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Уважаеми партньори,

Стартира един нов проект, който 
е краен резултат на моя дългогодишен 
професионален опит, основно в област-
та на маркетинга и рекламата. Идеята за списание “Кафе пау-
за...” се роди спонтанно и доста емоционално, но според мен 
именно това е един от ключовете към успеха на всяко начина-
ние, защото, когато нещата се вършат с радост, те се превръ-
щат в извор на удовлетворение.      

С една голяма част от вас, работещите в областта на 
сладкарството, хлебарството и мелничарството се познава-
ме лично или задочно. Заедно извървяхме значителна част от 
нашия професионален път. А на мен и младостта ми мина в 
този бранш, както на майтап ми казваше първата редактор-
ка, с която започнах да работя.  Има много хора, на които тряб-
ва да благодаря за съветите и подкрепата и затова, че успях да 
стигна дотук.

През тези години много неща се промениха. Някои фирми ос-
танаха на пазара в бранша и се развиха, други се насочиха към 
различен бизнес. Когато взаимотношенията са били професио-
нални - контактите се запазват и сътрудничеството продъл-
жава. 

Списание “Кафе пауза...” си поставя амбициозната задача 
всеки месец да представя актуална информация на сладкари-
те, хлебопроизводителите и мелничарите, както в областта 
на суровините и оборудването, така и в областите свързани 
със законодателство, обучение, маркетинг, изисквания за без-
опасност на храните, фирмени презентации и събития, промо-
ции на продукти, опит на колегите по света и др. 

Списание “Кафе пауза...” се издава в тираж 1000 броя и се  раз-
пространява безплатно в цялата страна до занаятчийски и 
индустриални производители; фирми, произвеждащи захарни 
и шоколадови изделия; фирми, предлагащи кетъринг; производ-
ствени цехове в хотели, професионални училища и институции. 
Надявам се, с времето тиражът да се увеличи и информацията 
да достига до много по-голям кръг от читатели.

На страниците на списанието можете да публикувате 
свои те реклами, малки обяви, фирмени успехи и бъдете сигурни, 
че те ще достигнат до максимален брой професионалисти.  

Йорданка Найденова
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За хлебопроизводителите и сладкарите - може би 
е един от най-напрегнатите моменти в годината. Както 
при производството на всички останали продукти и тук 
са нужни страст, опит и култура, естествено и високока-
чествени суровини. 

Освен на традиционните форми на козунак, заложете 
на нови и разнообразни варианти на сплитане, грамаж и 
опаковка. Конкуренцията е голяма и не можете да разчи-
тате само на това, че е времето на козунаците. Предло-
жете козуначени кифлички, сладки и специални велик-
денски хлебчета. Клиентите стават все по-взискателни, 
затова ги изненадайте с нови предложения и високока-
чествени изделия. Добавете разнообразни захаросани 
плодове и ядки, освен традиционните стафиди и пор-
токалови корички. Поръсете с ядки, сусам и едра захар. 
Предложете и оригинални опаковки – в кутии, целофан 
и други декорации, които да внесат празнично настрое-
ние. Така със същите суровини и технологии ще постиг-
нете разнообразие и ефектни продукти. Дайте възмож-
ност на клиентите да опитат новите продукти и мнозина 
от тях няма да си тръгнат с празни ръце. 

В този брой ви предлагаме идеи за Великден – висо-
кокачествени суровини, аксесоари и изпитани рецепти, 
които да разнообразят вашето производство. Не копи-
райте от конкуренцията, бъдете винаги оригинални! 

Великден: 
време е за козунаци! 







DOLCE FORNO е готов микс за производство на панетоне, коломбе и кроасани на базата на натурална закваска. 
DOLCE FORNO TRADITION е готов микс без адитиви.

IRCA, благодарение на прецизната работа на своите технолози, създаде с успех DOLCE FORNO и DOLCE FORNO 
TRADITION, готови миксове на базата на закваска, които позволяват да се възроди занаятчийската традиция на слад-
кишите със заквасено тесто. При производството на сладкарски изделия с продължително втасване, един от най-ва-
жните фактори е приготвянето на закваската и качеството на брашното, защото варирането на pH и киселинността, 
аномалната ферментация, липсата на стабилност на брашното, създават многобройни трудности.

Великденски гълъб (Colomba)
Първо тесто: 6,5 кг DOLCE FORNO или DOLCE 

FORNO TRADITION, 3,3 кг вода (28-30°C), 1 кг меко 
масло, 200 г мая.

Крайно тесто:  4,5 кг DOLCE FORNO или DOLCE 
FORNO TRADITION, 2 кг масло, 2,3 кг жълтъци, 800 г 
захар, 80 г сол, 3,5 кг захаросани портокалови куб-
чета, есенции по желание.

Метод на работа:
Замесете продуктите за първото тесто с 2/3 

от водата. Когато тестото започне да се замесва, 
добавете и останалото количество вода и месете 
докато се получи гладко тесто. Температурата на 
тестото трябва да бъде 26-28°C, оставете да втас-
ва за 2 часа и 30 мин., докато утрои обема си. Към 
първото тесто добавете предвиденото количество 
DOLCE FORNO, сол, захар и 3/4 от маслото, замесе-
те за няколко минути,  тогава добавете жълтъците 
и месете още 10 минути. След това направете де-
бели фитили и ги поставете в хартиените форми, 
като оформите тялото и крилата на гълъба. Оста-
вете да втасва при 28-30°C с относителна влажност 
70%, докато тестото достигне края на формата. 
Ако пруферът е без влага, тестото трябва да бъде 
покрито с фолио. След това оставете формите за 
10-15 минути на стайна температура, за да се оф-

орми тънка коричка, намажете с останалото масло и набодете 
портокаловите кубчета. Контролирайте температурата на тес-
тото – трябва да бъде 26-28°C! Оставете тестото още 30 минути 
при 28-30°C. Намажете с гланц BRIO BIG или MANDORGLASS, де-
корирайте с цели бадеми (около 20 бадема за 1 кг тесто), поръ-
сете с едра захар. Печете  при 170-180°C за време, съобразено 
според теглото на изделията. 

Болкан Фуудс Трейд 
професионални продукти за сладкарство, хлебарство, 

сладолед и кетеринг
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В съвременното хлебопроизводство е невъзможно да 
се работи без консерванти, а защо?

Хляб покрит с плесени – неприятна гледка, а карто-
фена болест – сериозен проблем, особено през горещите 
летни месеци. 

В “Ръководството по хлебопроизводство”, издадено в Берлин от 
Валтер Вернике през 1938 год., е записано: “Болестта провлаченост 
(точене на конци) се проявява през топлите летни дни и може да 
причини големи щети на хлебаря “. По-късно тази болест по хляба 
е наречена “картофена болест” и е установено, че се причинява от 
микроорганизмите Bac. Mesentericus, Bac. Subtilis и др. от същата 
група гнилостни микроорганизми. Причинителите на това заболя-
ване се намират главно в почвата, откъдето попадат върху зърното, 
а оттам при смилането на зърното - в брашното, след това – в тесто-
то и хляба. Те са с пръчковидна форма и образуват термоустойчиви 
спори, т.е. при 100°С остават живи до 6 часа, но при 130°С умират 
веднага. Това е причината спорите да се запазят жизнеспособни 
при изпичането на хляба и да прораснат в процеса на съхранява-
нето му. Температурата на средината на хляба при изпичането му 
е 97-98°С и спорите се запазват невредими, освен това тя е добра 
хранителна среда, т.е. съдържа достатъчно количество белтъчини и 
въглехидрати и микроорганизмите са развиват много бързо.

Най-благоприятните условия за развитието на причинителя на 
картофената болест са влажна среда, температура 35-40°С и неут-
рална среда (рН 7), затова тя се проявява главно през лятото, когато 
хлябът изстива бавно и поради високата температура на външната 
среда средината запазва сравнително висока температура.

Хлябът, повреден от картофена болест, не може да се консуми-
ра поради твърде силната и неприятна миризма – в началото на 
плодове, а след това на гнил, разложен белтък, а също и поради 
мажещата се консистенция на средината му.

И така – целият процес на заразяване до проявата на болестта 
в хляба е незабележим, затова заболяването на хляба се проявява 
изненадващо, а щетите са непоправими, често пъти равни на голе-
ми количества изхвърлен хляб.

Преди да се препоръчат необходимите мерки на хлебарите, 
нека да проследим възможността за предотвратяване на болестта, 
преди да е заболял хлябът. Наивно е да се мисли, че заразеност-
та с причинителите на картофената болест в почвата и ожънатото 
зърно може да се контролира. Добрата хигиена в хлебопекарните е 
ключът към избягването и на този нежелан процес, но също така е 
важно и да се отчетат факторите, които влияят върху него: топлина, 
влага и киселинност. Топлината и влагата повишават възможността 
за развитие на плесени и бацили в резултат на което се получава 
разваляне на продуктите. Компонентите захар и сол влияят върху 
жизнеспособността на микроорганизмите. Хранителните фибри 
абсорбират водата, но това не води до намаляване на водната ак-
тивност и това е причината диетичните храни с намалени калории, 
но висока водна абсорбция също да се развалят. 

Повишаване количеството на маята, удължаване времето за 

ферментация и добавянето на кисело тесто или консерванти по-
мага за понижението на рН на средата. Повечето консерванти съ-
държат киселини като активна съставка, което обяснява тяхната 
ефективност при дълготрайно съхранение на продуктите. Те могат 
да бъдат класифицирани спрямо вида киселина, която съдържат на 
неорганични (минерални) и органични киселинини.

Минералните киселини (като сярната, хлороводородната и 
фос форната) са най-активни и съответно имат най-голям ефект 
върху рН на средата, като намаляват стойностите на рН. Киселият 
калциев фосфат е пример за минерално киселинен консервант, 
тъй като съдържа фосфорна киселина като активна съставка. 

Органичните киселини като млечна, винена, лимонена имат 
по-малък ефект върху рН отколкото минералните, но са по-добри 
консерванти, тъй като имат и допълнително инхибиращо действие. 
Гроздовият сок е пример за органичнокиселинен консервант, тъй 
като съдържа винена киселина като активна съставка.

Киселини като оцетната, сорбиновата и пропионовата са спе-
цифични органични киселини, които имат дори по-силен инхи-
биращ ефект върху микроорганизмите от обикновените киселини. 
Калциевият пропионат е пример за мастна киселина, тъй като съ-
държа пропионова киселина като активна съставка. 

При съхраняване на хляб по-продължително време, особено 
във влажни помещения, често се явява проблем с плесенясване на 
повърхността му. Плесенясването се дължи на покълване на пле-
сенните спори на Aspergillus, Penicillium, Mucor и др.

Плесенясалите брашна не предизвикват поява на плесени в го-
товия хляб. Причина за това е ниската термоустойчивост на плесен-
ните спори, поради което те се унищожават при печенето на хляба. 
Плесенясването на хляба се получава винаги при попадане на пле-
сенни спори отвън след изпичането му. Тези спори могат да попад-
нат от стените, пода, тавана и от други замърсени с плесени части в 
помещението за съхраняване на готовата продукция.

Борбата срещу появата на плесени по хляба се води в две на-
правления:

• Чрез поддържане на висока хигиена на помещенията - пред-
пазване от кондензация на влага, добра вентилация, редовно боя-
дисване на помещенията и др.

• Чрез добавка на подходящи консерванти в рецептурата или 
чрез третиране повърхността на хляба при опаковането му.

Използване на консерванти
Повечето консерванти, които задържат развитието на плесени, 

забавят и ферментацията. Например инхибиращият ефект на кал-
циевия пропионат върху маята в тестата може да се предотврати, 
ако консервантът се прибави директно към тестото, чрез използва-
нето на стабилизирана мая или чрез повишаване на нейното коли-
чество. Още по-силният инхибиращ ефект на сорбиновата киселина 
може да бъде предотвратен само чрез добавянето й непосредстве-
но преди изпичането на продукта. 

Консултант: д-р инж. Магдалина Гаджева, 
гл. експерт в “Техра” ООД 

Консерванти в 
хлебопроизводството



Х
Л

ЕБ
А

РС
ТВ

О

BAKERY 9

A guide to baking preservatives
Reduced-calorie products and natural labels require close at-

tention to preservatives. Understanding the active ingredients 
and how they work is key to choosing the right preservative for 
the product and label.

How preservatives work
Preservatives extend the shelf life of baked goods by inhibit-

ing the growth of rope bacteria and molds. Rope bacteria (Ba-
cillus mesentericus) can be carried through the baking process 
and cause an unpleasant texture and odor inside yeast-raised 
products like bread. Molds can contaminate products after bak-
ing and then grow on the outside surface. Careful sanitation is 
key to avoiding both, but it is also important to take warmth, 
moisture, and acidity into account.

Нормативната уредба 
в другите страни

Регулаторните механизми относно използването на консерван-
ти се различават съществено в отделните държави. Американската 
FDA (Агенция за храните и лекарствата) определя повечето консер-
ванти, използвани в хлебната индустрия, като безопасни съставки 
(GRAS – Generally Recognized As Safe). Изискванията за употребата  
са предмет на Добрите производствени практитки (ДПП). В общите 
изисквания на ДПП са включени норми за количества, видове храни 
и подходящо качество. Регулаторната ситуация в ЕС е по-комплекс-
на, отколкото в САЩ. Като цяло, консерваните не се използват и не 
са разрешени за употреба в продукти от занаятчийски пекарни, в 
които се произвеждат хлебни изделия за непосредствена консума-
ция. За да се приспособят към разнообразието от продукти, регу-
лацията на адитиви за хранителните продукти в ЕС е разделена в 
две категории. Вертикалната регулация описва стандартите за кате-
горизация на специфични продукти, като например френската ба-
гета. Хоризонталната регулация покрива общата ситуация, като на-
пример дали конкретен адитив като калциевия пропионат да бъде 
разрешен. Употребата на специфичен консервант в даден продукт 
се определя от вертикалната регулация, а максимално допустимото 
количество за влагането му - от хоризонталната.

Взаимодействие
 на калциевия пропионат с маята

Калциевият пропионат се произвежда след неутрализация-
та на пропионова киселина с калциев хидроокис. Когато се раз-
твори във вода, той се разпада по същия начин, както и други 
химични соли, като се образуват калциеви и пропионови йони 
(реакция 1). След като пропионовите йони се разтворят, протича 
реакция с водата, водеща до образуване на пропионова кисели-
на (реакция 2):

Реакция 1
Ca(Propionate)2  ↔  Ca++ + 2 propionate—

Реакция 2
2 propionate— + 2 H2O  ↔ 2 propionic acid + 2 OH—

Тъй като в резултат на тази реакция се образуват хидроксил-
ни йони, то съотношението между тях и пропионовата киселина 
зависи от рН на средата. При по-ниски нива на рН количество-
то на пропионова киселина е по-голямо. При рН 4.9 - нивата на 
хидроксилните групи и пропионова киселина се изравняват. 

Калциевият пропионат е ефективен инхибитор на плесе-
ните, но също така влияе негативно върху ферментацията на 
маените теста. Инхибиращият агент е пропионовата киселина, 
докато йонизиращата форма от калциеви и пропионатни йони 
няма такъв ефект.

propionate + H2O ↔ propionic acid
(извън клетката)

H+ + propionate ↔ propionic acid
(в клетката)

decreased pH → enzyme inhibition
 

Разпадането до пропионова киселина вътре в дрождевите 
клетки на маята води до намаляване на рН. Това задържа разви-
тието на дрождите, които са по-малко активни при по-ниско рН, 
а това от своя страна влияе върху ферментацията. Йонизирана-
та форма пропионат не е способна да премине през клетъчната 
мембрана. И все пак, пропионатът не би могъл да редуцира ни-
вото на рН в клетката в голяма степен.

Количеството на пропионовата киселина, която се образува 
по механизъм, показан в реация 2, зависи от нивото на рН в тес-
тото. Така например, промяна в рН до 0.3 води до удвоена про-
мяна в концентрацията на инхибиращата пропионова киселина. 
Това се случва, тъй като рН е логаритмична функция и логаритъ-
мът от 2 е около 0.3. Ето защо, ефективният контрол на инхиби-
ращия процес, както за плесените, така и за ферментацията на 
маените теста, изисква сериозно внимание върху контрола на 
рН в тестото. 

Естествените и синтетични консерванти съдържат едни и 
същи органични киселини като активни съсътавки, но се из-
вличат от различни източници и имат различни изисквания за 
употреба. Присъствието на първите върху етикета има марке-
тингово предимство, като те са и мултифункционални. Като цяло 
те се използват в по-големи количества, което има ефект върху 
цената, а е и по-вероятно да повлияят върху крайните характе-
риситки на продукта. 
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Консумацията на хляб-тост бележи все по-голям ръст. 
Предлагаме ви две рецепти на хляб, обогатен с мастна 
киселина омега 3 и калций. В рецептите са включени и 
други продукти като зеленчуци и шоколад. 

За какво допринася омега 3? 
Омега 3 в натурална форма се среща най-вече в т. нар. 

”сини риби”. Храненето с продукти, обогатени с омега 3, 
помагат да се поддържа сърцето здраво и освободено от 
холестерол. Регулира кръвното налягане, увеличавайки 
еластичността на артериите, проявява се като антитром-
бонен механизъм, препазващ ни от сърдечни заболява-
ния, освен това е и основен липид за развитието и функ-
ционирането на централната нервна система.  

За какво допринася калцият?  
Калцият е веществото, което помага на костите да 

се поддържат здрави. Консумацията му се препоръчва 
както в първите години от живота, така и на жените в 
перио да преди да стигнат до менопаузата, тъй като така 
се предотвратява остеопорозата. Най-важният естествен 
източник на калций е млякото и неговите производни 
продукти като сирене, кашкавал, кисело мляко. Среща 
се в големи количества в почти всички сухи плодове и 
в много зеленчуци. Калцият участва в регулирането на 
функциите на нервите и мускулите, сърдечната дейност  
и в производството на хормони.

За какво допринася шоколадът? 
Изследователите от Университета на Кьолн са публи-

кували своя разработка, според която консумацията на 
черен шоколад в продължение на 2 седмици води до на-
маляване на кръвното налягане. 
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ХЛЯБ С ШОКОЛАД

Продукти: 1 кг брашно тип 500 (W = 250; P/L = 1), 500 г  
мляко (обогатено с омега 3 и калций), 18 г сол, 60 г захар, 
60 г слънчогледово олио, 20 г картофено пюре, 45 г мая, 5 г 
оцет, 80 г какао на прах, 50 г захар, подобрители.

Метод на работа: Замесват се 400 г от брашното, 240 г 
мляко и 15 г маята и се оставят да втасат на стайна темпе-
ратура докато удвоят първоначалния си обем. След това 
се добавят и осатаналите продукти без какаото и гланци-
ращата захар. Тестото се разделя на две части, в едната 
се добавят какаото и захарта. Двете теста се разточват на 
правоъгълници (белият правоъгълник се прави малко 
по-голям от шоколадовия). Белият правоъгълник се на-
мазва с вода и върху него се поставя шоколадовият, като 
между тях може да се поръсят шоколадови стърготини. 
Навиват се на руло, което се нарязва на парчета в жела-
ната форма. С продуктите в рецептата се получават три 
форми по 500 г. Изделията се оставят да втасат на стайна 
температура докато удвоят обема си. Пекат се на умерена 
температура с пара за около 50 минути.

ХЛЯБ СЪС СПАНАК

Продукти: 1 кг брашно тип 500 (W = 250; P/L = 1), 500 г  
мляко (обогатено с омега 3 и калций), 18 г сол, 60 г захар, 
60 г слънчогледово олио, 20 г картофено пюре, 45 г мая, 5 г 
оцет, 80 г какао на прах, 50 г захар, 600 г спанак (може да се 
обогати със стафиди и специална смес от ванилия, какао 
и канела), подобрители.

Превод от испански: Даниела Владимирова



е мотото на френската фирма “CHOPIN Tech no-
lo gies”, специализирана в производството на инстру-
менти, апарати и оборудване на лаборатории към зър-
но-бази, силози, мелници и хлебозаводи – от ръчни и 
автоматични сонди за вземане на проби, до апарати 
за анализ на зърно и брашно. На българския пазар е 
известна преди всичко с предлагания от нея апарат 
Alveograph (патент на фирмата) за определяне на ос-
новните параметри на брашното: еластичност, разтег-
ливост,  “хлебарска възможност”  W. От 2004 г. анализи-
те с Alveograph са залегнали в БДС (БДС ISO 5530-4).

Представител на “CHOPIN Technologies” за Бълга-
рия е фирма “АСТЕЛ” – един от водещите доставчици 
на аналитична апаратура, контролно-измервателна 
техника и биотехнологично оборудване. За нейни 
партньори са привлечени фирми от цял свят, чия-
то продукция е съобразена с новите приоритети на 
българската икономика. Към фирмата има изграден 
сервиз, целящ да се поддържа гаранционно и извън-
гаранционно продадената техника. През септември 
миналата година фирма “АСТЕЛ” получи официален 
сертификат AFAQ, с който се потвърждава положител-
ното решение за сертифициране на фирмата по ISO 
9001:2000.

В този брой ви представяме възможностите на 
апарата Alveograph

Alveograph използва метода на деформацията – 
“триизмерното разширение” на тестото до формата на 
балон.

Alveograph се използва за следене развитието на 
качеството при следните случаи:

- при покупка на жито, тестовоте с Alveograph позво-
ляват да се сравняват жита от различни производители;

- при производството на различни видове брашна, 
вкл. и такива по поръчка;

- алвеограмите са част от съпътстващите документи 
за качество при експедиция на брашното.

За да се оптимизират разходите при производство 
на брашно, е необходимо да се осъществява непрекъс-
нат, задълбочен контрол на продукцията на една мел-
ница. Така определянето на реологичните характерис-
тики става задължително условие при производството 
на фините брашна. Ако производственият цикъл е пъ-
лен, например – от брашно до хляб, може да се открие 
директното влияние на реологичните характеристики 
от фазата на месене до крайния продукт.

Едно от приложенията на Alveograph е реологична-
та квалификация на жита от различни производители 
и райони. Резултатите дават възможност предварител-
но да се определят качествата на брашна, получени 
чрез смесване на различни партиди жита.

Апаратът Alveograph отговаря на следните френ-
ски, международни и български стандарти: AACC № 
54-30A, AFNOR № V03-710, ICC № 121, ISO № 5530/4, 
БДС ISO 5530-4.

1612 София, ул. Ворино № 15
тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90

e-mail: astelbg@nat.bg
www.astelbg.com

P – жилавост (необходимото максимално налягане за деформация)
LG – разтегливост (дължина на кривата)
W – хлебарска сила (повърхността на кривата)
P/L – съотношение за конфигурация на кривата
Ie – (P200/P) х 100. Индекс на еластичност (P200=налягане на 4 см от 
началото на кривата)

Съвременни анализи – 
достъпни за всички

Кривите получени с Alveograph се интерпретират 
със следните параметри:



Метод на работа: Всички продукти се замесват заедно до получаване на меко и еластично тесто с температура 
26-28°С. Месенето трябва да бъде на бързи обороти, за да може тестото да се загрее, след което се оставя да почива 
10 минути. От тестото се нарязват късове с желаното тегло и се оформят козунаците в предпочитаната от вас форма. 
Оставят се във втасалното за 50-60 минути (при 35°С с влага). Преди печеното се гланцират с разбито яйце или с раз-
твор OVEX POWDER, поръсват се с ядки (филирани бадеми, сусам и др.) и кристална захар. Пекат се без пара на 180°С 
за около 40 минути.

От същите теста могат да се приготвят и кифлички с най-различни пълнежи.

Смеси за традиционен козунак 
с изключително качество

Продукти: 
4 кг • EXPRESS  TSOUREKI
1 кг яйца• 
600 мл студена вода• 
300 г мая• 

EXPRESS TSOUREKI
Традиционен гръцки козунак

Продукти: 
1 кг • КОЗУНАК ЕКСПРЕС
125 г брашно • 
200 г яйца• 
150 мл студена вода• 
160 г мая• 

КОЗУНАК ЕКСПРЕС
Традиционен български козунак

Чудесен външен вид • 
Невероятен цвят• 
Дълготрайна свежест• 

Готов само за 2 часа• 
Изключителен обем• 
Уникален вкус• 



KORENT EUROPE - универсална смес 
за сладки теста с мая

Подобрява процеса на втасване, който е проблем • 
за сладките теста
Позволява на тестото да поеме повече пълнеж • 
(1:1), без това да влияе втасването и изпичането
Влагане - 20%• 

Метод на работа: От всички продукти се замесва меко тесто с тем-
пература 28-29°С. Оставя се да почива 10 минути, след което се разделя 
на късове и почива още 10 минути. Слага се пълнежа и се поставя във 
формите за печене. Втасва около 1 час при 35°С (трябва да увеличи обема 
си почти двойно). Изделия с тегло 500 г се пекат около 50 минути при 170-
180°С.

Докато са топли, готовите изделия могат да се сиропират, да се нама-
жат с топло желе ELDORADO и да се декорират с фондан.

От същото тесто могат да се приготвят и кифлички с пълнеж. След като 
се оформят, се оставят да втасват за 30-40 минути. Намазват се с OVEX 
POWDER и се пекат при 200°С до златист цвят.

1407 София, ул. Филип Кутев 137, тел.: 02/962 39 34, 02/862 18 35, моб.: 0898 777 058, факс: 02/868 13 27 
Варна - 052/500 194/195/196, 0898 777 028 • Благоевград - 073/836 333, 0899 917 080 • Бургас - 056/81 28 41, 0898 777 041 

Русе - 082/84 20 29, 0899 917 039 • Плевен - 0899 917 042 • Пловдив - 032/68 17 51, 68 17 53, 0898 777 018
e-mail: sofi a@hellashem.com • www.hellashem-zeelandia.com

Продукти:
10 кг брашно тип 500• 
2 кг KORENT EUROPE• 
500 г мая• 
4.5 л вода• 
500 г захар• 
180 г сол• 
500 г мек сладкарски • 
маргарин
500 г яйца• 

COFEE CAKE

КОЗУНАК
Продукти:

10 кг брашно тип 500• 
2 кг KORENT EUROPE• 
500 г мая• 
4.5 л вода• 
1.500 кг захар• 
150 г сол• 
500 г мек сладкарски • 
маргарин
500 г яйца• 
есенция лимон• 
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На 25 януари, отново в рамките на изложението за гас-
трономия Sirha, се проведе и второто издание на Светов-
на купа по хлебарство World of Bread “Taste & Nutrition”, 
в което взеха участие отбори от 12 страни – Алжир, Бел-
гия, Канада, Южна Корея, Дания, САЩ, Франция, Япония, 
Ливан, Мали, Швейцария.  Всеки отбор беше съставен 
от майстор-хлебар с минимум 5 години професионален 
стаж и асистент до 22-годишна възраст, които в рамките 
на 8 часа трябваше да приготвят раз-
нообразни хлебни изделия в някол-
ко категории: традиционни хлябове, 
виенски хлебчета, артистична ком-
позиция и сандвичи.

В журито участваха председате-
лите на националните отбори, участ-
ващи в конкурса, както и авторитет-
ни специалисти – майстор-готвачи, 
диетолози и социолози.

Купата бе спечелена от отбора 
на Франция, следван от отборите на 
Швейцария и Италия.

Mondial du Pain - World Bread Contest 2009

The objective of The World of Bread Contest is to highlight 
the professional expertise of the participants, to demonstrate 
the evolution and progress made in Bakery Art before a large 
audience, to promote innovative ideas in terms of gastronomy, 
and to encourage young professionals in the bakery trade. 
The emphasis will also be placed on the preparation of special 
breads, nutritional and diversifi ed bread, as well as attractive 
presentations. FRANCE has won the Mondial du Pain

Световна купа 
по хлебарство
Лион, Франция
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От 25 до 26 януари, в рамките на изложението за гас-
трономия Sirha, се проведе 20-тото юбилейно издание на 
световната купа по сладкарство ”World Pastry Cup”, чийто 
основател е Gabriel Paillasson. В състезанието взеха учас-
тие едни от най-добрите майстори-сладкари от 22 държа-
ви – една забележителна цифра в цялата му история – Ар-
жентина, Белгия, Бразилия, Китай, Финландия, Франция, 
Унгария, Италия, Япония, Южна Корея, Ливан, Малайзия, 
Мексико, Мароко, Холандия, Полша, Русия, Сингапур, Ис-
пания, Тайван, Тунис, САЩ.

Всеки отбор беше съставен от трима души – сладкар, 
шоколатиер и специалист по сладоледа, които в рамките 
на 10 часа трябваше да подготвят 3 шоколадови десерта, 
3 замразени плодови десерта, ледена скулптура, шокола-
дова и захарна пластика.

Официалната церемония по награждаването на побе-
дителите се състоя на 26 януари в присъствието на пре-
зидента на конкурса Gabriel Paillasson и Pierre Herme - по-
четен председател на 20-тото издание. 

11-тата Световна купа бе спечелена от отбора на 
Франция, който получи почетната статуетка, златен ме-
дал и премия от 12 000 евро, следван от отборите на Ита-
лия и Белгия. 

France is the winner of the world pastry cup 2009
 

In Lyon, on the 25th and 26th January 2009 as part of the 
Sirha, on the occasion of its 20th birthday the World Pastry Cup 
brought together the very best pastry chefs of the planet for 
a contest dedicated to gourmet sweet creations. No less than 
22 nations competed in this edition of the World Pastry Cup. A 
remarkable number of participants, never before achieved in 
the history of the event!

FRANCE has won the 11th World Pastry Cup, ITALY achieved 
the second place, BELGIUM achieved the third place.

Световна купа 
по сладкарство
Лион, Франция

Снимки: 
Michel Godet



Една порция мюсли (60-80 g) съдържа важни елемен-
ти като протеини, витамини, въглехидрати, липиди и ми-
нерали. Това е пълноценна храна, както за възрастните, 
така и за децата, особено за онези, които не се хранят 
пра вилно или страдат от наднормено тегло. 

Продукти за тестото: 400 г свинска мас, 125 г слънчог-
ледово олио, 1.200 г брашно тип 500 (W = 220; P/L 0,5),  125 г 
Инулин (фибри), 65 г сладко вино, 65 г анасонов ликьор, 210 г 
вода.

Метод на работа: Първо се замесват мазнините и теч-
ностите. Добавят се брашното с бакпулвера и всичко се 
обърква добре. Тестото се покрива с найлон и се оставя 
да престои за около 30 минути. 

Пълнеж от ябълки и мюсли
Продукти: 500 г настъргани ябълки, 100 г мюсли, 100 г 

захар, 4 г канела на прах.
Метод на работа: Обелените и настъргани ябълки се 

смесват със захар, канела и мюсли. Оставят се да престо-
ят 10 минути преди да се използват. 

Довършителни работи: Тестото се оформя в метална 
форма (диаметър - 10 см и височина – 2 см). Запълва се 
с пълнеж от ябълки и мюсли и отгоре се покрива с кора 
от същото тесто, която се надупчва. Намазва се с яйце и 
се поръсва със захар и канела. Пече се при 210°C в про-
дължение на 25 минути. След като изстине се декорира с 
пудра захар и канела на прах. 

Сладкиш с ябълки и мюсли
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Необходими материали:
- блат или платка по избор
- крем за слепване
- сироп за сиропиране
- шоколад, крем или захарна маса 
 за покритие на тортата
- захарна или шоколадова декорация
- крем за гарниране

Техника на сглобяване и декорация:
- изпечете тестото във формата
- след като изстине, разрежете на няколко пласта (2, 3, 4)
- поставете първия пласт от блата във формата
- сиропирайте леко (по желание)
- поставете върху блата крем или пълнеж по желание
- повторете процеса до изчерпване на пластовете блат, 
 като завършите с блат
- оставете за наколко часа в хладилник, докато стегне пълнежа
- извадете от формата 
- може да се покрие с крем, да се залее с шоколад, 
 шоколадова глазура или да се облече 
 със захарна маса
- украсете по желание с приготвените 
 декорации или гарнирайте с крем, цветя, 
 фигури по ваш избор

Сглобяване на великденска торта

София, кв. Редута, ул. Кадемлия 6
тел./факс: 02/944 20 53, моб.: 088 861 96 93

kostadinov@net-surf.net
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Пуратос България и Дарс Ауто, представител на 
Mercedes за Югоизточна България, организираха истин-
ска наслада за сетивата в навечерието на Свети Вален-
тин. Клиентите на двете компании имаха удоволствието 
да слеят неустомите си желания към шоколада и колите 
на празника в шоу-рума на Mercedes, който за кратко бе 
превърнат в шоколадово ателие. Сред уханието на из-
тънчения шоколад Belcolade и множеството сърчица, 
колите изглеждаха още по-приказни. Около 150 гости се 
насладиха и опитаха от стотиците шоколадови пралини, 
приготвени пред тях. Специален гост на събитието бе 
полският шоколатиер Павел Фигура, който изработи шо-
коладова скулптора с логото на Mercedes на пиедестал 
и декорация от цветя и сърчица. Един от участниците в 
томболота спечели правото да ползва кола Mercedes GLK 
за уикенда на влюбените, а още 10 души – по 1 кг високо-
качествен шоколад  Belcolade Easy Temper, който да спо-
делят с любимите си хора.

За първи път Belcolade организира подобна изява в 
партньорство с друга индустрия. Идеята бе да се събе-
рат клиентите на двете компании (сладкари, шоколати-
ери и крайни клиенти), за да се промотира стандарта на 
Belcolade, когато става дума за истински шоколад, съпос-
тавим със златния стандарт при колите, когато става дума 
за Mercedes.

Belcolade, Mercedes и любов – истинска шоколадова 
приказка...

Belcolade and Mercedes: the best of both worlds

At the eve of Saint Valentine, Puratos Bulgaria and the offi  -
cial importer of Mercedes in Bulgaria invited their customers to 
share their love for chocolate! The venue was organized at the 
showroom of Mercedes in the city of Burgas, at the seaside. The 
showroom was turned into a chocolate atelier; the smell of the 
sophisticated Belcolade chocolates was fulfi lling the place. The 
special guest, the Polish chocolatier Pawel Figura has prepared 
a master piece featuring the logo of Mercedes on a pedestal 
surrounded by hearts and fl owers.

The 150 guests have enjoyed hundreds of pralines fi lled with 
a variety of Cryst-o-fi l fi llings and prepared with Easy Temper 
in front of them.

Belcolade и 
Mercedes – 
най-доброто 
от два свята
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Шоколадът подслажда световната криза
 
Натурален, с мляко, с люти чушки, бял или дори с джиндифил, не е важно. Той 

подслажда живота. Докато кризата вилнее, засягайки всички сектори и отбеляз-
вайки спад на пазара, шоколадовите бонбони и десерти показват нарастване. Про-
изводството на шоколадови изделия регистрира невиждани резултати. Толкова 
много, че швейцарската индустрия, сред най-качествените в света, за пета поредна 
година отчете рекордни резултати - оборотът за 2008 г. е нараснал с 9,3% (до 1,2 
милиарда евро в сравнение с 2007 г.). Продадени са общо 184 969 тона сладкиши 
на база какао. Швейцарците са и най-големите лакомници: през 2008 г. са похапна-
ли 12,4 кг средно на човек, със 100 г повече от 2007 г.

Други големи консуматори на щвейцарски шоколад са германците (15% екс-
порт), следвани от англичаните (13,3%), французите (9,6%) и САЩ (7,4%). Силен 
ръст е регистриран в Белгия (32,5% като обем и 51,9% от стойността). Повишена 
е консумацията на щоколад и във Филипините, Обединените арабски емирства, 
Южна Африка, Турция, Египет и Индия.

Традиционното шоколадово блокче (с 50,8% дял от производството) си остава 
най-популярно, следвано от шоколадовите бонбони и други шоколадови проду-
кти.
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Начин на приготвяне: Желатинът се разтваря в студена вода. Шоколадът се 
начупва и се разтопява на водна баня, след това се маха от огъня, но се оставя във 
водата. В купа се разбиват с миксер жълтъците със захарта, докато се получи пух-
кава консистенция,  добавят се сметаната и кафето и цялата смес се вари на водна 
баня на бавен огън при непрекъснато бъркане, докато кремът започне да остава 
по лъжицата. Готовият крем се маха от огъня, добавя се разтвореният желатин и 
се разбърква добре. Оставя се да изстине, добавя се йогуртът и веднага след това 
разбитите на сняг белтъци. Сместа се хомогенизира като се повдига отдолу нагоре, 
а не се бърка в кръг. След това се изсипва във форма за пудинг и се оставя в хла-
дилника за 3-4 часа.

Сервира се веднага след изваждането от формата и се декорира с какаови зърна 
от шоколад. За по-голямо удобство могат да се използват форми за монопорции.

Съвет: За да се получи по-лек десерт, на мястото на сметаната може да се из-
ползва обезмаслено мляко, както и йогурт с по-ниска масленост.

Крем с бял шоколад

Време за приготвяне: 
1 час + време за охлаждане 
Калории: 431 на парче 
Продукти за 6 порции: 
150 г йогурт, 200 г бял шоко-
лад, 2 яйца, 70 г захар, 
300 мл прясна сметана, 4 
листа желатин по 2 г всеки, 
1 чашка кафе еспресо със 
захар, кафеени зърна от 
шоколад за декорация.

Любопитно
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1.  С мокра кърпа навлажнете леко повърхността на 
пластмасовата форма.

2.  Отгоре сложете силиконовата форма внимателно, за 
да съвпаднат страничните ръбчета.

3.  От вътрешната страна избутайте силиконовите буто-
ни през дупките на пластмасовата форма.

4.  След като се убедите, че силиконовата форма добре 
е залепнала, я напълнете с кувертюр. Направете же-
ланата дебелина и изсипете излишния кувертюр. 
Оставете формата за няколко минути за да се отцеди 
добре шоколада.

5.  Използвайте шпатула, за да изравните ръбчетата.
6.  За да извадите шоколада, натиснете леко бутоните на 

силиконовата форма и я извадете от поддържащата 
черупка. Извадете шоколадовата отливка.

7.  Допрете за кратко върху топла повърхност.
8.  Залепете двете части и оставете да стегнат.

на

, за

то-

бре
же-
юр.
еди

 на
ата

Отливане на шоколадови яйца

w w w . z m e e b o r e t s . c o m
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                 - резултатите 
опровергаха страховете

Римини, Италия 

От 17 да 21 януари се проведе 30-тото издание на из-
ложението, което бе посетено от 92 732 професионали-
сти, от които - 16 109 чуждестранни от 150 страни. Един 
огромен успех в условията на актуалния икономически 
контекс. 

Многобройни срещи, състезания и демонстрации из-
пълниха богатата съпътстваща програма. 

Delicious&Famous се превърна в среща посветена на 
30-годишнината на изложението, в която взеха участие 
най-големите майстори-сладкари на Италия. 

В дните на форума се проведе и Италианският шампио-
нат за шоколатиери, организиран от фирмите Callebaut, 
Cacao Barry и Carma. За три дни 13 майстори-шоколатие ри 
от цяла Италия показаха своя изключителен професио-
нализъм. 

Традиционно беше проведен и италианския шампи-
онат за сладкари, организиран от Conpait (Национална 
конфедерация на италинските сладкари). 

Многобройни презентации, демонстрации и състеза-
ния, свързани със сладоледа, представиха възможности-
те на запазената марка на италианския сладолед.  

Италия е победител на международния шампионат за 
хлебари “Sigep Bread Cup”, на второ място остана отборът 
на Австралия, а на трето – този на Испания. 

Нови атракции на 
Берн, Швейцария

Тази година в дните на изложението, от 25 до 29 януари, 
за първи път се проведоха национални и международни 
конкурси под патронажа на Швейцарската асоциация на 
майсторите хлебари и сладкари – “Майстор-шоколатиер 
на Швейцария”, Европейски шампионат за млади хлеба-
ри, шампионат за баристи.

В шампионата за млади хлебари участваха отбори от 
12 страни, които се състояха от двама души. Програмата 
включваше изработването на 4 вида хлебни изделия, 4 
вида изделия от сладко тесто с мая,  4 вида датски сладки-
ши и артистичен сюжет на тема “Фауна”. 

Последици от финансовата криза
Освен известните отрицателни последици в различни 

отрасли на икономиката, кризата може да даде отново 
тласък за възраждане на занаятчийското производство. 
Секторът на хлебарството долява основните промени и 
при консумацията на хляб, а потребителите си припом-
нят кой прави хляба и се доверяват на вече изпитани 
производители. Тези, които вярват в бъдещето на бран-
ша, виждат в настоящата ситуация възможност тя да бъде 
използвана. Финансовата криза не би трябвало да има 
последици върху склонността за краткосрочни инвести-
ции,  още повече, че бизнесът трябва да се въоръжава с 
идеи, за да постигне успехи и в бъдеще.

Двустранните отношения между Швейцария и ЕС
Швейцарската икономика се нуждае от двустранни 

споразумения, сключени с ЕС. Ето защо, Асоциацията на 
швейцарските хлебари и сладкари (ASMPP) призовава 
да приеме свободното движение на хора, както и разши-
ряването на Съюза с Румъния и България. Стабилността 
на швейцарската икономика, зависи също и от успеха на 
фирмите, занимаващи се с износ. Двустранните споразу-
мения, влезли в сила през 2001 г., са двигателят на тър-
говските отношения с ЕС и улесняват мобилността. 

Отварянето на двустранните взаимоотношения се 
извършва постепенно и контролирано, дори и с новите 
страни-членки. 

Тесните връзки с ЕС са от решаващо значение за аб-
солютно всичко, което циркулира около туризма. Според 
швейцарските хотелиери  въвеждането на свободно дви-
жение на стоки и хора улеснява наемането на подходящ 
персонал за нуждите в сектора, в който 86% работниците 
са чужденци. 

ЕС - първият търговски партньор на Швейцария 
Износът е силата на швейцарската икономика, а Евро-

па - с пазарен дял от над 60% - е първият й клиент. Всеки 
ден се извършва търговия на стойност 1 млрд. швейцар-
ски франка с ЕС; 1 на всеки 3 франка от БВП е резултат 
именно от разширяване на двустранните споразумения, 
като се очаква това съотношение да нарасне още пове-
че. България и Румъния отчитат ниво на растеж с 5-6% 
годишно и търговията им с Швейцария се е увеличила 
средно с 15% през последните 5 години.
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От 1 до 4 фев-
руари се проведе 
39-тото издание на 
ISM - най-значими-
ят, най-големият и 
най-вълнуващият 
панаир за захар-
ни и шоколадови 
изделия в света. 
Несъмнено вълне-
нието и емоциите, 
предизвикани при 
разработката на 
нови продукти, са 
едни от най-важни-
те фактори за успе-
ха на сладкарската 
промишленост. 

Потребителски-
те предпочитания непрекъснато се променят, особено 
когато става въпрос за сладкиши и закуски. Последните 
маркетингови изследвания потвърждават, че продукто-
вите иновации, новите вкусове и формати, удобните и 
привлекателни опаковки допълнително стимулират пот-
ребителите при покупките. Между януари и ноември 
2008 г. е реализиран оборот от около 900 милиона евро, 
генериран именно от нови продукти, нови опаковки и 
нови вкусове чрез продажба на храни на дребно в дроге-
рии и бензиностанции. Това съответства на общия обем 
на продажбите от около 104 000 тона. Според пазарния 
анализатор Nielsen, близо едно на всеки десет евро от 
общия оборот се пада на именно на новите продукти. Но 
въпреки сложните понятия, консуматорите имат желание 
да получават ясна и коректна информация за продукта, 
който купуват. Посланието върху всеки продукт трябва 
да говори: “Ние няма какво да крием” и това е отразено 
както в сложните, така и в изключително изчистените 
опаковки. Екзотичните съставки като джинджифил, пи-
пер и чили от дълго време са завладели пазара, но сега 
те придават пикантен вкус и на марципана, бонбоните и 
дори на изделията от лакриция*. 

Акцентът вече не се поставя върху лозунги като “нис-
ко съдържание на мазнини, ниско съдържание на захар” 
или върху отбелязването на функционалните съставки, 
макар че препратки към здравословните хранителни 
ве щества в какаови зърна продължават да имат силен 
ефект. Тази година акцентът бе поставен върху продукти, 
произведени от естествени суровини. Отдава се все по-
голямо значение на използването на местни плодове и 
може да се очаква това да играе все по-голяма роля при 
търговците на дребно през следващите няколко месеца. 
Най-популярните плодове в момента са круши, боровин-
ки и праскови, а класическите продукти като орех и нуга 
изживяват възраждане. Отдава се изключително внима-
ние на традицията и автентичния вкус. Шоколадите могат 
да се представят дори и като произведения на изкуство-
то, дъвките да се продават като лайфстайл продукти. Тук 
ключова роля играе процесът на персонализиране на ма-
сово произвежданите изделия в миналото, както и пред-
лагането на лимитирани серии, свързани с определени 
рекламни кампании. 

В дните на ISM се проведе и съпътстващото изложе-
ние ProSweets - за опаковки, машини и  оборудване за 
сладкарската индустрия.

Тази година имаше и доста българско участие. 
Една част от фирмите бяха обединени на общ щанд, 
организирани и подпомогнати от Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малки и средни предпри-
ятия (Милмекс, Софкао, Пен Д’ор, Сладка къща “Ася”, 
Сладък път, Алпи, Американ поп корн), а други участ-
ваха със самостоятелни щандове – Победа, Дейзи шу-
гър, Мелбон, Евросток, Кармела 2000, Престиж 96. 

- водещият панаир се провежда отново 
и отново всяка година

* Лакрицовите бонбони са сладкарско изделие от брашно подпра-
вено с екстракт от корените на билката женско биле (Glycyrrhiza glabra), 
често и с анасоново масло. Лакрицовите бонбони се срещат по цял свят 
в различни разновидности: в САЩ най-разпространен е черният лакриц 
на ленти или тубички;  в Холандия и северните страни е популярен и со-
лен лакриц, който съдържа и нишадър;  във Великобритания се продава 
лакрицово асорти. Специфичният черен цвят на лакрица се подсилва от 
добавянето на въглен като оцветител. В САЩ, Великобритания и Австра-
лия се продава и продукт, известен като „червен лакриц“, който вместо с 
женско биле е с есенция на ягода или череша.

Кьолн, Германия
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31 март-3 април 2009 - Bakery - Pasta - Intersweets, 
Москва, Русия – Международно изложение за хлебар-
ство и сладкарство

2-4 април 2009 - Baltpiek, Гданска, Полша – Нацио-
нално изложение за хлебарство, сладкарство и сладолед, 
http://baltpiek.mtgsa.pl

1-4 май 2009 – Choco-Late, Бруж, Белгия – Шоколадов 
фестивал, www.choco-late.be

12-14 май 2009 - Bakery China, Шанхай, Китай – Меж-
дународно изложение за хлебарство и сладкарство,   
www.bakery-china.de

19-21 май 2009 - All Candy Expo, Чикаго, САЩ – Салон 
за сладкарската индустрия, www.allcandyexpo.com

21-23 май 2009 – Inter Bake China, Китай – Изложение 
за оборудване и суровини за хлебарството и сладкар-
ството, www.faircanton.com/interbake

7-9 юни 2009 – Snack and nut trade show, Берлин, Гер-
мания – 13-то международно изложение и конференция 
за снакс и ядки, www.snackex.com

9-12 юни 2009 – BREAD, Киев, Украйна – 14-то специа-
лизирано изложение за хлебарство, www.troyan.kiev.ua

18-20 юни 2009 - Sweet Eurasia Exhibition, Истанбул, 
Турция - изложение за шоколад, бонбони, сладкарски из-
делия, ядки, суровини, опаковки, www.sweeteurasia.com

23-26 юни 2009 - Modern Bakery, Москва, Русия – 15-
то международно изложение за хлебарство и сладкар-
ство, www.modernbakery-moscow.com

8-11 август 2009 – Bakery Indonesia, Джакарта, Индоне-
зия – Международно изложение за суровини и оборудване 
за хлебарството и сладкарството, www.bakeryindonesia.co

2-4 септември 2009 - International Sweet & SnackTec, 
Шанхай, Китай – Международно изложение за оборуд-
ване и опаковки за хлебната и сладкарска индустрия,     
www.sweetsnacktecchina.com

8-10 септември 2009 – Sweet Ukraine, Киев, Украйна 
- 15-то международно изложение за сладкарската индус-
трия, www.acco.ua/sweets

13-16 септември 2009 - Broodway, Белгия – Изло-
жение за хлебарство, сладкарство, шоколад и сладолед, 
www.kortrijkxpo.com

3-9 октомври 2009 - Iba, Дюселдорф, Германия – най-
голямото световно изложение за хлебарство и сладкар-
ство, www.iba.de

23-27 отомври 2009 - Mippp, Милано, Италия – 
Международно изложение за хлебарство, пица и паста,      
www.mippp.fi eramilanoexpocts.it

24-27 октомври 2009 - Dolc’е, Торино, Италия – 
Професионален салон за арт-сладкарство и шоколад,          
www.dolc-e.it

11-14 ноември 2009 – Булпек, София, България – 
Международно изложение за хлебарство и сладкарство

Предстоящи изложения

BIPEA (Bureau Inter Professionel d΄Edudes 
Analitiques) – Франция организира междула-
бораторни сравнителни ринг-тестове на:

- зърнени и производни продукти
- хранителни продукти
- околна среда – екология и замърсяване
BIPEA е създадена  през 1970 г. като неправителствена 

организация с нестопанска цел, членове на която са пре-
димно лаборатории в областта на селското стопанство, 
хранително-вкусовата промишленост и екологията. Има 
акредитация като доставчик за схеми за изпитване на 
пригодност от COFRAC.

Дейността на BIPEA в цифри:
- около 1 050 членуващи организации от различни 

сфери - индустрии, кооперации, администрация, изсле-
дователски центрове, доставчици на услуги, ведомства, 
местни служби и др.;

- 6 000 проби на месец с над 100 суровини 
- 5 000 експедиции на месец за 55 страни от цял свят 
- 60 000 пункта обработват данни всеки месец
Повече информация за организацията и за дейност-

та й можете да прочетете на нейната интернет страница: 
www.bipea.org.

BIPEA
6-14 avenue Louis Roche
F-92230 Gennevilliers, FRANCE
tel. : 33 (0)1 47 33 54 60; fax : 33 (0)1 40 86 92 59
e-mail: Cailontact@bipea.org

Международна конференция по зърното

Редовната конференция на Международния съвет по 
зърното ще се състои на 9 юни 2009 г. в Лондон. 

След миналогодишното рекордно представителство 
в пълен ход е подготовката на обширна програма, която 
ще включва доклади, оценяващи по нов начин съвремен-
ната ситуация в областта на зърното и маслосеменните 
растения. 

Конференцията съвпада с 60-годишнината на Меж-
дународния съвет по зърното, който е основан в Лондон 
през 1949 г. 

Рязкото спадане на цената на зърното през втората 
половина на 2008 г. на фона на засилена несигурност 
на световната икономика налага много по-задълбочени 
анализи на различните фактори, действащи в условията 
на днешната нестабилна конюктура. Участниците в кон-
ференцията ще могат да чуят мнението на авторитенти 
лица, както от индустриалните, така и от правителствени-
те кръгове и да се срещнат с представители на зърнения 
отрасъл от цял свят. 

Полезно е да знаете...








