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Резюме
Извършено е проучване върху състава и функционалните свойства на конопено брашно. Определено е съдържанието на протеини, въглехидрати и
масленост на предлагано в България брашно от коноп. Дискутирани са хранителните свойства и аминокиселинният му състав в сравнение с други, по-често използвани брашна. Анализиран е мастно-киселинният профил на конопено
масло. Посочени са възможности за приложение на конопеното брашно като
алтернативен хранителен ресурс.
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Abstact
Research was conducted on the chemical composition, technological and functional properties of hemp flour. The content of protein, carbohydrate and fat of the
hemp flour offered in Bulgaria are determined. The nutritional properties and its
amino acid composition compared to other commonly used flour are discussed. The
fatty acid profile of the hemp oil is analyzed. The study shows possible applications of hemp flour as
an alternative food source.
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Въведение
Интересът на консуматорите в последните
години е насочен в търсене на продукти с високи
хранителни свойства, но и към нови източници на
незаменимите нутриенти, които да допълнят здравословния режим на хранене.
Конопът има промишлено значение за производството на влакна и хартия, в медицината, но и като
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хранителен ресурс. В Древен Китай той е бил една
от петте важни зърнени култури за населението,
наред с овес, ориз, пшеница и соя14. Сортът Cannabis
Sativa L. (сорт Фелина) е със значимо по-ниска концентрацията на Δ9-тетрахидроканабинол в сравнение
с другите сортове (≤0.2%) и е широко култивирано растение в страни като Китай, Корея, Канада и
Италия3.
Конопеното семе се явява страничен продукт от

промишленото производство на влакна. Хранителната му стойност е проучвана от различни колективи6, 11.
Установено е високо съдържание на бета-каротин,
витамини А, С и Е, а от минералните вещества –
на цинк, магнезий и желязо. Целите семена на конопа
съдържат значителни количества диетични фибри,
около 30% мазнини и около 25–33% протеини2.
Изследвани са съдържанието и функционалните
свойства на протеините от конопено семе и на
протеинови изолати от коноп11. Установено е, че основните протеини в конопено семе са албумин (33%)
и едистин (65%). Едистинът се открива единствено
в конопените семена и е със сходна структура на
кръвните протеини. Това според Callaway (2004) би
могло да се счита за показател за лесното им усвояване. При изследване на пепсин плюс трипсин in
vitro смилаемостта на конопените протеини13 се
установява, че тя достига 88–91%, значимо по-голяма, отколкото при соевите изолати (71%).
Консумация от 100 g/d конопено брашно покрива
изцяло дневните потребности на възрастен човек
от желязо и на 190% от магнезий, докaто рафинираните зърнени храни обикновено са с ниско съдържание на този микроелемент4, 12. Магнезият играе важна роля за изграждането на редица ензими, участва
в метаболизма на калция, регулиране на нивата на
кръвната захар и др. Изследователи наричат магнезия
„антистресов минерал с антиоксидантно действие“10.
Съвременните изследвания върху конопа, предназначен за хранителни цели, и продуктите от неговата преработка са насочени към допълване на физикохимичните и функционалните му свойства5, 8, 9.
Брашна
Въглехидрати, %
Протеин, %
Липиди, %
Целулоза, %

Лешниково
8.50
37.25
14.08
9.59

Орехово
16.40
40.77
13.98
6.13

Конопено
7.7
30.92
9.63
13.27

Тиквено
7.9
37.95
15.35
14.41

Материали и методи
Маслеността на експелера e определена по метода на изчерпваща екстракция на автоматичен
апарат „Сокслет“7. Мастно-киселинният състав е определен с помощта на газово-течна хроматография6.
Съдържанието на протеини е определено по метода на Келдал, с коеф. на превръщане 6.25; аминокиселинният състав е определен чрез аминоанализатор T 339 M.
Въглехидратите са определени по метод на
Dubois, а съдържанието на целулоза – по ISO БДС 5498.
Конопено, лешниково, орехово и тиквено брашно
е закупено от търговската мрежа – „Еко Бул продукт“, гр. София.

Резултати и обсъждане
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Анализираното конопено брашно е със светлозелен цвят и характерен орехов аромат. Данните от
проведените сравнителни изследвания на брашната
са представени в табл. 1.
От резултатите е видно, че в изследваните брашна съдържанието на липиди и въглехидрати е най-ниско при конопеното, което предполага влагането му
в диетични продукти. Стойностите на изследваните
показатели за останалите брашна дават основание
да се предложи на производителите на хранителни
продукти да ги използват в нови технологични решения. Посочените брашна са страничен продукт на
технологията за получаване на глицеридни масла от
нестандартни маслодайни суровини и са алтернати-

Аспараг. к-на

Конопено***
Елдено
Оризово
Соево
Пшенично
тип 500

Да се извърши сравнителен анализ на конопено
брашно и да се посочат възможностите за приложението му в производството на храни за специфични
диетични цели.

Цистеин

Аминокиселина,
%

Табл. 1. Химичен състав на брашна от маслодайни
плодове

Цел

0.45
0.24
0.15
0.10
0.14

3.3
1.37
0.69
2.36
0.17

1.11
0.33
0.22
1.29
0.15

1.6
0.55
0.24
1.56
0.23

5.85
2.24
1.02
5.32
3.50

1.42
0.85
0.31
0.72
0.12

1.39
0.50
0.39
1.21
0.24

1.58
0.88
0.49
1.72
0.45

1.24
0.55
0.35
1.03
0.31

0.73
0.70
0.46
1.81
0.39

1.5
0.55
0.28
1.15
0.25

0.86
0.40
0.16
0.88
0.15

1.19
0.78
0.18
1.93
0.11

3.63
1.28
0.39
2.02
0.10

1.22
0.67
0.48
1.81
1.89

0.58
0.01
0.01
0.02
0.01

Табл. 2. Аминокиселинно съдържание на различни видове брашно
а
Аминокиселинният състав на конопеното брашно (Prairie Emerald™Hemp Flour) е по данни от спецификация на производителя;
b
Незаменими аминокиселини;
c
Незаменими аминокиселини в детска възраст.
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ва за създаване на нови безглутенови продукти, предназначени за специализираното хранене.
Резултатите демонстрират ниско съдържание на
липиди и въглехидрати при конопеното, в сравнение
с другите брашна, което предполага влагането му в
диетични продукти. По литературни данни липидите в
конопеното брашно варират между 8 до 10%, а въглехидратите от 45 до 48%2, 3, 12. Изследваните брашна са
страничен продукт на технологията за получаване на
глицеридни масла от нестандартни маслодайни суровини. Те могат да бъдат алтернатива за създаване на
нови продукти, предназначени за специализираното хранене. Стойностите на изследваните показатели и за останалите безглутенови брашна дават основание да се
предложи на производителите на хранителни продукти
да ги използват в бъдещи технологични решения.
Изследван е и мастно-киселинният профил на конопено масло: наситени – 17.9%; ненаситени ω-3, ω-6:
моно – 18.9%; полиненаситени – 63.2%. Резултатите разкриват възможността конопеното масло да
бъде използвано като източник на есенциални ω-3 и
ω-6 мастни киселини.
Извършен е сравнителен анализ на аминокиселинния състав на конопеното брашно с други обичайно
използвани безглутенови брашна (оризово, елдено,
соево), включително и с пшенично тип 500 (табл. 2).
Могат да се отбележат следните предимства
на конопеното брашно: 1) Всички аминокиселини в
конопеното брашно са със значително по-високи
стойности, в сравнение с пшеничното, което е наймасово използваното у нас. За пшеничното брашно
първата лимитираща аминокиселина е лизин, а нейното съдържание в конопеното брашно е 10 пъти
по-голямо; 2) Незаменимите аминокиселини изолевцин, фенилаланин, аргинин и метионин са в най-високо количество от всички изследвани брашна; 3)
Съдържанието на аминокиселината цистеин е с найвисоки стойности от изследваните: 1.8 пъти повече
в сравнение с елденото и 4.5 пъти със соевото.
Проучено е влиянието на добавено конопено
брашно върху основни характеристики на екструдати, предназначени за енергийни десерти (energy
bars). Изследвани са физикохимичните свойства на
екструдати с различна концентрация на пълнозърнесто конопено (20, 30 и 40%) с оризово брашно8.
Ефектът от добавянето на конопено брашно в
екструдирани храни води до повишаване на съдържанието на протеини, пепел, биофлафоноиди и феноли,
както и до намаляване на активната влага в продукта. Конопеното брашно не съдържа глутен, а това
го прави привлекателен ресурс за технологични решения при производството на храни за диетичното
хране при болни от глутенова ентеропатия. Конопеното брашно не съдържа глутен, а това го прави
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привлекателен ресурс за технологични решения при
производството на храни за диетичното хране при
болни от глутенова ентеропатия5.
На базата на проведените изследвания и данни
от проучвания на други автори може да се предложи конопеното брашно като източник на лесноусвоим протеин да се включва в състави на различни тестени, включително екструдирани продукти,
предназначени за консумация от човека.

Заключение
Хранителните свойства на конопеното брашно
като алтернативен хранителен ресурс позволяват
то да намери своето място и приложение сред храните с доказан благоприятен ефект за здравето
на човека. Конопеното брашно, включено в състава
на храни, може да се прилага при: профилактиката
на сърдечно-съдови заболявания; храненето на хора,
страдащи от алергия към глутен (глутенова ентеропатия, цьолиякия); диетичното хранене на хора,
страдащи от диабет; предпазно-професионалното
хранене на хора, работещи при тежки екологични условия; храненето на спортисти и атлети, за
допълване на дневните протеинови потребности;
привърженици на здравословното хранене.
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