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Aanotacia
Temis dasaxeleba: puris naturaluri gamaumjobeseblis
teqnologia
daniSnuleba:

purisa da sakonditro mrewveloba

moTxovnileba: msoფlios mTel rig qveynebSi bolo wlebSi
mniSvnelovnad Semcirda puris moxmareba, rac ZiriTadad gamowveulia
imiT,
rom puris xelovnuri
gamaumjobeseblebis da maT Soris gansakuTrebiT
glutenis masiurma gamoyenebam gamoiwvia urTulesi daavadebis – ceriakiisa da
sxva saSiSi daavadebebis
gavrcelება. Ppuris xelovnur gamaumjobeseblebs
iyeneben dabali xarisxi fqvilis purcxobis maCveneblebis gasaumjobeseblad.
zemoTqmulidan gamomdinare, mTels msoflioSi yovelwliurad izrdeba
moTxovnileba puris naturalur gamaumjobeseblebze.
teqnikuri
universitetis
kvebis
mrewvelobis
samecniero-kvleviT
institutSi Catarebuli gamokvlevebiT dadgenil iqna, rom purcxobis
maCveneblebis gasaumjobeseblad xelovnuri gamaumjobeseblebis nacvlad
SeiZleba gamoyenebul iqnas yurZnidan specialuri teqnologiiT miRebuli
naturaluri eqstraqtebi. ამA eqstraqnebSi arsebuli dabalmetoqsilirebuli
peqtini, Rvinis mjava da glukoza xels uwyoben puris xarisxis gaumjobesebas
da mTlianad gamoricxaven xelovnuri danamatebis gamoyenebis aucilblobas.
yurZnis eqstraqtSi arsebuli fenoluri naerTebi ki purfunTuSeuls sZenen
antioqsidantur Tvisebebs.
ყურძნის ფენოლურ ნაერთებს
გააჩნიათ ადამიანის ორგანიზმში არსებული
სხვადასხვა დაავადებების გამომწვევი თავისუფალი რადიკალების ნეიტრალიზაციის უნარი,
რის გამოც მათ საფუძველზე დამზადებული კვების პროდუქტები იძენენ სამკურნალო–
პროფილაქტიკურ თვისებებს გულ–სისხლძარღვთა დაავადებების (ინფაქტი, ინსულტი,
თრომბოზები) წინააღმდეგ.
qvemoT moyvanilia yurZnis fenoluri naerTebis samkurnalo Tviebebi.

ამდენად, ყურძნის
ნატურალური გამაუმჯობესებელი (გრეიპანტი) პურცხობის
მაჩვენებლებს გაუმჯობესებასთან ერთად პურსა და საკონდიტრო ნაწარმს სძენს სამკურნალო–
პროფილაქტიკურ თვისებებს.

Sedareba ucxouრ ანალოგთან.

Mmsoflios sxvadasxva
qveynebSi
puris naturaluri danamatebis misaRebad iyeneben iq arsebul tradiciul
nedleuls. magaliTad, iaponiaSi
saamisod
gamoiyeneba
zRვis produqtebi,
ევროპაში – rZis gadamuSavebis narCenebi da a.S.
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yurZniseuli warmoSobis puris
qarTul gamaumjobesebels msoflioSi
analogi ar gaaCnia, radganac is, cnobili gamaumjobeseblebisagan gansxvavebiT,
xasiaTdeba antioqsidanturi TvisebebebiT, ris gamoc misi gamoyenebiT
damzadebuli puri da sakonditro nawarmi SeiZleba gamoyenebul iqnas
radiaciiT dabinZurebul regionebSi (ukraina, belorusia, iaponia, saqarTvelo),
agreTve dabinZurebuli atmosferos mqone did industriul qalaqebSi
mosaxleobis samkurnalo-profilaqtikuri kvebisaTvis.

პურის ნატურალური გამაუმჯობესებლის (გრეიპანტის)
მიღების ტექნოლოგიური პროცესის სქემა
yurZeni
durdo
alkoholuri duRi

TviTnadeni Rvinomasala

sveli durdo

(50%)
gacxeleba

gamownexva

გრეიპანტი

CenCo

buyi

cxeleba
gamopesva

გრეიპანტი

namuSevari CenCo
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Sesavali
msoფlios mTel rig qveynebSi bolo wlebSi mniSvnelovnad Semcirda
puris moxmareba, rac ZiriTadad gamowveulia

imiT, rom puris xelovnuri

gamaumjobeseblebis da maT Soris gansakuTrebiT glutenis masiurma gamoyenebam
gamoiwvia urTulesi daavadebis – ceriakiisa da sxva
gavrcelება. Ppuris gamaumjobeseblebs iyeneben

dabali xarisxi fqvilisagan

miRebuli puris Senaxvisunarianobis gasaumJobeseblad.
საქართველოში

ფართოდ

saSiSi daavadebebis

გამოყენებული პურცხობის

ქვემოთ მოყვანილია

გამაუმჯობესებლის

ქიმიური

შედგენილობა. K

puris

xelovnuri danamatis

“platinis” Sedgeniloba:

genmodificirebuli soios fqvili
Kkalciumis karbonati (Е 170)
Aantioqsidanti(askorbinis mJava Е 300)
Ffermentebi (alfa amilaza, hemicelulaza, lipaza)
gluteni
koleri

საქართველოში ფართოდ გავრცელდა გადაუმოწმებელი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ,
თითქოს, შავი პური ნაკლები რაოდენობით შეიცავს ნახშირწყლებს, დაბალკალორიულია და
ამდენად რეკომენდირებულია დიაბეტით დაავადებულთა სამკურნალო–პროფილაქტიკური
კვებისათვის.
ცხრილი 1–ის მონაცემებიდასნ ჩანს, რომ ეს მოსაზრება არ შეესაბამება სინამდვილეს.
ჩატარებული გამოკვლევებით დადგინდა, რომ საქართველოში პრაქტიკულად არ შემოაქვთ
შავი პურის მისაღებად საჭირო ჭვავის ფქვილი.

შავი

პურის მისაღებად გამოიყენება

სინთეზური კოლერის სხვადასხვა სახეები , რომლებიც განეკუთვნება საშიშ ან საეჭვო
ბუნების საღებავების ჯგუფს. ესენია:

E150 a Saqris

koleri 1 ubralo miiReba sxvadasxva SaqarSemcveli nivTierebebis

Termuli damuSavebiT akrZalulia zogierT qveynebSi.
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E150 b Saqris

koleri

II

miiReba

SaqarSemcveli

nivTierebebis

Termuli

damuSavebiT miRebulia sxvadasxva SaqarSemcveli mcenareebis “tute-sulfituri”
teqonologiiT. akrZakulia zogierT qveynebSi.

E150 c Сахарный колер III miiReba

“amiakuri” teqnologiiT sxvadasxva dasaxelebis

SaqarSmecveli nivTierebebis Termiuli damuSavebiT.

Е-150d Saqris
miRebul

koleri IV miiReba “amiakur-sulfituri” teqnologiiT. SeiZleba

iqnas

Saqris

Warxlisagan,

lerwmis

Saqrisagan

an

simindis

saxameblisagan. SeiZleba iyos genmodificirebuli.
zemoqmedeba: saeWvo

სინთეზური

potenciuri

საღებავების

efeqtebi:

hiperaqtiuroba;

faRaraTi; sisxlisaTvis toqsikuri; Trgunavs vitamin

B6-is

metabolizms.
ცხრილი 1

puris qimiuri Sedgeniloba

qimiuri Semadgenloba kalor

aTviseba (%)

i-ebi

(%)
puris

wya

cile

cxime

saxameb

ujred

naca

saxeoba

li

bi

bi

e-li

a-na

ri

100 g

cil

cxim

saxame

is

is

b-lis

70%-iani
xorblis

41,3

8,1

0,7

48,1

0,2

1,5

237

87

90

96

43,9

8,3

1,5

42,8

1,5

1,9

224

75

90

90

fqvilisag
an

(1

xarisxis
fqvilis
standart
Tan
axlos)

100%-iani
xorblis
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fqvilisag
an
(erTjera
di
fqvili,
axlos
cexvilTan
)

70%-iani
Wvavis

41,8

5,7

0,8

49,3

0,9

1,4

233

80

87

95

43,8

6,6

1,0

45,4

1,6

2,0

230

65

85

90

fqvilisag
an (axlos
gacrilTa
n)

100%-iani
Wvavis
fqvilisag
an

axlos

cexvilTan
)

rogorc cnobilia, puris daZveleba warmoadgens mis ZiriTad nakls.
daZvelebas iwvevs puris Senaxvisas masSi arsebuli saxameblis cvlilebebi.
kerZod,

puris

cxobis

procesSi

saxamebneli

ganicdis

kleisterizacias,

rbildeba, STanTqavs da ierTebs wyals. rac ufro didxans inarCunebs puri
wyals, miT ufro didxans ar xdeba misi daZveleba da am procesTan
dakavSirebuli misi organoleptikuri cvlilebebi.
P

Senaxvis procesSi purSi arsebuli saxamebeli retrogradirdeba-AaRidgens

oligosaqaridul narCenebs Soris arsebul wyalbadur bmebs, ris Sedegadac
saxamebeli hkargavs adre

dabmul wyals, xdeba misi daSaqreba, saxameblis

marcvlebis zoma mcirdeba, magrdeba, puris rbilobi ifSvneba da puri Zveldeba.
cnobilia, rom saxameblis daSaqrebas xels uSlis glukaza. Gglukozis
45-%-iani xsnaris damateba 5-6%-is odenobiT orjer amcirebs puris daZvelebis
process.-(). purSi arsebulio wylis SenarCunebas aseve xels uwyobs peqtinovani
nivTierebebi. M am mxriv gamoirCeva dabalmetoqsilirebuli peqtinebi,romelTa
damateba

fqvilSi

0,1-0,2%-is

odenobiT

xels

uwyobs

puris

xarisxis
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gaumjobesebas da amasTan erTad

5-6%-iT zrdis puris gamosavals. eqtinis

siZviris gamo xSirad iyeneben peqtinSemcvel mcenareul eqstraqtebs.
P

puris xaris gaumjobesebas aseve xels uwyobs masSi organuli mJavebis
(limonis, Rvinis, rZis )arseboba. xSirad iyeneben askorbinis mJavasa da mis

marilebsac, romlebic aseve warmoadgenen antidamJangvelebs Dda amsubuqeben
rbilobis haeris JangbadTan kotaqtis uaryofiT Sedegebs.
maSasadame,

puris

daZvelebis

procesis

Sesaneleblad

SeiZleba

gamoyenebul iqnas ZiriTadad ori Jgufis ingredientebi: saxameblis daSaqrebis
Semanelebeli nivTierebebi da nivTierebebi, romlebis xels uwyoben purSi tenis
didxans SenarCunebas.
Cvens institutSi Catarebuli winaswari gamokvlevebiT dadgenil iqna,
rom purcxobis maCveneblebis gasaumjobeseblad xelovnuri gamaumjobeseblebis
nacvlad

SeiZleba

gamoyenebul

iqnas

yurZnisa

da

misi

gadamuSavebis

produqtebisagan(bუყi, WaWa) miRebuli eqstraqtebi. ამA eqstraqnebSi arsebuli
dabalmetoqsilirebuli peqtini, Rvinis mjava da glukoza xels uwyoben
xarisxis

gaumjobesebas

da

mTlianad

gamoricxaven

xelovnuri

puris

danamatebis

gamoyenebis aucilblobas. yurZnis eqstraqtSi arsebuli fenoluri naerTebi

ki

purfunTuSeuls sZenen antioqsidantur Tvisebebs.
Y

yurZnis antioqsidanturi puris

ბიოლოგიურ ზემოქმედებას განაპირობებენ

ყურძენში არსებული ფენოლური ნაერთები, ვიტამინები, მიკრო – და მაკროელემენტები.
ფენოლური ნაერთები იცავენ ადამიანის ორგანიზმს თავისუფალი რადიკალების აგრესიული
ზემოქმედებისაგან, კერძოდ ლიპიდების დაჟანგვისაგან.
ყურძნის ფენოლურ ნაერთებს

გააჩნიათ ადამიანის ორგანიზმში არსებული

სხვადასხვა დაავადებების გამომწვევი თავისუფალი რადიკალების

ნეიტრალიზაციის

უნარი, რის გამოც მათ საფუძველზე დამზადებული კვების პროდუქტები იძენენ
სამკურნალო–პროფილაქტიკურ თვისებებს გულ–სისხლძარღვთა დაავადებების (ინფაქტი,
ინსულტი, თრომბოზები) წინააღმდეგ.
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1. kvlevis Sedegebi
1.1 Ffenoluri naerTebis dinamika yurZnis gadamuSavebis procesSi

cxrili 2
qarTuli jiSis yurZnebSi wyalSi xsnadi taninis
(fenoluri naerTebis) Semcveloba
______________________________________________________________________
yurZnis jiSis dasaxeleba

taninis Semcveloba, %, abs. mSral
nivTierebaze
________________________________________
rbilobi kani

wipwa

klerti

______________________________________________________________________
rqawiTeli ………………………..

0,69

8,26

13,40

9,00

kaxuri mwvane …………………

1,04

8,72

11,94

9,98

xixvi……………………………….

1,42

3,60

9,67

9,39

goruli mwvane …………………

1,18

8,42

14,00

9,61

saferavi ………………………….

0,75

8,89

10,85

9,01

kaberne…………………………..

0,55

6,58

8,45

8,93

Tavkveri qarTlis ……………

0,88

10,04

9,60

9,58
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sur. 1. taninis Semcvelobis cvlilebebi saferavis yurZnis kanSi (1),
wipwebsa (2) da durdoze maduRar tkbilSi (3)

q1 – drois momentSi taninis narCeni Semcveloba nedleulSi;
q0 – nedleulSi taninis sawyisi Semcveloba.

9

3
sur.2

taninis

Semcvelobis

dinamika

da

sadegustacio

maCveneblebis

Sefaseba duRilis procesSi WaWis darevisa da daurevlobis Sedegad miRebul
Rvinomasalebsa da RvinoebSi.
11 – RvinoebSi taninis Semcveloba
2,21 – Rvinoebis sadegustacio Sefasebebi
3 – taninis Semcveloba RvinomasalebSi
31 – sadegustacio Sefasebebi RvinomasalebSi

sur. 3. taninis Semcvelobis cvalebadoba kaxuri mwvanis (1,1-),
rqawiTelis (2,21) da saferavis (3,31) daduRebul
RvinomasalebSi maTi WaWaze (- -) da WaWis gareSe (-)
davargebisas.

10

sur.4. antocianebis Semcveloba (1,11) da sadegustacio
Sefasebebi (2,21) saferavis yurZnis WaWis darevisa (-)
da daurevlobis Sedegad miRebul RvinoebSi.
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cxrili 3

qarTuli jiSis yurZnis

gadamuSavebis

materialuri balansi
CaitvirTa

miRebulia
raodenoba

raodenoba

gamo
sava
li

dasaxeleba

dasaxeleba

deka
litr

ri

tn

%

dekalit
tn

dur
dos

i

mima
rT
yurZeni

-

18,55

durdo

1469,4

18,42

maT Soris:

21727,

15,96

3
wveni(tkbili)
myari faza

2,460

1. Rvinomasala

1317

13,11

maT Soris:
а)TviTnadeni
fraqcia

631,5

36,6

б) napresi fraqcia

790,15

45,7

v)difuziuri wveni

300

17,4

2.tkbilis

51,4

2,46

2,9

danakargi
3.yurZnis

13,4

gamonapresi
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1.2 wiTeli jiSis yurZnidan puris

naturaluri gamaumjobeseblis
teqnologiis gamokvleva

yurZnis gadamuSavebis win yurZnis marcvlebis gacxeleba pirvelad
rozenStalis mier iqna SemoTavazebuli. mis mier dadgenili iqna, rom
yurZnis gacxeleba dadebiTad moqmedebs mRebavi nivTierebebis tkbilSi
gadasvlaze da aumjobesebs mza produqtis xarisxs. feri acxelebda
mTlian

yurZens

(800C

t-ze)

cxeli

tkbiliT,

romelic

cirkulirebda

yurZnis garSemo.
gadamuSavebis win yurZnis gacxelebisas mimdinareobs ujreduli
qsovilis mTlianobis rRveva, rac xels uwyobs yurZnis kanidan wvenSi
organuli

nivTierebebis

difuziuis

gamoiricxeba yurZnis magar nawilze

procesis

intensifikacias.

alkoholuri

amiT

duRilis Catarebis

aucilebloba.
gadamuSavebamde

yurZnis

winaswari

gacxelebisadmi

interesi

gamowveuli iyo imiTac, rom am dros xdeba damJangveli fermentebis
inaqtivacia, rac xels uwyobs miRebuli
Termiuli

Rvinis xarisxis gaumjobesebas.

zemoqmedebis Sedegad peqtinesTerazis inaqtivacia ki

aCerebs

peqtinis demetoqsilirebis process, ris gamoc RvinomasalaSi mcirdeba
metanoluis

Semcveloba.

es

faqti

gansakuTrebiT

mniSvnelovania

hibriduli jiSebis yurZnebis gadamuSavebis dros, romelTa marcvlis
myari qsovilebi ga didi raodenobiT Seicaven peqtinovan nivTierebebs.
SesaZlebeli iyo gvevarauda, rom duRilis win durdos gacxeleba
inaqtivacias gaukeTebs safuvrebs da amiT gaaZnelebs tkbilis Semdgom
daduRebas.

amasTan,

sapirispiroSedegi. kerZod is
durdo

gacivebisTanave

WaWaze

alkoholuri

inaqtivizaciisaTvis

eqsperimentulad

damtkicebuli

iqna,

rom 70-750С temperaturaze gasterilebuli

iwyebs

intesiur

duRili

duRils.

iwyeba

maRal,

ufro

metic,

aseT

safuvrebisaTvis

sakmaris temperaturaze.

gamoTqmuli iqna mosazreba imis Sesaxeb,

rom es movlena SeiZleba

ganpirobebuli iyos an Termomdgradi rasis safuvrebis seleqciiT, an
durdos magari nawilebidan eqstragirebuli duRilis aqtivatorebiT,
Tumca damajerebeli monacemebi aseTi saxis aqtivatorebis arsebobis
Sesaxeb dRemde ar aris miRebuli.
13

durdos maRaltemperaturuli
xdeba steriluri, magram garemo
ukanasknelni

aTeslianeben

damuSavebis Semdeg, bunebrivia is

areSi safuvrebis

durdos

sterilur

arsebobis gamo es

ares

da

safuvrebi

swrafad mravldebian, radganac

Termiuli damuSavebisas mcenareuli

ujredis

tkbili

saWiro

mTlianoba
azotovani

irRveva

da

nivTierebebiT.

odenobiT

Rebuloben

sakvebi

romelic

warmoadgens

mdidrdeba

durdos

gamownexvisas

nivTierebebiT

safuvrebisa

safuvrebisaTvis

da

ufro

meti

gamdidrebul

tkbils,

baqteriebisaTvis

sakvebi

nivTierebebiT gajerebul ares.
Cvens institutSi Catarebulma kvlevebma gviCvenes, rom SesamCnevi
cvlilebebi xdeba saerTo eqstraqtis SemcvelobaSi “saferavis”jiSis
yurZnis

Tburi

damuSavebisas.

(Rvino

“qinzmarauli”).

aq

eqstraqtis

Semcveloba yurZnis orTqliT damuSavebisas gaizarda 75-dan 83 g/l-mde.
“aleqsandroulis”

jiSis

yurZnis

(Rvino

“xvanWkara”)

gadamuSavebisas

Rvinis qimiur SemadgenlobaSi cvlilebebi praqtikulad ar SeimCneoda.
Rvinis
iseTi

sakvlevi

maCveneblebis

uSaqro

eqstraqti,

nimuSebis

raodenobrivi
tanini,

damuSavebisas gacilebiT
wvenSi

mRebavi

mcire

raodenobebSi

Semcvelobebis

nacris

tutianoba.

aRniSnuli

zrda,

iqna

rogorebicaa

orTqliT

yurZnis

ufro meti gavlena SeimCneva yurZnis kanidan

nivTierebebis

(enidini)

gadasvlaze.

yurZnis

wveniT

yurZnis garecxvisas es efeqti ar SeimCneva. Rvinoebis organoleptikurma
Sefasebam aCvena, rom yurZnis damuSaveba orTqliT aumjobesebs Rvinis
xarisxs

-

Rvino

iZens

xaverdovnebasa

da

intensiur

Seferilobas.

gacxelebuli tkbiliT yurZnis Termuli damuSaveba ki auaresebs Rvinis
xarisxs, radganac masSi warmoiqmna ucxo, karamelis tonebi (1).
kvlevebis

SedegebiT

dadgenili

iqna

wiTeli

yurZnis

jiSebze

sxvadasxva meTodebiT Termuli damuSavebis gavlena tkbilSi mRebavi
nivTierebebisa

(antocianebi)

da

saerTo

fenoluri

naerTebis

Semcvelobaze.
wiTeli Rvinoebis warmoebisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs
yurZnis iseTi jiSebis SerCevas, romelTac gaaCniaT mRebavi nivTierebebis
didi maragi ( antocianebi ara naklebi 450 mg/ 1 kg yurZneze). asset
yurZnebs uwinares yovlisa ganekuTvneba saferavi, kaberne-savinioni, aseve
yurZnis hibriduli jiSebi.
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kvlevis

obieqtad

Cvens

mier

SerCeuli

iqna

aRmosavleT

saqarTveloSi gaSenebuli qarTuli hibriduli yurZnis jiSi vaqirula.

sur. 5 WaWis Tburi damuSavebis gavlena
yurZnis tkbilis sxvadasxva fraqciebSi
antocianebis Semcvelobaze:

1 – durdos gamownexva misi winaswari damuSavebis gareSe
(sakontrolo);
11 – durdos gacxeleba 800C temperaturamde, tkbilis gamownexva
cxeli durdodan;
111 – durdos gacxeleba 800C temperaturamde, tkbilis gamownexva
misi 20-250C temperaturmde gacivebis Semdeg
1 – naturaluri yurZnis wvenis TviTnadeni fraqcia; 2 – naturaluri
yurZnis wvenis
nawnexi fraqcia; 3 difuziuri yurZnis wvenis
TviTnadeni fraqcia; 4 - difuziuri yurZnis wvenis nawnexi fraqcia
bolo periodamde literaturaSi ar arsebobda erTiani
hibriduli yurZnis jiSebis (izabela) uvneblobis Sesaxeb.

azri
Ddigli-

kozidebis Semcveli yurZnis hibriduli jiSebis uvneblobis sakiTxze
polemika

daiwyo gasuli saukunis Sua wlebSi, rodesac breiderma (1959-

1971), wiwilebze cdebis Catarebis Semdeg gaakeTa daskvna imis Sesaxeb,
rom,

TiTqos,

hibriduli

yurZnis

jiSebidan

miRebuli

Rvinomasalebi
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mavnea adamianis janmrTelobisaTvis. E mavne zemoqmedebis mizezad man
miiCnia

hibriduli jiSis yurZnebSi

diglikozidebis arseboba. bolo

wlebis gamokvlevebiT (alleveldti 1960, zimmermani 1960; Sorxi, 1968;
stoevsandi da sxva 1969, 1972, 1974w. bekjeri da kraci, 1977; martinova,
konovalovi,

vasilenko,

1978),

diglozidebis

Semcvelobis

mixedviT

Rvinoebis toqsikuroba ar dadasturda. damajereblad iqna damtkicebuli
is,

rom

arsebiTi

zemoqmedebis
jiSebidan

sxvaoba

adamianis

TvalsazrisiT

miRebul

organizmze

hibriduli

Rvinoebs

Soris

da

ar

fiziologiuri

arahibrioduli
arsebobs.

yurZnis

amrigad,

miTi

hibriduli jiSis yurZnebidan miRebuli Rvinoebis adamianis organiZmze
uaryofiTi gavlenis Sesaxeb (izabela da yurZnis sxva hibriduli jiSebi)
mogonilia frangi mewarmeebis mier, romelTa ZviradRirebuli Rvinoebi
ver uZleben iaffasiani amerikuli hibriduli jiSis(vitis labruskas)
yurZnebidan miRebuli Rvinoebis konkurencias. i. potapenkos saxelobis
mevenexeobisa da meRvineobis institutis( q.novoCerskaski)

Catarebulma

farTomasStabianma gamokvlevebma aseve daadastures amerikuli izabelas
hibriduli

jiSis yurZnis

sruli uvnebloba.

unda aRiniSnos, rom meRvineobisa da mevenaxeobis saerTaSoriso
organizaciis debulebis Tanaxmad “yurZnis axali jiSis kultivirebis
nebarTvis miRebisaTvis erTaderT kriteriums warmoadgens mxolod misi
agrobiologiuri, teqnologiuri da xarisxobrivi
misi

warmoSoba

da

genealogia”.

xazi

unda

daxasiaTeba da ara
gaesvas

imasac,

rom

mevenaxeobisa da meRvineobis saerTaSoriso organizaciis me-14 kongrezsa
da

89-e

asambleaze

“tradiciebi

(1999 da

2000

ww),

romlebic

Catarda

deviziT

da novatoroba yurZnis da Rvinis sortimentSi”, yurZnis

hibriduli jiSebi srulad iqnen reabilitirebulebi, rogorc adamianis
janmrTelobisaTvis uvnebeli produqtebi.
aqve xazi unda gaesvas imas, rom, s.v. durmiSiZis Ggamokvlevebis
Tanaxmad,

diglikozidebis

Semcveloba

ar

warmoadgens

yurzZnis

amerikuli saxeebis taqsonomiur niSans. amasTan, rigi sawarmoo yurZnis
jiSebi garkveul wlebSi aseve SeiZleba Seicavdnen diglokozidebs.
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hibriduli jiSis yurZnis vaqirulas durdos Tbur damuSavebas Cven
vawarmoebdiT ori meTodiT. pirveli meTodiT durdos vacxelebdiT 800C
temperaturaze da Semdge cxel mdgomareobaSi vwnexavdiT mas kalaTian
wnexSi. meore meTodiT durdos vacxelebdiT 800C temperaturamde, Semdeg
durdos

cxel

temperaturamde

masas

vtovebdiT

gasaciveblad

da

daxurul
Semdeg

WurWelSi

vwnexavdiT

20-250C

t

gaciebul

masas.

kontrolad viyenebdiT durdodan civad gamownexil tkbils, romelic
miRebuli iyo yurZnidan klertis gamocalkevebis Semdeg.
yvela sacdel variantebSi durdos gamonawnexs vasxamdiT masis 50%is odenobiT wyals, miRebul nazavs vacxelebdiT 800C temperaturamde da
vaciebdiT oTaxis temperaturmade. gaciebul masas vaclidiT TviTnadens
da nawnex fraqciebs.
wiTeli
yurZnis

Rvinoebis

magari

teqnologiaSi

nawilebidan

mRebavi

mTavr

amocanas

nivTierebebis,

warmoadgens

aromatuli

da

sagemovno nivTierebebis maqsimaluri gamowvlilva, aseve am Rvinoebis
xarisxobrivi

maCveneblebis

xangrZlivad

SenarCuneba,

maTi

Senaxvis

periodSi.
yurZnis magari nawilebidan (kani, wipwa) rogorc organuli, aseve
araorganuli
Sedegad.
fenoluri

nivTierebebis

ZiriTadi

gamowvlilva

parametrebi,

nivTierebebis

romlebic

gamowvlilvis

swarmoebs

maTi

difuziis

gansazRvraven

yurZnidan

siCqaresa

da

seleqtiurobas

warmoadgenen temperatura da procesis mimdinareobis xangrZlivoba.
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sur. 6 WaWis Tburi damuSavebis gavlena yurZnis
tkbilis sxvadasxva fraqciebSi saerTo
fenoluri naerTebis Semcvelobaze:

1 – durdos gamownexva misi winaswari damuSavebis gareSe
(sakontrolo);
11 – durdos gacxeleba 800C temperaturamde, tkbilis gamownexva
cxeli durdodan;
111 – durdos gacxeleba 800C temperaturamde, tkbilis gamownexva
misi 20-250C temperaturmde gacivebis Semdeg
1 – naturaluri yurZnis wvenis TviTnadeni fraqcia; 2 – naturaluri
yurZnis wvenis nawnexi fraqcia; 3 - difuziuri yurZnis wvenis TviTnadeni
fraqcia; 4 - difuziuri yurZnis wvenis nawnexi fraqcia

suraTebze 1 da 2 moyvanili Sedegebis analizis gviCvenebs, rom
yurZnis

Tburi

damuSaveba

arsebiT

gavlenas

axdens

yurZnis

wvenis

sxvadasxva fraqciebSi antocianebis Semcvelobaze. cdis sakontrolo
variantSi

(durdos

gamownexva

Tburi

damuSavebis

TviTnadenSi, aseve tkbilis gamonawnex fraqciebSi

gareSe)

rogorc

aRiniSna antocianuri

saRebavebis umciresi raodenoba (saSualod 200 mg/l). Tburi damuSavebis
Semdge miRebuli difuziuri wvenebi (TviTnadeni da nawnexi fraqciebi),
romlebic

miRebulia

darCenili

WaWis

wyliT

eqstraqciis

Sedegad,
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Seicavda 4-jer met rogorc mRebav nivTierebebs, aseve saerTo fenolur
naerTebs.
me-4 suraTis monacemebidan Cans, rom durdos Tburi damuSaveba
gavlenas

axdens

Semcvelobaze.
variantSi

–

saerTo

maTi

fenolur

maqsimaluri

Tburad

naerTebSi

arsebuli

raodenoba

aRiniSna

damuSavebuli

durdos

antocianebis
cdis

mesame

dayovnebisas

mis

gamownexvamde.
gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs difuziuri wveni, romelic
miiReba durdodan TviTnadeni fraqciis gamoyofis Semdeg. es difuziuri
wveni

cdis

maqsimalur
cnobilia,

yvela

variantebSi

raodenobas.

Seicavs

yurZnis

yurZnis

fenoluri

fenoluri

naerTebi

ki,

naerTebis
rogorc

gansazRvraven wiTeli Rvinoebis antioqsidantur aqtiurobas.

sur. 8 WaWis Tburi damuSavebis gavlena tkbilis fenolur naerTebSi
antocianebis Semcvelobaze:

1 – durdos gamownexva misi winaswari damuSavebis gareSe
(sakontrolo);
11 – durdos gacxeleba 800C temperaturamde, tkbilis gamownexva
cxeli durdodan;
111 – durdos gacxeleba 800C temperaturamde, tkbilis gamownexva
misi 20-250C temperaturmde gacivebis Semdeg
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msoflios

umravles

regionebSi

ekologiur

mdgomareobas

dRes

ufro met yuradRebas uTmoben, vidre odesme: ganviTarebuli ekonomikis
qveynebSi toqsikuri elementebiT garemos dabinZurebis maRali donis
gamo, qveynis mesveurebi
damuSavdes

da

mividnen daskvnamde, rom aucilebelia moiZebnos,

warmoebebSi

dainergos

funqcionaluri

daniSnulebis

kvebis produqtebi, romlebic Seicaven antioqsidanturi Tvisebebis mqone
ingredientebs. aseT sakveb biologiurad aqtiur nivTierebebs Soris ki
gansakuTrebuli adgili ukavia yurZnis fenolur nivTierebebs.
samedicino praqtikaSi bioaqtiur antioqsidantur danamatad (bad)
xSirad iyeneben samkurnalo saSualebebs, romlebic Seicaven mcenareuli
nedleulidan

miRebul

fenoluri

naerTebis

ukanasknel wlebSi eqsperimentalurad

sufTa

koncentratebs.

iqna dadasturebuli is, rom

ufro mizanSewonilia ara sufTa fenoluri naerTebis miReba, aramed
produqtebisa, romlebic Seicaven yurZnis fenoluri naerTebisa da maTi
Tanmdevi nivTierebebis mTel kompleqss, radganac produqtebi, romlebic
Seicaven jamur polifenolebs da yurZnis organuli kompleqsis Tanmdev
nivTierebebs,

xasiaTdebian

antioqsidanturi

aqtivobis

sinergizmiT.

bioaqtiuri nivTierebebis aseT kompleqsur eqstraqtad, romelsac gaaCnia
antioqsidanturi Tvisebebi, warmoadgens yurZnis difuziuri wveni.
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წითელი ღvინიდან გრეიპანტის მიღების
ტექნოლოგიური პროცესის სქემა

yurZeni

durdo

alkoholuri duRi

TviTnadeni Rvinomasala

sveli durdo

(50%)
gacxeleba

gamownexva
greipanti

CenCo

buyi

cxeleba

gamopesva

greipanti

namuSevari CenCo

21

ჰიბრიდული ჯიჰის ყურძნებისაგან გრეიპანტის
მიღების ტექნოლოგიური პროცესის სქემა

yurZeni
durdo
gacxeleba
gamownexva

greipanti

sveli WaWa

buyi

gacxeleba
G

greipanti

gamownexva

namuSevari WaWa
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G

greipantis miRebis teqnologiuri
procesis sqema buyisa da WaWis gamoyenebiT

WaWa

buyi

cxeli eqstraqcia

G

gamownexva

greipanti

sveli WaWa

buyi

gacxeleba

G

greipanti

gamownexva

namuSevari WaWa
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cxrili 5
polisaqaridfebisa da ligninis Semcveloba
yurZnis gadamuSavebis meorad produqtebSi (% mSral nivTierebaze)

obieqti

xsnadi

protope-

hemicelu-

hemicelu-

celulo-

peqtini

qtini

loza

loza

za

А

В

yurZnis

lignini

2,8

3,9

13,9

7,8

21,9

32,9

1,1

2,8

16,7

8,5

19,8

35,9

1,5

1,8

15,8

9,1

15,5

30,8

WaWa
yurZnis
klertebi
yurZnis
wipwa

cxrili 6
sxvadasxva eqstragentebis gavlena
WaWidan peqtinovan nivTierebaTa gamosavalze

mJavis
eqstragenti

koncentracia, %

peqtinis gamosavali, %
1

11

111

Rvinis mJava

0,5

3,54

3,01

3,03

limonis mJava

0,5

2,11

1,91

2,16

ZmarmJava

0,5

1,76

1,53

1,73

mJaunmJava

0,5

2,33

2,22

2,06
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nax. 9. yurZnis CenCosagan peqtinovan nivTierebaTa eqstraqcia.
1- mJavis koncentracia; 2 – daqucmacebis xarisxi; 3 – moduli;
4 – tempertura; 5 - dro

cxrili

7

yurZnis WaWisagan miRebuli peqtinis fiziko-qimiuri maCveneblebi
maCveneblebi
mJavis

peqtinis

uronidebi,

metoqsilis

nacris

0,5%-iani

0,6 %-iani

koncentracia,

saerTo

%

jgufebi

elementebi

xsnaris

xsnaris

%

gamosavali,

siblante

labis

%

warmoqmnis
unari,
mmv.sv.

0,3

3,05

82,1

10,60

4,00

150

145

0,5

3,82

85,3

8,41

3,73

172

161

0,7

4,01

89,2

6,08

3,30

169

157

1,0

4,10

91,6

4,49

2,98

150

132
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daskvnebi da winadadebebi
Catarebuli gamokvlevebis safuZvelze SeiZleba gakeTdes Semdegi
ZiriTadi daskvnebi da winadadebebi:
1. pirvelad iqna dadgenili puris naturaluri gamaumjebeseblis greipantis (grape-yurZeni;

anti-antioqsidanti) miRebis xerxi wiTeli jiSis

yurZnidan;
2.

dadenilia

gamaumjobeseblis

gamosavalsa

da

xarisxze

sxvadasxva faqtorebis gavlena;
3. durdos Tburi damuSavebis yvelaze efeqtur meTodad miCneulia
is,

romelic

iTvaliswinebs

wvenis

gamownexvis

win

durdos

Tbur

damuSavebas da dayovnebas 10-12 sT-s ganmavlobaSi;
4. pirvelad iqna Seswavlili yurZnis difuziuri wvenis qimiuri
Sedgeniloba;

sxvadasxva

faqtorebis

gavlena

gamaumjobesebelSi

fenoluri naerTebisa da antocianebis Semcvelobaze. dadagenilia, rom
gamaumjobeseblad

SeiZleba

gamoyenebul

iqnas,

rogorc

TviTnadeni

fraqcia, aseve yurZnis difuziuri wveni.
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danarTi 1

გრეიპანტი

ის
გამოიყენება
უშუალოდ როგორც სამკურნალო–პროფილაქტიკური
დანიშნულების ნატურალური წვენი და ასევე როგორც ბიოლო–
გიურად აქტიური საკვები დანამატი პურისა და საკონდიტრო
ნაწარმის დამზადებისას, რძის მრეწველობაში, ახალი ასორტიმენ–
ტის მსოფლიო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ალკოჰოლიანი და
უალკოჰოლო სასმელების მისაღებად.
გრეიპანტი მდიდარია ყურძნის ფენოლური ბუნების პიგმენტებით
– ანტოციანებით, რის გამოც ის იმავდროულად წარმოადგენს ნა–
ტურალურ საკვებ საღებავს და, როგორც ეს ქვემოთ წარმოდგენილი
სურათებიდან ჩანს,
კვების პროდუქტებს აძლევს სასიამოვნო
ფერს.
გრეიპანტი–

ესაა

ყურძნის

ფენოლური

ნაერთების

კონცენტრატი.

რით აიხსნება გრეიპანტის ბიოლოგიური ზემოქმედება ორგანიზმზე?
გრეიპანტის ბიოლოგიურ ზემოქმედებას განაპირობებენ ყურძენში არსებული
ფენოლური ნაერთები, ვიტამინები, მიკრო – და მაკროელემენტები.
გრეიპანტში არსებული ფენოლური ნაერთები იცავენ ადამიანის ორგანიზმს
თავისუფალი რადიკალების აგრესიული ზემოქმედებისაგან, კერძოდ ლიპი–
დების დაჟანგვისაგან.
ყურძნის ფენოლურ ნაერთებს გააჩნიათ ადამიანის ორგანიზმში არსებული
სხვადასხვა დაავადებების გამომწვევი თავისუფალი რადიკალების ნეიტ–
რალიზაციის უნარი, რის გამოც მათ საფუძველზე დამზადებული კვების
პროდუქტები იძენენ სამკურნალო–პროფილაქტიკურ თვისებებს გულ–
სისხლძარღვთა დაავადებების (ინფაქტი, ინსულტი, თრომბოზები) წინა–
აღმდეგ.
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რა არის თავისუალი რადიკალები?

თავისუფალი რადიკალები–ესაა ნაერთები, რომელთაც გააჩნიათ ორგანულ
ნივთიერებათა ჟანგვის უნარი. ჩვენი ორგანიზმის უჯრედების კედლები
შედგება ლიპიდების
(ცხიმების) მოლეკულებისაგან, რომლებიც თავისი
ქიმიური სტრუქტურის სპეციფიურობის გამო ყველაზე უფრო მეტად
განიცდიან თვისუფალი რადიკალების ზემოქმედებას – ჟანგვით გარდაქმნებს.
ლიპიდების დაჟანგვის შედეგად დასუსტებულ უჯრედში თავისუფლად
აღწევენ ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საშიში თვისუფალი რადიკალები და
იწვევენ მთელ რიგ დაავადებებს.

გრეიპანტი გამდიდრებულია ანტიოქსიდანტური თვისებების მქონე ყურნის
ფენოლური ნაერთებით, რომელთაც გააჩნიათ თავისუფალი რადაიკალების
შებოჭვისა და ორგანიზმიდან გამოტანის უნარი. ამით ყურძნის ფენოლური
ნაერთები იცავენ ადამიანის ორგანიზმს თავისუფალი რადიკალების მავნე
ზემოქმედებისაგან.
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საიდან წარმოიშვება თავისუფალი რადიკალები?
თავისუფალი რადიკალების წარმოქმნას ხელს უწყობს ჩვენს
გარშემო არსებული არახელსაყრელი გარემო პირობები –
დაბინძურებული ჰაერი, საკვები,
წყალი,
სოციალური
პრობლემებით განპირობებული სტრესული მდგომარეობა,
ადამიანის ორგანიზმში ნივთიეებათა ცვლის პროცესების
მოშლა, ფიზიკური გადაღლილობა, თამბაქოს მოწევა და სხვ.
მაშასადამე, არახელსაყრელ გარემოში მცხოვრები ადამიანისათვის (ეს კი ეხება
თითოეულ ჩვენთაგანს) აუცილებელია ანტიოქსიდანტებით მდიდარი ისეთი
საკვების მიღება, როგორიცაა გრეიპანტი და მასზე დამზადებული კვების
პროდუქტები.

გრეიპანტის წარმოების ტექნიკო–ეკონომიკური მაჩვენებლები
saqarTvelos winaSe mwvaved dgas yurZnis potenciuri
resursebis aTvisebisa da maTgan saeqsporto produqciis warmoebis
sakiTxi.
kvebis mrewvelobis institutSi Seqmniliა axali
teqnologია, romelic iTvaliswinebs yurZnis adgilobrivi jiSebidan
miRebuli Rvinoebis xarisxis mniSvnelovan gaumjobesebasa da
imavdroulad
Tanmdevi produqtis saxiT maTgan
naturaluri
ენოანტის მიღებას, რომელიც იმავდროულად წარმოადგენს ნატურალურ
საღებავს.
2007 wels evroparlamentma miiRo dadgenileba kvebis
produqtebSi xelo-vnuri wiTeli saRebavebis gamoyenebis akrZalvis
Sesaxeb, rac mkveTrad zrdis msoflio bazris moTxovnilebas
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naturalur saRebavebze. amdenad gveZleva imis SesaZlebloba, rom
mniSvnelovnad gavzardoT
yurZnisagan saeqsporto produq-ciis
warmoeba.
aRniSnuli axali produqti – antioqsidanturi Tvisebebis
mqone naturaluri დანამატი mimdinare wels gamocdil iqna puris
qarxnebSi
samkurnalo-profilaqtikuri
daniSnulebis
puris
misaRebad. warmo-ebis pirobebSi miRebuli Sedegebis analizmma
(ix.danarTi) gviCvena, rom yurZnis naturaluri saRebavis gamoyeneba
saSualebas iZleva mniSvnelovnad gavzardoT warmoebuli purfunTuSeulis xarisxi da uvnebloba.
xazi unda gaesvas imasac, rom axali teqnologiis
farTomasStabiani danergva saSualebas iZleva dRes warmoebuli
wiTeli yurZnis saerTo raodenobis 40-50% mTlianad aTvisebul
iqnas saqarTvelos kvebis mrewvelobaSi rogorc adgilobrivi
daniSnulebis, aseve saeqsporto produqciis misaRebad.

yurZnis gadamuSavebis axali teqnologia
kvebis
mrewvelobis
institutSi
Seqmnili
axali
teqnologia iTvaliswinebs yurZnis adgilobrivi jiSebidan
miRebuli Rvinoebis xarisxis gaumjobesebasa da damatebiT
axali produqtis _ naturaluri sakvebi დანამატის (გრეიპანტი) –
miRebas.
teqnologiis realizacia moxdeba yvarlis Rvinis
qarxanaSi. miRebul produqtebi _ Rvinomasala da saRebavi
gadatanl iqneba Sesanaxad Yyvarlis gvirabSi.
statistikurad damajerebeli Sedegebis miRebis mizniT,
sasurvelia gadamuSavdes aranakleb 100 tona yurZeni.
yurZnis gadamuSavebis axali teqnologiis farTo–
masStabiani danergva, rogorc es qvemoT moyvanili cxri–
lebidan Cans, momavalSi gamoricxavs yurZnis Sesyidvaze
saxelmwifo dotaciebis gacemis aucileblobas.

yurZnis gadamuSavebis kalkulacia

#

Operaciebis dasaxeleba

1.

yurZenze
Nnedleulis (wiTeli
yurZnis) SesaZeni fasi

xarjebi, lari
1 tona
100 tona
yurZenze
yurZenze
700,0

70 000

2.

saqarxno xarjebi
nedleulis gadamuSavebisas

200,0

20 000

3.

mza produqciis dasafasoeblad saWiro tara
(200 litriani kasrebi)

210,0

21 000

30

4.

reaqtivebi Rvinomasalebisa da saRebavebis dasamuSaveblad)

100,0

10 000

5.

yurZnis gadamuSavebis
sezonze institutis 3
TanamSromlis mivlinebis xarjebi kaxeTSi
(sastumro, kveba, gadamuSaveba)

6

mza produqciis Senaxva
da davargeba sicivis
pirobebSi (yvarelis gvirabSi)

500,0

2000

7.

institutis 3 TanamSromlis mivlineba kaxeTSi,
TveSi erTxel produqciis mosavlelad

500,0

500

8.

yvarelis gvirabSi mza
produqciis damuSavebis
xarjebi

300,0

600

2000

sul

124 300

100 tona yurZnis gadamuSavebis Sedegad
miRebuli produqciis raodenoba da
Rirebuleba
Ddasaxeleba

raodenoba,
t

Rirebuleba, lari
1 litris

Rvinomasala

yurZnis saRebavi
sul

sul

35,0

8,0

280 000

30,0

3,0

90 000
370 000
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danarTi 2
yurZnis antioqsidanturi puri
Emsoflios sxvadasxva regionebSi, da maT Soris saqarTveloSi, arsebuli
ekologiuri mdgomareoba, rogorc arasdros, iwevs medikosTa SeSfoTebas. G
toqsikuri nivTierebebiT garemos dabinZurebis maRali done gvaiZulebs
SevqmnaT antioqsidanturi Tvisebebis mqone
funqcionaluri daniSnulebis
kvebis produqtebi. aseT produqtebs Soris gansakuTrebuli adgili ukavia
naturaluri fenoluri naerTebis Semcvel produqtebs.
Y

yurZnis antioqsidanturi puri gamdidrebulia yurZnis naturaluri

fenoluri naerTebiT da maT Soris
naturaluri ფენოლური ბუნების
პიგმენტებით – ანტოციანებით, რის გამოც puris
rbilobs
samkurnaloprofilaqtikur TvisebebTan erTad aqvs iasamnis სასიამოვნო ფერi.

რით აიხსნება yurZnis fenoluri naerTebis
ბიოლოგიური ზემოქმედება ორგანიზმზე?
YyurZnis antioqsidanturi puris ბიოლოგიურ ზემოქმედებას განაპირობებენ
ყურძენში არსებული ფენოლური ნაერთები, ვიტამინები, მიკრო – და მაკროელემენტები.
ფენოლური ნაერთები იცავენ ადამიანის ორგანიზმს თავისუფალი რადიკალების აგრესიული
ზემოქმედებისაგან, კერძოდ ლიპიდების დაჟანგვისაგან.
ყურძნის ფენოლურ ნაერთებს
გააჩნიათ ადამიანის ორგანიზმში არსებული
სხვადასხვა დაავადებების გამომწვევი თავისუფალი რადიკალების
ნეიტრალიზაციის
უნარი, რის გამოც მათ საფუძველზე დამზადებული კვების პროდუქტები იძენენ
სამკურნალო–პროფილაქტიკურ თვისებებს გულ–სისხლძარღვთა დაავადებების (ინფაქტი,
ინსულტი, თრომბოზები) წინააღმდეგ.
qvemoT moyvanilia yurZnis fenoluri naerTebis samkurnalo Tviebebi.
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თავისუფალი

რადიკალები–ესაა

ნაერთები,
რომელთაც გააჩნიათ ორგანულ
ნივთიერებათა ჟანგვის უნარი. ჩვენი ორგანიზმის უჯრედების კედლები შედგება
ლიპიდების (ცხიმების) მოლეკულებისაგან, რომლებიც თავისი ქიმიური სტრუქტურის
სპეციფიურობის გამო ყველაზე უფრო მეტად განიცდიან თვისუფალი რადიკალების
ზემოქმედებას – ჟანგვით გარდაქმნებს. ლიპიდების დაჟანგვის შედეგად დასუსტებულ
უჯრედში თავისუფლად აღწევენ ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საშიში თვისუფალი
რადიკალები და იწვევენ მთელ რიგ დაავადებებს.

YyurZnis antioqsidanturi puri გამდიდრებულია ანტიოქსიდანტური თვისებების
მქონე ყურნის ფენოლური ნაერთებით, რომელთაც გააჩნიათ თავისუფალი რადაიკალების
შებოჭვისა და ორგანიზმიდან გამოტანის უნარი. ამით
ყურძნის ფენოლური ნაერთები
იცავენ ადამიანის ორგანიზმს თავისუფალი რადიკალების მავნე ზემოქმედებისაგან.
საიდან წარმოიშვება თავისუფალი რადიკალები? თავისუფალი რადიკალების წარმოქმნას
ხელს უწყობს ჩვენს
გარშემო არსებული არახელსაყრელი გარემო პირობები –
დაბინძურებული ჰაერი, საკვები, წყალი, სოციალური პრობლემებით განპირობებული
სტრესული მდგომარეობა, ადამიანის ორგანიზმში ნივთიეებათა ცვლის პროცესების მოშლა,
ფიზიკური გადაღლილობა, თამბაქოს მოწევა და სხვ.
მაშასადამე, არახელსაყრელ გარემოში მცხოვრები ადამიანისათვის (ეს კი ეხება თითოეულ
ჩვენთაგანს)
აუცილებელია ანტიოქსიდანტებით მდიდარი ისეთი საკვების მიღება,
როგორიცაა YyurZnis antioqsidanturi puri
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