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ХРАНЕНЕ

Първостепенната роля на храненето е:

да доставя на организма необходимите хранителни вещества с цел 
задоволяване на специфичните му потребности;

профилактика и лечение на редица заболявания

повишаване на имунитета по отношение на неблагоприятните 
въздействия на околната среда; 

укрепване способността на човека за нормално възпроизводство и 
пълноценен растеж.



ГЛУТЕН И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ГЛУТЕНА

Какво представляват 
глутенът и 

чувствителността към 
него



ГЛУТЕН И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ГЛУТЕНА

Лечението и профилактиката на глутеновата ентеропатия са важен
обществен здравен проблем. Нелекувана, тя може да доведе до
редица усложнения и до развитието на други автоимунни
заболявания. Единственият до момента познат начин за лечение
на целиакията е доживотната стриктна безглутенова диета.

Normal Celiac Disease



ГЛУТЕН И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ГЛУТЕНА

Normal Celiac



ГЛУТЕН И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ГЛУТЕНА

Хората с непоносимост към глутен
са чувствителни към глутеновите
протеини, намиращи се в
пшеницата, както и към подобните
белтъци, намиращи се в ръжта,
ечемика, овеса, тритикали.



ГЛУТЕН

• СекалинЕчемик

• ХордеинРъж

• ЗеинЦаревица



ГЛУТЕН

Глутен (пшеница)

Глиадин
проламин

Глутенин

Глутенът е основният водонеразтворим протеинов компонент на
пшеничното брашно. Oсновните му фракции са глиадин и
глутенин. Те се различават съществено по своите свойства и
молекулната маса.



ГЛУТЕН

Глутен (пшеница)

Глиадин
проламин

Глутенин

Структурата и свойствата му са универсални и е много трудно да се
създаде съставка, която да ги наподобява, поради което е голямо и
затруднението при съставяне на технологии и рецептури за
безглутенови изделия.



БЕЗГЛУТЕНОВИ ХРАНИ – ИЗИСКВАНИЯ

Какви са 
изискванията за 
безглутеновите

храни



БЕЗГЛУТЕНОВИ ХРАНИ

• Безглутеновите хранителни продукти са с нарастваща
популярност през последните години, не само поради големия
процент болни от глутенова ентеропатия и единствения за
третиране на болестта начин – безглутеновата диета, но и поради
това, че много хора, желаят да се хранят с продукти, които не
съдържат глутен.

• Откриването на храни, които не съдържат глутен е истинско
предизвикателство и изисква внимателен прочит на съставките,
отбелязани върху етикетите.



БЕЗГЛУТЕНОВИ ХРАНИ

• Модифицирането състава на рецептурите на храните, съдържащи
глутен, води до сериозни, в повечето случаи, негативни промени
в структурата, вкуса, аромата и външния вид на изделията.

• Приложението на безглутеновите видове брашно, в съчетание с
други добавки, може да доведеде до намаляване или
елиминиране на съществуващите проблеми.



БЕЗГЛУТЕНОВИ ХРАНИ

• Изключането на хранителните продукти, съдържащи глутен
трябва да се компенсира с други подходящи подобни храни,
които да действат щадящо върху чревната лигавица и
едновременно да бъдат с висока биологична стойност.

• Определено е съдържанието на глутен в
безглутеновите храни да е не повече от 200 ррм.

• Цялостното премахване на глутена от диетата,
налага включване на допълнителни съставки за
повлияване върху реологичните свойства,
стабилността, вкуса и външния вид на изделията.



БЕЗГЛУТЕНОВИ ХРАНИ

• Наличието на глутен в храните има голямо влияние върху
реологичните, сензорните и функционалните свойства на
изделията.

• Не съществува нито едно вещество, което може да замени изцяло
глутена и свойствата му.

• Редица изследвания показват, че комбинация от няколко
съставки може да реплицира някои от ефектите на глутена в
изделията.



СУРОВИНИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ 
БЕЗГЛУТЕНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Кои са основните 
суровини прилагани 
при безглутеновите 

изделия?



БЕЗГЛУТЕНОВИ ВИДОВЕ БРАШНО

Брашно от житни 

култури

Оризово брашно

Царевично брашно

Брашно от просо

Брашно от сорго

Брашно от теф

Брашно от овес

Брашно от бобови 

култури

Грахово брашно

Соево брашно

Нахутово брашно

Брашно от тревисти 

растения 

(влакнодайни, 

маслодайни)

Ленено брашно

Брашно от сусам

Брашно от тапиока

Брашно от плодове

Брашно от кестени

Брашно от банани

Други

Брашно от ядки

Брашно от бадем

Други

Брашно от зеленчуци

Картофено брашно

Други

Брашно от 

псевдозърнени култури

Брашно от елда

Брашно от амарант

Брашно от киноа



ОРИЗОВО БРАШНО 

• Придава специфичен аромат на ориз,
сухота и ронлива консистенцият на
тестените изделия.

• Използва се в комбинация с други
видове безглутеново брашно за
подобряване на хранителното качество
на изделията.

• Притежава желиращи свойства.



ЦАРЕВИЧНО БРАШНО

• Не може да се използва като
единствена съставка в
производството на хляб и хлебни
изделия, ако не се комбинира с
други видове брашно.

• Придава по-добра усвояемост на
различни хлебни и сладкарски
изделия.



БРАШНО ОТ СОРГО

• Доказано е, че протеините,
съдържащи се в брашното от
сорго, имат съществено значение
за функционалността и
качеството на изделията.

• Внасянето му оказва влияние
върху хранителните свойства на
крайните изделията.



БРАШНО ОТ ПРОСО

• Приложено, то придава лек,
сладък вкус и донякъде ронлива
структура на тестени изделия.

• Поради състава си се добавя за
подобряване хранителното
качество на хлебните и
сладкарски изделия.



БРАШНО ОТ ТЕФ

• Влага се в малко количество за
подобряване на хранителното им
качество.

• Може да се използва като
сгъстител за кремове.



БРАШНО ОТ ОВЕС

• Използването на овес в безглутеновата
диета все още се обсъжда във връзка с
възможната кръстосана хибридизация
на някои овесени зърна с
глутенсъдържащи семена.

• Вложено в изделието придава приятен
вкус и добавя протеини, разтворими
фибри, витамини и минерали към
безглутеновите изделия, с което се
подобрява хранителната им стойност.



БРАШНО ОТ ЕЛДА

• Характеризира се с високо
съдържание на пълноценни
белтъци и желязо.

• Спомага за подобряването не
само на химичния им състав, но
и на сензорното качество на
получените продукти.



БРАШНО ОТ АМАРАНТ

• Добавено в количества до 25 % от
общoто количество брашно,
използвано в безглутеновите
рецепти, подобрява
консистенцията, вкуса и
хранителната стойност на
безглутеновите тестени изделия -
хляб, палачинки, кифли,
бисквити и тесто за пица.



БРАШНО ОТ КИНОА

• Притежава горчив вкус и може да
се използва в малки количества
за подобряване на хранителното
качество на крайните изделия.
Използва се при приготвянето на
диетични видове хляб, питки,
бисквити, сладки и др.



СОЕВО БРАШНО

• Поради естественото високо
съдържание на протеини и
мазнини в състава му, се влага за
обогатяване на хлебните или
сладкарски изделия. Придава им
силен и специфичен аромат.



НАХУТЕНО БРАШНО

• Прилага се за приготвяне на
някои видове специфични
хлебни изделия – палачинки,
пици, кнедли и др.

• Подобрява хранителното
качество на безглутеновите
изделия, повишава
съдържанието на белтък.



ГРАХОВО БРАШНО

• Граховото, както и другите видове
брашно от бобови култури могат да
бъдат високо функционални съставки в
хлебната индустрия.

• Добавянето му е един от методите за
обогатяване съдържанието на фибри и
протеини в хляба, макаронените и др.
тестени изделия, без да се промени
съществено външният им вид или вкус.

• Нишестето от грах се използва за
подобряване на крехкостта и вида на
хлебните и сладкарските изделия.



ЛЕНЕНО БРАШНО

• Може да бъде добавено към
рецептурния състав на различни
видове хляб, хлебни и сладкарски
изделия.

• Спомага за интензивното
покафеняване на пържените тестени
изделия.

• Когато се използва в по – голямо
количество е уместно да се увеличи
количеството вода в съответните
рецептури и да се намали
количеството мазнина по рецептура.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/15/Flax_seeds.jpg


СУСАМОВО БРАШНО

• Добра алтернатива за заместване
на брашна с ниско съдържание
на въглехидрати – в хляб,
панировки, миксове.

• Има добро усвояване на
мазнините и добри емулгиращи
и стабилизиращи свойства, които
допринасят за формирането на
кремове с много добри
органолептични показатели.



БРАШНО ОТ ТАПИОКА

• Брашното от тапиока има леко
сладък вкус.

• Използва се до 50 % в брашнени
смеси.

• Освен като съставна част на
тестото се прилага и като
покритие и панировка на хлебни
и сладкарски изделия.



КАРТОФЕНО БРАШНО И НИШЕСТЕ

• Главната му употреба е като източници
на въглехидрати. В повечето случаи се
комбинира с други видове брашно.

• Картофеното брашно и това от ориз са
често срещана комбинация за
получаване на хляб и бисквити.

• Приложението му може да
компенсира липсата на определени
хранителни елементи в брашното, с
което се комбинира, за да се получи
краен продукт с добро качество и
пълноценен хранителен състав.



БРАШНО ОТ КЕСТЕН

• Най – често се употребява в
производството на хлебни и
сладкарски изделия – бисквити,
торти и кремове.

• Вложено в рецептурите на
безглутенов хляб допринася за
увеличаване количеството
витамини, минерали и диетични
фибри в състава му.



БАДЕМОВО БРАШНО 

• Богато е на хранителни вещества
и е много подходящо за
обогатяване на рецептурния
състав на различни хлебни и
сладкарски изделия.

• Използва се като сгъстител при
производството на някои видове
сладкарски изделия – кремове,
пудинги и др.



СУРОВИНИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ 
БЕЗГЛУТЕНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

• Безглутеновите продукти са със значително по-ниско съдържание
на витамини от група В, желязо, протеини и фибри.

• Разликата се дължи на различния химичен състав на пшеницата и
безглутеновите видове брашно.



БЕЗГЛУТЕНОВИ ХРАНИ

• Хората, консумиращи предимно безглутенови зърнени култури са
уязвими по отношение на хранителни дефицити.

• За да се коригира този проблем, безглутеновите видове брашно с
различни хранителни свойства могат да бъдат комбинирани, за
доближаване до хранителните свойства и състав на това от
пшеница.



СТРУКТУРООБРАЗУВАЩИ И СВЪРЗВАЩИ 
ВЕЩЕСТВА

Пространствено-мрежестата и
еластична структура на глутена
дава възможност към нея да се
прикрепят всички компоненти на
тестото, което осигурява
стабилност на системата.

В нея се задържа част от
образувалия се CO2 по време на
ферментацията, което оказва
влияе върху качеството на
изделията.



СТРУКТУРООБРАЗУВАЩИ И СВЪРЗВАЩИ 
ВЕЩЕСТВА

Високобелтъчни вещества се влагат в безглутеновите изделия, за
да играят ролята на свързващи и структурообразуващи агенти,
чиито белтъци образуват структури, имитиращи глутеновия скелет.

Яйчни белтъчини 

Соеви белтъци 

Хидроколоиди

Модифицирани 
нишестета 

Производни на 
целулозата 

Брашното от 
рожков

Синтетични емулгатори и 
стабилизатори



СТРУКТУРООБРАЗУВАЩИ И СВЪРЗВАЩИ 
ВЕЩЕСТВА

• Имат доказани свързващи, емулгиращи и структурообразуващи
свойства.

• При създаването на диетични тестени изделия най-добри резултати са
постигнати при влагане на 20 % соево брашно (от масата на
нишестето).

• Освен соево брашно, голямо приложение намират и соевите изолати и
концентрати.

Яйчни белтъчини 



СТРУКТУРООБРАЗУВАЩИ И СВЪРЗВАЩИ 
ВЕЩЕСТВА

• Свързващи вещества и основни източници на белтъчини в
изделията за безглутеново хранене.

• На второ място по усвояемост след млечните белтъци.

• Съдържат всички незаменими аминокиселини.

• Много често вместо яйца се използва яйчен меланж.

Соеви белтъци 



СТРУКТУРООБРАЗУВАЩИ И СВЪРЗВАЩИ 
ВЕЩЕСТВА

• Притежават свързващите свойства на глутена.

• Добиват се от: плодове, семена, водорасли, растения и
микроорганизми.

• Значимостта на хидроколоидите зависи главно от тези техни
качества, свързани със способността да променят вискозитета, да
желират или да свързват вода при определени условия.

Хидроколоиди



СТРУКТУРООБРАЗУВАЩИ И СВЪРЗВАЩИ 
ВЕЩЕСТВА

пектин;

гуарова гума; 

модифицирани нишестета; 

производни на целулозата;  

ксантан;

брашното от рожков;

синтетични емулгатори;

стабилизатори.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ СУРОВИНИ

• Въпреки употребата на структурообразуващи вещества в
рецептурите на безглутеновите изделия, независимо от
комбинациите и съотношението им, се достига до
получаване на крайни безвкусни изделия.

• Поради тази причина вниманието ни е насочено и към
влагане на допълнителни суровини за повишаване на
вкусовото качество на готовото изделие.

• Те играят важна роля при протичане на биохимичните,
колоидните и физичните процеси в тестото.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ СУРОВИНИ

мазнини и захари;

мляко и млечни изделия.; 

ядки; 

витамини;  

ензими



ТЕХНОЛОГИИ 

Съществуващи 
технологии за 
създаване на 
безглутенови 

изделия



ТЕХНОЛОГИИ 

• Съществуват разработени технологии за приготвяне на сухи смеси за
безглутенов хляб, кекс, торти и сладкиши. Смесите се получават чрез
хомогенизиране на основните суровини, свързващи вещества и добавки в
специални смесители. След това се опаковат и в този вид с допълнителни
указания за замесване и печене се предлагат на потребителите.

• Прахообразните полуфабрикати са приготвени основно на база оризово и
царевично брашно, царевично, пшенично и картофено нишесте.

• Тези суровини се използват предимно в различни комбинации, тъй като
самостоятелната им употреба води до получаване на изделия с
незадоволителни показатели – малък обем, напукана кора,
неравномерна шупливост и с не особено приятен вкус.



ТЕХНОЛОГИИ

• Много усилия са вложени в
разработването на рецептури и
технологии за създаването на
приемливо добри безглутенови
изделия, както и разбирането и
изучаването на това какви промени
настъпват с реологичните свойства на
тестото при добавянето на различни
съставки и при топлинната обработка.



БЪДЕТЕ СМЕЛИ В ТОВА ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАТЕ
ПРИ ПРИГОТВЯНЕ НА БЕЗГЛУТЕНОВИ ИЗДЕЛИЯ!!!

Направете своите вкусни безглутенови хляб, торта,
палачинки...

...и разбира се, изяжте ги с удоволствие!!






