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ВЪВЕДЕНИЕ 



Основната нужда е за енергия и растеж 

/ възстановяване на организма. 

Различаваме следните компоненти:  

Основните макронутриенти са: 

  въглехидрати за енергия (4 kcal/g); 

  протеини за растеж (4 kcal/g); 

  мазнини за съхранение на енергия (8 kcal/g); 

Основните микронутриенти са: 

  витамини (масло- и водоразтворими)  

  минерали (Ca, Fe, Zn, Mg, Mn, … ) 

Хранителни добавки  

 биоактивни молекули и фитокомпоненти 

 примери: фитостероли, катехини, полифеноли ... 

 

Защо се нуждаем от храна? 

Необходимостта от всеки 

тип храна е пропорцио-

нална на частта и в 

пирамидата. 



Храните съдържат въглехидрати, които са изградени 

от дълги вериги от еднакви / различни захарни остатъци. 

молекула на 
въглехидрат 

Въглехидрати 

захарен 
остатък 

Дълговерижните въглехидрати се разграждат от ензими в 

организма до по-малки и по-лесно усвоими молекули.  

 

Тези молекули се използват от тялото за производство на 

енергия, необходима за работата на организма. 



Протеините, подобно на въглехидратите, са изградени 

от дълги вериги от малки молекули. В протеините, тези 

молекули не са еднакви. 

протеинова 
молекула 

амино- 
киселина 

Протеините са изградени от аминокиселини. 

Аминокиселините биват повече от 20 вида. 

Протеините се използват най-вече за растеж и 

възстановяване на организма. 

Протеини 



Мазнините са изградени от триглицериди – съдържат 

дълговерижни мастни киселини и глицерол.  

триглицерид 

глицерол 

При окислението на мазнините в организма се отделя 

значително количество енергия. Организмът ги използва 

за съхранение на енергия. 
  

Мазнините имат основна роля и при терморегулацията, 

както и при изграждането на мембрани (фосфолипиди). 

мастни 
киселини 

Мазнини 



ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 



Колоидни / Дисперсни системи 

Колоидно състояние – представлява съвкупност от две фази, които 

не се смесват, а се диспергират една в друга 

Непрекъсната среда 

Дисперсна фаза 
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Аерозол 

Мъгла 

Аерозол 

Дим 

Пяна Емулсия 

Дисперсия 

Суспензия 

Зол 

Твърда 

пяна 

Гъба 

Твърда 

емулсия 

Твърда 

дисперсия 

Колоидни / Дисперсни системи 

Колоидно състояние – представлява съвкупност от две фази, които 

не се смесват, а се диспергират една в друга 



 

 

Често срещани колоидни системи 

за доставяне 

 Липозоми (весикули) 

 

 

 Мицели и Микроемулсии  

 

 

 Груби емулсии 

 

 

 Колоидни / Наночастици 



Смесена мицела 

"peach" модел 

моноглицерид 

фосфолипид 

мастна киселина 

жлъчна киселина 

липофилно вещество 

холестерол 

лизофосфолипид 

фитостерол 



ПРИНЦИПИ 



молекулно разтворими  дисперсни системи 
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Колоидни системи за доставяне: принципи 

Colloidal delivery  

systems 



Груба емулсия с 
нутриенти 

Субмикронна емулсия 
с нутриенти 

средна скорост 

Липидна мезофаза с 
нутриенти 

Смесена мицела 

Контрол върху бионаличността чрез 

колоидни системи за доставяне 



вода 

масло 

Твърди частици на фазови граници 

хидрофилни  

 

вода 

oil/air 

хидрофобни  

 
вода 

oil/air 

контактен 

ъгъл 

Позицията на частиците на фазовите 

граници зависи от умокрянето. 

 < 90o  > 90o 



вода 

масло 

Твърди частици на фазови граници 

хидрофилни  

 

вода 

oil/air 

хидрофобни  

 
вода 

oil/air Позицията на частиците на фазовите 

граници зависи от умокрянето. 

 < 90o  > 90o 

Намалена 

площ 

вода  

Движеща сила за адсорбцията 

е намалената междуфазова повърхност. 



вода 

масло 

Твърди частици на фазови граници 

хидрофилни  

 

вода 

oil/air 

хидрофобни  

 
вода 

oil/air Позицията на частиците на фазовите 

граници зависи от умокрянето. 

Частиците се адсорбират 

необратимо. 

 < 90o  > 90o 

Намалена 

площ 

вода  

Движеща сила за адсорбцията 

е намалената междуфазова повърхност. 



Твърдите частици стабилизират емулсии 

Ramsden (1903), Pickering (1907) 

Твърди частици на фазови граници 

хидрофилни  

 

вода 

oil/air 

хидрофобни  

 
вода 

oil/air Позицията на частиците на фазовите 

граници зависи от умокрянето. 

Частиците се адсорбират 

необратимо. 

 < 90o  > 90o 



Твърдите частици стабилизират емулсии 

Ramsden (1903), Pickering (1907) 

Твърди частици на фазови граници 

хидрофилни  

 

вода 

oil/air 

хидрофобни  

 
вода 

oil/air Позицията на частиците на фазовите 

граници зависи от умокрянето. 

Частиците се адсорбират 

необратимо. 

 < 90o  > 90o 

вода 

масло 

вода 

масло 

 

масло 

вода 

 

Хидрофилни частици 
O / W емулсия  

Хидрофобни частици 
W / O емулсия 



Стабилизация с частици - Ползи 

плътен монослой от частици 

действа като стерична бариера срещу 

 коалесценция  

 



Стабилизация с частици - Ползи 

плътен монослой от частици 

действа като стерична бариера срещу 

 коалесценция  

 

Стабилност 

спрямо 

коалесценция 



Стабилизация с частици - Ползи 

плътен монослой от частици 

действа като стерична бариера срещу 

 коалесценция  

 

Стабилност спрямо 

Освалдово зреене 

свиването 

спира – 

плътен слой 

от частици 



Стабилизация с частици - Ползи 

плътен монослой от частици 

действа като стерична бариера срещу 

 коалесценция  

 

Стабилност спрямо 

Освалдово зреене 

свиването 

спира – 

плътен слой 

от частици 

Частиците се 
адсорбират 
необратимо на 
междуфазовите 
повърхности за 
разлика от 
емулгаторите! 



Примери за частици като стабилизатори 

 
Вещество 

Тип 

Емулсия 

Алуминиев 

оксид 

W/O 

Бентонит O/W 

Магнезиев 

алумосиликат 

O/W 

Маслени 

кристали 

W/O, O/W 

Магнезиев 

оксид 

W/O 

Магнезиев 

силикат 

W/O 

Титаниев 

диоксид 

(модифициран) 

O/W, W/O 

Силициев 

диоксид 

O/W, W/O 

Калаен оксид O/W 



Римски крем за лице на 2000 години 

2000 годишен крем за 

лице, открит в Римски 

руини в Лондон 

Съставки: 

•20% Вода 

•40% Животинска мазнина 

•25% Скорбяла  - от зърна и/или 

корени 

• 15% Калаен оксид (SnO2) на 

прах – за избелване и като 

стабилизатор!  

 

•Без протеини и емулгатори!!! 

 



„НАНО“ ХРАНИ 



Цели: 

Развитието на колоидната наука и нанотехнологиите 

позволява по-голям контрол върху качествата на 

храната. Това включва: 

 

• по-здравословни храни (например с по-ниско 

съдържание на мазнини и сол) без влошаване на 

вкусовите качества;  

• добавяне на витамини и биоактивни съставки като 

при това не се влошава вкуса и вида на храната;  

• възможност за намаляване на вредните добавки 

без да се намалява стабилността; 

• интелигентни методи за обработка на храните с 

цел да се намалят алергени като глутен, следи от 

фъстъци и т.н. 



Проблемът с нискомаслената 

майонеза 

Цел:  

създаване на нискомаслена 

майонеза, която бързо се 

разпада в устата 
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Нискомаслена майонеза 

Бавно разпадане в устата 

Пълномаслена майонеза 

Бързо разпадане в устата 

Нискомаслена 
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със скорбяла 

Пълномаслена 

майонеза 



Решението е… 
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Нискомаслена майонеза 

Бавно разпадане в устата 

Пълномаслена майонеза 

Бързо разпадане в устата 

Нискомаслена 

майонеза 

със скорбяла 

Нискомаслена 

майонеза 

с фибри 

Пълномаслена 

майонеза 



Структуриране с фибри 

Функционални   Естествени   Фибри 

Използват се най-разпространените: 

• Органични – Целулоза 

• Неорганични – Калциев карбонат (CaCO3) 

материали.  

Предпочита се пръчковидна / нишковидна 

форма. 

Модифицират се за:  

  

air/oil 

вода 

air/oil 

вода 



Наблюдават се два типа самоорганизирани структури: (1) за големи 

мехурчета и (2) за малки мехурчета. 

20 μm 25 μm 30 μm 

40 μm 80 μm 120 μm 

Самоорганизирани структури върху мехурчета 



Bimodal bubble size distribution 

100 µm  

The foam stabilized by CaCO3 rods shows a bimodal bubble size distribution.  

25 µm 

80 µm 

17.3 ml 

Overrun:  100 % 

100 µm  



Млякото като емулсия – контрол на структурата 

Много от съвременните храни са базирани на млечни протеини 

или са вдъхновени от техните свойства. 

 

 

Бактерия от околната среда превръща лактозата в млечна киселина. 

5000 пр.н.е. – за първи път се произвежда кисело мляко и сирене 

При понижаване на pH 

мицелите на казеин 

агрегират и създават 

мрежа, водеща до 

увеличаване на гъстота. 



Лед 

Масло 

Млечен 

протеин 

Сметана Аромати Захар Въздух 

Сладолед - формулировка 



Обем 

Енергия 

Обща енергия 

Лед 

407 kJ/100ml 

745 kJ/100g 

•30% от обема 
•Няма енергиен принос 
 

Структура на сладолед 



Обем 

Енергия 

Въздух Сладолед 

Обща енергия 

•50% от обема 
•Няма енергиен принос 
 

Създава текстурата и 
усещането за мекота 

407 kJ/100ml 

745 kJ/100g 



Обем 

Енергия 

Мазнини •0-10% от обема 

•45% от енергийния принос 

(при 4.5% vol) 
 

Създава структурата 

Носи и доставя вкуса 

Увеличава кремообразността 

Принос на мазнините за качествата 

на сладоледа 

Обща енергия 407 kJ/100ml 

745 kJ/100g 



Обем 

Енергия 

Матрица 
Протеин Захари Стабилизатори 

•15% от обема 

•8% от енергията 

•Стабилизират маслените 

капки 

•Стабилизират мехурчетата 

•Важни за вкуса 

•50% от енергията 

•Контрол на съдържанието 

на лед 

•Задават сладостта 

•Задават гъстотата 

•<1% от енергията 

•Стабилност на 

температурен скок 

•Задават гъстотата 

Принос на останалите съставки 

Обща енергия 407 kJ/100ml 

745 kJ/100g 



Сканиращ електронен микроскоп 

100 mm                            

Лед 

Въздух 

Матрица 

Сечение на сладолед 



0.04mm Маслени капки 

Мехурчетата от близо ... 

Meltdown Conv.mpg


ДОСТАВКА НА 

НУТРИЕНТИ 



Учейки се от Природата 

Мицели от казеин 

McMahon D.J. and McManus W.R.,  

J. Dairy Sci., 81 (11),  2985-2993, 1998  

Мляко 

Снимка от Трансмисионен 

електронен микроскоп 

κ- казеин 

хидрофобно ядро 

Ca9(PO4)6 наночастици 

Колоидна система за доставяне на калций 



Микро- и нанокапсулиране 

Натриев алгинат 

https://www.youtube.com/watch?v=xeP01iqQxi0 



Полените като Микрореактори 

J. Mater. Chem., 2007, 17, 1–5 

Метод за последователно зареждане и 

за доставяне на нутриенти / лекарства.  

(a) Празни обвивки на полени се 

диспергират и зареждат с реагента 

А.  

(b) Капсулите, заредени с реагента А, 

се филтруват и измиват с чист 

разтворител, след което се 

редиспергират в разтвор на B.  

(c) Химичната реакция 

 A + B → C  

 дава продукт C с ниска 

разтворимост, който формира 

наночастици във вътрешността на 

обвивката на полена.  

• Получените капсули се измиват с 

разтворител, за да се отстрани 

излишъка на реагента B, след 

което се редиспергират във вода.  

     



www.bath.ac.uk/ceos/Insects4.html  Honey Bee Honey Bee Mouthparts 

http://www.bath.ac.uk/ceos/Insects4.html


ТОКСИЧНОСТ 



Ранни проучвания показват: 

Сребърните наночастици са токсични за гризачи – 

увреждат черния дроб и мозъка; може да убият 

полезните бактерии в червата. 

Нанoразмерните частици от цинков оксид увреждат 

гризачи и човешки клетки даже в ниски дози. 

Силициев диоксид с размери под 70 nm може да 

предизвика патологии, водещи до невродегенеративни 

разстройства. 

Наночастици от титаниев диоксид могат да доведат до 

мутации на ДНК на човешки клетки, токсични са за 

водорасли и дребни водни обитатели. Ефектите са по-

силни при наличие на УВ светлина. 



Причини за увеличената 

токсичност: 

Наноматериалите лесно могат да бъдат вдишани или 

погълнати, а някои даже преминават през кожата. 

Наночастиците могат да навлязат и да се акумулират в 

тъканите и клетките, докато това е практически 

невъзможно за по-големите частици. 

При вдишване наночастиците могат 

да достигнат и да преминат кръвно- 

мозъчната бариера и да предизвикат 

сериозни увреждания. 
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Solubilization and Delivery in Foods, Cosmetics and 

Pharmaceuticals. DEStech Publications, Inc. (2011). 

Ed: Nissim Garti. Delivery and Controlled Release of Bioactives 

in Foods and Nutraceuticals. Woodhead Publishing (2008). 
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Благодаря за вниманието! 


