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SANTRAUKA 

„Daugiafunkcių nutraceutikų su prebiotikais ir probiotikais technologijos vystymas“ 

Dovilė Kiudulaitė 

Magistro baigiamasis darbas 

Šio darbo tikslas buvo sukurti daugiafunkcių nutraceutikų su prebiotikais (inulinu) ir 

probiotikais (L. plantarum) formulę ir technologiją.     

 Tyrimo metu pagaminta 10 skirtingų receptūrų nutraceutikų partijų. K – kontroliniai 

mėginiai, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 – mėginiai su spanguolių sultimis, Lactobacillus 

plantarum, ir atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – mėginiai su 

spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum, ir atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, inulino. 

 Nustatėme, kad nutraceutikų technologija yra tinkama pieno rūgšties bakterijų 

gyvybingumui užtikrinti, laikant produktus 1 mėn. ir ilgiau: nutraceutikuose su spanguolių 

produktais, inulinu ir PRB, visuose mėginiuose L. plantarum išliko gyvybingos 40 dienų, išskyrus 

GT3 ir GS1 mėginius. Skirtingas pridedamo inulino kiekis nutraceutikuose su spanguolių tyre, 

inulinu ir L. plantarum turėjo įtakos nutraceutikų šviesumo koordinatėms (šviesiausi mėginiai 

GT1 (35,76 NBS). Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir PRB antioksidacinis 

aktyvumas mažėjo priklausomai nuo pridėto inulino kiekio (didžiausias DPPH mėginiuose GS1  

(70,39 proc.), mažiausias – GS5 (38,60 proc.)). Visais atvejais nutraceutikuose su spanguolių 

produktais, inulinu ir L. plantarum, PRB KSV/g nustatytas didesnis, nei mėginiuose be inulino 

(didžiausias PRB, KSV/g mėginiuose GT2 (8,72 KSV/g), mažiausias – GT3 (6,19 KSV/g)). 

 Spanguolių sulčių ar trintos spanguolių masės panaudojimas nutraceutikų formulėje turėjo 

įtakos nutraceutikų juslinėms savybėms: visais atvejais nutraceutikai su spanguolių produktais 

pasižymėjo didesniu bendru priimtinumu, nei kontroliniai mėginiai be spanguolių produktų. 

Siekiant užtikrinti didelį gyvybingų PRB kiekį nutraceutikuose, rekomenduotume nutraceutikus 

gaminti su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 18 g inulino.  

 Apibendrinant galima teigti, kad spanguolių produktai, inulinas ir L. plantarum yra 

tinkamos žaliavos nutraceutikų gamybai, siekiant pagerinti juslines, technologines ir 

funkcionaliąsias produkto savybes. 

 Raktažodžiai: nutraceutikai, Lactobacillus plantarum, inulinas, spanguolių produktai, 

probiotikai, prebiotikai 

 



6 
 

SUMMARY 

"Technology of multifunctional nutraceuticals with prebiotics and probiotics" 

Dovilė Kiudulaitė 

Master‘s Thesis 

 The aim of this study was to create formula and technology of multifunctional nutritional 

products with prebiotics (inulin) and probiotics (L. plantarum). 

 During the study 10 different formulations of nutraceuticals were prepared. K – control 

samples, without additives, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 – samples with cranberry juice, 

Lactobacillus plantarum, and 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g of inulin, respectively. GT1, GT2, GT3, 

GT4 - samples with cranberry puree, Lactobacillus plantarum, and 0 g, 6 g, 12 g, 18 g of inulin, 

respectively.      

 It was found that nutraceutical technology is suitable for maintaining the viability of LAB 

by keeping products for 1 month and longer: in nutraceuticals with cranberry products, inulin and 

LAB, L. plantarum remained viable for 40 days in all the samples, except GT3 and GS1.  

Different amounts of added inulin affected the colour coordinates of the nutraceuticals with 

cranberry puree, inulin and L. plantarum (the highest lightness coordinates were of the GT1 

samples (35.76 NBS). The antioxidant activity of nutraceuticals with cranberry products, inulin 

and LAB decreased depending on the amount of added inulin (the highest antioxidant activity 

showed samples GS1 (70.39 %), lowest – in GS5 (38.60 %)). In all the cases, the LAB CFU/g of 

nutraceuticals with cranberry products, inulin and L. plantarum were higher than of the samples 

without inulin (maximum LAB CFU/g in GT2 samples (8.72 CFU/g), lowest – in GT3 (6.19 

CFU/g)). Cranberry juice and/or cranberry puree in the nutritional formulations increases overall 

acceptability of the products. To ensure a high content of viable LAB in nutraceuticals we 

recommend to produce nutraceuticals with cranberry juice, Lactobacillus plantarum and 18 g of 

inulin.         

 Finally, cranberry products, inulin and L. plantarum are suitable ingredients for 

nutraceuticals preparation as increases sensory, technological and functional characteristics of the 

product. 

 

Keywords: nutraceutical, Lactobacillus plantarum, inulin, cranberry products, probiotics, 

prebiotics. 
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SANTRUMPOS 

 

PRB – pieno rūgšties bakterijos 

BFJ – bendras fenolinių junginių kiekis  

L* – šviesumo koordinatės, 

a *– rausvumo koordinatės, 

b *– gelsvumo koordinatės, 

DPPH – antioksidacinio aktyvumo nustatymui naudotas reagentas 

KSV – kolonijas sudarantys vienetai 

proc. – procentai 

g – gramai 

P – patikimumas, veiksnių įtakos rodiklis 

o
C – Celsijaus laipsnis 
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ĮVADAS 

 Nutraceutikų poreikis auga visame pasaulyje, dėl vartotojų domėjimosi įrodymais grįsta 

funkcionaliaja mityba, kuri yra svarbus veiksnys, valdant chroniškų ligų riziką ir eigą bei 

sprendžiant populiacijos senėjimo problemą. Todėl pastaruoju metu, šios srities moksliniai tyrimai 

yra labai aktualūs. Dažnai biologiškai aktyvūs nutraceutikų ingredientai yra probiotikai, 

prebiotikai ir kiti komponentai, pasižymintys antioksidacinėmis ar kitomis, teigiamai vartotojų 

sveiką veikiančiomis savybėmis (1-3).        

 Probiotinės bakterijos yra gyvi organizmai, kurie pasižymi naudingu poveikiu vartotojų 

sveikatai, papildydami natūralią virškinimo trakto mikroflorą. Pagrindinės ir svarbiausios 

bakterijų rūšys, kurios yra naudojamos kaip probiotikai yra Lactobacillus. Mokslinių tyrimų metu 

yra nustatytos šių bakterijų savybės, kurios padeda kontroliuoti patogeninius mikroorganizmus. 

Pavyzdžiui, Lactobacillus plantarum gali gaminti biosurfaktinę medžiagą, kuri pasižymi 

antimikrobinėmis ir antiuždegiminėmis savybėmis (4,5). 

 Probiotikų ir prebiotikų deriniai veikia sinergetiškai, o mityba, kuri yra praturtinta 

perbiotikais ir probiotikais teikia naudą sveikatai. Naudojant šį, sinergetiškai veikiantį, derinį 

žmogaus žarnyno mikrofloros sudėtis yra lengvai pakeičiama ir pagerėja maisto medžiagų 

apykaita žarnyne (6).          

 Skaidulinės medžiagos, ypač prebiotikai, yra pagrindinis žarnyno mikrobiotos energijos 

šaltinis ir todėl jos gali iš esmės modifikuoti žarnyno mikroflorą. Inulinas yra oligosacharidas, dar 

vadinamas prebiotiku, kuris jau dešimtmečius daugiausia vartojamas maisto pramonėje. Inulinas 

yra priskiriamas skrandyje nevirškinamų angliavandenių grupei, vadinamai fruktanais. Paprastai 

inulinas yra naudojamas kaip prebiotikas, riebalų pakaitalas, cukraus pakaitalas, tekstūros 

modifikatorius ir funkcionaliojo maisto komponentas. Inulinas maisto produktuose vartojamas dėl 

nustatyto teigiamo poveikio, kovojant su įvairiomis ligomis, kurios susijusios su medžiagų 

apykaita ir mityba (6-8). 

  Uogos (spanguolės, avietės, mėlynės, bruknės, juodieji serbentai ir kt.) yra pripažintos 

funkcionaliais maisto produktais, galinčiais apsaugoti nuo įvairių sveikatos sutrikimų, įskaitant ir 

onkologinių ligų prevenciją. Spanguolių sultys bei tyrės pasižymi sveikatinančiomis savybėmis. 

Jų sudėtyje gausu antocianinų, fenolinių junginių, kurie papildo kasdienės mitybos poreikius. 

Spanguolėse yra daug kitų bioaktyvių sudedamųjų dalių, kurios turi teigiamą įtaką sveikatai. 

Spanguolėse yra (2,88 g/100 g) skaidulinių medžiagų – polisacharidų. Spanguolių sultys stiprina 

imuninę sistemą, mažina infekcinius susirgimus, slopina onkologines bei širdies ir kraujagyslių 

ligas, šlapimo takų infekcijas ir kt (9,10).  
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 Guminukų tipo saldainiai iš įvairių sulčių ar tyrių, sėkmingai gaminami jau kelis 

dešimtmečius. Tai įvairios formos bei skonio produktai, kurių tekstūra formuojama želatinos 

pagrindu. Guminukai, kurie yra praturtinti funkcionaliaisiais komponentais (vitaminais, 

skaidulinėmis medžiagomis, prebiotikais) susilaukia vis daugiau susidomėjimo visame pasaulyje 

ir yra priskiriami nutraceutikams. Nutraceutikas – guminukas yra patrauklus produktas įvairaus 

amžiaus vartotojams, dėl savo patrauklios išvaizdos ir juslinių bei tekstūros savybių, tai gali būti 

puiki alternatyva įprastoms tabletėms (1,11,12). 

 

 Darbo tikslas: sukurti daugiafunkcių nutraceutikų su prebiotikais ir probiotikais formules ir 

technologiją. 

 Darbo uždaviniai:  

1. Įvertinti probiotinių kultūrų (L. plantarum) stabilumą želatinoje, kuri naudojama nutraceutikų 

tekstūros tvirtumui užtikrinti, tiriant probiotikų kiekį produkto.  

2. Parinkti optimalią prebiotiko (inulino) koncentraciją nutraceutikų gamybai, vertinant tekstūros 

ir juslines produkto savybes bei spalvų koordinates. 

3. Optimizuoti nutraceutikų formulę, parenkant optimalius prebiotiko ir probiotiko kiekius.  

4. Panaudoti spanguolių sultis ir trintą spanguolių masę spalvos nutraceutikams suteikimui ir 

įvertinti kokia jų įtaka probiotikų kiekiui gaminyje, nutraceutiko juslinėms ir tekstūros savybėms. 

5. Statistiškai įvertinti probiotiko ir prebiotiko skirtingų koncentracijų įtaką tirtoms nutraceutikų 

savybėms.  
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1 Nutraceutikų poreikis ir pagrindiniai jų komponentai 

 Nutraceutikų sąvoka mokslinėje literatūroje aiškinama dviem terminais: maistas ir vaistas. 

Žodis nutraceutikas pirmą kartą buvo pavartotas Stepheno Defelices, 1989 m. Nuo to momento 

buvo daug ginčų dėl to ar nutraceutikai turėtų būti laikomi maisto produktais ar vaistais ir ar jie 

turėtų būti reguliuojami. Sąvoka nutraceutikai yra taikoma produktams, kurie gaunami iš maisto 

žaliavų ir teikia medicininę naudą ar gerina žmogaus ar gyvūno sveikatos būklę. Jie gali būti 

naudojami ligos gydymui ar prevencijai. Nutraceutikų poreikis auga visame pasaulyje, dėl 

vartotojų domėjimosi įrodymais grįsta funkcionalia mityba, kuri yra svarbus veiksnys, valdant 

chroniškų ligų riziką ir eigą bei sprendžiant populiacijos senėjimo problemą (2,13).  

 Nutraceutikais gali būti atskiros maisto medžiagos, maisto papildai, augaliniai produktai, 

perdirbti maisto produktai ar bet koks, netoksiškas maisto priedas, kurio nauda sveikatai yra 

įrodyta moksliškai. Jie gali būti naudojami siekiant pagerinti sveikatą, sulėtinti senėjimo procesą, 

lėtinių ligų profilaktikai, gyvenimo trukmės prailginimui ar geros fizinės būklės palaikymui (14). 

 Pastaruoju metu žmonės domisi nutraceutikais dėl jų teigiamo poveikio sveikatai. Šių 

produktų naudojimas yra perspektyvus. Nustatyta, kad naudojant nutraceutikus stebimas teigiamas 

poveikis diabeto, aterosklerozės, širdies ir kraujagyslių ligų, onkologinių ligų ir neurologinių 

sutrikimų, infekcijų, inkstų ir virškinimo sutrikimų prevencijai. Dauguma nutraceutikų pasižymi 

antioksidaciniu aktyvumu, todėl turi teigiamą įtaką sveikatai (15).   

 Produktą galima vadinti nutraceutiku, jei jame yra bent vienas iš šių komponentų: vitaminas, 

mineralas, botaninė aminorūgštis, metabolitai, karotinoidai, flavonoidai, kurkuminoidai, 

polinesočiosios riebiosios rūgštys, baltymai, peptidai, skaidulinės medžiagos ir oligosacharidai. 

Dažni nutraceutikų komponentų pavyzdžiai yra beta-karotinas (naudojamas užkirsti kelią širdies 

kraujagyslių ligoms), valerijonas (naudojamas kaip raminantis preparatas), ženšenis (naudojama 

streso mažinimui ir homeostazės atstatymui) ir ežiuolė (naudojama virusinės, širdies ir 

kraujagyslių ligų profilaktikai ir gydymui), probiotikai bei prebiotikai (gerina žarnyno veiklą) 

(16,17).       

 Daugelio bioaktyvių komponentų biologinis prieinamumas priklauso nuo maistinės matricos 

į kurią jie įterpiami pobūdžio bei produktų savybių, tai reiškia, kad maisto produktai gali būti 

pritaikyti ar pagerinti taip, kad sustiprintų nutraceutikų biologinį aktyvumą (18). 
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1.2 Prebiotikai, jų panaudojimas, nauda sveikatai  

 Ne visos skaidulinės medžiagos gali būti klasifikuojamos kaip prebiotikai, tačiau dauguma 

prebiotikų gali būti klasifikuojami kaip skaidulinės medžiagos. Prebiotikų vartojimo metu 

virškinamojo trakto mikroflora gali kisti, siekiant naudos sveikatai. 1995 m. Gibsonas ir 

Roberfroidas pirmą kartą apibrėžė prebiotikus kaip lengvai virškinamo maisto sudėtinį 

komponentą, kuris teigiamai veikia žmogaus sveikatą bei selektyviai stimuliuoja vienos ar kelių 

rūšių gerųjų bakterijų augimą ar aktyvumą (19,20).     

 2010 metais prebiotiko apibrėžimas buvo atnaujintas. Prebiotikas, tai selektyviai 

fermentuota, nevirškinama maisto sudedamoji dalis, kuri sukelia specifinius pokyčius, susijusius 

su virškinimo trakto mikrobiota, kurie suteikia naudą žarnyno mikrobiotai ir virškinamojo trakto 

veiklai (20-22).      

 Prebiotikų panaudojimas daugelyje maisto produktų, kuriuos maisto pramonė siūlo 

prekybos vietose, yra novatoriškas būdas pakeisti riebalus ir cukrų produktuose bei pagerinti jų 

juslines savybes. Kai kuriais atvejais prebiotikų pridėjimas į gaminį pagerina terminį gaminio 

stabilumą, kartu su kitomis – juslinėmis, tekstūros ir fiziologinėmis savybėmis (23).  

 Prebiotikai skatina trumpųjų riebalų rūgščių grandinių gamybą, dėl to gali sumažėti riebalų 

kaupimasis organizme. Nustatyta, kad prebiotikai taip pat skatina naudingųjų žarnyno bakterijų 

dauginimąsi, stimuliuoja jų populiaciją. Bakterijos, esančios gaubtinėje žarnoje medžiagų 

apykaitos metu, gali išskirti kancerogenus ir navikų formavimąsi skatinančius junginius. Šių  

nepageidaujamų junginių išsiskyrimą galima sumažinti tuomet, kai organizmui yra sudaromos 

nepalankios sąlygos tokiems nepageidaujamiems junginiams formuotis, vienas iš tokių metodų 

yra mitybą praturtinti prebiotikais ir taip padidinti gerųjų žarnyno bakterijų kiekį (24).  

 Kai kurie prebiotikai pasižymi antimikrobinėmis savybėmis, žarnyne vykstančios 

fermentacijos metu pieno rūgštį išskiriančių bakterijų skaičius didėja, susidaro trumpų grandinių 

riebalų rūgštys, jos sumažina žarnyno pH. Gram - neigiamų mikroorganizmų aktyvumas ir 

vystymasis yra slopinamas rūgštinėje terpėje. Rūgštinėje terpėje taip pat geriau absorbuojamos 

mineralinės medžiagos, tokios kaip kalcis, magnis, cinkas. Nustatyta, kad prebiotikų vartojimas 

sumažina cholesterolio kiekį organizme, palaiko pastovų pH žarnų skyriuose, sumažina amoniako 

kaupimąsi bei riziką susirgti gaubtinės žarnos vėžiu (25).   

 Publikuota, kad europiečių mityboje dažnai yra suvartojamas nepakankamas skaidulinių 

medžiagų kiekis. 2016 metais, Lietuvoje atlikto tyrimo metu, vertinant suaugusių ir pagyvenusių 

Lietuvos žmonių faktinę mitybą ir mitybos įpročius, nustatyta, kad per dieną suvartojamų 

skaidulinių medžiagų kiekis yra 15 – 16 g/d (PSO rekomendacijos 25 – 35 g/d). Skaidulinių 

medžiagų trūkumas lemia žmonių virškinamojo trakto bei mikrobiotos pakitimus bei lėtinius 
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susirgimus, tokius kaip nutukimas, širdies bei kraujagyslių ligos, 2 tipo cukrins diabetas ir kt. Taip 

pat padidėja rizika susirgti storosios žarnos vėžiu. Siekiant praturtinti mitybą skaidulinėmis 

medžiagomis, rekomenduojama vartoti maisto produktus, kurie yra papildyti prebiotikais 

(21,24,26).      

 Plačiausiai ištirti ir naudojami prebiotikai yra nevirškinami oligosacharidai, tokie kaip 

fruktooligosacharidai, galaktooligosacharidai, mananoligosacharidai, laktulozė, laktitolis, inulinas, 

pektina (22). 

1.2.1 Inulinas 

 Inulinas – tai vienas iš dažniausiai maisto pramonėje naudojamų prebiotikų. Šis 

angliavandenis yra sudarytas iš fruktozės liekanų, kurios tarpusavyje yra sujungtos β-(2→1) 

ryšiais.  

 Inulinas turi unikalias technologines ir funkcines savybes, taip pat jis pasižymi 

funkcionaliosiomis savybėmis. Inulinas, komercinėje maisto pramonėje naudojamas kaip vienas iš 

produktų sudedamųjų dalių (27).      

 Dažniausiai inulinas naudojamas kaip tekstūrą gerinantis komponentas, riebalų ir cukraus 

pakaitalas, mažo kaloringumo ir/ar vandenį rišantis agentas, užpildas/rišiklis tabletėse, maistinė 

skaidula, tirštiklis, emulsiklis, drėkiklis. Maisto pramonėje inulinas naudojamas pieno produktų, 

duonos, konditerijos gaminių, ledų, gėrimų gamyboje. Maisto produktuose, kurių sudėtyje yra 

inulino, reologinės bei juslinės savybės nesikeičia. Gaminių kokybė išlieka nepakitusi, dėl 

neutralaus ar šiek tiek saldaus skonio. Tačiau, norint pagaminti produktą inulino pagrindu ir 

praturtinti produktą maistinėmis skaidulomis, inulino turi būti dedamas kiekis nuo 3 iki 6 g/100 g 

ar ml produkto. Inulino kiekis turi būti 3 – 10 g porcijoje, siekiant užtikrinti jo bifidogeninį 

poveikį (27,28).      

 Nors inulinas tirpsta vandenyje, tačiau jo tirpumas priklauso nuo temperatūros. Nustatyta, 

kad produkte, kuriame yra 6 proc. inulino, jis pradeda tirpti esant 10 °C temperatūrai, atitinkamai 

esant 35 proc., inulino produkte – 90 °C temperatūroje. Jis gali būti disperguotas vandenyje, 

tačiau dėl jo hidrocilminio pobūdžio gali susidaryti gumulėliai, kuriuos įmanoma pašalinti 

sumaišius inuliną su nedideliu kiekiu krakmolo arba cukraus (29).    

 Tirpalų, kurie savo sudėtyje turi inulino, klampa yra tiesiogiai susijusi su inulino 

koncentracija tirpale. Kai inulino koncentracija tirpale yra nuo 1 iki 10 proc., klampumas padidėja 

nežymiai. Didinant inulino koncentraciją iki 30 proc., tirpalo klampumas didėja, tačiau aiškūs 

gelio formavimosi požymių nepasireiškia. Kai inulino koncentracija didesnė nei 30 proc., susidaro 

gelis. Esant 40-45 proc., inulino produkte, gaunamas kreminės struktūros gelis, pasižymintis 

panašiomis į riebalus tekstūros savybėmis. Gelis tampa tvirtas, kai jo sudėtyje yra 50 proc., 
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inulino, tokie geliai stabiliai išlaiko į riebalus panašias tekstūros savybes (30). 

 Inulinas bei oligofruktozė, tai įprastiniai žmogaus mitybos komponentai. Jie klasifikuojami 

kaip maisto produktai ar maisto komponentai (ne kaip priedai) visose Europos Sąjungos šalyse. 

Daugelyje šalių priimtas sprendimas inuliną ir oligofruktozę vadinti ir ženklinti kaip maistines 

skaidulas (27).  

 Žarnyno mikrobiotos koncentracija ir jos įvairovė kiekviename organizme, gali būti 

skirtinga ir priklauso nuo įvairių veiksnių: gydymo antibiotikais, nutukimo, uždegimo ir svorio 

netekimo, genetikos, mitybos, maistinių medžiagų prieinamumo, sveikos mitybos, amžiaus, 

žarnyno vientisumo, atsparumo patogenams, metabolinio profilio pasikeitimų, tranzito laiko ir 

defekacijos dažnumo. Šie veiksniai yra pagrindiniai, kurie nulemia žarnyno mikrobų populiaciją, 

jų funkcionalumą ir sudėtį virškinimo trakte. Žarnyno mikrofloros sudėtis ir funkcijos 

pasikeitimas yra susijęs su daugeliu metabolinių alimentų ir žarnų infekcijų. Papildomos maisto 

sudedamosios dalys, tokios kaip inulinas, gali sumažinti žarnyne esančios kenksmingos 

mikrofloros kolonijas, taip pagerinti žarnyno sveikatingumą (27,31). 

 Inulino bifidogeninės savybės buvo tirtos savanoriams, kurie neturėjo jokių sveikatos 

nusiskundimų, buvo sveiki. Jiems buvo sudaryta dieta, praturtinant racioną 5 g cikorijos inulino 

per dieną. Tyrimo pabaigoje nustatyta, kad mityba, kuri praturtinta inulinu, skatino 

biofidobakterijų augimą žarnyne. Kitame tyrime suaugusieji dalyviai 14 dienų vartojo 

šokoladinius gėrimus, kurių sudėtyje buvo 8 g maltodekstrino arba 5 ir 8 g inulino per parą. Šis 

tyrimas taip pat parodė, kad inulino vartojimas skatina bifidobakterijų skaičiaus augimą žarnyne 

(32). 

1.3 Probiotikai, jų panaudojimas ir įtaka sveikatai 

 Probiotikai – tai gyvi mikroorganizmai arba fermentuoti produktai, kurie turi teigiamą 

poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai, pagerina virškinamojo trakto bakterijų, mikroorganizmų 

balansą. Pastaraisiais metais vis daugiau bakterijų yra išsamiai ištirtos dėl jų probiotinio poveikio, 

teigiamas probiotikų poveikis priklauso nuo konkretaus bakterijos kamieno ar rūšies, bakterijų 

gyvybingumo ir sunaudojamo kiekio. Tarptautinė pieno federacija rekomenduoja mažiausiai 10
7
 

KSV/g. Todėl gaminiuose su probiotikais turi būti užtikrintas pakankamas gyvybingų ląstelių 

kiekis visą gaminio vartoti tinkamumo terminą, ypač tuomet, kai tie gaminiai yra maisto produktai 

ar vaistiniai preparatai (33).      

 Atlikus tyrimus nustatyta, kad probiotikai, kurių sudėtyje yra Lactobacillus padermės turi 

didžiausią teigiamą poveikį žmonių sveikatai, nes jos sintetina nepakeičiamąsias organines rūgštis, 

tokias kaip oroto ar folio bei trumpos grandinės riebalų rūgštis, todėl žarnyno pH sumažėja. 
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Lactobacillus padermės dalyvauja ksenobiotikų, tulžies rūgščių matabolizmo procesuose ir 

vitaminų K ir B sintezėje (4,5).     

 Probiotikai gerina imuninį atsaką, jie sąveikauja su limfoidiniu žarnų audiniu. Įrodytas 

teigiamas Lactobacillus padermės poveikis, siekiant sumažinti žmonių diarėją. Šios bakterijų 

padermės didina bakterijų fermentų aktyvumą žarnyne bei gerina žarnyno mikroflorą. Probiotikai 

vartojami kai pasireiškia antibiotikų sukelta diarėja ar virusinis viduriavimas bei esant laktozės 

netoleravimui ar kitų ligų gydymui bei profilaktikai (34,35).  

 Labiausiai paplitusios probiotinės bakterijos, kurios naudojamos maisto pramonėje, yra 

Lactobacillus ir Bifidobacterium, jos yra ištyrinėtos ir pripažintos kaip saugios bei tinkamos 

vartoti maisto pramonėje. Kai kurios mielės, tokios kaip Saccharomyces cerevisiae ir S. 

Boulardiialso taip pat gali turėti potencialų probiotinį poveikį. Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus ir Bifidobacterium lactis yra probiotinės 

bakterijos, kurios puikiai tinka augalinių produktų gamybai. Probiotiniai štamai, išskirti iš 

virškinamojo trakto ar maisto produktų, yra atsparesni aplinkos veiksniams, tokiems kaip 

temperatūros ir pH pokyčiai, kurie vyksta maisto gamybos proceso metu. Svarbu atkreipti dėmesį 

ar gamyboje naudojamos vienos rūšies probiotinės bakterijos ar jų derinai, nes po fermentacijos 

metabolitų kiekis bei rūšis kinta ir gali turėti neigiamų savybių produkto kokybei (34,36).  

 Vis dėlto probiotinių bakterijų gyvybingumas ir stabilumas maisto produktų apdorojimo, 

laikymo ir vartojimo metu, vis dar yra didžiulis probiotinių produktų kūrimo iššūkis. Probiotinės 

kultūros dažniausiai yra naudojamos pieno pramonėje, tačiau buvo atlikta daug tyrimų su vaisių ir 

daržovių sultimis, kurios buvo praturtintos probiotinėmis bakterijomis. Daugelis tyrimų parodė, 

kad probiotinių bakterijų įtraukimas į vaisius ir daržoves yra pagrįstas, tačiau jų išgyvenamumas ir 

stabilumas tokiose matricose priklauso nuo biocheminių pokyčių, kurie vyksta produktų laikymo 

metu. Trys probiotinės bakterijos: L. case, L. plantarum ir L. delbrueckii, fermentuotose kopūstų 

sultyse buvo laikomos 4 °C temperatūroje, nenaudojant papildomų priedų, 4 savaites. Nors šiuose 

substratuose po fermentacijos gyvybingų ląstelių skaičius buvo 10
9
 KSV/ml, laikymo laikotarpio 

pabaigoje gyvybingumas sumažėjo iki 10
5 

KSV/ml (37,38). 

 Probiotikai ir prebiotikai turi sinergetinį poveikį. Pagrindiniai prebiotikai: oligosacharidai, 

tokie kaip fruktooligosacharidas, ksilozoligosacharidas, inulinas. Naudojant sinergetinius derinius, 

nustatytas teigiamas poveikis žmonių sveikatai. Padidėja laktobakterijų ir bifidobakterijų kiekis 

žarnyne bei subalansuojama žarnyno mikroflora. Kepenų ciroze sergantiems pacientams pagerėja 

kepenų funkcija, stiprėja imunitetas. Makelainen ir kt. įvertino keletą prebiotikų: 

ksiloligosacharidus, ksilaną, galakto oligosacharidą, frukto-oligosacharidą, laktitolį, inuliną. Šie 

prebiotikai buvo naudoti kartu su probiotikais. Nustayta, kad skirtingos bakterijos selektyviai 
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fermentavo skirtingus prebiotikus. Todėl svarbu išbandyti įvairius probiotikų ir prebiotikų 

mišinius, kai siekiama gauti sinergetinį jų veikimą (38-40). 

1.4 Spanguolės, jų nauda sveikatai 

 Tarp dvidešimties dažniausiai žmonių vartojamų uogų yra spanguolės, kurios pasižymi 

dideliu fenolinių junginių kiekiu. Dėl didelio biologiškai aktyvių junginių kiekio šios uogos 

pradėtos vadinti funkcionaliuoju maistu ir nutraceutikais. Lietuvos aukštapelkėse, pelkėse, 

pelkėtuose pušynuose dažniausiai auga paprastosios spanguolės (Vaccinium oxycoccos L.). 

Lietuviai šias uogas plačiai naudoja maistui, iš jų gali būti gaminamos sultys, uogienės, drebučiai. 

Spanguolės dažnai džiovinamos ir panaudojamos dribsnių, mėsos, pieno, padažų pramonėje. Šių 

uogų sultys tinka, norint numalšinti troškulį, pagerinti apetitą (41,42).  

 Spanguolės yra ryškiai raudonos spalvos dėl jose esančių antocianinų, kurie pasižymi 

priešuždegiminėmis savybėmis. Kitos aptinkamos medžiagos spanguolėse, tokios kaip 

proantocianidinai apsaugo nuo šlapimo takų infekcijų. Katechinai, organinės rūgštys ir 

resveratrolis suteikia spanguolėms būdingą rūgštų skonį. Terpenai – tai aromatą suteikiantys 

komponentai. Pektinai suteikia spanguolėms gelį formuojančių savybių, todėl maisto pramonėje, 

gaminant padažus, naudojamos spanguolės ar jų sultys. Spanguolių sultyse vitamino C yra 897 

mg/l. Apdorotose spanguolėse (džiovinant, šaldant) sumažėja vitamino C kiekis iki 134mg/l. 

Padidėjus džiovinimo temperatūrai, pastebėtas askorbo rūgšties kiekio sumažėjimas vidutiniškai 

nuo 134 mg/100 g iki 64 mg/100 g (43).     

 Šiuo metu spanguolėse yra identifikuota ir ištirta daugiau kaip 150 atskirų fitocheminių 

medžiagų, tobulinant tyrimų metodiką, ateityje jų siekiama nustatyti ir ištirti dar daugiau. 

Nustatyta, kad šie junginiai yra stiprūs antioksidantai, turintys savybių, kurios gali užkirsti kelią 

oksidaciniam stresui, širdies ligoms bei onkologinėms ligoms. Spanguolėse esantys organiniai 

junginiai gydo kepenų, širdies, kraujagyslių ligas, gerina gliukoreguliaciją diabetikams. Fenoliniai 

junginiai, esantys spanguolėse, gydo ar stabdo šlapimo takų infekcijas, skrandžio opą, dantų 

ėduonies susidarymą. Šlapimo takų infekciją dažniausiai sukelia E.coli, spanguolėse esantys 

proantocianidinai turi antiadhezinių savybių prieš E.coli (44,45).  

 Buvo įrodyta, kad hidroksikinaminės rūgšties dariniai ir flavonoidai, esantys spanguolių 

sultyse, gali sumažinti mažo tankio lipoproteinų oksidaciją, taip užkertamas kelias aterosklerozės 

procesui. Atlikti antibakteriniai tyrimai su spanguolėmis parodė, kad spanguolių sudedamosios 

dalys slopina Helicobacter pylori, ši bakterija yra viena iš pagrindinių skrandžio onkologinių ligų 

sukėlėja. Tiriamiesiems, kurie tyrimo metu vartojo spanguolių sultis, nustatytas gerokai mažesnis 

H. pylori infekcijos lygis (9,46).  
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1.5 Gelius formuojančios medžiagos 

 Gelis, tai iš gelifikuojančių medžiagų sudaryta kietos formos medžiaga. Norint, kad 

susidarytų gelis, gelifikuojančios medžiagos turi būti išbrinkintos skystoje terpėje. Skysta terpė su 

gelifikuojančiomis medžiagomis ima tirštėti, dėl išbrinkusių molekulių, kurios sudaro tinklinę 

struktūrą. Tinklinės struktūros susidarymo pobūdis bei gelio savybės priklauso nuo naudojamų 

gelifikuojančių medžiagų, kurios gali būti įvairios: organinės kilmės (želatina, kolagenas, 

alginatai, agaras, pektinas, ksantanas ir guaro guma) ir neorganinės (aliuminio hidroksidas, 

bentonitas, mikrokristalinis silicio dioksidas). Maisto pramonėje dažniausiai naudojamos 

organinės kilmės gelifikuojančios medžiagos, tokios kaip želatina, agaras ir pektinai (47). 

 Agaras, tai iš raudonųjų dumblių išgaunamas biopolimeras, kleisterizuojantis tirštiklis, kuris 

dėl puikių reologinių savybių yra pritaikomas maisto, farmacijos, kosmetikos pramonėje. Jis gali 

būti realizuojamas miltelių arba juostelių pavidalu. Agaras yra priskiriamas fitokoloidų grupei, nes 

jo sudedamųjų dalių pagrindas yra sacharidai. Fitokoloidai tirpdami karštame vandenyje sudaro 

koloidinį tirpalą, kuris vėsdamas suformuoja patvarią drebučių konsistencijos medžiagą. Agaras 

yra puikus augalinis tirštiklis, kuris gali būti naudojamas ir vegetarų mityboje (48,49).

 Dažniausiai guminukų ar kitų želatinizuotos struktūros saldainių gamyboje naudojama 

gelifikuojanti medžiaga – želatina. Želatina yra nevienalytis peptidų, gautų iš pirminio baltymo 

kolageno, mišinys, tai kieta, beskonė medžiaga. Želatina gali būti pagaminta iš kiaulių (A tipo) 

arba galvijų (B tipo) kauluose esančio kolageno. Aminorūgštys glicinas ir prolinas sudaro 

didžiausią želatinos komponentų dalį. Nustatyta, kad aminorūgštis glicinas turi nerimą slopinančių 

savybių, jo vartojimas prieš miegą pagerina miego kokybę. Norint išlaikyti stabilią gaminio su 

želatina struktūrą, reikia pasirinkti tinkamą želatinos koncentraciją gaminyje ir užtikrinti tinkamą 

temperatūrą gamybos proceso metu (50,51).   

 Želatina turi keletą funkcinių savybių maisto gamybos procese. Viena iš funkcijų yra 

sudaryti stiprius gelius prisijungiant vandenį. Kita želatinos savybė yra  stabilizuoti emulsijas, 

formuoti putas, sudaryti plėveles. Nei vienas kitas, šiuo metu rinkoje esantis hidrokoloidas negali 

užtikrinti visų šių savybių (51).    

 Skysčių ir želatinos tirpalas suformuoja gelius, kurių lydymosi temperatūra yra 35 °C, tai 

žemesnė nei įprasta kūno temperatūrą, todėl želatinos produktai suteikia unikalių juslinių savybių, 

burnoje tirpstantis želatinos gelis išskiria produkto aromatines medžiagas (52).   

 Želatinos panaudojimas maisto pramonėje yra platus ir įvairus, ji naudojama baltojo vyno 

„apklijavimui“, vaisių ir daržovių sultyse susidariusių nuosėdų nusodinimui, desertuose, 

jogurtuose. 8-10 proc. sauso želatinos svorio naudojama kaip tirštiklis. 1,5-2,5 proc., želatinos 
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naudojama padažų, uogienių, saldainių gamyboje. Bendrai maisto pramonėje želatina yra žinoma 

ir naudojama kaip medžiaga – stabilizatorius ir tirštiklis (51). 
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2. TYRIMŲ METODIKA 

2.1. Tyrimo atlikimo vieta ir laikas 

 Eksperimentas atliktas Maisto saugos ir kokybės katedroje, Lietuvos sveikatos mokslų 

universitete 2017-2018 metais. 

2.2. Tyrimų kryptys ir jų pagrindimas 

 Eksperimento metu atlikta nutraceutikų su probiotikais – Lactobacillus plantarum ir 

prebiotiku – inulinu, gamyba. Nutraceutikų formulės kūrimui ir technologijos optimizavimui 

naudotas skirtingas prebiotiko kiekis. Eksperimentas vykdytas dviem etapais, jo principinė 

schema pateikta 1 paveiksle. Optimizuojant nutraceutikų receptūrą, pagaminta 10 skirtingų 

receptūrų nutraceutikų partijų.      

2.2.1. Žaliavos naudotos nutraceutikų gamybai 

 Nutraceutikų gamybai naudotos Lactobacillus plantarum gautos iš Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto kolekcijos. Iki eksperimento padermės buvo laikomos -80 
o
C temperatūroje 

šaldiklyje (Pro-Lab Diagnostics, Jungtinė Karalystė). Prieš naudojimą Lactobacillus plantarum 

pagausintos MRS sultinyje 30 °C, 48 val. Nutraceutikų gamybai naudotas inulinas „Gamtinis 

inulino koncentratas“ įsigytas iš „UAB Sibiro sveikata“ (Kaunas, Lietuva) (energetinė vertė 230 

kca/100 g). Švelniai pasterizuotos 100 proc. (15 s, 80 – 90 
o
C) spanguolių sultys „Rabenhorst“ be 

pridėtinio cukraus įsigytos prekybos centre „Livin“ (Kaunas, Lietuva) (21 kcal/100 g). Spanguolių 

tyrė buvo pagaminta sutrynus paprastąsias spanguoles (Vaccinium oxycoccos L.) trintuvu iki 

vientisos masės. Nutraceutikų tekstūros formavimui naudota želatina (Klingai, Lietuva). 

Rūgščiam ir saldžiam skoniui suteikti naudota citrinų rūgštis ir sacharozė.  
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2.3. Nutraceutikų gamybos technologija 

 Kontrolinė nutraceutikų receptūra buvo 30 g cukraus, 20 g vandens 0,9 g citrinų rūgšties, 10 

g želatinos ir/arba 10 g agaro, atitinkamai 6, 12, 24, ar 30 g inulino. Pirma partija nutraceutikų 

pagaminta pagal 1 lentelėje pateiktą receptūrą, įvertintas bendras gaminių priimtinumas. 

 Antra nutraceutikų partija buvo pagaminta naudojant spanguolių sultis, spanguolių tyrę ir 

inuliną skirtingais santykiais (2 lentelėje).    

 Įvertinus bendrą gaminių priimtinumą, atrinkta 10 priimtiniausių partijų, pagal šias 

receptūras pagaminti nutraceutikai buvo naudoti tolesniam eksperimentui (3 lentelėje).  

Šiems gaminiams atlikti fizikiniai, cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai bei juslinė analizė.

 Formuojant nutraceutikus, pirmiausiai želatina buvo brinkinama 30 min vandenyje arba 

spanguolių sultyse/tyrėje, tuomet šildoma 60 
o
C temperatūroje 15 min, kol ištirps. Į atvėsusią iki 

30
 o

C temperatūros masę pridėti ingredientai pateikti 3 lentelėje. Gauta masė buvo supilta į 

silikonines formas ir palikta 22-24 val., +4 
o
C temperatūroje, gelio susidarymui.  

1 lentelė. Nutraceutikų, pagamintų su inulino priedu receptūra 

Pastaba. KZ1-kontrolė su želatina, be priedų, KA1 – kontrolė su agaru, be priedų. Z1, Z2,Z3,Z4,Z5 – gaminiai su 

želatina ir atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g, 30 g inulino. A1, A2, A3, A4, A5 – gaminiai su agaru ir atitinkamai 0 

g, 6 g, 12 g, 18 g, 24g, 30g inulino 

 

 

 

 

  

  

Nutraceutikų 

partijų kodai 

Cukrus Vanduo Citrinų rūgštis Agaras Želatina Inulinas 

g 

KZ1 
30 

20 0,9 

- 10 - 

KA2 10 - - 

Z1 24 

- 10 

6 

Z2 18 12 

Z3 12 18 

Z4 6 24 

Z5 0 30 

A1 24 

10 - 

6 

A2 18 12 

A3 12 18 

A4 6 24 

A5 0 30 
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2 lentelė. Nutraceutikų, pagamintų su spanguolių produktais ir inulinu receptūra 

 

 

 

3 lentelė. Nutraceutikų, pagamintų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties 

bakterijomis receptūra 

 

 

 

2.4. Nutraceutikų tyrimų metodai 

 Nutraceutikams nustatytos spalvų koordinatės, įvertinta tekstūra, bendras fenolinių junginių 

kiekis, antioksidacinis aktyvumas, atlikta juslinė analizė. Mikrobiologinio tyrimo metu nustatytas 

PRB kolonijas sudarančių vienetų skaičius grame produkto (KSV/g). Tyrimų metodai pateikti 4 

lentelėje. 

Nutraceutikų 

partijų kodai 

Cukrus Vanduo Citrinų rūgštis Želatina Prebiotikai Spanguolės 

g Inulinas Sultys Tyrė  

K 30 20 

0.9 
 

10 

- 

 
-  

GS1 30 

- 

- 

20 - 

GS2 24  6 

GS3 18  12 

GS4 12 18  

GS5 6  24 

GS6 0  30  

GT1 30  - 

- 20  

GT2 24  6 

GT3 18  12 

GT4 12 18 

GT5 6  24 

GT6 0 30 

Nutraceuti

kų partijų 

kodai 

Cukrus Vanduo Citrinų rūgštis 
Želatin

a 
Probiotikai Prebiotikai Spanguolės 

G 
L. plantarum 

 
Inulinas Sultys Tyrė 

K 30  20 

0.9 
 

10 

- 
- 

 
- 

- 

GS1 30   

- + 

- 

20 

GS2 24   6 

GS3 18  12  

GS4 12  18  

GS5 6   24  

GT1 30 - 

- 20 
GT2 24   6   

GT3 18  12  

GT4 12  18  

Pastaba. K1-kontrolė be priedų. GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6- spanguolių sultys, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 

g, 30 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4, GT5, GT6 – spanguolių tyrė, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g, 30 g inulino. 

Pastaba. K-kontrolė, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5- spanguolių sultys, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 

6 g, 12 g, 18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 

18 g, inulino 
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4 lentelė. Nutraceutikų tyrimo metodai 

Rodikliai Metodo esmė Literatūros 

šaltinis 

Spalvų 

koordinatės 

Spalvų koordinatės nustatytos vienodo kontrasto spalvų erdvėje. 

Naudojant CIE L * a * b * sistemą (Croma Meter CR-400, 

Konica Minolta, Japonija). Buvo išmatuotos šviesumo, rausvumo 

ir gelsvumo koordinatės, (L, a, b, atitinkamai). Prieš kiekvieną 

naują matavimų seriją spektrofotometras buvo kalibruojamas su 

baltos šviesos standartu ir šviesos gaudykle. Rezultatuose 

pateiktas trijų vienos partijos mėginių vidurkis. 

(53) 

Tekstūra Tekstūros kietumas įvertintas naudojant tekstūros analizatorių, 

,,Brookfield“ (Middleboro, JAV), nustatant jėgą, sunaudojamą 

mėginio deformacijai (mJ). Rezultatuose pateiktas trijų vienos 

partijos mėginių vidurkis. 

(54) 

Bendras 

fenolinių 

junginių kiekis 

Bendras fenolinių junginių kiekis nustatytas pagal modifikuotą 

Vaher M. ir kt. (2010) metodą. Mėginių absorbcija matuota 765 

nm, naudojant spektrofotometrą ,,J.P. SELECTA S.A. V-1100 

D“ (Barselona, Ispanija). Rezultatai apskaičiuojami pagal 

formulę:  

C= ϒ x (V/m) x 100 

C – bendras fenolinių junginių kiekis, mg GAE/100g mėginio; 

ϒ – koncentracija, gauta iš kalibracinės kreivės, mg/ml; 

V – vandeninio etenolio tūris naudotas ekstracijai 

m – sauso mėginio masė, g 

(55) 

Antioksidacinis 

aktyvumas 

Nutraceutikų antioksidacinis aktyvumas nustatytas pagal Zhu K. 

X ir kt. (2011) metodiką. Mėginių absorbcija matuota 517 nm, 

naudojant spektrofotometrą ,,J.P. SELECTA S.A. V-1100D“ 

(Barselona, Ispanija). Antioksidacinis aktyvumas 

apskaičiuojamas pagal formulę: 

Antioksidacinis aktyvumas(%)=(Akontrolė-Amėginys)/Akontrolė x100% 

Akontrolė – absorbcija tuščio  

Amėginys – mėginio absorbcija 

(56) 

Juslinė analizė Juslinė analizė atlikta praėjus 24 valandoms po nutraceutikų 

gamybos. Juslinį vertinimą atliko 12 asmenų vertintojų grupė, 

kuri supažindinta su jusliniu vertinimu. Juslinėms nutraceutikų 

savybėms vertinti naudota 150 mm ilgio hedoninė skalė (min 0 

mm – maks. 150 mm). Įvertintos spalvos, kvapo, skonio ir 

tekstūros savybės bei bendras priimtinumas.  

(57) 

PRB KVS/g PRB skaičiavimui 10 g mėginio homogenizuota su 90 ml 

fiziologinio tirpalo (9 g / l NaCl). Paruošti skiediniai nuo 10
-1

 iki 

10
-6

. Atitinkamai 10
-1

ir 10 
-6

 mėginio suspensija pasėta į Petri 

lėkšteles su steriliu MRS agaru, kurio storis – 5 mm. Suspensija 

pasėta MRS agaro paviršiuje, inkubuota anaerobinėmis 

sąlygomis 30 °C temperatūroje 72 valandas. PRB skaičius 

išreikštas log10 KVS/g produkto. PRB KVS/g kiekis 

nutraceutikuose nustatytas po 0, 10, 20, 30 ir 40 dienų laikymo. 

Rezultatuose pateiktas trijų vienos partijos mėginių vidurkis. 

(58)  
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2.5. Matematinė statistinė duomenų analizė 

 Nutraceutikų rezultatų statistiniam apdorojimui naudotos MS Exel ir SPSS programos. 

Įvertintas rezultatų standartinis nuokrypis, standartinė paklaida, skirtumo tarp rezultatų reikšmių 

patikimumas (P patikimas, kai P ≤ 0,05), vidutinė vertė, variacijos koeficientas. Naudojant SPSS 

one way ANOVA t-testą įvertinta skirtingos nutraceutikų laikymo trukmės įtaka gyvybingų PRB 

kiekiui juose bei skirtingų receptūros komponentų įtaka gaminių bendram priimtinumui.  
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3. REZULTATAI 

3.1 Skirtingų partijų nutraceutikų bendras priimtinumas 

3.1.1 Nutraceutikų su inulinu bendras priimtinumas 

 Nutraceutikų, pagamintų su inulino priedu, bendro priimtinumo rezultatai pateikti 2 

paveiksle ir 1 priede. 

 

 

 

 Nustatyta, kad didžiausiu bendru priimtinumu pasižymėjo kontroliniai mėginiai su želatina 

(86,36 mm), mažiausiu mėginiai su agaru ir 30 g inulino (5,63 mm). Mėginių, kurių gamybai 

naudota želatina, bendras priimtinumas įvertintas nuo 2 iki 15 kartų didesnis, nei mėginių, 

pagamintų su agaru, išskyrus mėginius, pagamintus su želatina ir 30 g inulino. Apibendrinant, 

mėginiai su agaru įvertinti mažiau priimtinais, nei su želatina, todėl toliau nutraceutikų 

formavimui pasirinkta naudoti želatiną. 

3.1.2 Nutraceutikų su spanguolių produktais ir inulinu bendras priimtinumas  

 Nutraceutikų, pagamintų su spanguolių produktais ir inulinu bendro priimtinumo rezultatai 

pateikti 3 paveiksle ir 2 priede. Priimtiniausiais įvertinti mėginiai su spanguolių sultimis ir 12 g 

inulino (106,84 mm), mažiausiai priimtini – su spanguolių tyre ir 30 g inulino (15,74 mm). Taip 

pat mažu bendru priimtinumu pasižymėjo mėginiai su spanguolių sultimis ir 30 g inulino (37,84 

mm) ir mėginiai su spanguolių tyre ir 24 g inulino (36,27 mm). Dėl prastų juslinių savybių, toliau 

eksperimente atsisakyta nutraceutikų, pagamintų pagal GS6, GT5, GT6 receptūras. 

86,36 84,72 81,98 82,53 80,71 81,59 

44,64 
38,63 34,59 

23,35 
18,89 

5,63 

0

20

40

60

80

100

KZ1 KA2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 A1 A2 A3 A4 A5

m
m

 

Nutraceutikų su inulino priedu bendras priimtinumas 

2 pav. Nutraceutikų, pagamintų su inulino priedu bendras priimtinumas. Pastaba  KZ1-kontrolė su 

želatina, be priedų, KA1 – kontrolė su agaru, be priedų. Z1, Z2,Z3,Z4,Z5 – guminukai su zelatina ir atitinkamai 0 g, 6 

g, 12 g, 18 g, 24 g, 30 g inulino. A1, A2, A3, A4, A5 – guminukai su agaru ir atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g, 30 

g inulino. P < 0,0001; P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P patikimas, kai P ≤ 0,05 
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36,73 

20,10 

26,61 
29,47 

25,62 25,91 

35,76 35,17 
32,11 

20,61 

1,27 

6,43 7,62 8,59 
5,41 

3,35 

19,12 

12,72 
15,00 

6,40 

10,90 

6,01 6,96 
9,90 

8,61 
6,26 

9,90 8,97 8,67 
5,85 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

K GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 GT1 GT2 GT3 GT4

N
B

S 

Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties 

bakterijomis spalvų koordinatės (L, a, b) 

L

a

b

 

3 pav. Nutraceutikų su spanguolių produktais ir inulinu bendras priimtinumas. Pastaba: K1-kontrolė 

be priedų inulino. GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6 - spanguolių sultys, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g, 30 g 

inulino. GT1, GT2, GT3, GT4, GT5, GT6 – spanguolių tyrė, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g, 30 g inulino. P < 

0,0001; P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P patikimas, kai P ≤ 0,05 

3.2 Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties 

bakterijomis kokybės rodikliai 

3.2.1 Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis spalvų 

koordinatės 

 Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis spalvų 

koordinatės: (L* – šviesumas, a* – rausvumas, b* – gelsvumas) pateiktos 4 paveiksle, 3, 6 ir 9 

prieduose.        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86,43 82,65 
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89,41 
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Nutraceutikų su spanguolių produktais ir inulinu bendras priimtinumas  

4 pav. Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis spalvų 

koordinatės. Pastaba: K-kontrolė, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5 - spanguolių sultys, Lactobacillus 

plantarum, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė, Lactobacillus 

plantarum, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, inulino. P < 0,0001; P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P 

patikimas, kai P ≤ 0,05) 
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 Veikliųjų komponentų (spanguolių produktų, inulino, Lactobacillus plantarum) 

panaudojimas nutraceutikų gamyboje turėjo reikšmingos įtakos (P < 0,0001) jų šviesumo 

koordinatėms ( L*), t.y., visi mėginiai, pagaminti su priedais buvo tamsesni, nei kontroliniai 

mėginiai. Šviesumo koordinatės mėginių su priedais kito nuo 20,10 NBS iki 35,76 NBS 

(atitinkamai, mėginių GS1 ir GT1). Šviesiausi mėginiai gauti su spanguolių tyre, Lactobacillus 

plantarum ir 0 g inulino, tamsiausi – su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 0 g 

inulino. Nustatyta, kad mėginiuose su spanguolių tyre šviesumas mažėjo, priklausomai nuo 

gamybai naudoto inulino kiekio, t. y., kuo didesnis inulino kiekis mėginiuose, tuo mėginiai 

tamsesni. Mėginiai, kurie pagaminti su spanguolių tyre, išskyrus mėginius su spanguolių tyre, 

Lactobacillus plantarum ir 18 g inulino, gauti šviesesni, nei mėginiai pagaminti su spanguolių 

sultimis.      

 Visuose mėginiuose, pagamintuose su priedais, rausvumo koordinatės (a*) nustatytos 

didesnės nei kontroliniuose mėginiuose ir kito nuo 1,27 NBS (mėginių K) iki 19,12 NBS (mėginių 

GT1). Rausvumo koordinatės mėginiuose su priedais kito nuo 3,35 NBS (mėginys su spanguolių 

sultimis, Lactobacillus plantarum ir 24 g inulino) iki 19,12 NBS (mėginys su spanguolių tyre, 

Lactobacillus plantarum ir 0 g inulino). Didesnės rausvumo koordinatės buvo mėginių su 

spanguolių tyre, lyginant juos su mėginiais, pagamintais su sultimis, išskyrus mėginį su 

spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum ir 18 g inulino.  

 Veiklieji komponentai, naudoti nutraceutikų gamybai turėjo reikšmingos (P < 0,0001)  

įtakos jų gelsvumo koordinatėms (b*). Kontrolinių mėginių gelsvumo koordinatės nustatytos 

didesnės nei mėginių, kurie buvo pagaminti su priedais. Nustatyta, kad gelsviausi mėginiai 

pagaminti su sultimis, Lactobacillus plantarum ir 12 g inulino 9,90 NBS, bei mėginiai, kurie buvo 

pagaminti su spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum ir 0 g inulino (9,90 NBS). Mažiausios 

gelsvumo koordinatės nustatytos mėginių su spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum ir 18 

inulino (5,85 NBS).       

 Mėginių, pagamintų su spanguolių tyre, gelsvumo koordinatės mažėjo, priklausomai nuo 

gamybai naudojamo inulino kiekio, t.y., didinant inulino kiekį, gelsvumo koordinatės mažėjo. 

Nustatyta vidutinė koreliacija (r = 0,54) tarp mėginių pagamintų su sultimis rausvumo ir gelsvumo 

koordinačių. Didėjant ar mažėjant mėginių su spanguolių sultimis rausvumo koordinatėms, 

atitinkamai didėjo ar mažėjo gelsvumo koordinatės.  

3.2.2 Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis tekstūra 

 Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis tekstūros 

tvirtumo rezultatai pateikti 5 paveiksle, 3 ir 6 prieduose. Didžiausia jėga sunaudota kontrolinių 

mėginių deformacijai (6,7 mJ), t. y., šių mėginių tekstūra buvo tvirčiausia. Mėginai pagaminti su 
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Nutraceutikų su spannguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties 

bakterijomis BFJ kiekis 
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Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties 

bakterijomis tekstūros tvirtumas, mJ 

priedais, pasižymėjo minkštesne tekstūra už kontrolinius mėginius, o minkščiausia tekstūra 

nustatyta mėginių, pagamintų su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 24 g inulino 

(0,27mJ).      

 Inulinas turėjo reikšmingos įtakos (P=0,0005) nutraceutikų minkštumui. Mėginių, 

pagamintų su spanguolių sultimis, kietumas kito priklausomai nuo pridedamo inulino kiekio, 

didinant inulino kiekį mėginiuose nuo 0 iki 24 g, mėginių kietumas mažėjo. Mėginių su 

spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 0 g inulino kietumas nustatytas 11 kartų didesnis, 

nei mėginių su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 24g inulino. 

 

 

 

 

.  

 

5 pav. Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis tekstūros 

tvirtumas. Pastaba: K-kontrolė, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5- spanguolių sultys, Lactobacillus plantarum, 

atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė,  Lactobacillus plantarum, 
atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, inulino. P=0,0005; P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P patikimas, kai 

P ≤ 0,05 

3.2.3 Bendras fenolinių junginių kiekis nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir 

pieno rūgšties bakterijomis 

 Bendras fenolinių junginių kiekis nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno 

rūgšties bakterijomis pateiktas 6 paveiksle, 3 ir 6 priede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Bendras fenolinių junginių kiekis nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir 

pieno rūgšties bakterijomis. Pastaba: K – kontrolė, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5- spanguolių sultys, 
Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė, 

Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, inulino. P=0,01; P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių 

patikimumas, P patikimas, kai P ≤ 0,05 
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Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties 

bakterijomis antioksidacinis aktyvumas (DPPH)  

  

 Mėginiai, pagaminti su priedais pasižymėjo didesniu BFJ kiekiu, nei kontroliniai mėginiai. 

Didžiausias BFJ kiekis mėginiuose pagamintuose su spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum ir 0 

g inulino (839,10 mg GAE/100 g), mažiausias – kontroliniuose mėginiuose (536,42 mg GAE/100 

g).        

 Nutraceutikai, pagaminti su spanguolių tyre pasižymėjo didesniu BFJ kiekiu, nei mėginiai 

pagaminti su spanguolių sultimis, išskyrus mėginius su spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum 

ir 18g inulino. Nutraceutikuose su spanguolių tyre, pridedamo inulino kiekis turėjo tiesioginės 

įtakos BFJ kiekiui juose, t.y., didėjant inulino kiekiui nuo 0 g iki 18 g, BFJ kiekis mėginiuose 

mažėjo. 

3.2.4 Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis 

antioksidacinis aktyvumas (DPPH)  

 Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis antioksidacinis 

aktyvumas (DPPH) pateiktas 7 paveiksle, 3 ir 6 prieduose.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Mėginiai, pagaminti su veikliaisiais komponentais, pasižymėjo didesniu antioksidaciniu 

aktyvumumu nei kontroliniai mėginiai. Didžiausiais DPPH nustatytas mėginiuose su spanguolių 

sultimis, Lactobacillus plantarum ir 0 g inulino (70,39 proc.), mažiausias – mėginiuose su 

spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 24 g inulino (38,60 proc.).  

 Nutraceutikuose su spanguolių sultimis, didinant inulino kiekį nuo 12 g iki 24 g, DPPH 

mažėjo, t.y., kuo didesnis inulino kiekis mėginiuose su spanguolių sultimis, tuo jų DPPH 

7 Pav.Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis (DPPH)  
Pastaba: K-kontrolė, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5- spanguolių sultys, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 

0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė,  Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 

6 g, 12 g, 18 g, inulino. P = 0,019; P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P patikimas, kai P ≤ 0,05 

 



29 
 

mažesnis. Nutraceutikų su spanguolių tyre DPPH mažėjo, didinant inulino kiekį nuo 0 g iki 18 g 

inulino, t. y., kuo inulino kiekis mėginiuose didesnis, tuo DPPH mažesnis. 

3.3.Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties 

bakterijomis juslinė analizė 

 Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis juslinės 

analizės rezultatai pateikti 8 ir 9 paveiksluose, 4 ir 8 prieduose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Spanguolių sulčių ir/ar spanguolių tyrės panaudojimas turėjo teigiamos įtakos spanguolių 

guminukų spalvos priimtinumui, visų pastarųjų mėginių spalva įvertinta labiau priimtina, nei 

kontrolinių mėginių. Tačiau, kuo didesnis inulino kiekis nutraceutikuose, tuo spalvos 

priimtinumas buvo mažesnis. Nutraceutikai su spanguolių sultimis pasižymėjo didesniu spalvos 

8 pav. Nutraciautikų spalva, kvapas, priedų kvapas, skonis, priedų skonis. Pastaba: K-kontrolė, be 

priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5- spanguolių sultys, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g 

inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, inulino. P 

< 0,0001; P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P patikimas, kai P ≤ 0,05 

 

9 pav. Nutraceutikų kartumas, elastingumas, kietumas kandant, drėgnumas burnoje. Pastaba: K-

kontrolė, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5- spanguolių sultys, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 
18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 

inulino. P < 0,0001; P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P patikimas, kai P ≤ 0,05 
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priimtinumu nei su spanguolių tyre. Priimtiniausiai spalva įvertinta mėginių su spanguolių 

sultimis, Lactobacillus plantarum ir 0 g inulino (103,4 mm), mažiausiai priimtina – su spanguolių 

tyre Lactobacillus plantarum ir 18 g inulino (85,6 mm). Priimtinesniu kvapu ir intensivesniu 

priedų kvapu pasižymėjo nutraceutikai, pagaminti su spanguolių tyre, o priimtiniausias kvapas 

nustatytas mėginių su spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum ir 12 g inulino (124,6 mm ), 

mažiausiai priimtinas - mėginių su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 18 g inulino 

(92,2 mm). Mėginiai su spanguolių sultimis pasižymėjo priimtinesniu skoniu, nei mėginiai su 

spanguolių tyre, išskyrus mėginius su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 24 g 

inulino. Priimtiniausiu skoniu pasižymėjo mėginiai, pagaminti su spanguolių sultimis, 

Lactobacillus plantarum ir 12 g ar inulino (120,2 mm). Mažiausiai priimtinas skonis įvertintas 

mėginių su spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum ir 18 g inulino (76,8 mm). Intensyviausiai 

priedų skonis buvo jaučiamas mėginių su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 18 g 

inulino (78,6 mm).     

 Mėginių, pagamintų su spanguolių tyre, kartumas buvo juntamas intensyviau, nei mėginių 

su spanguolių sultimis, išskyrus mėginius su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 24 g 

inulino. Intensyviausiai kartumas buvo juntamas mėginių su spaguolių tyre, Lactobacillus 

plantarum ir 18 g inulino (65,2 mm), mažiausiai – mėginių su spanguolių sultimis, Lactobacillus 

plantarum ir 6 g inulino (19,6 mm).      

 Visi mėginiai su inulinu pasižymėjo didesniu elastingumu ir kietumu kandant nei 

kontroliniai mėginiai. Nutraceutikai su spanguolių sultimis buvo elastingesni, nei su spanguolių 

tyre. Tačiau didinant inulino kiekį mėginiuose su spanguolių sultimis, pastarųjų elastingumas 

mažėjo. Mėginiai su spanguolių tyre įvertinti kietesniais kandant, nei mėginiai su spanguolių 

sultimis, išskyrus mėginius su spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum ir 18 g inulino. 

Didžiausiu elastingumu pasižymėjo mėginiai su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 6 

g inulino (101,8 mm), mažiausiu – mėginiai su spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum ir 0 g 

inulino (87,4 mm).      

 Nutraceutikų su spanguolių tyre drėgnumas kramtant buvo 2-3 kartus didesnis, nei mėginių 

su spanguolių sultimis. Didžiausiu drėgnumu kramtatnt pasižymėjo mėginiai su spanguolių tyre, 

Lactobacillus plantarum ir 18 g inulino (94,2 mm), mažiausiu – mėginiai su spanguolių sultimis, 

Lactobacillus plantarum ir 24 g inulino (35,6 mm). 

3.3.1 Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis bendras 

priimtinumas 

 Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis bendro 

priimtinumo rezultatai pateikti 10 paveiksle, 4 ir 8 prieduose. 
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10 pav. Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis bendras 

priimtinumas. Pastaba: K-kontrolė, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5- spanguolių sultys, Lactobacillus 

plantarum, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė, Lactobacillus 
plantarum, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, inulino. P< 0,0001; P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P 

patikimas, kai P ≤ 0,05 

 Visi mėginiai su priedais pasižymėjo didesniu bendru priimtinumu, lyginant su 

kontroliniais. Mėginiai su spanguolių sultimis įvertinti priimtinesniais nei mėginiai su spanguolių 

tyre, išskyrus mėginius su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 24 g inulino. Nustatyta, 

kad mėginiuose su spanguolių tyre inulinas turėjo neigiamos įtakos bendram nutraceutikų 

priimtinumui. Didžiausiu bendru priimtinumu pasižymėjo mėginiai su spanguolių sultimis, 

Lactobacillus plantarum ir 12 g inulino (138,6 mm), mažiausiu – mėginiai su spanguolių tyre, 

Lactobacillus plantarum ir 18 g inulino (78,6 mm). Lyginant nutraceutikų su spanguolių sultimis 

ir spanguolių tyre bendrą priimtinumą, nustatytas reikšmingas bendro priimtinumo skirtumas (P < 

0,0001). 

3.4 Pieno rūgšties bakterijų kiekis nutraceutikuose su spanguolių produktais, 

inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis 

 PRB kolonijas sudarančių vienetų skaičius grame (KSV/g) nutraceutiko su spanguolių 

produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis pavaizduotas 11 paveiksle ir 5, 7 prieduose. 

 Įvertinus PRB KSV/g mėginiuose nustatyta kad kontroliniuose mėginiuose be priedų PRB 

KSV/g neaptikta. Didžiausias PRB KSV/g nustatytas po 0 d., mėginiuose su spanguolių tyre, 

Lactobacillus plantarum ir 6 g inulino (8,72 log10 KSV/g) ir mėginiuose su spanguolių sultimis, 

Lactobacillus plantarum ir 12 g inulino (8,56 log10 KSV/g). Mažiausiu PRB KSV/g po 0 d., 

pasižymėjo mėginiai su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 0 g inulino (4,89 log10 

KSV/g) ir mėginiai su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 6 g inulino (5,04 log 10 

KSV/g).        

 Po 10 d., didžiausias PRB KSV/g nustatytas mėginiuose su spanguolių sultimis, 
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Lactobacillus plantarum ir 24 g inulino (7,25 log10 KSV/g) ir mėginiuose su spanguolių sultimis, 

Lactobacillus plantarum ir 18 g inulino (6,36 log10 KSV/g). Mažiausias PRB KSV/g nustatytas 

mėginiuose su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 0 g inulino (3,86 log10 KSV/g). 

 Po 20 d., nustatyta, kad didžiausiu PRB KSV/g kiekiu pasižymėjo mėginiai su spanguolių 

sultimis, Lactobacillus plantarum ir 24 g inulino (6,09 log10 KSV/g). Mažiausias kiekis PRB 

KSV/g nustatytas mėginiuose su spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum ir 12 g inulino (2,17 

log10 KSV/g).      

 Po 30 d., didžiausias PRB KSV/g nustatytas mėginiuose su spanguolių sultimis, 

Lactobacillus plantarum ir 18 g inulino (4,72 log10 KSV/g). Mėginiuose su spanguolių sultimis, 

Lactobacillus plantarum ir 0 g inulino, ir mėginiuose su spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum 

ir 12 g inulino PRB KSV/g neaptikta.     

 Vertinant visą tyrimo laikotarpį (40 d.) nustatyta, kad visuose mėginiuose PRB KSV/g 

gyvybingumas atitinkamai mažėjo ir po 40 d., mėginiuose PRB KSV/g nustatytas nuo 1,5 iki 4 

kartų mažesnis, nei tyrimo pradžioje. Mėginiuose su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum 

ir 0 g inulino ir mėginiuose su spanguolių tyre, Lactobacillus plantarum ir 12 g inulino, PRB 

KSV/g po 40 d. neaptikta.       

 Lyginant PRB KSV/g kiekį nutraceutikuose tyrimo pradžioje ir tyrimo pabaigoje nustatytas 

reikšmingas PRB KSV/g kiekio sumažėjimas (P=0,022). 
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11 pav. Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis, PRB, 

KSV/g. Pastaba: K-kontrolė, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5- spanguolių sultys, Lactobacillus plantarum, 

atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė,  Lactobacillus plantarum, 

atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, inulino. P < 0,0001; P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P 

patikimas, kai P ≤ 0,05 
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4. REZULTATŲ APTARIMAS 

 Nutraceutikų vartojimas padeda žmonėms subalansuoti mitybą, o tai gali pagerinti 

organizmo imunologines ir fiziologines funkcijas (59). Nutraceutikai veikia prevenciškai, padeda 

užkirsti kelią ligoms ir, daugelis iš jų, yra pagaminti augalų veikliųjų komponentų pagrindu, nors 

naudojami ir gyvūninės kilmės komponentai (60, 61). Mūsų tyrimo metu pagamintų nutraceutikų 

veiklieji komponentai yra prebiotikas – inulinas ir antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčios 

Lactobacilus plantarum bei spanguolių produktai. 

 Nustatėme, kad visi mėginiai su veikliaisiais komponentais pasižymėjo didesniu bendru 

fenolinių junginių kiekių (nuo 587,39 iki 839,10 mg GAE/100 g), nei mėginiai be priedų. Tokiems 

rezultatams įtakos galėjo turėti inulinas, PRB ir spanguolių veikliosios medžiagos. Nutraceutikų 

gamyboje naudotos spanguolės yra teigiamai sveikatą veikiančių fitocheminių medžiagų šaltinis, 

nustatyta, kad 100 ml spanguolių yra apie 260 mg GAE/100 g. (62). Mūsų tirtuose mėginiuose, 

pagamintuose su spanguolių tyre, inulino kiekio didinimas mažino fenolinių junginių kiekį 

mėginiuose, t.y,. tam įtakos galėjo turėti tai, kad inulinas yra žinomas kaip polisacharidas, galintis 

surišti polifenolius bei mažinti jų antioksidacinį potencialą (63).    

 Spanguolių sulčių ir/ar spanguolių tyrės panaudojimas gamybai turėjo teigiamos įtakos 

nutraceutikų antioksdaciniam aktyvumui. Remiantis 93 intervenciniais tyrimais, buvo padaryta 

išvada, kad in vivo spanguolių vartojimas padidina antioksidantų koncentraciją kraujo plazmoje ir 

sumažina lipidų oksidacijos produktų susidarymą (64). Mes nustatėme, kad mėginiai, kurie buvo 

pagaminti su priedais, pasižymėjo didesniu antioksidaciniu aktyvumu (38,60 proc. – 70,39 proc.), 

nei mėginiai be priedų (32,14 proc.). Tam įtakos galėjo turėti spanguolėse esantys antocianinai, 

kurių kiekis spanguolių uogose derliaus nuėmimo metu vidutiniškai yra 95 mg/100 g. Pagrindiniai 

antocianinai spanguolėse yra cianidino ir peonidino galaktozidai ir arabinozidai (65). A.M. Martin 

(2015)  nustatė kad antocianinai gali sudaryti 54,2 proc. spanguolių antioksidacinį aktyvumą 

turinčių junginių, o flavonoliai sudaro 34,6 proc. antioksidacinį aktyvumą turinčių junginių (66). 

Nutraceutikų antioksidaciniam aktyvumui įtakos galėjo turėti ir naudojamos PRB. D. Das (2015) 

atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad L. plantarum gali apsaugoti nuo oksidacijos, kurią sukelia 

reaktyviosios deguonies rūšys ir gali veikti bei būti naudojamas kaip antioksidacinis probiotikas 

(67).       

 Inulinas, tai polisacharidas, pasižymintis neutraliu skoniu, todėl gali būti derinamas su kitais 

maisto ingredientais, nepakeičiant subtilių skoninių savybių ir/ar sustiprinant natūralų kai kurių 

produktų skonį (68). Mes nustatėme, kad inulinas turėjo neigiamos įtakos nutraceutikų su 

spanguolių tyre skonio priimtinumui, t.y., didinant inulino kiekį mėginiuose, jų skonio 

priimtinumas mažėjo. Tam įtakos galėjo turėti ir atitinkamai mažinamas cukraus kiekis 
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mėginiuose, nes inulino saldumas yra ženkliai mažesnis, lyginant su sacharoze.  

Inulino saldumas sudaro tik apie 10 proc. sacharozės saldumo (69).   

 Taip pat nustatėme, kad inulinas suteikė nutraceutikams didesnį kietumą kandant. Gao 

(2016) ir Psimouli (2013) nustatė tendenciją, kad didinant inulino kiekį gaminiuose, didėja ir 

mėginių kietumas (70,71).      

 Mūsų sukurtos receptūros nutraceutikuose su inulinu ir Lactobacilus plantarum PRB 

KSV/g, nustatytas didesnis kaip 6,0 log10 KSV/g, išskyrus mėginius su spanguolių sultimis, 

Lactobacilus plantarum ir 6 g inulino. Maisto produktai pasižymi funkcionaliosiomis savybėmis, 

ir gali turėti teigiamos įtakos žmonių sveikatai, jei probiotinių bakterijų juose yra 6,0 log10−7,0 

log10 KSV/g (72,73).     

 Kareb ir kt. (2018) įvertino inulino prebiotinį potencialą, naudojant jį kartu su Lactobacillus 

plantarum. Nustatyta, kad inulinas skatina endogeninės pieno rūgšties ir bifidobakterijų augimą. 

Kareb ir kt., tyrimo metu nustatyta, kad inulinas pagerino PRB gyvybingumą produktuose 

laikymo metu (21 d.)(4, 73). Mes nustatėme, kad optimalus inulino kiekis 18-24 g, mėginiuose su 

spanguolių sultimis, pagerina Lactobacillus plantarum gyvybingumą nutraceutikuose laikant juos 

20 d. Šiuose mėginiuose PRB kultūros buvo gyvybingos viso tyrimo metu, po 20 dienų laikymo 

˃6,09 log10 KSV/g nustatyta mėginiuose su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 24 g 

inulino. Todėl galima teigti, kad inulinas turėjo teigiamos įtakos PRB išlikti gyvybingoms 

nutraceutikuose laikymo metu.    

 Apibendrinant rezultatus galime teigti, kad inulino, Lactobacillus plantarum ir spanguolių 

sulčių ar tyrės pridėjimas į nutraceutikus, turėjo teigiamos įtakos juslinėms, tekstūros bei 

antioksidacinėms savybėms ir technologiškai prailgino PRB gyvybingumą laikymo metu. 

Vertinant visus tyrimo rezultatus vartotojams priimtiniausi ir geriausiomis skonio bei spalvos 

savybėmis ir mažu kartumu pasižymėjo gaminiai, pagaminti su spanguolių sultimis, Lactobacillus 

plantarum ir 12 g inulino. Ši partija taip pat pasižymėjo dideliu gyvybingų PRB kiekiu ir 

antioksidaciniu aktyvumu.  
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IŠVADOS 

1. Nutraceutikų technologija yra tinkama PRB gyvybingumui užtikrinti laikant produktus 1 mėn., ir 

ilgiau: nutraceutikuose su spanguolių produktais, inulinu ir PRB, visuose mėginiuose L. 

plantarum išlieka gyvybingos 40 dienų, išskyrus GT3 ir GS1 mėginius. 

 

2. Skirtingas pridedamo inulino kiekis nuraceutikuose su spanguolių produktais, inulinu ir PRB 

turėjo įtakos:  

2.1 Nutraceutikų su spanguolių tyre, šviesumo koordinatėms (šviesiausi mėginiai su GT1 

(35,76 NBS), tamsiausi – GT4 (20,61 NBS)); 

2.2 Nutraceutikų su spanguolių tyre, inulinu ir PRB, BFJ kiekiui (didžiausias BFJ kiekis 

mėginiuose GT1 (839,10 mg GAE/100 g), mažiausias mėginiuose GT4 (587,39 mg 

GAE/100 g)); 

2.3 Nutraceutikų antioksidaciniam aktyvumui, kuris mėginiuose mažėjo priklausomai nuo 

pridėto inulino kiekio (didžiausias DPPH mėginiuose GS1 (70,39 proc.), mažiausias – 

GS5 (38,60 proc.)); 

2.4 Nutraceutikų bendram priimtinumui (priimtiniausi mėginiai GS3 (138,6 mm)); 

2.5 Bendram PRB KSV/g, visais atvejais mėginiuose su inulinu PRB KSV/g nustatytas 

didesnis, nei mėginiuose be inulino (didžiausias PRB, KSV/g mėginiuose GT2 (8,72 

KSV/g), mažiausias – GT3 (6,19 KSV/g)). 

 

3. Spanguolių sulčių ar trintos spanguolių masės panaudojimas nutraceutikų formulėje turėjo įtakos:  

3.1 Nutraceutikų juslinėms savybėms: visais atvejais nutraceutikai su spanguolių produktais 

pasižymėjo didesniu bendru priimtinumu, nei kontroliniai mėginiai. Mėginių su 

spanguolių sultimis bendras priimtinumas atitinkamai didesnis už mėginių su spanguolių 

tyre, (didžiausias bendras priimtinumas mėginių GS3 (138,6 mm), mažiausias – GT4 

(78,6 mm));  

3.2 Nutraceutikų tekstūrai: visais atvejais nutraceutikai su spanguolių produktais pasižymėjo 

mažiau tvirta tekstūra, nei kontroliniai mėginiai. Minkščiausi mėginiai nustatyti GS5 

(0,27 mJ), kiečiausi – kontroliniai mėginiai (6,70 mJ) 

 

4. Optimalus inulino kiekis nutraceutikų formulėje yra 12 g, nes jis gerina nutraceutikų juslines 

savybes, suteikia tvirtumo tekstūrai, didina antioksidacinį aktyvumą ir prailgina PRB 

gyvybingumo laiką. 
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REKOMENDACIJOS 

 Siekiant užtikrinti didelį gyvybingų PRB kiekį nutraceutikuose, rekomenduotume 

nutraceutikus gaminti su spanguolių sultimis, Lactobacillus plantarum ir 18 g inulino. Siekiant 

padidinti šių mėginių bendrą priimtinumą galima patobulinti nutraceutikų receptūrą padidinant 

cukraus kiekį ir/arba keičiant sacharozę alternatyviais saldikliais (pvz., ksilitoliu). 
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1 priedas 

5 lentelė.  Nutraceutikų, pagamintų su inulino priedu, bendras priimtinumas 

Mėginiai Bendras priimtinumas 

KZ1 86,36±4,04 

KA2 84,72±1,19 

Z1 81,98±14,05 

Z2 82,53±12,03 

Z3 80,71±13,41 

Z4 81,59±4,51 

Z5 44,64±3,92 

A1 38,63±13,63 

A2 34,59±13,44 

A3 23,35±14,29 

A4 18,89±4,31 

A5 5,63±7,69 

Stulpelio statistika 

Vidutinė vertė 55,30 

Standartinis nuokrypis 30,53 

Standartinė paklaida 8,814 

P < 0,0001 

Variacijos koeficientas 55,21 

Pastaba  KZ1-kontrolė su želatina, be priedų, KA1 – kontrolė su agaru, be priedų. Z1, Z2,Z3,Z4,Z5 – guminukai su 

želatina ir atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g, 30 g inulino. A1, A2, A3, A4, A5 – guminukai su agaru ir atitinkamai 

0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g, 30 g inulino. 

 

2 priedas 

6 lentelė. Nutraceutikų su spanguolių produktais ir inulinu bendras priimtinumas 

Mėginiai Bendras priimtinumas 

K1 86,43±2,14 

GS1 82,65±12,47 

GS2 106,32±4,35 

GS3 106,84±2,36 

GS4 103,95±5,02 

GS5 89,41±5,25 

GS6 37,84±3,16 

GT1 96,89±11,10 

GT2 92,51±27,80 

GT3 82,75±3,73 

GT4 78,32±10,03 

GT5 36,27±5,83 

GT6 15,74±2,94 

Stulpelio statistika 

Vidutinė vertė 78,15 

Standartinis nuokrypis 29,37 

Standartinė paklaida 8,145 

P < 0,0001 

Variacijos koeficientas 37,58 

Pastaba  K1-kontrolė be priedų inulino. GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6- spanguolių sultys, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 

g, 18 g, 24 g, 30 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4, GT5, GT6 – spanguolių tyrė, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g, 

30 g inulino. 
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3 priedas 

7 lentelė. Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis kokybės rodikliai: spalvų 

koordinatės, tekstūra, BFJ kiekis, antioksidacinis aktyvumas. 

Mėginys 
Spalvų koordinatės Tekstūra, 

mJ 

Fenoliniai 

junginiai 

Antioksidacinis 

aktyvumas L a b 

K 
36,73 

±0,70 
1,27±0,11 10,90±0,37 6,7±1,49 536,42±13,77 32,14±3,82 

GS1 
20,10±0,7

1 
6,43±0,30 6,01±0,18 3,03±1,60 788,42±6,42 70,39±1,93 

GS2 
26,61±1,0

4 
7,62±0,23 6,96±0,05 1,20±0,21 677,77±9,84 61,09±5,62 

GS3 
29,47±1,3

0 
8,59±0,40 9,90±0,23 1,20±0,29 689,87±13,78 66,11±2,33 

GS4 
25,62±0,2

9 
5,41±0,06 8,61±0,09 0,67±0,12 792,08±14,16 44,93±2,71 

GS5 
25,91±0,3

1 
3,35±0,65 6,26±0,61 0,27±0,05 784,76±2,71 38,60±1,17 

GT1 
35,76±0,8

4 
19,12±1,72 9,90±0,31 0,37±0,16 839,10±17,26 69,35±4,86 

GT2 
35,17±0,7

8 
15,00±0,83 8,97±0,68 1,33 ±0,29 810,38±6,84 69,16±3,37 

GT3 
32,11±0,7

7 
12,72±0,85 8,67±0,73 0,67±0,04 809,25±5,39 52,83±0,22 

GT4 
20,61±0,8

3 
6,40±0,30 5,85±0,27 0,30±0,08 587,39±18,46 45,02±2,66 

Stulpelio statistika 

Vidutinė vertė 29,79 8,89 8,43 1,57 751,5 54,96 

Standartinis 

nuokrypis 
5,32 5,43 1,62 1,97 91,51 14,15 

Standartinė 

paklaida 
1,68 1,72 0,51 0,62 28,94 4,473 

P < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0005 0,01 0,019 

Variacijos 

koeficientas 
17,87 61,10 19,07 125,54 12,18 25,74 

Pastaba: K-kontrolė, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5- spanguolių sultys, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 
g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 6 

g, 12 g, 18 g, inulino.  
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4 priedas 

8 lentelė. Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis juslinių savybių vertinimas 

pagal intensyvumo skalę (mm) 
M

ėg
in

y
s 

S
p
al

v
a 

K
v
ap

as
 

P
ri

ed
ų
 

k
v
ap

as
 

S
k
o
n
is

 

P
ri

ed
ų
 

sk
o
n
is

 

K
ar

tu
m

as
 

E
la

st
in

g
u
m

a

s 

K
ie

tu
m

as
 

k
an

d
an

t 

D
rė

g
n
u
m

as
 

k
ra

m
ta

n
t 

b
u
rn

o
je

 

B
en

d
ra

s 

p
ri

im
ti

n
u
m

a

s 

K 17,2±4,6 
30,4±9,

5 

16,4±1

0,1 
74,2±3,7 

28,6±5,

2 

28,2±1

,5 

76,2±1

0,4 

55,8±2,

1 

45,4±2

,4 
77,4±8,7 

GS1 
112,2±6,

9 

98,2±1,

9 

79,6±4,

2 

110,4±6,

3 
77±2,9 

32,2±1

,8 

100,4±

3,3 

57,2±2,

6 
37±8,9 

124,2±7,

4 

GS2 
101,4±1

6,2 

94,8±4,

3 

78,4±9,

2 

108,2±3,

7 

63,4±3,

4 

19,6±2

,2 

104±9,

8 

59,4±3,

7 

35,6±7

,5 

111,2±2,

9 

GS3 
103±15,

5 

95,4±2,

7 

74,2±2,

8 

120,2±1

6,6 

65,2±5,

8 

21,8±4

,2 

101,8±

6,1 

62,4±2,

1 

42,4±1

,6 

138,6±8,

6 

GS4 
103,4±1

3,9 

92,2±1,

9 

78,00±

4,4 

115,4±1

2,1 

78,6±1,

9 
24±3,8 

99,6±1

6,3 

66,8±1

3,2 

38,4±1

,8 

129,2±1

2,6 

GS5 
103,2±1

2,2 

95,2±3,

6 

79,8±8,

5 
94,4±1,5 

78,4±3,

2 

53,6±1

,8 

95,6±1,

5 
74±2,5 

35,4±2

,1 
83,8±3,4 

GT1 89,8±2,6 
119,2±1

8,1 

94,4±1,

8 

97,4±11,

3 

71,6±1

1,9 

36,4±1

,3 

87,4±1,

9 

83,8±1,

7 

89,6±1

,3 

98,6±10,

3 

GT2 88,4±7,5 
119,8±1

1,7 

93,8±2,

6 

84,6±16,

2 

73,6±2,

7 

48,8±1

,9 

89,6±9,

4 

84,6±2,

6 

82±17,

7 
96,4±6,5 

GT3 87,2±6,6 
124,6±2

1,4 
93±2,7 81,6±3,8 

74,2±3,

8 

56,2±2

,6 

87,8±1

1,9 

96,4±1,

5 

90,2±2

,1 
85,2±8,3 

GT4 85,6±7,1 
120,4±1

5,8 

94,6±2,

3 
76,8±6,4 

76,2±2,

4 

65,2±7

,8 

88,6±9,

7 
63±4,2 

94,2±1

,7 

78,6±13,

5 

Stulpelio statistika 

Vidutinė 

vertė 
89,14 99,02 78,22 96,32 68,68 38,60 93,10 70,34 59,02 102,3 

Standarti

nis 

nuokrypi

s 

26,81 27,39 23,17 16,68 15,01 16,18 8,66 13,79 26,14 22,27 

Standarti

nė 

paklaida 

8,47 8,66 7,329 5,27 4,74 5,11 2,74 4,35 8,26 7,04 

P < 0,0001 
< 

0,0001 

< 

0,0001 
< 0,0001 

< 

0,0001 

< 

0,0001 

< 

0,0001 

< 

0,0001 

< 

0,0001 
< 0,0001 

Variacijo

s 

koeficien

tas 

30,07 27,66 29,63 17,13 21,86 41,92 9,30 19,60 44,30 21,77 

Pastaba: K-kontrolė, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5- spanguolių sultys, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 
g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 6 

g, 12 g, 18 g, inulino. 
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5 priedas 

 

9 lentelė. Nutraceutikų su spanguolių produktais, inulinu ir pieno rūgšties bakterijomis, PRB, KSV/g. 

Mėginys 

PRB (ksv/g) log 10 

  Po 0 d. Po 10 d. Po 20 d. po 30 d. po 40 d. 

K 

0±0,0 0±0,0 0±0,0 0±0,0 0±0,0 

GS1 

4,89±0,21 3,86±0,30 2,93±0,20 0±0,1 0±0,1 

GS2 

5,04±0,20 4,31±0,01 4,17±0,20 4,07±0,01 2,25±0,10 

GS3 

8,46±0,12 5,73±0,32 4,01±0,42 2,43±0,20 2,39±0,10 

GS4 

7,21±0,10 6,36±0,22 5,37±0,22 4,72±0,10 2,2±0,20 

GS5 

7,42±0,20 7,25±0,20 6,09±0,10 4,5±0,22 2,26±0,10 

GT1 

5,84±0,32 5,69±0,10 4,12±0,10 4,05±0,30 2,23±0,12 

GT2 

8,72±0,10 5,79±0,10 5,06±0,22 2,51±0,2 2,2±0,22 

GT3 

6,19±0,30 4,8±0,20 2,17±0,30 0±0,01 0±0,00 

GT4 

7,58±0,43 4,23±0,12 3,96±0,24 3,92±0,20 2,23±0,10 

Stulpelio statistika 

Vidutinė vertė 6,13 4,14 3,79 2,62 1,57 

Standartinis 

nuokrypis 2,53 1,99 1,75 1,95 1,09 

Standartinė paklaida 0,79 0,63 0,55 0,62 0,34 

P < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Variacijos 

koeficientas 41,19 41,40 46,11 74,65 69,09 

Pastaba: K-kontrolė, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5- spanguolių sultys, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 

g, 6 g, 12 g, 18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė,  Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 6 

g, 12 g, 18 g, inulino. 

       

 

6 priedas 

10 lentelė. Nutraceutikų kokybinių rodiklių priklausomybė nuo naudotų skirtingų spanguolių pruoduktų (sultys, tyrė) 

bei skirtingo inulino kiekio. 

 III tipo kvadratų suma Vidutinė kvadratų 

reikšmė 

F P 

Analizuotų veiksnių saveika: spanguolių produktai ir inulino kiekis 

Šviesumas 255,478 39,366 0,122 0,0001 

Rausvumas 265,656 37,959 0,250 0,016 

Gelsvumas 23,553 3,128 0,382 0,814 

Tekstūra 18,770 1,196 0,418 0,001 

Antioksidacins 

aktyvumas 

1648,353 162,862 1,030 0,463 

BFJ kiekis 1977,172 167,795 0,882 0,026 

Pastaba: F – Fišerio koeficientas, P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P patikimas, kai P ≤ 0,05 
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7 priedas 

11 Lentelė. PRB (ksv/g) log 10 pokytis nutraceutikuose laikymo metu.  

PRB (ksv/g) log 10 po 0d ir PRB 

(ksv/g) log 10  po 40 d 

Koreliacija  P  

 0,678 0,022 

Pastaba: P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P patikimas, kai P ≤ 0,05 

 

8 priedas 

12 lentelė. Nutraceutikų su spanguolių sultimis, inulinu ir PRB  ir nutraceutikų su spanguolių tyre, inulinu ir 

PRB juslinių savybių palyginimas.  

 F P 

Bendras priimtinumas 1,462 < 0,0001 

Spalva 2,069 < 0,0001 

Kvapas 28,19 < 0,0001 

Priedų kvapas 10,55 < 0,0001 

Skonis 2,700 < 0,0001 

Priedų skonis 17,21 0,1252 

Kietumas 3,707 < 0,0001 

Elastingumas 3,940 < 0,0001 

Kietumas kandant 11,17 < 0,0001 

Drėgnumas kramtant  3,018 < 0,0001 

Pastaba: ; F – Fišerio koeficientas, P – skirtumo tarp rezultatų reikšmių patikimumas, P patikimas, kai P ≤ 0,05 

 

9 priedas 

13 lentelė. Nutraceutikai su spanguolių produktais, inulinu ir peino rūgšties bakterijomis 

Mėginio Nr.  Nutraceutikai 

K 

 

GS1 
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GS2 

 

GS3 

 

GS4 

 

GS5 

 

GT1 

 

GT2 
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GT3 

 

GT4 

 

Pastaba: K-kontrolė, be priedų, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5- 

spanguolių sultys, Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0g, 6 g, 12 g, 

18 g, 24 g inulino. GT1, GT2, GT3, GT4 – spanguolių tyrė,  

Lactobacillus plantarum, atitinkamai 0 g, 6 g, 12 g, 18 g, inulino. 


