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2017–2019 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos 

laboratorijoje buvo kuriami biologiškai vertingi džiovintų vaisių bei uogų užkandžių prototipai ir 

optimizuojami technologijos režimai. Obuolių (80 %) ir juodųjų serbentų (17 %) tyrių su 3,0 % cukraus 

mišiniai buvo papildyti 1 % konvekciniu būdu išdžiovintais šaltalankių išspaudų milteliais ir 2 % 

išdžiovintų miltelių mišiniu iš juodųjų serbentų (1 %) ir aviečių (1 %) uogų išspaudų. Vaisių tyrės buvo 

džiovinamos konvekcinėje džiovykloje 50 ± 2° C temperatūroje. Džiovinti vaisių lakštai buvo supjaustyti 

juostelėmis. Juostelių tekstūra matuota tekstūros analizatoriumi TA.XTplus (Stable Micro Systems Ltd, 

JK). Bendras fenolinių junginių kiekis išspaudų ir džiovintų užkandžių ekstraktuose nustatytas Folin-

Ciocalteu metodu; bendras antocianinų kiekis išspaudų miltelių ir džiovintų vaisių juostelių ekstraktuose 

nustatytas spektrofotometriniu pH diferencialo metodu. Antocianinų koncentracija išreikšta cianidin-3-

gliukozidu mg 100-1 g (s. m.). Džiovintų miltelių ir vaisių juostelių ekstraktų antioksidacinis aktyvumas 

nustatytas taikant FRAP ir laisvųjų radikalų surišimo DPPH metodą.  

Didžiausia antocianinų koncentracija nustatyta juodųjų serbentų išspaudų milteliuose – 1939,4 ± 

19,09 mg 100 g-1 (s. m.). Daugiausia fenolinių junginių buvo aviečių išspaudų milteliuose – 2846,9 ± 144,52 

mg 100 g-1 (s. m.). Lyginant su kontroliniu pavyzdžiu, juodųjų serbentų ir aviečių miltelių mišinys 1,3 karto 

padidino antocianinų koncentraciją produkte (lentelė).  

 

Lentelė. Fenolinių junginių, antocianinų ir drėgmės kiekiai džiovintose vaisių juostelėse  

Pavyzdžiai 

Bendras 

antocianinų 

kiekis  

mg 100 g-1 s. m. 

Bendras 

fenolinių 

junginių kiekis 

mg 100 g-1 s. m. 

Drėgnis  

% 

Išdžiovintos obuolių ir juodųjų serbentų 

juostelės be priedų 
47,4 ± 4,41 598,8 ± 19,10 27,8 ± 1,33 

Išdžiovintos obuolių ir juodųjų serbentų 

juostelės su 1 % šaltalankių milteliais 
42,7 ± 2,85 670,7 ± 17,85 29,8 ± 0,56 

Išdžiovintos obuolių ir juodųjų serbentų 

juostelės su 2 % mišinių iš juodųjų serbentų  

ir aviečių miltelių 

60,4 ± 4,77 629,3 ± 10,74 29,51 ± 2,24 

 

Uogų išspaudų milteliai visų pavyzdžių antioksidacinį aktyvumą padidino nuo 5 iki 9,5 %. 

Didžiausias fenolinių junginių kiekis (670,7 ± 17,85 mg 100 g-1) ir DPPH laisvųjų radikalų surišimo 

aktyvumas (17,2 mol TE 100 g-1) nustatytas pavyzdyje su džiovintais šaltalankių milteliais. Lyginant su 

kontroliniu variantu, uogų išspaudų miltelių priedai pavyzdžių drėgmę padidino nuo 1,7 iki 2 % (lentelė). 

Pridėjus uogų išspaudų miltelių, vaisių juostelių kietumas sumažėjo, o pavyzdys su šaltalankių milteliais 

buvo 1,8 karto minkštesnis nei kontrolinis.  
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