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1. ВОВЕД 

Храната е еден од најважните аспекти од секојдневниот живот. Трендовите на 
потрошувачка на храна и дискусиите за придобивките и можните здравствени проблеми 
од одредени модели на исхрана се зголемуваат. Моделите на храна може да се 
дефинираат како количини, пропорции, разновидност или комбинација на различни 
видови храна, напитоци во исхраната и фреквенцијата со која тие вообичаено се 
консумираат (Schulze et al., 2018). Кај холандската популација, шемите на потрошувачка 
на храна биле независно поврзани со крвниот притисок и плазматската гликоза и 
концентрациите на холестерол (Van Dam et al., 2003). Студијата за глобално 
оптоварување на болести ја наведува исхраната како главен фактор зад порастот на 
хипертензијата, дијабетесот, дебелината и другите компоненти на CVD (Anand et al., 
2003). Во светот има околу 500 милиони дебели (Lim et al., 2012; WHO, 2014) и близу 2 
милијарди луѓе со прекумерна тежина или дебели луѓе (Fund, 2007). Понатаму, 
нездравите модели на исхрана имаат негативни влијанија врз животната средина, 
особено климатските промени (Anand et al., 2003). Денес исхраната се проучува за 
различни возрасни групи за да се спречат болестите и да се промовира оптимално 
здравје. 

Храната може да се смета за „функционална“ доколку задоволително се докаже 
дека има корисен ефект врз една или повеќе целни функции во телото, надвор од 
соодветната исхрана, на начин кој го подобрува здравјето и благосостојбата или го 
намалува ризикот од болести (Gibson & Willimas, 2000). Функционалните прехранбени 
производи или хранливите препарати стануваат сè поважни за потрошувачите кои се 
заинтересирани за здравствените придобивки од функционалната храна за превенција 
од болести и хронични состојби 

 
Уникатните карактеристики на функционалната храна се: 

 да биде конвенционална или секојдневна храна; 
 да се консумира како дел од нормалната/вообичаената исхрана; 
 составена од природни (за разлика од синтетичките) компоненти присутни во 

храна во неприродна концентрација која вообичаено не би ги снабдувала; 
 да има позитивен ефект врз целните функции (и) надвор од хранлива 

вредност/основна исхрана,  
 да ја подобри благосостојбата и здравјето и/или да го намали ризикот од болести 

или да обезбеди здравствени придобивки за да го подобри квалитетот на 
животот, вклучувајќи физички, психолошки и перформанси во однесувањето и  

 има овластени и научно засновани тврдења (Saarela, 2011). 
Постои огромен можен опсег на функционална храна која нуди различни типови на 

придобивки и делува на различни начини, кои се категоризираат како: 
 витаминско и минерално збогатување 
 намалување на холестеролот 
 диетални влакна 
 пробиотици, пребиотици и синбиотици 
 антиоксиданси 
 фитохемикалии 
 растенија и ботаника (Gibson & Willimas, 2000). 

 
Млечните производи, особено јогуртите и другите ферментирани млечни производи се 
составен дел од функционалната храна. Јогуртот е ферментиран млечен производ со 
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користење на термофилни бактерии LAB соеви Streptococcus salivarius ssp. thermophilus 
и Lactobacillus delbrucki ssp. bulgaricus. Целта на трудот беше да се развијат формулации 
на функционални јогурти и да се изврши микробиолошка, реолошка, сензорна и 
нутритивна карактеризација за време на складирањето. 
 
 

2. ФУНКЦИОНАЛНИ ЈОГУРТ 

Функционална прехранбена индустрија е брзорастечка индустрија која се 
постојано се развива. Порастот на оваа храна на пазарот е резултат на нејзината 
перцепирана хранлива корист. Сепак, одредени функционални намирници со 
здравствени тврдења не се прифатени од потрошувачите. Ова, исто така, обезбедува 
докази за зголемување на иновациите на производите, прифаќање на здрав начин на 
живот од страна на потрошувачите преку исхраната и растечката промена од 
фармацевтски добиените додатоци (Boye, 2015).  

Функционалниот развој на храната воопшто и развојот на функционалеен јогурт 
во овој случај е предизвикувачка тема главно поради прифаќањето на потрошувачите, 
безбедноста и рокот на траење. Македонските потрошувачи се подготвени во иднина да 
ја зголемат потрошувачката на функционална храна доколку таа биде поевтина и 
подостапна во продавниците (Spiroski et al., 2013). Беше заклучено дека само 
прехранбената индустрија ги прилагодува своите активности на сеопфатен начин, 
иманентно на регулаторната средина и барањата на потрошувачите во земјата и треба да 
се погрижи јавноста да има точни информации за функционалната храна и да продолжат 
да се едуцираат за оваа област што се појавува. на науката за исхрана (Spiroski et al., 
2013). Ферментираните видови млеко во голема мера се консумираат поради нивните 
утврдени функционални својства кои се поврзани со пробиотиците или генерирањето на 
функционални молекули како органски киселини и биоактивни компоненти (Lee et al., 
2016). 

Од општа гледна точка, ферментираното млеко е производ добиен со коагулација 
на млеко без одземање на серумот (Corradini, 1995). Дејството на ферментативните 
микроорганизми е потребно и треба да ги исклучи другите процеси на коагулација или 
гелирање. Јогуртот е млечен производ со одлична хранлива вредност и е омилена храна 
на сите возрасни групи (Ismaili et al., 2019). 

Класификацијата на ферментираните видови млеко може да се направи врз 
основа на ферментационите микроорганизми (Corradini, 1995): 

 Термофилно кисело млеко. Главниот производ на ферментативните реакции е млечна 
киселина. Потребниот термички опсег за ферментација е 37-45 °C  

 Мезофилно кисело млеко. Главниот производ на ферментативните реакции е млечна 
киселина. Потребниот термички опсег за ферментација е 20–30 °C  

 Кисело алкохолно млеко. Главните крајни производи на ферментативните реакции се 
млечна киселина, етил алкохол и јаглерод диоксид. Потребниот термички опсег за 
ферментација е 15-25 °C. 
За време на ферментацијата, S. thermophilus на почетокот брзо расте, користејќи 

есенцијални амино киселини произведени од L. bulgaricus. Streptococcus thermophilus, за 
возврат, произведува млечна киселина, која ја намалува pH вредноста на оптимално 
ниво за раст на L. bulgaricus. Произведената млечна киселина и помали количини на 
мравја киселина го стимулираат растот на L. bulgaricus (Pandey et al., 2016). 

Текстурата може да се користи како дискриминаторна карактеристика. Јогуртите 
се достапни во голем број текстурални - течни, цврсти и мазни видови. Покрај тоа, 
комерцијално достапните јогурти може да бидат присутни со различна количина на 
декларирана содржина на маст. Конечно, можност за додатоци за вкус, кои може да 
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сугерираат производство на „природни“ производи збогатени со овошје и житарки 
(Baglio, 2014). 

Во поглед на физичко-хемискиот состав, хигиенскиот квалитет и присуството на 
остатоци и загадувачи, млекото за производство на јогурт треба да бидат квалитетно и 
технолошки погодно за производство на ферментирани производи (Kalevska et al., 2019). 
Квалитетот на суровото млеко најчесто се разгледува во однос на потенцијалниот ефект 
врз квалитетот на преработените производи (Murphy et al., 2016). На текстурата и 
реологијата на млечните производи влијае и додавањето на одредени состојки, на 
пример, сојата кога е додадена во јогурт од козјо млеко може да предизвика зголемување 
на вискозноста и капацитетот за задржување вода и да го намали синерезисот поради 
високата содржина на протеини во составот (Widodo & Anindita, 2013; Delgado et al., 
2017). Други состојки се овошјето и нивните деривати, како што се пулпата и сокот, кои 
играат важна улога во производството на млечни напитоци. Ова е поврзано со растот на 
индустријата за преработка на овошје, особено цитрусните, кои ја зголемуваат вредноста 
на козјите млечни производи (Garcia et al., 2014; Costa et al., 2015). Додавањето овошје 
во јогуртот од козјо млеко ја подобрува прифатливоста од страна на потрошувачите како 
алтернатива за прикривање на типичниот вкус на козјото млеко и ферментираните 
производи, што може да биде причина за отфрлање на производот од невообичаените 
потрошувачи. Покрај тоа, употребата на влакната од овошната пулпа се алтернатива за 
ниската текстура што ја прикажуваат козјите јогурти, кои можат да ја подобрат и 
неговата хранлива вредност, диверзифицирајќи го пазарот на овој млечен производ 
(Delgado et al., 2017; Costa et al., 2015; Silva et al., 2017). 

Денес се произведуваат неколку видови на ферментирано млеко и многу од нив 
содржат пробиотски соеви или млечно кисели бактерии кои покажуваат специфични 
карактеристики во крајниот производ кој има здравствени придобивки за консументите 
(Lee et al., 2016). Соред Keila et al. (2019) Bacillus subtilis e ветувачки пробиотик во 
производството на био-јогурт со антиоксидативен потенцијал (ABTS, DPPH, 
супероксид, хидроксил и хелација на железо и бакар) и зголемен рок на траење. Покрај 
тоа, пептидите на системите без лактоза и без пробиотици сè уште можат да се користат 
како нутритивни состојки во функционалната храна (Keila et al., 2019). Parra (2014) 
развил ферментирано млеко со додавање на 3,5% сок од јакон; производот имал добри 
сензорни својства и бил прифатен од потрошувачите, иако конечната pH вредност на 
производот била пониска отколку кај обичниот јогурт по складирањето. Dubrovskii et al. 
(2019) инкорпорирале екстракт од анасон во јогуртот што овозможил да се создаде 
производ со уникатни органолептички карактеристики и здравствени придобивки. 
Додавањето анасон во прав ја забрзува акумулацијата на киселината и го зголемува 
капацитетот за задржување вода на гелот од јогурт во споредба со обичниот јогурт 
(Dubrovskii et al., 2019). Vasconcelos et al. (2012) формулирале нискокалорично 
ферментирано млеко со брашно од јакон додадено во различни концентрации (1,6-3,9% 
w/v). Добиениот производ имал ниска содржина на масти и нискокалорична содржина и 
поголема содржина на диетални влакна од минималната вредност што ја бараат 
бразилските регулативи. Додавањето екстракти од растенија во јогуртот влијаело на 
неговата одржливост (Yadav & Shukla, 2014). Затоа, се препорачува додавање на 
екстракт од цимет во млекото што се користи за производство на јогурт, бидејќи циметот 
е природен хербален производ со широк спектар на корисни и хранливи својства. Ова го 
прави произведениот јогурт функционална храна (Yadav & Shukla, 2014). Curti et al. 
(2017) формулирале цврсти јогурти со брашно од киноа, но јогуртот не бил адекватна 
матрица за извлекување на соединенија од киноа, бидејќи додавањето на киноа може 
негативно да влијае на стабилноста на гелот за време на складирањето, поради 
појавениот синерезис и зголемената вкупната киселост. Јогуртот од морков е развиен, 
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проценет и со докажано добар квалитет, долг рок на траење, кој може да се чува 21 ден 
на температура од 4°C, без значителен микробиолошки раст или губење на бојата и 
текстурата на производот, како и 77% деградација на афлатоксинот М1 за време на 
производството и складирањето (Salwa et al., 2004). 

Истражувачката област на функционална храна покажува значителни ветувања 
за проширување на млечната индустрија и соодветноста за користење на 
ксилоолигосахарид (XO) (несварливи олигосахариди (НДО)/пребиотик) во јогурт на 
различни нивоа со и без стабилизатор е проверена, при што може да се заклучи дека се 
задржуваат резултатите од органолептичките атрибути за сите експериментални 
јогурти. Збогатувањето на јогурт со ксилоолигосахарид (XO) до ниво од 3,5% со 
стабилизатор (желатин, 0,4%) се покажало како успешен третман во однос на севкупната 
прифатливост и зголемени здравствени придобивки поврзани со несварливи 
олигосахариди (НДО) (Mumtaz et al., 2008). Holasova et al. (2004) ја проучувале 
содржината на фолати во јогуртот ферментиран со соеви на Streptococcus termophilus, 
каде по инкубација од 12 часа, постигнато е шест пати поголемо количество на 5-метил-
THF во споредба со контролниот примерок. Исто така, испитана е можноста за 
производство на функционален јогурт користејќи пченични никулци и јагоди поради 
нивната висока хранлива вредност. Добиените резултатите сугерираат дека додавањето 
на пченични никулци доведува до значително зголемување на содржината на минерали, 
како и на незаситени масни киселини и влакна, што го прави јогуртот општо прифатлив 
со подобрен нутритивен квалитет (Gahruie et al., 2019). 

Laiño et al. (2013) проучувале 15 различни јогурти ферментирани со комбинирани 
соеви (Lb. delbrueckii subsp bulgaricus и Strep. termophilus) кои произведуваат фолна 
киселина. Авторите откриле 2,5 пати поголема количина на фолати во јогуртот отколку 
во неферментираното млеко. 

Сурутката, течниот остаток од производството на сирење и казеин, е еден од 
најголемите резервоари што може да се користи како додаток во јогуртите, кој сè уште 
останува во голема мера надвор од каналите за човекова потрошувачка. Сурутката 
опфаќа 80-90% од вкупниот волумен на млекото што влегува во процесот и содржи 
околу 50% од хранливите материи во оригиналното млеко: растворливи протеини, 
лактоза, витамини и минерали. Henriques et al. (2014) заклучуваат дека течните 
концентрати на протеин од сурутка (LWPC) во јогуртот можат да бидат многу 
привлечни не само за глобалниот принос на процесот, намалување на ефлуентите и 
додадена вредност на постоечките производи, туку и занивните функционални својства. 
Протеините од сурутка може да се користи како замена за млечниот протеин во 
формулацијата на јогуртот, но еластичниот карактер на добиениот гел може да ја намали 
прифатливоста на потрошувачите. Истражувањето на Matumoto-Pintro et al. (2011) 
покажало дека модификацијата на состојките на протеините од сурутка пред додавање 
во млекото може да ги подобри текстуралниот квалитет на јогуртот. Полимеризиран 
течен концентрат на протеини од сурутка до 8%, подготвен директно од сурутка од 
сирењето Чедар може да се користи како средство за згуснување за формулацијата на 
полномасен јогурт (Fang & Guo, 2019). Во друго истражување на Krzeminski et al. (2011) 
структурните својства на јогуртот збогатен со сурутка биле под влијание на варијациите 
во содржината на протеини, односот на казеин и протеинот од сурутка и содржината на 
масти, а текстурата и стабилизирачкиот ефект зависеле од присуството и 
концентрацијата на протеините од сурутката и присуството на масни глобули, како и 
видот и јачината на интеракцијата меѓу честичките. Истражувањето на Farah et al. (2017) 
покажало сличности меѓу сензорните профили на производите што се објаснуваат со 
високата прифатливост и брендовите на напитоците базирани на јогурт и сурутка, а 
атрибутите поврзани со прифатливоста биле, вискозност (текстура), вискозност (изглед) 
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Стандардизација на маснотии

Пастеризација

Хомогенизација

Инкубација со почетна култура, ферментација, T=43℃

Ладење до 2 – 4 

Пакувањ

Прием и анализа на сурово млеко и сурутка

Складирање и продажба и 
анализа за време на 

и присуство на пулпа (изглед и текстура). Додавањето на сурутка како функционална 
состојка во јогуртите ја промовира нивната функционалност како здрави и корисни за 
потрошувачите, вклучувајќи ја безбедноста и севкупната прифатливост. 
 
 

3. МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА 

3.1. Материјал и методи 

3.1.1. Формулации и преработка на функционален јогурт 
 

За да се исполнат горенаведените цели, за развој на функционален јогурт од 
суштинско значење беше испитување на формулациите и техниките на обработка. Од 
функционална гледна точка за развојот на нов функционален јогурт беше важен изборот 
на функционални состојки. Млекото за производство на јогурт беше ферментирано во 
лабораториски услови со млечно кисели бактерии. Кај формулациите на 
функционалниот јогурт беа земени во предвид нутритивните и терапевтските вредности 
на различните функционални состојки кои се користеа при производството на 
функционалиот јогурт. Сурутката е додадена како функционална состојка во млекото за 
производство на функционалните јогурти. Првата категорија беше контролниот јогурт 
без сурутка и функционалниот јогурт со сурутка. Втората категорија беше контролниот 
овошен јогурт и функционалниот овошен јогурт со сурутка. За производство на овошни 
јогурти се користеле јагода и аронија. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 1. Поедноставениот технолошки процес за производство на јогурт. 
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3.1.2. Методолошки пристап кон контрола и функционална обработка на 
јогурт  

 
Контролен и функционален јогурт беа произведени во лабораторијата на 

Факултетот за биотехнички науки  од  Битола. Млекото и сурутка беа обезбедеи од 
ВЕМИЛК (ИМВ - Индустрија за млеко Велковски, с.Кравари, Битола). Млекото беше 
стандардизирано, хомогенизирано и пастеризирано, изладено и асептички спакувано. 
Од суровото млеко се земени примероци за физичко-хемиска и микробиолошка анализа.  

Произвдството на јогуртот беше по вообичаената стандардна  технологија за 
производство на јогурт. За производство на контролен и функционален јогурт, се 
користени се комерцијална стартер култура за директна инокулација: YO-FLEX ® 
Premium 3.0 (Chr. Hansen,). Замрзната јагода (Фриком ДОО Белград, складирана на -
18℃), замрзната аронија (Gardenia PREMIUM, CERMAT ДОО Битола) набавени во 
локален маркет). Експерименталното млеко беше загреано на 45℃ ± 2℃ со помош на 
WECK Automatik-Einkochtopf mit Thermostat+Entsafterstufe, Wehr-Öflingen, Германија. 
Инкубација е со култура YO-FLEX ® Premium 3.0, а времето на ферментација 
изнесуваше 3 часа. 
Контролните и функционалните јогурти се полнети рачно со употреба на кујнски алатки 
во стерилни полипропилен контејнери 120 ml Ø55X70 MM (Syntesys S.R.L, Италија. 
Произведени се вкупно 30L јогурт и приближно 264 ПП пакувани контејнери. 
Контролните и функционалните примероци на јогурт веднаш беа префрлени во 
ладилник (Daewoo FR-291, Korea и FRINKO HL 180/2T) на температура од 4-7 ±1°C (ден 
0) каде беа складирани 21 ден. Микробиолошка, реолошка, сензорна и хемиска анализа 
на примероците од јогуртот беше направена на 1, 7, 14, 21 ден. Примерокот од јогурт 
01C е контролен јогурт без сурутка, а примерокот од  јогурт 02P е функционален јогурт 
со сурутка. 
 

3.1.3. Анализа на контролен и функционален јогурт 

3.1.3.1. Реолошка анализа на контролен и функционален јогурт 
 

Анализата на профилот на текстурата (TPA) е одредена со користење на моделот 
на анализатор на текстура CT3-10kg Текстура анализатор (Amtek Brookfield, САД) во 
лабораторијата на Факултетот за прехранбена технологија, Универзитетот „Иса 
Болетини“ – Митровица, Косово.  
 

3.1.3.2. Сензорна анализа на контролен и функционален јогурт 
 

Панелистите доби 70 мл ферментирано млеко на 8-12°C, шест примероци беа 
евалуирани во секоја сесија. Примероците беа анализирани во дупликат од дванаесет 
оценувачи кои беа претходно обучени да ја разберат сензорната евалуација и да ги 
оценуваат јогуртите. Водата беше послужена за прочистување на устата помеѓу 
оценувањето на примероците. За сензорната анализа на јогуртот е користен методот на 
бодување со 25 поени, кој најчесто се користи за стручна анализа на примероците. За 
секое својство на јогуртот: изглед, боја, мирис, конзистенција (текстура) и вкус се 
одредуваше коефициент на важност. Сензорните својства на јогуртот беа оценувани со 
оценки од 1 до 5, кои се множат со коефициентот на важност (CV), а нивниот збир е 
изразен во (%) и означува (%) од максималниот можен квалитет. Просечната вредност, 
т.е. пондерираната општа проценка на квалитетот на јогуртот се добиваше со делење на 
максималниот можен квалитет со збирот на коефициентот на важност (Σ = 20).  
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3.1.3.3. Нутриционистичка и хемиска анализа на контролен и функционален 
јогурт 

 
Капацитетот за задржување вода (WHC) на јогуртот беше одреден со методот во 

кој јогуртот беше подложен на центрифугирање од 15 минути со 10.000 вртежи во 
минута со помош на Центрифуга HETTICH - Rotofix 32A (HETTICH-
Germany/BiElИнжинеринг). 

Содржината на протеини е одредена со користење на Kjeldahl VELP (MKC EN 
ISO 8968-1:2014) 

Калциум (Ca), калиум (K), магнезиум (Mg), натриум (Na), фосфорно (P) железо 
(Fe) и цинк (Zn) во примероците на јогурт по извршената дигестија, Лабораторијата на 
АГРОВЕТ од Косово ги испрати на анализа на Хемискиот факултет при Универзитетот 
во Белград. Анализите се извршени со употреба на ICP-OES Theroscientific ICAP 7000 
серијата по методот EPA 6010C. Ваквите анализи на минералите  покрај на примероците 
од јогуртот се направени и на 12 примероци од домашни и увезени брендови на јогурт 
кои се на пазарите во Република Северна Македонија за да се извршиспоредба со новите 
производи. 
 

3.1.4. Варијационо-статистичка обработкаа 
 

Варијациско-статистичка обработка на податоците е вршена врз основа на 
пресметување на средните вредности и нивните стандардни отстапувања. Тестирање на 
статистички разлики во средните вредности на испитуваните параметри помеѓу 
контролниот и функционалниот јогурт е извршено со примена на студентов т-тест. 
Добиените резултати се прикажани табеларно и графички. Статистичката обработка на 
добиените резултати е направена со помош на Minitab 18, Excel и Originlab Pro. 
 
 

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

4.1. Физичко-хемиски параметри на функционалните јогурти  

4.1.1. Динамика на содржина на протеини за контрола и функционален јогурт 
 

Резултатите од динамиката на содржината на протеини на Јогуртот 01C и 02P 
(контролен јогурт без сурутка и функционален јогурт со сурутка) се прикажани во 
Табела 1 и 2, а графички се прикажани на слика 1. Просечните вредности на содржината 
на протеини во контролниот и функционалниот јогурт за време на складирањето се 
прикажани, максимум (маx ) и пресметани се минималните вредности (мin) на вкупната 
содржина на протеини што резултираше во периодот на складирање, вредностите за 
стандардната девијација (SD) и коефициентот на варијација (CV)се пресметани. 
 

Табела 1. Динамика на протеините при складирање на Јогурт 01C 

Протеини (%) 

Период min Max �̄� SD CV 

  1 ден  3.0500 3.0680 3.0590 0.0127 0.42 
  7 ден  2.9330 2.9490 2.9410 0.0113 0.38 
  14 ден  3.0060 3.0180 3.0120 0.00849 0.28 
  21 ден  3.0090 3.1020 3.0555 0.0658 2.15 
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На 1-ви ден за време на ладнотто складирање на Јогурт 01C, содржината на 
протеини изнесуваше 3,0590 ± 0,0127%, на 7-ми ден 2,9410 ± 0,0113%, на 14-тиот ден 
3,0120 ± 0,00849%, на 21-виот ден 3,0555 ± 0,0658%. 
 

Табела 2. Динамика на протеините при складирање на Јогурт 02P 

Протеини (%) 

Период min max 𝑥̄ SD CV 

  1 ден  2.4810 2.5080 2.4945 0.0191 0.77 
  7 ден  2.2830 2.3180 2.3005 0.0247 1.08 
  14 ден  2.4120 2.4290 2.4205 0.0120 0.50 
  21 ден  2.5470 2.5730 2.5600 0.0184 0.72 

 
На 1-ви ден за време на ладноto складирање на Јогурт 02P, содржинаta на 

протеини изнесуваше 2,4945 ± 0,0191%, на 7-ми ден 2,3005 ± 0,0247%, на 14-тиот ден 
2,4205 ± 0,0120% и на 21-виот ден беше 2,5600 ± 0,0184%. 

На слика 1, даден е графички приказ на содржината на протеини во Јогуртот 01C 
и 02P за време на ладното складирање на јогуртот. Функцијата што би ги приближила 
вредностите е претставена со кубна функција, која за содржината на протеини во 
Јогуртот 01C е y = -0,0001x3 + 0,0051x2 - 0,0533x + 3,1073 и за 02P е y = -0,0002x3 +8 - 
0,0842x + 2,5711. Протеинската функција за Јогурт 01C и 02P за време на складирањето 
(денови) беше полином. 
 

 
Слика 2. Динамика на протеинот за Јогурт 01C и 02P за време на складирањето 

 
Содржината на протеини во текот на складирањето од 21 ден за Јогурт 01C 

изнесуваше 3,016875% + 0,054916, додека содржината на протеини во Јогурт 02P 
изнесуваше 2,443875 % + 0,096373. Додавањето на сурутка влијаеше на намалувањето 
на вкупната содржина на протеини во функционалниот јогурт. Функциите што ја 
претставуваат динамиката на содржината на протеини во јогуртите покажуваат дека има 
мали отстапувања на содржината на протеини во производите за време на складирањето, 
но нивните вредности биле речиси константни. Ова отстапување може да произлезе од 
процедурите на мешање и полнење во лабораторија и не е значајно. 
 

y = ‐0.0001x3 + 0.0051x2 ‐ 0.0533x + 3.1073
R² = 1

y = ‐0.0002x3 + 0.0078x2 ‐ 0.0842x + 2.5711
R² = 1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 7 14 21

P
ro
te
in
 (
%
)

Storage (days)

Yogurt 01C

Yogurt 02P

Poly. (Yogurt 01C)

Poly. (Yogurt 02P)



9 
 

4.1.2. Споредба во динамиката на капацитетот за задржување вода (WHC) за 
Јогурт 01C и 02P 

 
Компаративната анализа помеѓу контролните и функционалните јогурти за време 

на складирањето за WHC е прикажана на слика 3. Од презентираните резултати може да 
се заклучи дека на првиот ден од контролното складирање јогуртот 01C имал малку 
повисока WHC од функционалниот јогурт 02P. На седмиот ден на складирање, Јогуртот 
01C имал повисока WHC во споредба со Јогуртот 02P 88,34% соодветно 79,78%. На 14-
тиот ден од складирањето, WHC вредностите на контролниот и функционалниот јогурт 
се 90,86% соодветно 80,68%. Тоа покажува дека од 7-ми до 14-ти ден немало некоја 
значајна промена во вредноста на WHC на јогуртите. За време на долготрајно 
складирање, јогуртот има тенденција да ја губи својата структура и тоа резултира со 
помала WHC. На 21-виот ден, намалување на вредноста на WHC е забележано кај 
Јогуртот 01C и Јогуртот 02P во однос на претходно испитуваниот период. Јогуртот 02P 
имаше WHC 71,06%, а Јогуртот 01C 75,58%. Од ова може да се заклучи дека додавањето 
на сурутка во функционалните јогурти има негативно влијание врз WHC во споредба со 
контролниот јогурт во првите две недели од складирањето 8,56-10,18% во текот на две 
недели и последниот ден разликата беше 4,52%. 
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Слика 3. Капацитет за задржување вода (WHC) на Јогурт 01C и 02P за време на 

складирањето 
 

4.2. Реологија на јогуртите 

4.2.1. Динамика на текстура Профил на јогурт 01C и 02P за време на 
складирање 

 
Јогуртите беа анализирани за профилот на текстура (TPA) и параметрите на 

текстурата како цврстина, лепливост, кохезивност, еластичност и џвакање.  
TPA на јогуртот 01C и 02P е прикажан на слика 4. Тврдоста ја мери силата 

потребна за првата компресија (макс. оптоварување). TPA на 1-ви и 7-ми ден покажува 
дека текстурата на јогуртот е приближно иста со тврдоста на јогуртот 01C и 02P на 
првиот ден беше 93,5 g соодветно 48,5 g и 91 g соодветно 57,5 g на 7-ми ден. На 14-тиот 
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ден има намалување на тврдоста за јогурт 01C на 73 g, но за 02P беше мало зголемување 
на 60,5 g. На 21-от ден, цврстината за време на првата компресија беше зголемена за 
јогурт 01C на 91 g, но Јогуртот 02P беше речиси константен 58 g. 

Јогуртот 01C за време на складирањето ја задржа својата цврстина покрај 14-тиот 
ден кога првиот примерок имал 79 g, а вториот примерок 67 g. Јогуртот 02P за време на 
складирањето имаше најниска цврстина на првиот ден, но ја задржа цврстината за време 
на складирањето. Цврстината беше помала во функционалниот јогурт што се должи на 
додадената функционална состојка. 
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Слика 4. Анализа на профилот на текстура (TPA) на Јогурт 01C и 02P за време на 
складирањето 

 

4.3. Сензорна анализа на јогурти 

4.3.1. Сензорна анализа на Јогурт 01C и 02P за време на складирањето 
 

Сензорната анализа на јогуртот 01C за време на складирањето ги доби следните 
резултати за првиот ден: изглед, просечната оценка беше 4,66 ± 0,49; за квалитетното 
својство - боја просечната оценка беше 4,75 ± 0,45; за квалитетното својство - мирис 
просечната оценка беше 4,25 ± 0,75, за текстурата просечната сензорна оцена беше 4,41 
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± 0,66 и за најважното квалитетно својство - вкусот, просечната оценка беше 4,66 ± 0,49 
(Слика 5 (а)). 
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Слика 5. Сензорна евалуација на Јогурт 01C и 02P за време на складирањето 
 

Јогуртот 02P за време на првиот ден од складирањето беше оценет на следниов 
начин: за изглед просечната оценка беше 4,75 ± 0,45, за бојата просечната оценка беше 
4,75 ± 0,45, просечната оценка за мирис беше 4,33 ± 0,49, за текстурата просечната 
оценка 3,83 ± 0,71 и најважното својство – вкусот, просечната оценка 4,25 ± 0,62. 
Јогуртот 01C доби повисоки оценки во текстурата. Јогуртот 02P беше диференциран 
како производ со низок вискозитет со мека текстура од страна на потрошувачите што ги 
потврдува резултатите од анализата на текстурата. Неговиот вкус беше понизок оценет 
во споредба со контролниот производ. На 7-ми, 14-ти ден како што е прикажано на слика 
5 (б) и (в), вкусот на контролниот и функционалниот производ доби понизок резултат, а 
на 21-от функционален производ имаше просечна оценка 3,72 ± 0,46 во споредба со 
контролната 4,63 ± 0,67. 
 



12 
 

4.4. Есенцијални минерали во во контролните и функционалните јогурти 

 
Анализите на есенцијалните минерали е направена на 14-тиот ден од 

складирањето, како што е прикажано во Табела 3. Јогуртите се карактеризираат со 
содржина на Ca. Содржината на Ca во контролниот и функционалниот јогурт беше 
977,6±114,5 mg/kg и 985±314 mg/kg соодветно. Содржината на К во контролниот јогурт 
беше 894,6±56,7 mg/kg и во функционалниот јогурт 1112±459 mg/kg.  
 

Табела 3. Есенцијални минерали во во контролните и функционалните јогурти 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Разликите на вредностите со различните надписи 
во истиот ред се статистички значајни на ниво од p 
<0.05; 

 
Функционалниот јогурт има поголема содржина на К, но врз основа на т-тестот, 

таа не е статистички значајна. Содржината на Mg, Na, P, Fe и Zn во контролниот јогурт 
беше 86,09±11,98 mg/kg, 269±15,4 mg/kg, 795,1±94,8 mg/kg, 8,92±3,51 mg/kg и 
2,635±0,431 mg/kg соодветно. Содржината на Mg, Na, P, Fe и Zn во функционалниот 
јогурт беше 93,2±29,5 mg/kg, 385±148 mg/kg, 738±189 mg/kg, 18,4±21,3 mg/kg и 2,3±0,721 
mg/ кг соодветно. Т-тестот покажа дека утврдените разлики во резултатите од 
есенцијалните минерали не се статистички значајни. Додавањето сурутка во 
функционалниот јогурт не влијаеше на содржината на есенцијалните минерали. 
 
 

5. ЗАКЛУЧОК 

Функционалните јогурти се иновативни производи. Иновативните технологии за 
производство на храна можат да ја збогатат новата наука за исхрана и пазарот на 
функционална храна. Производство на функционална храна денес се развива низ целиот 
свет, при што јогуртот е една од ветувачките намирници поради неговата ниска pH 
вредност и способноста да ги искористи функционалните состојки. Формулациите на 
јогурт со функционални состојки кои можат да бидат сурови или додадени 
нуспроизводи може да имаат здравствени придобивки покрај вообичаениот јогурт. 
Резултатите покажуваат дека функционалниот јогурт со сурутка бил прифатлив, што 
може да биде основа за индустриско производство. Истражувањето спроведено во оваа 
докторска дисертација даде производ кој може да биде дел од функционалниот пазар на 
храна во Р.С. Македонија и пошироко. Истражувањето има за цел да го промовира 
функционалниот јогурт како дел од здравиот начин на живот преку исхраната. 
Произведените функционални јогурти го задржаа својот квалитет во текот на 21 ден 

киселини 
mg (%) 

Варијации на контролен и функционален 
јогурт (14-ти ден) 

 Jогурт  01C Jогурт  02P 
 Ca 977.6±114.5a 985±314a 
 K 894.6±56.7a 1112±459a 

 Mg 86.09±11.98a 93.2±29.5a 

 Na  269±15.4a 385±148a 
 P  795.1±94.8a 738±189a 

 Fe  8.92±3.51a 18.4±21.3a 

 Zn  2.635±0.431a 2.3±0.721a 
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складирање, а тоа ги оправда научните и применетите аспекти на истражувањето. 
Функционалниот квалитет на јогуртот беше прифатлив за консумирање во текот на 
целото складирање. 
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