластичност, късовете хляб преди и след изпичане, вкус, аромат и 

др. са показани на Табл. 10, Фиг. 13а) и Фиг. 13б).  

Изпечените варианти хляб с различно процентно включване на двете 96-часови кисели теста 

са оценени по 6 критерия: аромат, вкус, мекота на средината, цвят на средината, цвят на кората 

и обем на хляба (Фиг. 13а) и Фиг. 13б). Опитните данни сочат ускоряване на процеса на 

ферментация. Присъствието на щамове на L. plantarum в закваските увеличава 

ферментационната активност на тестото, което е потвърждава изследванията на Coppola et al., 

1998; Pepe et al., 2004.  

Получените със закваските теста са по-здрави, по-еластични,  късовете хляб са по-високи. 

Установено е, че хляб с по-добри технологични и органолептични показатели – по-висок обем, 

по-добър вкусово-ароматен комплекс и по-светла и мека средина се получава при използването 

на кисело тесто с четирищамова закваска “Смес” при влагане на 7% кисело тесто. Щамовете от 

закваската потискат „дивите” дрожди и плесенните спори, идващи от брашната. 

 

  
Фиг. 13а) Оценка на вариантите пшеничен хляб, 

приготвени с кисело тесто със закваска „Смес” 

Фиг. 13б) Оценка на вариантите пшеничен хляб, 

приготвени с кисело тесто със закваска „L. brevis LBRZ7 / 

L. paracasei LBRC11” 

 

 



29 

 

Таблица 10. 

Показатели, характеризиращи реологията на тестото, вкуса и аромата на хляба, приготвен със закваски на 96 h 

Проба 1 2 3 4 5 6 

Рецептура в проценти 

спрямо количеството на 

брашното 

Брашно 

Мая- 2 % 

Вода-  55% 

Сол- 1.5% 

Брашно 

Мая- 2 % 

Вода-  55 % 

Сол- 1.5 % 

Закваска -5 % 

Брашно 

Мая- 2 % 

Вода-  55 % 

Сол- 1.5 % 

Закваска -7 % 

Брашно 

Мая- 2 % 

Вода-  55 % 

Сол- 1.5 % 

Закваска -10 % 

Брашно 

Мая- 2 % 

Вода-  55 % 

Сол- 1.5 % 

Закваска -5 % 

Брашно 

Мая- 2 % 

Вода-  55 % 

Сол- 1.5 % 

Закваска -7 % 

Закваска Контрола (без закваска) LBRZ7/ 

LBRC11    5% 

LBRZ7/ 

LBRC11     7% 

LBRZ7/ 

LBRC11     10% 

Смес  

5% 

Смес  

7% 

Брашно тип 500 500 500 500 500 500 

Количество на водата 

[%] 

53 51 50 48 51 50 

Температура на тестото 

[ºС] 

29.1 28.4 29.5 29.4 27.8 28.2 

Късове преди изпичане   3~4  5~6  

Подем на тестото [cm] 9.0 9.0 9.2 9.2 9.0 9.0 

Изпичане (горна кора) Нормално Нормално Нормално Нормално Нормално Нормално 

Мирис на хляба  По-остър аромат, но 4 е с най-остър С най-приятен и силен аромат, 

наподобяващ прясно изпечен 

хляб 

Киселинност на хляба 

[ºН] 

1.2 1.3 1.4 1.4 1.2 1.3 
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В практиката е отбелязана тенденция на повишена осемененост на брашната с плесенни 

спори и спори на Bacillus sp. Получават се тестени продукти, които са с твърде кратък срок 

на съхранение, поради плесенясване и бактериална развала, известна още като „картофена 

болест”. Това води до големи икономически загуби за производителите, като в същото 

време консуматорите са изложени на здравословен риск. Тези проблеми са особено 

изострени при затопляне на времето. Предотвратяването на плесенната и бактериална 

развала на хляба и хлебните изделия става чрез прилагането на различни методи, но 

добавянето на кисело тесто е единственият вариант, който отговаря на информираното 

потребителско търсене на безопасни храни, които са минимално обработени и без химични 

добавки. 

Необходимо бе да се установи концентрацията на добавяне на кисело тесто към 

главното тесто по време на производството на хляб за получаването на хляб и хлебни 

изделия с удължен срок на годност без консерванти, както и без да се влошават 

характеристиките на произведените продукти при използване на осеменени брашна (над 

10
5
CFU/g). 

Щамове L. plantarum F3, L. fermentum Z14, L. paracasei PX3, L. plantarum X2, L.paracasei 

RN5 са изолирани от естествено ферментирало кисело тесто. Те, заедно с щамове 

L.paracasei LBRC11, изолиран от домашно сирене, и L. brevis LBRZ7, изолиран от 

естествено ферментирали зеленчуци, за които бе доказано, че могат да се развиват в 

брашнена среда са използвани за създаването на 8 нови комбинации за закваски за кисело 

тесто за пшеничен и ръжено-пшеничен хляб (Табл. 11).  

Комбинациите са препосявани ежедневно в среда MRS-бульон в продължение на 96 

часа, като е проследено изменението на титруемата киселинност и концентрацията на 

жизнеспособни клетки на лактобацили. Резултатите от тези изследвания са отразени на 

Табл. 11. 

При осемте комбинации са налице симбиотични взаимоотношения между включените в 

тях щамове. Четирите щама във всяка комбинация се развиват съвместно с натрупване на 

висока концентрация на живи клетки (над 10
11

CFU/cm
3
 – 1.10

11
 CFU/cm

3
 за комбинация 

3.1. до 6,1.10
13

CFU/cm
3
 за комбинация 1.2.) на лактобацили и повишаване на титруемата 

киселинност до над 100°Т (102,94°Т за комбинация 2.2. до 147,39°Т за комбинация 1.1.). 

Определена е антимикробната активност на осемте комбинации на 96
я
 час срещу 

сапрофитни микроорганизми (Табл. 12). Потвърждава се  че наблюдаваната антимикробна 

активност на комбинациите срещу сапрофитните микроорганизми се дължи на 

присъствието на щамове от вида L. plantarum, които потискат растежа на предизвикващия 

„картофена болест” B. subtilis, благодарение на продуцираните от L. plantarum 

бактериоцини и органични киселини. 

Киселите теста потискат B. subtilis, Penicillium sp., A. niger и Rhizopus sp., но не потискат 

Saccharomyces cerevisiae, като най-висока антимикробна активност има кисело тесто с 

комбинация 4.2., следвана от комбинация 3.2., комбинация 1.1. и комбинация 2.2. (Табл. 

14). Въз основа на получените резултати за антимикробната активност е установено, че 

кисело тесто с комбинация 4.2. проявява най-високо инхибиращо действие. 

В производствени условия са апробирани Комбинация 1.1., Комбинация 2.2., 

Комбинация 3.2. и Комбинация 4.2. Те са включени в състава на кисели теста, които се 

презамесват ежедневно в продължение на 96 часа. Проследено е изменението на 

киселинността при презамесване през 24 часа и на концентрацията на жизнеспособни 

клетки на лактобацили на 0 и 96
я
 час. Резултатите от тези изследвания са обобщени в Табл. 

13. 
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Таблица 11. 

Изменение на титруемата киселинност и концентрацията на жизнеспособни клетки на лактобацили 

на комбинациите при ежедневно препосяване в продължение на 96 часа 

Комбинация 

0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

N 

[CFU/cm
3
] 

TK [
0
T] TK [

0
T] TK [

0
T] TK [

0
T] TK [

0
T] 

N 

[CFU/cm
3
] 

1.1. 

L.paracasei LBRC11: L.plantarum F3 : 

L.brevis LBRZ7 : L.fermentum Z14 = 1 : 

1 : 1 : 1 

3x109 63.49 108.84 139.68 141.49 147.39 

 

5.5x1012 

 

1.2. 
L.paracasei LBRC11: L.plantarum F3 : 

L.brevis LBRZ7 : L.fermentum Z14 = 1 : 2 

: 1 : 1 

1.1x109 58.96 115.19 133.78 137.41 140.59 6.1x1013 

2.1. 

L.paracasei PX3: L.plantarum X2 : 

L.brevis LBRZ7 : L.fermentum LBRH10 

= 1 : 1 : 1 : 1 

3x108 51.7 71.2 86.62 97.5 103.85 2.2x1012 

2.2. 

L.paracasei PX3: L.plantarum X2 : 

L.brevis LBRZ7 : L.fermentum LBRH10 

= 1 : 2 : 1 : 1 

9x108 50.79 72.11 82.54 96.14 102.94 2.8x1012 

3.1. 

L.paracasei RN5: L.plantarum F3 : 

L.brevis LBRZ7 : L.fermentum Z14 = 1 : 1 

: 1 : 1 

6x109 51.7 106.57 117 133.33 149.2 1x1011 

3.2. 

L.paracasei RN5: L.plantarum F3 : 

L.brevis LBRZ7 : L.fermentum Z14 = 1 : 

2 : 1 : 1 

1.4x109 58.96 107.93 132.42 136.5 151.92 5x1012 

4.1. 

L.paracasei RN5: L.plantarum X2 : 

L.brevis LBRZ7 : L.fermentum LBRH10 
= 1 : 1 : 1 : 1 

2.7x109 49.89 88.43 91.61 110.2 117.46 5.7x1012 

4.2. 

L.paracasei RN5: L.plantarum X2 : 

L.brevis LBRZ7 : L.fermentum LBRH10 

= 1 : 2 : 1 : 1 

5x108 54.42 83.44 101.13 112.01 117.91 2x1011 

 
Таблица 12. 

Антимикробна активност (dзона, mm) на осемте комбинации срещу сапрофитни микрооргазнизми – B. subtilis, 

S. cerevisiae, A. niger, Rhizopus sp., Penicillium sp. dямка - 7 mm. Концентрация на жизнеспособни клетки на 

лактобацили в комбинациите -  10
11

CFU/cm
3
 

Комбинация 
B. subtilis 

1.9x10
5
CFU/cm

3
 

S.cerevisiae 

2.4x10
5
CFU/cm

3
 

A. niger 

1.2x10
5
CFU/cm

3
 

Rhizopus sp. 

1.2x10
5
CFU/cm

3
 

Penicillium sp. 

3.5x10
5
CFU/cm

3
 

1.1. 15  - 10 14 16 

1.2. 14 - 13 11 16 

2.1. 12 - 13 12 17 

2.2. 10 - 12 12 16 

3.1. 14 - 12 12 16 

3.2. 14 - 10 11 16 

4.1. 12 - 11 10  16  

4.2. 12 - 10 11 16 
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Таблица 13. 

Изменение на киселинността (TTA, °H) и на концентрацията на жизнеспособни клетки на лактобацили при презамесване през 24 часа 

Комбинация 

0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

N [CFU/cm3] 
TTA, 

[°Н] 
Аромат 

TTA, 

[°Н] 
Аромат 

TTA, 

[°Н] 
Аромат 

TTA, 

[°Н] 
Аромат 

N 

[CFU/cm3] 

1.1. 

L.paracasei LBRC11: 

L.plantarum F3 : L.brevis 

LBRZ7 : L.fermentum Z14 

= 1 : 1 : 1 : 1 

<107 13.8 

Външен 

вид – 2.2 и 

4.2 са най-

оводнени 

Аромат – 

характерен 

за начало 

на процеса; 

с ясно 

изразен 

силен 

млечнокис

ел аромат, 

леко 

сладникав 

при проби 

2.2 и 4.2. 

13 

Външен вид – 

2.2. и 4.2. са с 

най-силен 

аромат, който 

е по-скоро на 

алкохолна 

ферментация. 

Проби 1.1. и 

3.2. спокоен 

външен вид, 

при тях се 

усеша повече 

млечнокиселат

а 

ферментация, 

а при 3.2. и 

оцетната 

ферментация. 

14 

Външен вид – 2.2. и 

4.2. са с малки 

мехурчета CO2 по 

повърхността, а 1.1. 

и 3.2. са спокойни. 

Аромат – при 1.1. и 

3.2. е по-

млечнокисел, докато 

2.2. и 4.2. са по-

различни от 1.1. и 

3.2.  Както и 

предния ден се 

усеща алкохолна 

ферментация, която 

при 4.2. е по-силна, 

отколкото при 2.2. 

14.6 

Външен вид – 

леко оводняване 

по повърхността 

на всички. Без 

разлика между 

тях. 

Аромат – всички 

са с типичен 

млечнокисел 

аромат. При 1.1. 

се усеща малко 

по-остра нотка, a 

при 2.2. и 4.2. 

много мек 

млечен аромат. 

1x1013 

2.2. 

L.paracasei PX3: 

L.plantarum X2 : L.brevis 

LBRZ7 : L.fermentum 

LBRH10 = 1 : 2 : 1 : 1 

8x107 10.4 11.2 13 15 2.6x1011 

3.2. 

L.paracasei RN5: 

L.plantarum F3 : L.brevis 

LBRZ7 : L.fermentum Z14 

= 1 : 2 : 1 : 1 

7x107 13 13 15.4 14.4 4x1010 

4.2. 

L.paracasei RN5: 

L.plantarum X2 : L.brevis 

LBRZ7 : L.fermentum 

LBRH10 = 1 : 2 : 1 : 1 

4x107 10.6 10 12.2 14 1x1012 
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На киселото тесто на 96
я
 час е направено разреждане във физиологичен разтвор в 

съотношение 1:1 и получената суспензия е използвана за определяне на антимикробната 

активност срещу сапрофитни микроорганизми (Табл. 14).  
 

Таблица 14. 

Антимикробна активност на четирите 96 часови кисели теста с четирите закваски при разреждане 

1:1 срещу сапрофитни микроорганизми. Посочените стойности са в mm. Диаметър на ямка - 7 mm. 

Концентрация на жизнеспособни клетки на лактобацили в комбинациите -  10
10

CFU/cm
3
. 

Закваска № 

 

 

 

 

Сапрофит 

1.1. 

L.paracasei LBRC11: 

L.plantarum F3 : L.brevis 

LBRZ7 : L.fermentum Z14 

= 1 : 1 : 1 : 1 

2.2. 

L.paracasei PX3: 

L.plantarum X2 : L.brevis 

LBRZ7 : L.fermentum 

LBRH10 = 1 : 2 : 1 : 1 

3.2. 

L.paracasei RN5: 

L.plantarum F3 : 

L.brevis LBRZ7 : 

L.fermentum Z14 = 

1 : 2 : 1 : 1 

4.2. 

L.paracasei RN5: 

L.plantarum X2 : 

L.brevis LBRZ7 : 

L.fermentum LBRH10 = 

1 : 2 : 1 : 1 

B. subtilis 

3,5x10
5
 CFU/cm

3
 

15 15 15 16 

A. niger 

6,4 x10
4
 CFU/cm

3
 

10.5 10 10 12 

S. cerevisiae 

8x10
4 
CFU/cm

3
 

- - - - 

Penicillium sp. 

8x10
4
 CFU/cm

3
 

15 15 16 16 

Rhizopus sp. 

3,2 x10
4
 CFU/cm

3
 

10.5 10 11 12 

 

С участието на комбинация 4.2. (L.paracasei RN5: L.plantarum X2 : L.brevis LBRZ7 : 

L.fermentum LBRH10 = 1 : 2 : 1 : 1) са направени четири нови комбинации – две, в които е 

включен и L. buchneri LBRZ6, за получаване на пшеничен хляб, и две, в които е включен и 

L. sanfranciscensis R за получаване на ръжен хляб. В две от комбинациите (Комбинация 6 и 

Комбинация 8) е включен и пробиотичен щам Pr. shermanii NBIMCC 327 (Табл. 15). 

Четирите нови комбинации се препосяват ежедневно в MRS-бульон в продължение на 

96 часа. Проследено е изменението на титруемата киселинност и на концентрацията на 

жизнеспособни клетки на лактобацилите и пропионовокиселите бактерии при препосяване 

(Табл. 15). Опитните резултати ясно показват наличието на симбиотични 

взаимоотношения между щамовете в комбинациите. 

Четирите комбинации са презамесвани в производствената лаборатория в продължение 

на 96 часа през 24 часа. Проследено е изменението на киселинността и аромата на 

киселите теста при всяко презамесване, както и концентрацията на жизнеспособните 

клетки на лактобацилите на 0
я
 час и 96

я
 час. Резултатите от тези изследвания са обобщени 

в Табл. 16.  

Установи се, че киселите теста с четирите нови закваски уеднаквяват аромата си и се 

стабилизират по отношение на киселинността си за 96 часа. Най-голямо е изменението на 

концентрацията на жизнеспособни клетки при закваска 7 (5 logN), следвана от Закваска 6 

(4 logN), Закваска 8 (3 logN) и Закваска 5 (2 logN). 

 

На киселото тесто на 96
я
 час е направено разреждане  във физиологичен разтвор в 

съотношение 1:1 и получената суспензия е използвана за определяне на антимикробната 

активност на киселите теста срещу сапрофитни микроорганизми (Табл. 17). Всички теста 

проявявят инхибиращо действие срещу B. subtilis, A. niger, Rhizopus sp. и Penicillium sp. 

Нито една закваска не потиска S. cerevisiae. 
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Таблица 15. 

Изменение на титруемата киселинност и на концентрацията на жизнеспособни клетки на лактобацили и пропионовокисели бактерии при 

препосяване през 24 часа в продължение на 96 часа 

 

Комбинация 

0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

N 

[CFU/cm
3
] 

TK 

[
0
T] 

N 

[CFU/cm
3
] 

TK 

[
0
T] 

N 

[CFU/cm
3
] 

TK 

[
0
T] 

N 

[CFU/cm
3
] 

TK 

[
0
T] 

N 

[CFU/cm
3
] 

TK 

[
0
T] 

5 4.2. : L.sanfranciscensis R = 2 : 1 2x10
9
 69,9 3x10

11
 205,6 1x10

12
 260 2x10

13
 289 4.2x10

12
 218 

6 

4.2. : L.sanfranciscensis R : 

 

Propionibacterium = 2 : 1 : 1 

8x10
9 

 

1x10
9
 

71,7 

2.8x10
11 

 

6.2x10
11

 

206,5 

1.6x10
13 

 

1x10
12

 

267,5 

1.2x10
13 

 

2x10
12

 

270 

6.5x10
12 

 

1.8x10
12

 

214 

7 4.2. : L.buchneri LBRZ6 = 2 : 1 : 3.5x10
9
 69,4 3.8x10

11
 224 2x10

12
 275,5 1.5x10

13
 276 8.2x10

12
 206 

8 

4.2. : L.buchneri LBRZ6 : 

 

 

Propionibacterium = 2 : 1 : 1 

3.8x10
9 

 

 

1x10
9
 

69,9 

4.6x10
11 

 

 

2.5x10
11

 

232,9 

1x10
12 

 

 

5x10
12

 

276,8 

8x10
12 

 

 

1.2x10
12

 

275 

2.7x10
12 

 

 

2.2x10
12

 

210 
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Таблица 16.  

Динамика на изменение на киселинността, аромата и концентрацията на жизнеспособни клетки в процеса на презамесване на киселите теста (ТТА - Total 

Titratable Acidity) 
 

 

0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

N 

[CFU/cm3] 

TTA, 

[°Н] 
Аромат 

TTA, 

[°Н] 
Аромат 

TTA, 

[°Н] 
Аромат 

TTA, 

[°Н] 
Аромат 

N 

[CFU/cm3

] 

5 4.4x108 15,2 

Всички са с 

еднакъв 

аромат. 6 и 8 

са с малко по-

сладникав 

аромат, при 5 

и 7 е малко по-

остър. Всички 

проби са 

оводнени, 

което е 

характерно за 

началото на 

процеса. 

13 

Типажът на 

аромата е 

еднакъв 

навсякъде. 5 и 7 

са с малко по-

мек аромат, а 6 

и 8 са с малко 

по-остър 

аромат. 

14,8 

Навсякъде се 

усеща кисела 

нотка, като 

при 8 е малко 

по-слабо. 

Пробите си 

приличат 

много и не 

може да се 

направи ясно 

разграничение. 

15,4 

Типажът на 

аромата е 

еднакъв 

навсякъде, но 

при 5 и 7 се 

усеща по-кисела 

нотка в аромата, 

докато при 6 и 8 

не е толкова 

остра, а е по-

мека. 

3x1010 

6 4.6x107 15,4 14,6 14,4 13,6 1.1x1011 

7 3.9x107 13 13 14,6 14,8 6x1013 

8 5.5x108 13,8 12,8 13,8 15 7x1011 
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При сравнение между закваските с участието на L. buchneri LBRZ6 (Закваска 7 и 

Закваска 8) се забелязва, че закваска 8 (с участие на Pr. shermanii NBIMCC 327) е с по-

висока антимикробна активност срещу сапрофитите, включени в изследването. 

Аналогични са изводите при сравнение на Закваска 5 и Закваска 6, които са с участие на L. 

sanfranciscensis R, което е явно доказателство за инхибиращото действие на Pr. shermanii 

NBIMCC 327 срещу сапрофититните микроорганизми. 
 

Таблица 17. 

Антимикробна активност на четирите нови кисели теста на 96
я
 час при разреждане 1:1 срещу 

сапрофитни микроорганизми. Посочените стойности са в mm. Диаметър на ямка - 7 mm 
 

Закваска № 

Сапрофит 
5 6 7 8 

B. subtilis 7,25.10
5
 CFU/cm

3
 10 14 13 14,5 

A. niger 2.10
4
 CFU/cm

3
 - 10 10 14 

S. cerevisiae 4,25.10
5 
CFU/cm

3
 - - - - 

Penicillium sp. 9.10
5
 CFU/cm

3
 9 12 10 12 

Rhizopus sp. 1,4.10
4
 CFU/cm

3
 15 18 14,5 19 

 
С четирите кисели теста с четирите нови комбинации е изпечен хляб с различен 

процент кисело тесто на 96
я
 час от различните комбинации, за да се определи най-добрата 

комбинация за пшеничен и ръжен хляб, както и оптималния и процент на включване при 

приготвяне на главно тесто, за да се предотврати максимално дълго време плесенясването 

и „картофената болест” на изпечения хляб, без това да влияе негативно върху 

органолептичните му показатели. Осъществено е охарактеризиране на изпечените хлябове 

по редица показатели (Табл. 18). 

Изпечените хлябове се съхраняват при стайна температура и при 37°С в продължение 

на 96 часа за определяне на бактериална развала (Табл. 19) и при стайна температура и при 

30°С в продължение на 120 часа за определяне на плесенна развала (Табл. 20).  

Киселите теста с разработените стартерни комбинации се влагат в количество 10%, 15% 

или 20% при нестерилни условия и съхранението при различни температури на изпечения 

хляб също се осъществява в нестерилни условия, максимално доближаващи се до 

условията на домашно съхранение, за разлика от експериментите, описани от Mentes et al., 

2007, които са проведени при асептични условия.  

Най-рано се появява бактериална развала в контролния хляб – на 48
я 

час при 37°C и на 

72
я
 час при стайна температура. По стандарт не трябва да се наблюдават признаци на 

бактериална развала до 48
я
 час. Изпеченият контролен хляб не отговаря на стандартните 

изисквания за микробна безопасност на хлебните продукти. При добавянето на 10% кисело 

тесто се установяват признаци на бактериална развала на 72
я
 час, както при 37°C, така и 

при стайна температура за хлаба, изпечен с кисело тесто със закваска 5 или закваска 7. 

При вариантите с включване на 10% кисело тесто със закваска 6 или закваска 8 

бактериална развала на 72
я
 час има само при 37°C. 
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Таблица 18.  

Показатели, характеризиращи реологията на тестото, вкуса и аромата на хляба, приготвен със закваски на 96я час 

 
Проба 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Брашно тип  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Количество на 

водата, % 
57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

Състав Контрола 

Комб.№5; 
10% 

Мая 2 % 

Сол 1,5 % 

Комб.№5; 
15% 

Мая 2 % 

Сол 1,5 % 

Комб.№5; 
20% 

Мая 2 % 

Сол 1,5 % 

Комб.№6; 
10% 

Мая 2 % 

Сол 1,5 % 

Комб.№6; 
15% 

Мая 2 % 

Сол 1,5 % 

Комб.№6; 
20% 

Мая 2 % 

Сол 1,5 % 

Комб.№7; 
10% 

Мая 2 % 

Сол 1,5 % 

Комб.№7; 
15% 

Мая 2 % 

Сол 1,5 % 

Комб.№7; 
20% 

Мая 2 % 

Сол 1,5 % 

Комб.№8; 
10% 

Мая 2 % 

Сол 1,5 % 

Комб.№8; 
15% 

Мая 2 % 

Сол 1,5 % 

Комб.№8; 
20% 

Мая 2 % 

Сол 1,5 % 

Температура 
на тестото, °С 

26.8 27.3 27.5 28.0 27.9 28.0 28.3 28.0 28.0 28.2 28.3 28.2 28.5 

Късове преди 

изпичане 
Еднакви По тройки са еднакви 

Тесто  Тестата със закваска са по-еластични 

Лепкавост Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не 

Друго              

Подем на 

тестото, cm 
9.3 9.5 9.6 9.6 9.5 9.4 9.3 9.6 9.6 9.6 9.5 9.7 9.6 

Обем на хляба 1880 1800 1750 1690 1790 1760 1695 1805 1740 1690 1800 1745 1700 

Изпичане 

горна кора 
Нормално Нормално Нормално Нормално Нормално Нормално Нормално Нормално Нормално Нормално Нормално Нормално Нормално 

Външен вид на 
хляба 

 Хлябът със закваска се свива в пещта, като при добавянето на 20% закваска разликата е най-отчетлива 
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Ако процентът на включване на кисело тесто при замесване на главното тесто се 

повиши до 15%, при хляба, приготвен с кисело тесто със закваска 5 или закваска 7, 

бактериалната развала става видима на 96
я
 час, докато при вариантите, изпечени с кисело 

тесто със закваска 6 или закваска 8, няма признаци за бактериална развала дори на 96
я
 час, 

както при 37°C, така и при стайна температура.  

При добавянето на 20% кисело тесто не се установява бактериална развала, освен при 

вариантите, приготвени с 20% кисело тесто със Закваска 5 или Закваска 7, съхранявани 

при 37°C, при които бактериалната развала е налице на 96
я
 час (Табл. 19). 

 

Таблица 19. 

Бактериална развала, причинена от Bacillus sp. при съхранение на изпечения хляб при 37°C и при стайна 

температура 

Проби Температура 
24 h 48 h 72 h 96 h 

СР Мирис СР Мирис СР Мирис СР Мирис  

Контрола  
37°C - Не I Да II Да III Да 

стайна температура - Не - Не I Да II Да 

Комбинация №5;  

10%  

37°C - Не - Не I Да II Да 

стайна температура - Не - Не I Да II Да 

Комбинация №5;  

15%  

37°C - Не - Не - Не I Да 

стайна температура - Не - Не - Не I Да 

Комбинация №5;  

20%  

37°C - Не - Не - Не I Да 

стайна температура - Не - Не - Не - Не 

Комбинация №6;  

10%  

37°C - Не - Не I Да II Да 

стайна температура - Не - Не - Не - Не 

Комбинация №6;  

15%  

37°C - Не - Не - Не - Не 

стайна температура - Не - Не - Не - Не 

Комбинация №6;  
20%  

37°C - Не - Не - Не - Не 

стайна температура - Не - Не - Не - Не 

Комбинация №7;  
10%  

37°C - Не - Не I Да II Да 

стайна температура - Не - Не I Да II Да 

Комбинация №7;  

15%  

37°C - Не - Не - Не I Да 

стайна температура - Не - Не - Не I Да 

Комбинация №7;  

20%  

37°C - Не - Не - Не I Да 

стайна температура - Не - Не - Не I Да 

Комбинация №8;  

10%  

37°C - Не - Не I Да II Да 

стайна температура - Не - Не - Не - Не 

Комбинация №8;  
15%  

37°C - Не - Не - Не - Не 

стайна температура - Не - Не - Не - Не 

Комбинация №8;  

20%  

37°C - Не - Не - Не - Не 

стайна температура - Не - Не - Не - Не 

Степен на развала (СР): I степен – едва уловима (приятен плодов мирис); II степен – слаба (промяна в миризмата - остра); III степен – 

средна (влажна, лепкава средина; миризма - остра); IV степен – силна (отвратителна с жълто кафява средина). 
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Най-рано се появява плесенна развала в контролния хляб – на 72
я 

час при 30°C и при 

стайна температура. При добавянето на 10% кисело тесто се установяват признаци на 

плесенна развала на 96
я
 час, като степента на развала е най-слаба при вариантите, 

приготвени с включването на кисело тесто със закваска 6 или закваска 8, както при 30°C, 

така и при стайна температура. Ако процентът на включване на кисело тесто при 

замесване на главното тесто се повиши до 15%, плесенната развала става видима на 120
я
 

час при всички варианти и при 30°C, и при стайна температура, освен при тези, 

приготвени с кисело тесто със закваска 6 или закваска 8, съхранявани при стайна 

температура, при която не се забелязва плесенна развала дори на 120
я
 час. При добавянето 

на 20% кисело тесто не се установява плесенна развала до 120
я
 час нито при 30°C, нито 

при стайна температура (Табл. 20). 

 
Таблица 20. Плесенна развала при съхранение на изпечения хляб при 30°C и при стайна температура 

Проби Температура 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h  

Контрола  
30°C Не Не Да Да Да  

стайна температура Не Не Да Да Да  

Комбинация №5; 

10%  

30°C Не Не Не Да Да  

стайна температура Не Не Не Да Да  

Комбинация №5; 

15%  

30°C Не Не Не Не Да  

стайна температура Не Не Не Не Да  

Комбинация №5; 
20%  

30°C Не Не Не Не Не  

стайна температура Не Не Не Не Не  

Комбинация №6; 

10%  

30°C Не Не Не 
Да / Не – най-малко; 

единични колонии 
Да  

стайна температура Не Не Не 
Да / Не – най-малко; 

единични колонии 
Да  

Комбинация №6; 

15%  

30°C Не Не Не Не Да  

стайна температура Не Не Не Не Не  

Комбинация №6; 

20%  

30°C Не Не Не Не Не  

стайна температура Не Не Не Не Не  

Комбинация №7; 

10%  

30°C Не Не Не Да Да  

стайна температура Не Не Не Да Да  

Комбинация №7; 

15%  

30°C Не Не Не Не Да  

стайна температура Не Не Не Не Да  

Комбинация №7; 

20%  

30°C Не Не Не Не Не  

стайна температура Не Не Не Не Не  

Комбинация №8; 

10%  

30°C Не Не Не 
Да / Не – най-малко; 

единични колонии 
Да  

стайна температура Не Не Не 
Да / Не – най-малко; 
единични колонии 

Да  

Комбинация №8; 
15%  

30°C Не Не Не Не Да  

стайна температура Не Не Не Не Не  

Комбинация №8; 

20%  

30°C Не Не Не Не Не  

стайна температура Не Не Не Не Не  
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От тези изследвания следва, че оптималната концентрация на включване на кисело 

тесто със закваска 6 за ръжен хляб и закваска 8 за пшеничен хляб, без негативно 

повлияване на обема и вкусово-ароматния профил на получения хляб, е 10 - 15% за 

предотвратяване на бактериална развала и 15 – 20% за предотвратяване на плесенна 

развала, с което се решава един съществен проблем за повишаване на трайността на хляба. 

Включването на 15% или повече кисело тесто при замесването на главното тесто 

инхибира растежа на бактериалните и плесенни спори и осигурява дълъг срок на годност 

на печените продукти [Mentes et al., 2007], и въпреки че подкисляването е необходимо за 

оптималното набухване на хляба, за контрола на ензимните активности, еластичността на 

средината и дългия срок на съхранение [Pepe et al., 2003; Spicher, 1983], прекаленото 

подкисление има неблагоприятен ефект върху някои реологични параметри [Collar et al., 

1994; Pepe et al., 2004]. 

Киселите теста със закваски 6 (за ръжен хляб) и 8 (за пшеничен хляб) се презамесват в 

производствени условия в съотношение ¼ : ¾ = 24часово кисело тесто : свежа смес 

брашно и вода в продължение на 6 месеца, като периодично се изпича и окачествява хляб. 

Това разкрива възможности производителите сами да поддържат и подготвят кисело тесто 

за производство на ръжен и пшеничен хляб. 

4.4. Замразено кисело тесто 

Стабилизирани по отношение на киселинност и аромат кисели теста със Закваска 6 за 

ръжен хляб и Закваска 8 за пшеничен хляб се съхраняват при температура -20°С в 

продължение на 15, 30 и 45 дни, след което те са възстановени по стандартната схема ¼ 

замразено кисело тесто : ¾ прясна смес вода и брашно и се презамесват ежедневно при 

спазване на същата пропорция в продължение на 96 часа. Проследено е изменението на 

киселинността и аромата на киселите теста при презамесване. Киселите теста, съхранявани 

при -20°С, се възстановяват успешно и могат да се прилагат за производство на ръжен 

(кисело тесто със Закваска 6) и пшеничен (кисело тесто със Закваска 8) хляб. 

С възстановените след 45-дневно съхранение при -20°С киселите теста е изпечен хляб с 

различен процент кисело тесто – 10%, 15% и 20%. Проследена е появата на бактериална 

развала при съхранение на хлябовете при 37°С и стайна температура, както и на плесенна 

развала при паралелно съхранение на изпечените варианти при температура 30°С и стайна 

температура (Табл. 31 и Табл. 32 от дисертационния труд).  

Потвърдено е, че оптималната концентрация на включване на кисело тесто със закваска 

6 за ръжен хляб и закваска 8, без негативно повлияване на обема и вкусово-ароматния 

профил на получения хляб, е 10 - 15% за предотвратяване на бактериална развала и 15 – 

20% за предотвратяване на плесенна развала. 

4.5. Лиофилизирани закваски 

Закваска 6 и закваска 8 са лиофилизирани и е установено, че не се наблюдава 

съществено изменение на концентрацията на жизнеспособни клетки на лактобацили и 

пропионовокисели бактерии в процеса на съхранение при температура 20°С - 22°С в 

продължение на 12 месеца. 

Лиофилизираните концентрати от жизнеспособни клетки на Закваска 6 и Закваска 8 са 

съхранявани при стайна температура (20°С - 22°С) в продължение на 12 месеца, като на 

всеки три месеца се определя броя на живите клетки в тях. В процеса на съхранение и при 

двете закваски (Закваска 6 и Закваска 8) съдържанието на жизнеспособни клетки на 

лактобацили и пропионовокисели бактерии е около и над 10
12

CFU/g (Фиг. 14, Фиг. 15). 
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Фиг. 14. Преживяемост на Lactobacillus sp. и Propionibacterium sp. в състава на Закваска 6 при лиофилизация и 

съхранение при 20°С - 22°С в продължение на 12 месеца 

 

 
Фиг. 15. Преживяемост на Lactobacillus sp. и Propionibacterium sp. в състава на Закваска 8 при лиофилизация и 

съхранение при 20°С - 22°С в продължение на 12 месеца 

 

След 8 месеца на съхранение на лиофилизираните закваски при стайна температура те 

са рехидратирани и апробирани в производствената лаборатория.  

Паралелно е проследено развитието на кисело тесто с директно включена 

лиофилизирана закваска, както и на кисело тесто със закваска, която предварително е 
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възстановена чрез 48часово култивиране на среда MRS-бульон при 30°С (Табл. 34 от 

дисертационния труд).  

И двете закваски се възстановяват напълно при приготвяне на кисело тесто и 

презамесването му в производствената лаборатория, независимо от това дали са били 

възстановявани предварително чрез култивиране на среда MRS-бульон при 30°С или 

директно са вложени при приготвянето на киселото тесто. Понастоящем двете закваски 

продължават да се презамесват ежедневно в производствената лаборатория. 

С всеки един от четирите варианта на кисело тесто на 96
я
 час (кисело тесто със Закваска 

6 възстановена; кисело тесто със Закваска 6 лиофилизат; кисело тесто със Закваска 8 

възстановена и кисело тесто със Закваска 8 лиофилизат) е замесено главно тесто с 

включване на кисело тесто в процентно съотношение 10%, 15% и 20%. 

С кисели теста с лиофилизирани комбинации е изпечен хляб с различен процент кисело 

тесто. Изпечените хлябове се съхраняват при стайна температура и при 37°С в 

продължение на 96 часа за определяне на бактериална развала и при стайна температура и 

при 30°С в продължение на 120 часа за определяне на плесенна развала (Табл. 35 и Табл. 

36 от дисертационния труд). Опитните резултати потвърждават изводите от изследванията, 

проведении с течните и замразени кисели теста: оптималната концентрация на включване 

на кисело тесто с ръжена закваска (закваска 6) и кисело тесто с пшенична закваска 

(закваска 8), без негативно повлияване на обема и вкусово-ароматния профил на 

получения хляб, е 10 - 15% за предотвратяване на бактериална развала и 15 – 20% за 

предотвратяване на плесенна развала, като добавянето на над 20% кисело тесто води до 

свиване на обема на хляба. 

Хлябът и хлебните изделия наред с млякото и млечните продукти у нас са основни 

продукти в храненето на населението. Предлаганите кисели теста позволяват да се 

произвежда вкусен, безопасен и с повишена трайност хляб. 

Закваските за ръжен и пшеничен хляб (Съответно Комбинация 6 и Комбинация 8) са 

апробирани при производството на „ЛБ-подкислители” (съответно „ЛБ-подкислител” за 

ръжен хляб и „ЛБ-подкислител” за пшеничен хляб) по нов тип биотехнологична схема, 

включваща няколко етапа, чието описание е посочено в главата „Материали и методи”.  

Получените два продукта – „ЛБ-подкислител” за пшеничен и „ЛБ-подкислител” за 

ръжен хляб  отговарят на стандартните изисквания за микробиологична безопасност на 

храни. Те са с висока киселинност (22,6 – 47,5ºН) и в тях не се установява странична 

микрофлора. Подкислителите носят значимо количество полезна микрофлора – 

лактобацили и пропионовокисели бактерии (10
7
CFU/g), обезпечаваща правилен ход на 

ферментационния процес и предпазване на хляба и хлебните изделия от „картофена 

болест” и плесенясване, наред със субстратите от растителен произход, които оказват 

благотворен физиологичен ефект върху човешкия организъм (Табл. 21).  

„ЛБ-подкислителите” са съхранявани в помещения с относителна влажност под 65% 

при стайна температура, като на третия месец са определени същите микробиологични 

показатели (Табл. 22). 

Получените резултати показват, че „ЛБ-подкислителят” за пшеничен хляб и „ЛБ-

подкислителят” за ръжен хляб могат да се съхраняват при стайна температура в 

продължение на 3 месеца, като запазват количеството на активната микрофлора и слабо се 

повишава титруемата им киселинност. 
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Таблица 21. 

Микробна осемененост на „ЛБ-подкислител” за ръжен хляб и „ЛБ-подкислител” за пшеничен хляб 

– първи ден 

 

Показатели 
„ЛБ-подкислител” за 

пшеничен хляб 

„ЛБ-подкислител” 

за ръжен хляб 

Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни 

микроорганизми, CFU/g  
3,2х10

3
 1,6х10

3
 

Патогенни микроорганизми, CFU/g в т.ч. Salmonella sp., 

E.coli и коагулазоположителни стафилококи  
Не са установени Не са установени 

Плесени и дрожди, CFU/g  Под 10 Под 10 

Млечнокисели бактерии, CFU/g  2,0х10
7
 1,0х10

7
 

Пропионовокисели бактерии, CFU/g 1,2х10
7
 3,4х10

7
 

Титруема киселинност, °Н  22,6 47,5 

 
Таблица 22. 

Микробна осемененост на „ЛБ-подкислител” за ръжен хляб и „ЛБ-подкислител” за пшеничен хляб 

– трети месец 

 

Показатели 
„ЛБ-подкислител” за 

пшеничен хляб 

„ЛБ-подкислител” 

за ръжен хляб 

Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни 

микроорганизми, CFU/g  
4.9х10

2
 1.2х10

3
 

Патогенни микроорганизми, CFU/g в т.ч. Salmonella sp., 

E.coli и коагулазоположителни стафилококи  
Не са установени Не са установени 

Плесени и дрожди, CFU/g  Под 10 Под 10 

Млечнокисели бактерии, CFU/g  3.0х10
7
 2.0х10

6
 

Пропионовокисели бактерии, CFU/g 1.0х10
7
 1.3х10

7
 

Титруема киселинност, °Н  23.8 49.5 

 

Съвместно с фирма „Благополучие СД”, гр. Павликени са получени изсушени „ЛБ-

подкислители” и са приготвени брашнени смеси за получаване на хляб и хлебни изделия 

при домашни условия без употребата на консерванти. 

Чрез използването на кисело тесто или подкислители се увеличава значително времето 

на запазване на хляба при съхранение, хранителната му стойност и се постигат по-добри 

органолептични характеристики на хляба, като това става без прилагането на 

консервиращи агенти. Увеличаването на времето на запазване се дължи на по-високи 
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стойности на киселинностите и по-високата достигната концентрация на органични 

киселини в сравнение с хляба, произведен с хлебна мая без кисело тесто, докато 

подобряването на органолептичните характеристики се дължи на присъствието на 

значителни летливи и нелетливи съединения, които подобряват вкуса на хляба. 

Въз основа на проведените експериментални изследвания по създаването и 

приложението на закваски за кисело тесто могат да се обобщят следните по-важни изводи: 

1. Селекционирани са щамове хомо- и хетероферментативни лактобацили и 

пропионовокисели бактерии, пригодни за хлябопроизводството. Разработени са 14 

закваски за кисело тесто за пшеничен и ръжен хляб.  

2. С включването на кисело тесто в съотношение 7% се получава хляб с най-добри 

органолептични показатели. 

3. Киселото тесто, добавено в количество 10-15% потиска растежа на бактериалните 

спори, а в концентрация 15-20% - и на плесенните гъби. 

4. Получени са лиофилни концентрати на L. plantarum и двете най-добри закваски, които 

позволяват да се съхраняват при стайна температура в продължение на 12 месеца. 

5. Предложени са три начина на успешно влагане на кисело тесто: течно кисело тесто, 

замразено кисело тесто и под формата на лиофилни концентрати. 

6. Разработена е нова биотехнологична схема за получаването на сухи подкислители за 

производство на пшеничен и ръжен хляб с удължен срок на съхранение без добавката 

на консерванти. 
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Обобщение: От спонтанно ферментирали зеленчуци, спонтанно ферментирало 

кисело тесто, домашно приготвените сирена и млека и от стомашно-чревния тракт на 

бебета са изолирани 19 щама лактобацили. Те са идентифицирани с помощта на 

конвенционални и молекулярно-генетични методи. Сред тях има представители на L.d.ssp. 

bulgaricus, L. acidophilus, L. paracasei, L. plantarum, L. fermentum, L. brevis, L. buchneri и L. 

sanfranciscensis. Сред изолираните щамове след допълнителни изследвания се 

селекционират щамове лактобацили, които могат да се включват в състава на пробиотици, 

стартерни култури за млечни, месни храни, както и като закваски за кисело тесто за хляб и 

тестени продукти. Селекционирани са щамове L. plantarum – L. plantarum F3, L. plantarum 

X2 и L. plantarum LBRZ12 с пробиотични свойства, които могат да се включат като 

компоненти на пробиотици [Георгиева, 2010; Sharma et al., 2014], стартерни култури за 

месни продукти [Неделчева, 2010; Rubio et al., 2014] и др.  

При съчетаване на тези щамове с други от селекционираните щамове хомо- и 

хетероферментативни лактобацили с богат ензимен профил, антимикробна активност 

спрямо сапрофити, устойчивост на най-често прилаганите в производството на хляб и 

тестени изделия консерванти (калиев сорбат и калциев пропионат) и с включване на 

пропионовокисели бактерии са създадени 2 закваски: едната за ръжен, а другата – за 

пшеничен хляб. И двете закваски са апробирани в производствена лаборатория. При 

ежедневно презамесване в продължение на 96 часа се постига стабилизиране на киселото 

тесто по аромат, консистенция и киселинност. Това на свой ред разкрива възможности за 

прилагане на киселото тесто продължително време чрез презамесване. Внасянето на 

киселото тесто може да стане като замразено кисело тесто или под формата на лиофилни 

препарати. При всички случаи на внасяне на киселото тесто няма промяна в качествените 

показатели на готовия хляб. Влагането на 7% кисело тесто обезпечава получаване на хляб 

с подобрени органолептични показатели.  

В работата е използвано брашно със средно качество, носещо спори на B. subtilis и на 

плесенни гъби от родовете Mucor, Rhizopus, Aspergillus и Penicillium. За да се предотврати 

тяхното развитие се налага да се повиши количеството на внасяното кисело тесто. Така се 

определи, че 10-15% кисело тесто предотвратява растежа на спорите на бактериите, тъй 

като по-бързо се понижава рН, а 15-20% предотвратява плесенната развала. При внасяне 

на кисело тесто над 20% се наблюдава свиване на хляба. Решаването на този проблем е от 

особено значение за производителите на хляб, още повече че днес при производството на 

хляб се прилага едностъпална ферментация.  

Понастоящем предлаганите подкислители са получени чрез смесване на химически 

чисти млечна и оцетна киселина. Те понижават рН, но ферментацията, която протича е 

алкохолна в резултат на внесените хлебни дрожди. Чрез разработената от нас 

биотехнологична схема на основата на двете закваски са получени сухи „ЛБ-

подкислители” за производство на пшеничен и ръжен хляб, които могат да се използват 

при промишленото производство на хляб.  

С внасянето на лактобацилите и пропионовокиселите бактерии с киселото тесто или с 

подкислителите в главното тесто, се осъществява целенасочен ферментационен процес, 

който обезпечава производство на безопасен хляб с по-дълъг срок на съхранение. Това на 

свой ред е от особено значение за опазване на здравето на населението. 
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VI. ИЗВОДИ: 

1. Селекционирани са 3 щама от вида L. plantarum: L. plantarum F3, L.plantarum 

LBRZ12 и L. plantarum X2, които притежават висока преживяемост при pH=2 + пепсин, 

pH=7 + панкреатин, високи концентрации на жлъчни соли, като степента на преживяемост 

е щамовоспецифична; висока антимикробна активност към патогенни микроорганизми; 

отсъствие на повърхностно-разположени белтъци. Щамовете L. plantarum LBRZ12 и 

L.plantarum X2 адхезират към клетките на моделната монослойна епителна клетъчна линия 

MDBK. 

2. При периодично култивиране на щамовете L. plantarum F3, L.plantarum LBRZ12 и 

L. plantarum X2 в биореактор при непрекъснато разбъркване и при статични условия се 

достига висока концентрация на жизнеспособни клетки (10
14

 - 10
15

 CFU/cm
3
). Изменението 

на окислително-редукционния потенциал на средата при култивиране в биореактора е 

щамовоспецифично. 

3. Охарактеризиран е ензимният профил на селекционираните лактобацили, като е 

доказано, че наред с ензимните активности, включении в кита API ZYM, 10 от щамовете 

проявяват и амилолитична, а 13 от тях – и протеолитична активност.  

4. Изследваните лактобацили са устойчиви към присъствието на консерванти, 

прилагани в производството на хляб и тестени изделия, независимо от концентрацията на 

консервантите.  

5. Създадени са закваски от селекционирани щамове хомо- и хетероферментативни 

лактобацили и пропионовокисели бактерии за производството на ръжен и пшеничен хляб с 

подобрени органолептични характеристики и удължен срок на годност, които позволяват 

да се избягва добавяне на консерванти. Експериментално са доказани възможностите им за 

прилoжение в производството на ръжен и пшеничен хляб.  

6. Пшеничен и ръжен хляб с подобрен вкусово-ароматен профил се получава при 

влагане на кисело тесто в количествено съотношение 7%. 

7. Разкрити са възможности за многократно приложение на избраните закваски чрез 

ежедневно презамесване, както и възможности за възстановяване на замразено за различен 

период от време кисело тесто за производството на пшеничен и ръжен хляб (замразено 

кисело тесто). 

8. Постигнато е съхранение на лиофилизирани пробиотични концентрати от 

монокултури и закваски за пшеничен и ръжен хляб (над 12 месеца) при стайна 

температура с висока активност.  

9. Оптималната концентрация на включване на кисело тесто за предотвратяване на 

бактериална и плесенна развала при запазване на обема и вкусово-ароматния профил на 

получения хляб е 10 - 15% за предотвратяване на бактериална развала и 15 – 20% за 

предотвратяване на плесенна развала.  
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IX. Научни и научно-приложни приноси от дисертационната работа 

I. Приноси с научен характер: 

1. Селекционирани са щамове лактобацили, изолирани от различни източници 

(човешки произход, спонтанно ферментирали зеленчуци, спонтанно ферментирало кисело 

тесто, домашно приготвено сирене и домашно приготвено кисело мляко), които са 

идентифицирани до вид чрез прилагането на класически и молекулярно-генетични методи 

(ARDRA-анализ с рестрикционните ензими Hae III, Alu I и Eco RI; секвениране на гена за 

16S рРНК). Щамовете са депозирани в НБПМКК, гр. София (Приложение 2), с което се 

обогатява националния фонд на микроорганизми. 

2. Разкрита е хетерогенност в биологичните свойства на щамовете 

лактобацили, принадлежащи към един вид, което изисква задължителна селекция на 

култури за пробиотици и функционални храни по критериите за преживяемост в условията 

на гастроинтестиналния тракт; антибиотична резистентност; способност да адхезират към 

моделна монослойна епителна неракова клетъчна линия; висока антимикробна активност 

спрямо патогенната стомашно-чревна микрофлора и към сапрофитни микроорганизми. 

3. Окислително-редукционният потенциал, формиран от метаболизма на 

лактобацилите, е щамово-специфичен и влияе върху размножителната способност и 

характера на растежните криви. 

4. Лактобацилите и пропионовокиселите бактерии се развиват симбиотично в 

условията на тестото, като формират вкусово-ароматния профил на хляба и високата му 

устойчивост към бактериална и плесенна развала. 

5. Разработена е биотехнология за получаване на сухи „ЛБ-подкислители” за 

производство на ръжен и пшеничен хляб с удължен срок на съхранение, без консерванти. 

 

II. Научно-приложни приноси: 

1. Създадени са подходящи закваски от млечнокисели и пропионовокисели 

бактерии за ферментация на кисело тесто при производството на хляб и тестени изделия. 

2. Чрез сублимационно сушене с използването на подходящи криопротектори 

са получени препарати с високо микробно съдържание, което се запазва при съхранението 

им при стайна температура над 1 година. 

3. Определени са подходящи количества за влагането на кисело тесто, които 

обезпечават получаването на хляб с подобрени органолептични показатели. 

4. Предотвратяване на бактериална развала се постига чрез внасянето на 10 – 

15% кисело тесто, а на плесенна развала – 15 – 20%.  

5. Киселото тесто може да се поддържа чрез презамесване (в пропорция ¼ : ¾ = 

кисело тесто : прясна смес брашно и вода) в продължение на 6-9 месеца. 

6. Разкрити са възможности за приложение на киселото тесто под формата на 

замразено кисело тесто и лиофилизирани концентрати, без да е налице промяна на 

активността на приготвените кисели теста. 

7. Внасянето на „ЛБ-подкислители” и кисело тесто в производството на хляб е 

необходимо условие за получаване на безопасни продукти с по-дълъг срок на съхранение, 

което е от значение за здравето на човека. 
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Development of lactobacilli starters and possibilities for their application in 

food production 

Rositsa Stefanova Denkova 

Аbstract 

19 strains of lactobacilli were isolated from spontaneously fermented vegetables, 

spontaneously fermented sourdough, homemade cheese, homemade milk and of human origin, 

and were identified by physiological, biochemical and molecular-genetic methods (ARDRA and 

sequencing of the 16S rRNA gene) to the species level. Among the 19 lactobacilli strains there 

were 3 strains of Lactobacillus acidophilus, three strains of Lactobacillus brevis, 3 strains of 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, 3 strains of Lactobacillus fermentum, 3 strains of 

Lactobacillus paracasei, 3 strains of Lactobacillus plantarum and 1 strain of Lactobacillus 

buchneri. 

It has been shown that the strains Lactobacillus plantarum X2, Lactobacillus plantarum F3 

and Lactobacillus plantarum LBRZ12 possess probiotic potential. The three strains are 

characterized by high antimicrobial activity against pathogenic and toxigenic microorganisms, 

causing toxemia and toxicoinfections; survival under the in vitro conditions of the gastrointestinal 

tract, maintaining a high concentration of viable cells; resistance or intermediate sensitivity to the 

majority of the antibiotics applied in clinical practice; absence of surface proteins, but adherence 

to the model non-cancerous epithelial cell line MDBK. They can be cultured in a bioreactor to 

obtain high content of viable cells (above 10
14

CFU/cm
3
); may be included in a gel matrix and can 

be subjected to freeze-drying, maintaining a high concentration of living cells in the process of 

lyophilization and storage at 20-22ºC for the duration of 12 months. 

It has been shown that the studied lactobacilli strains inhibit the growth of saprophytic 

microorganisms - Bacillus subtilis, Aspergillus niger, Penicillium sp., Rhizopus sp. Moreover, 

they are resistant to the preservatives most commonly used in the production of bread and bakery 

products - calcium propionate and potassium sorbate, without affecting the growth of bakery 

yeasts . 

14 starters for the preparation of sourdough for rye and wheat bread were developed on the 

basis of the selected strains of homo - and heterofermentative lactobacilli with the addition of a 

probiotic propionic acid bacteria strain and Lactobacillus sanfranciscensis. It was found that 

bread with best organoleptic characteristics was obtained with the incorporation of 7% four-strain 

starter sourdough.  

It has been shown that for the prevention of microbial bread spoilage the percentage of the 

best performance sourdoughs is between 10% and 15 % for the prevention of bread roping 

(bacterial spoilage) and between 15% and 20% for the prevention of fungal growth. Besides, 

sourdough may be included in the kneading of the main dough in the form of a liquid sourdough, 

frozen sourdough or a freeze-dried concentrate. 

A biotechnological scheme for the production of „LB-acidifiers” (dry sourdough) for rye 

and wheat bread was developed using the best starters for sourdough for rye and wheat bread. 

The obtained „LB-acidifiers” are applied in breadproduction in a concentration of 3% - 5% in 

order to prepare bread with improved organoleptic characteristics, extended shelf life (5 days), 

without the addition of preservatives. 
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