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Повечето от производителите на хляб, коригират количе-
ството на използваната мая, за да могат да постигнат желаното 
от тях време за втасване и получаване задоволителен обем на 
готовите изделия. Но резултатите невинаги са предвидими, за-
щото съществува зависимост между процесите газообразуване 
и газозадържане. Хлебопроизводителите трябва задължително 
да вземат под внимание тази зависимост, за да оптимизират ко-
личеството на използваната мая. 

 Газообразуване и газозадържане
Количеството на отделящия се СО2 при ферментацията на 

тестото и изпичането му, зависи както от времето за протичане 
на тези процеси, така и от характеристиките и количеството на 
използваната мая. Газозадържането зависи от прилаганите ме-
тоди на обработка и използваните суровини. Но съществуват и 
редица други фактори, които влияят върху процесите газобра-
зуване и газозадържане, а именно:

• Високата температура при ферментация увеличава от-
делянето на въглероден диоксид, но намалява неговото задър-
жане. При ниските температури се получават силни теста, които 
втасват бавно, докато при високите температури тестата са сла-
би – ферментацията протича бързо.

• Водопоглъщане на брашното - по-голямата абсорбация на 
вода води до увеличаване количеството въглероден диоксид, но 
намалява неговото задържане. По-голямото количество вода 
прави маята по-активна, но редуцира съдържанието на глутена 
в тестото.

• Захарта увеличава газообразуването, ако се влага до око-
ло 5%, но при по-високи нива се намалява отделянето му , пора-
ди осмотичното налягане.

• Солта намалява отделянето на СО2, тъй като се увеличава 
осмотичното налягане, както при използване на повече захар.

• Калциевият пропионат намалява газообразуването, осо-
бено в по-кисели теста, с ниско pH.

• Протеините в брашното и добавеният глутен увелича-
ват газозадържането и ферментационната толерантност. 

• При здрава глутенова структура на брашното се осигу-
рява оптимално газозадържане, т.е. образуват се многобройни 
малки мехурчета, които задържат въглеродния диоксид. 

• Степента на окисление на ди-сулфидните връзки, също 
влияе върху газозадържането.

• Съдържанието на фибри и цели зърна редуцира газозадър-
жането. Фибрите възпрепятстват глутеновата структура да за-

държи отделилия се при ферментацията въглероден диоксид. 

 Зависимост между количество на маята и обема 
на готовото изделие

Графиката показва ефекта при промяна количеството на 
маята, използвана при производството на бял хляб. Пунктира-
ната линия е количеството на отделения въглероден диоксид 
и показва, че увеличаването на маята води до засилено газооб-
разуване. Непрекъсната линия е обема на крайното изделие и 
показва, че увеличаването на маята ( при различни дози) има 
различен ефект върху обема. В средата на графиката е показан 
оптимума (от 3,2% до 4,2% мая), при който с увеличаването на 
маята се увеличава и обема, докато при по-ниска доза – от 2,2 
до 3,2% мая и при по-висока доза - над 4,0% мая, няма никакъв 
ефект.

Увеличаването на маята не винаги води до увеличаване обе-
ма на крайния продукт, тъй като намалява възможността за га-
зозадържане. Условията, които влияят върху газозадържането, 
изместват кривата на зависимостта мая/обем наляво или надяс-
но, така че повече или по-малко мая в крайна сметка води до 
един и същ обем на крайния продукт. 

Зависимостта между количеството мая, обема и газообразу-
ването показва, че над 3,2% мая, газообразуването расте стре-
мително, обема също. Това е най-добрата работна зона. Над 4% 
мая обема пада, защото намалява газозадържането, което до го-
ляма степен зависи от качеството на брашното и преди всичко 
от неговата сила.

 Хлебопроизводителите могат с количеството на маята, да 
контролират обема на крайния продукт. 

Някои практически съвети за оптимизиране количеството 
на използваната мая в хлебопроизводството

• Изберете подходящата мая за вашето производство. Обик-
новено това е маята, която действа най-добре (дори и в малки 
количества) при производството на различни продукти.

• Определете времето за втасване. Изчислете максимално 
възможното време за втасване. 

• Определете количеството мая, необходима за втасване. 
Добавената мая в предфермента води до по-голяма активност, 
отколкото маята, добавена в главното тестото, а това е опреде-
лящо за получаване на по-голям обем на крайния продукт.

• Оптимизирайте количеството на маята. При работа с пред-
фермент се използва предварително разбита мая, за намалява-
не газообразуването и запазване характеристиките на проду-
кта. 

Помислете за процесите газообразуване и газозодържане, 
когато се правят корекции. Когато газообразуването е намале-

Използване на оптималното количество мая 
при замесване на хляб
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но, количеството мая влияе върфу ферментацията и обема на 
крайния продукт. Когато газозадържането е намалено, количе-
ството мая не е определящо, необходими са други добавки. 

Измерване на газообразуването и газазадържането
Взаимодействието между процесите на газообразуване и 

газозодържане е трудно измеримо. Ферментометрите измерват 
обемно получения въглероден диоксид, но не могат да измерят 
задържането му. С апарата Farinograph се определя реологията 
на тестото и съответно газозадържането при ферментация на 
тестото.

Апаратът Rheofermentometer на френската фирма Chopin 
Technologies е предназначен за измерване отделянето на СО2, 
водопоглъщателната способност на брашното, обема и настъ-
пилите изменения на тестото по време на ферментация. Освен 
за лабораторни анализи може да се използва и за непрекъснат 
контрол на производството. Във всеки момент кривата на из-
вършвания анализ може да се сравни с референтната такава, 
заложена в апарата. Незабавно могат да се оценят качествата 
на произвежданото в момента брашно, да се локализират евен-
туални дефекти и да се реагира своевременно.

Получените резултати от реоферментометъра могат за слу-
жат за т.нар. “управление” на ферментацията:

• Контрол на брашната - ферментационна възможност и ка-
чество на глутеновата мрежа

• Избор на подобрители и оценка на ефекта от тях
• Селекция на различни видове мая
• Анализът на кривите и получените резултати позволяват 

да се определи и дозира съответен подобрител на тестото.
Занаятчийските производители в Европа използват коли-

чества мая и условия на втасване, които са различни от тези в 
Америка. В някои от случаите причината за това са традицион-
ните продукти, които имат специфично производство, а в други 
- различията представляват просто още един начин за постига-
не на същия резултат.

Таблицата по-долу сравнява дрожди и устойчивост на данни 
на четири типично европейски продукта:

 

Франция Германия Дания Англия

BAGUETTE  MIXTBROT DANISH DR. ALLINSON*

Мая  2% 2% 5% 2%

Време за 
втасване  

4 часа 1 час 40 мин. 40 мин.

t° на 
втасване 

25,5°С 29,4°С 25°С 29,4°С

В САЩ температурите на втасване варират от 37,7 до 46°С.

Здравословният 
хляб 
на д-р Алинсон

В предишния материал стана 
дума за “Allinson bread”, затова ре-
шихме накратко да ви запознаем с 
неговия създател. Thomas Richard 
Allinson (1858 - 1918) е британски 
лекар, диетолог-реформатор, тър-
говец и журналист. Той е привър-
женик на идеята за консумацията 
на пълнозърнест “wholemeal” хляб. Името му днес се използва 
за обозначаване на популярния в Европа “Allinson bread”. Рецеп-
тата на оригиналния хляб Allinson е: 100% пълнозърнесто браш-
но, без добавка на  мазнини, по-малко мая и повече вода). 

През 1892 г. д-р Томас Алинсон създава първата си мелница 
и започва да произвежда пълнозърнести брашна с търговска 
цел. Той е страстен привърженик на здравословното хранене и 
е убеден, че храната влияе върху здравето на човека. 

Днес в Лондон продължава производството на хляб със за-
пазената марка “Allinson” (серия от тъмни пълнозърнести хля-
бове), които се отличават със своето качество и вкус. Използват 
се внимателно подбрани суровини, без да се влагат изкуствени 
аромати  и консерванти.

Пълнозърнест хляб  

Състав: пълнозърнесто пшенично брашно, вода, мая, пше-
ничен  глутен, сол, растителни мазнини, малцовово ечемичено 
брашно, оцет, овесено брашно, захар, соево брашно, емулгато-
ри: E471, E472e; млечнокисела закваска; аскорбинова киселина 
(витамин С).
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Хляб със слънчогледови и тиквени семки

Състав: пшенично брашно, вода, пълнозърнесто пшенично 
брашно, смес от семена и зърна (17%), флейкован пшеничен 
малц, слънчогледово (4,5%) и тиквено семе (3,5%), овесени 
ядки, флейкована пшеница, ленено семе, печена и натрошена 
соя, мая, растителни мазнини, пшеничен  глутен, пшенични три-
ци, сол, оцет, соево брашно, емулгатори: E471, E472e; ечемичен 
малц, дрождеви екстракти, аскорбинова киселина (витамин С).

Малцов хляб 
Специална смес от лимец, грис от ечемик, флейкована пше-

ница и ръжен малц придава характерния леко сладък малцов 
вкус. 

Състав: пшенично брашно, вода, зърнен микс-14% (флей-
кован пшеничен малц,  експандиран лимец, ечемичено браш-
но, ръжен малц, ечемичени ядки, пшенични флейки, ечемичен 
малц), мая, пшенични трици, пшеничен глутен, захар, сол, олио 
и растително масло, оцет, емулгатор: E472e; пшенично нишесте, 
соево брашно, аскорбинова киселина (витамин С).

Хранителна 
информация

Пълно-
зърнест

хляб

Хляб със 
семки

Малцов 
хляб

Препоръчи-
телна 

дневна доза 

Вид За 100g За 100g За 100g За възрастни

Калории 219 kcal 279 kcal 244 kcal 2000 kcal

Протеини 10.5 g 11.8 g 9.9 g 45 g

Въглехидрати 37 g 38.7 g 45.2 g 230 g

От тях захари 2.9 g 2.9 g 3.1 g 90 g

Мазнини 3.2 g 8.5 g 2.6 g 70 g

От тях насите-
ни мастни 
киселини

0.6 g 1.2 g 0.5 g 20 g

Фибри 7.1 g 5.2 g 5.2 g 24 g

Натрий 0.47 g 0.36 g 0.45 g 2.4 g

Сол 1.18 g 0.9 g 1.13 g 6 g

 Консултант: д-р инж. Магдалина Гаджева

Ценова стабилност 
на основните стоки 

Без ценови промени спрямо предходната седмица протече 5-та 
търговска сесия на Пловдивска стокова борса, проведена през пе-
риода 01-05.02.2010 г. Равнищата на предлагане на почти всички 
селскостопански култури продължават да са в границите 215-235 
лв./т без ДДС. Котировките „продава” на царевицата са между 225 
лв./т и 230 лв./т без ДДС. Докато на борсата в Будапеща сделки с 
царевица почти няма, цената й на западноевропейските пазари е от 
порядъка на 250-260 лв./т без ДДС, а на американските – напосле-
дък ценовия тренд е определено надолу – цената й вече е под 200 
лв./т без ДДС. Някои наблюдатели предполагат, че сривът на цената 
й в Чикаго може би се дължи на това, че търгуваната стока там е не 
„царевица”, а „ГМО-царевица”. От тази гледна точка борсовите екс-
перти считат, че ако ГМО-храните придобият широко разпростра-
нение, то нормално би било според пазарната логика чистите и ге-
нномодифицираните храни да имат различни борсови котировки. 
Предлагането на хлебната пшеница на Пловдивска стокова борса 
също е в тесни граници като царевицата, макар и на малко по-висо-
ко ниво – 230-235 лв./т без ДДС. 

Брашното се предлага на цени 366,67 лв./т без ДДС за тип 500, 
350 лв./т без ДДС да тип 700 и 250 лв./т без ДДС за тип 1150. Коти-
ровките „продава” на българското олио са между 1,65 и 1,70 лв./л 
без ДДС, а на вносното – 2,28-2,33 лв./л без ДДС.

Избран е нов знак за всички 
биологични продукти от ЕС 

На 8.02.2010 г. Европейската 
комисия официално обяви побе-
дителя в конкурса за лого на ЕС 
за биологичните продукти. През 
последните два месеца около 130 
000 души гласуваха по интернет, 
за да изберат новия символ за 
биологичните продукти измежду 
тримата финалисти. Спечелилият 
проект е дело на Душан Миленкович, студент от Германия, който 
получи 63% от всички гласове за своя знак „Европейско листо“. От 
1 юли 2010 г. „биологичният знак“ на ЕС ще бъде задължителен за 
всички предварително пакетирани биологични продукти, произ-
ведени в която и да е държава-членка на ЕС и отговарящи на съ-
ответните стандарти. Използването му за вносните продукти няма 
да бъде задължително. Ще бъде позволено да се поставят и други 
частни, регионални или национални знаци заедно със знака на ЕС. 
Регламентът за биологичното земеделие ще бъде изменен през 
следващите седмици, за да бъде включен новият знак в едно от 
приложенията. 

„Много се радвам, че вече имаме един „свеж“ знак на ЕС за би-
ологичните храни“, заяви Мариан Фишер Боул, комисар по земе-
делието и развитието на селските райони, която първа предложи 
да се организира конкурс за избора на знак. „Благодарение на този 
конкурс се повиши популярността на биологичните храни и сега 
ние имаме един знак, който ще бъде познат на всички. Символът е 
красив и елегантен и аз с нетърпение очаквам времето след месец 
юли тази година, когато ще можем да си купуваме продукти с този 
знак.“ 

Знакът бе избран в резултат на общоевропейски конкурс, в 
който участие можеха да вземат студенти, изучаващи изкуство и 
дизайн. Представените близо 3 500 проекта бяха разгледани от 
международно признато жури. 

Знакът „Европейско листо“ изобразява звездите, символизира-
щи ЕС, във формата на листо на зелен фон. Това е пряко въздейст-
ващ символ, съдържащ две ясни послания: Природата и Европа. 
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Комплектна система Mixolab 
с три програми за анализ на брашно 

1612 София, ул. Ворино № 15
тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90
e-mail: astelbg@nat.bg; www.astelbg.com

Mixolab се използва за контрол на качеството на суровини-
те, тъй като се базира на пълния анализ на брашното, на негови-
те съставки и на техните взаимодействия:

- Mixolab Standart – използва се за подробен и стандарти-
зиран анализ на продуктите и развитието на многобройни про-
гнозни модели

- Mixolab Simulator – позволява да се получат фаринограф-
ски стойности (абсорбция на вода, време за получаване на 
тесто, стабилност и отпускане). Така системата Mixolab System 
оговаря на всички нужди – от R&D с Mixolab Standart до рутинен 
контрол с Mixolab Profi ler.

Mixolab Simulator позволява една динамична връзка с кла-
сическите методи, използвани за измерване поведението на 
тестото по време на месене.

CHOPIN Technologies прави нововъведение със системата 
Mixolab System, което позволява да се осъществява прецизен 
анализ на качеството на брашната (например за подобрение). 
Системата дава също възможност и за разработка на прогнозни 
модели, осигурява пълен контрол на качеството и лесна интер-
претация на получените резултати - всичко това само в един 
апарат!

- Mixolab Profi ler е инструмент за интерпретиране на кри-
вата, получена от Mixolab Standart. Той позволява да се превър-
не кривата в една поредица от 6 оценки, от 1 до 9, определящи: 
възможността за абсорбция на вода, поведението при месене, 
силата на глутена, вискозитета при загряване, амилазната ак-
тивност и възвръщането. 

Фирмите АСТЕЛ и CHOPIN Technologies канят всички свои настоящи и бъдещи клиенти 
на щанда на фирмата (Hall 3 E 091) по време на специализираното изложение EUROPAIN – 
Париж от 6 до 10 март. На 7 март сутринта ще бъде организирана специална презентация на 
най-новите разработки на фирма CHOPIN Technologies за българските посетители на изложе-
нието. Ще бъде представен нов софтуер за апарата Mixolab с нови приложения – за анализ 
на ориз, царевица, убодена пшеница, натрошена пшеница, както и за първи път апарата 
Infraneo Junior с много добро съотношение между качество и цена. ОЧАКВАМЕ ВИ!

Апаратът е предназначен за измерване отделяния СО2, 
непромокаемостта, обема и настъпилите изменения на 
тестото по време на ферментация. Освен за лабораторни 
анализи може да се използва и за непрекъснат контрол на 
производството. 

Апаратът дава големи възможности и голяма гъвкавост при 
работа:

• Издава се индивидуален протокол за всеки анализ
• Възможност за връзка с компютър и свързване в компю-

търна мрежа, контрол и проследяване на опита от разстояние
• В паметта може да се вкара информация за 20 клиента и 8 

протокола
• Възможност за създаване на собствени протоколи (различ-

ни от тези на Chopin заложени вече в паметта) и избор на раз-
лична базисна температура

• Визуализиране с криви на текущия анализ
• Разпечатване на резултатите на език по избор – от възмож-

ни 16.
Намира приложение при производството на:
• брашно
• хлебни и сладкарски изделия
• подобрители
• мая

Реоферментометър F3  
Универсален апарат за определяне ферментационните качества на тестото
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Представете си, че имате малка хлебопекарна в центъра на 
голям град, около вас има множество офиси, а хората в тях из-
ползват социалната мрежа Twitter*. Сега си представете, колко 
щастливи биха били клиентите ви, ако получаваха съобщение 
всеки път, когато излизат печивата ви от пещта. Така, всеки же-
лаещ, може да знае в кой момент ще намери топъл хляб или 
пресните закуски в любимата му хлебопекарна.

Това всъщност е вече реалност, не в България, но е въпрос 
на време или напредничаво мислене на някой български хле-
бар. Първата такава джаджа, под името Bakertwitt* /Бейкърту-
ит/, е поставена в Лондон в кафе-пекарната Ейбион, която вече 
има над 1600 абоната в Twitter.

Как работи?
Инсталира се устройството Bakertwitt в пекарната ви, на-

стройва се според видовете ви продукция и всеки път, когато 
излезе от пещта някое печиво, пекаря завърта бутончето, като 
показва какво е изпекъл, сигнала се изпраща до компютъра 
ви... и готово, всеки абонирал се да получава съобщения през 
Twitter, узнава в този момент какво ухае от рафта.

Екипът на Хлебарство Бг направи проучване и откри, че та-
кова устройство може да бъде направено и в България, защото 
основните хардуерни компоненти имат представител в страна-
та - Магазин Роботев. Свързахме се с тях, а те ни увериха, че при 
интерес, могат да изработят и програмират такова устройство, 
което да изпълнява функции на Bakertwitt. Остава с интерес да 
проследим, дали находчиви хлебопроизводители в България, 
ще намерят употреба на тези интернет иновации.

За да се свържете с Магазин Роботев се обадете на телефон 
0898 474530 или им пишете на имейл: robotev@robotev.com

*Twitter е безплатна социална мрежа и микро-блог услуга, 
която позволява на потребителите да изпращат и четат статус 
съобщения, познати като туийтове. 

Туийтовете са текстово-базирани съобщения с размер до 
140 символа и се получават от другите потребители - известни 

като последователи, които са се абонирали за тях. Повече ин-
формация на www.twitter.com

* Bakertwitt - повече информация за устройството и видео, 
може да намерите на специализирания сайт - http://bakertweet.
com/

* Уеб сайта на Магазин Роботев - http://www.robotev.com/
автор: Виктор Влаеску, Хлебарство БГ, www.hlebarstvo.bg

Джаджа, която казва на клиентите ви, кога сте 
извадили хляба от пещта

ПРОДАВА СЕ ЧИСТО НОВ ШОК ФРИЗЕР, модел "Мистрал" на холандската фирма КОМА (www.koma.
com). Съчетание на ултрамодерна технология за възможно най-бързо охлаждане/замразяване и енер-
госпестяваща система. Лесен за почистване и изцяло съобразен с всички HACCP изисквания. Различни 
режими на програмиране в зависимост от нуждите. Подходящ за всякакви продукти. Може да се из-
ползва от полу-индустриални хлебоприозводители, хотели, ресторанти и кетеринг фирми. Техническа 
информация: Вместимост: две колички (50x60x160cm), температурен режим: -35°С/+15°С, захранване: 
415V-3 фазен-50Hz. Необходимо пространство за вграждане: височина 2400 мм, ширина 1660 мм, дъл-
бочина 1360 мм. Цена 23 000 EURO.

За повече информация: 0888 800 655
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Кетърингът е бизнес, в който приготвяте, представяте и сер-
вирате страхотна храна (която задължително опитвате по време 
на нейното създаване), след което грациозно, но скромно прие-
мате похвалите и комплиментите в края на мероприятието. Все-
ки гост иска да знае кой е човекът, доставил храната, и всички си 
вземат от визитките ви. Репутацията на фирмата-доставчик се 
разпространява незабавно (все още думите предавани от уста 
на уста са най-добрата реклама) и телефонът ви звъни непре-
къснато. Хората молят кетъринг фирмата да им резервира дати. 
Звучи като напълно изгоден бизнес.

Наистина ли обаче е толкова лесно? За човек, който не се е 
сблъсквал с дейността на кетъринг фирма преди, този сценарий 
звучи идеално – перфектен начин да си изкарваш хляба, като 
при това се забавляваш. Това е основната причина, поради ко-
ято много хора започват да се занимават с кетъринг като нова 
бизнес авантюра на пълен или на почасов работен ден.

Преди да се заемете с вашия нов бизнес, добре е да знае-
те, че, за да стартирате успешно е необходим набор от основни 
знания и умения, които човек трябва да притежава. За да успее-
те като доставчик на храна, трябва да умеете да планирате и ор-
ганизирате, да разрешавате различни проблеми, да бъдете от-
личен готвач и творец едновременно, да притежавате усет към 
представянето и външния вид на храната. Някои от уменията в 
кетъринга можете да придобиете лесно – необходимо е един-
ствено практика, други умения са просто вродени. Вие сте този, 
който сам трябва да реши, колко от тези умения притежавате, 
къде са слабите ви места и как можете да разрешите възник-
налите проблеми. Ако ръководите достатъчно голяма фирма за 
кетъринг, не е необходимо да знаете всичко, но някой от екипа 
непременно трябва да притежава уменията, които ви липсват. 
Ако обаче искате да откриете малка фирма, често ще се налага 
да вършите цялата работа сами.  

Преди да споменете пред своите потенциални клиенти за 
новите кетъринг услуги, които предлагате, трябва да сте напъл-
но уверени в своите възможности. Разбира се, че ще се учите 
от провалите и грешките, а също и от всекидневния опит, раз-
вивайки бизнеса си, но ще минат години преди да станете екс-
перт.

Дори и когато бизнесът ви се е разрастнал достатъчно, за 
да наемате работници, които да изпълняват различните задачи, 
свързани с организирането на една пищна сватба например, ва-
шият опит в различни области ще ви помогне да бъдете по-до-
бър мениджър, по-добре да оценявате работата на персонала и 
да бъдете по-полезен в координирането на мероприятието.

В наше време клиентът очаква отлично обслужване. Различ-
ни изследвания са доказали, че клиентите предпочитат фирма-
та, която предлага много добро обслужване дори пред фирми с 
по-добро качество и по-ниски цени на своите продукти. Кетъ-
рингът е бизнес, съсредоточен изцяло в обслужващата сфера, и 
ако успеете да предложите отлично обслужване, вашата фирма 
ще успее. 

Предимството на кетъринга се крие в това, че в съвре-
менния свят на супермаркети, хипермаркети и универсални 
магазини, той е един от малкото видове бизнес, където малко 
означава лично и именно въз основа на това свое качество е 
конкурентоспособен.

От юридическа гледна точка фирмите, които предлагат ке-
търинг услуги, в голямата си част са малки и средни предприя-
тия. Много малка част от предприятията в този бранш са голе-
ми. Големите фирми за кетъринг обикновено предлагат масови 
продукти, например храна в самолетите. Заради огромното 
количество храна, което трябва да се произведе и достави, най-
често се правят компромиси с качеството. Има, разбира се, и 
изключения.

Какво можете да очаквате, избирайки кетъринга за ваша ос-
новна дейност? Накратко: дълги часове работа и малка печалба, 
поне в началото. След като бизнесът ви потръгне, печалбите по-
степенно ще се покачват, а броят работни часове ще намалява.

В кетъринга има и много светли аспекти. Ако не беше така, 
бизнесът нямаше да се радва на толкова почитатели. Той е раз-
нообразен, рядко е монотонен и, макар че понякога има много 
рутинна работа за вършене, все едно присъствате на един без-
краен купон, който при това ви носи и добри доходи, ако плани-
рате разумно работата си. 

“Човек, който се занимава с кетъринг, има право на личен 
живот, различен от бизнеса... Оставете време за себе си. Изто-
щението е по-лошо от банкрута” – това е едно от 10-те пра-
вила на Майк Роман, президент на Кетърсорс, престижна обра-
зователна институция в сферата на кетъринга със седалище в 
Чикаго. Безспорно това правило може да се отнесе към всеки 
един бизнес.  

Книгата на Джордж Ердош “Кетърингът – организиране и 
управление” е предназначена за тези, които искат да започнат 
своята дейност с минимални финанси и оборудване и с ограни-
чен, но ефективно работещ персонал. Насочена е и към онези, 
които искат да разберат какво да научат, как да придобият опит 
и кога да кандидатстват за бизнес лиценз.

Кетъринг – организиране и управление
Джордж Ердош
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Специализирана литература

• СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС (организиране и функцио-
ниране на сладкарската работилница) – формат А4, 446 стр. -  цена 
44.70 лв. с ДДС

• СЛАДКАРСТВО – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ШОКОЛАДЪТ – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕ – формат А5 – 

цена 9 лв. с ДДС
• РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ 

ИЗДЕЛИЯ (суровини, рецептури, технологии) – формат А5, 256 
стр. – цена 18 лв. с ДДС

За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. 
Доставка с наложен платеж по пощата или с наложен платеж по 

куриер за ваша сметка.

• СЛАДКАРСТВО ОСНО

КУЛИНАРЕН РЕЧНИК 
НА 6 ЕЗИКА 
– български, немски, френ-
ски, английски, италиански, 
испански – формат А5, 288 
стр., цена 23 лв. с ДДС.

КЕТЕРИНГЪТ – ОРГАНИЗИРА-
НЕ И УПРАВЛЕНИЕ (планиране 
и организиране, оборудване и 
инструменти, меню, изгражда-
не на имидж, ценообразуване 
и др.) – формат А4, 248 стр., 
цена 23,90 лв. с ДДС.

PAZZI PER CIOCCOLATO – 
луксозно издание с твърди кори-
ци (на италиански език) - 112 стр. 
с изпитани рецепти за напитки с 
шоколад, торти, дребни сладки, 
десерти, бонбони – 45 лв. с ДДС

РС (организиране и функцио

София, Варна, Пловдив, Габрово, Перник 
и гара Елин Пелин с детски площадки от 
„Белла България” през 2010 г.

„Белла” зарадва пловдивчани с гигантска 
баница по случай Бабинден

Баница с тегло половин тон бе атракцията на тържествата 
в Пловдив по повод Деня на родилната помощ - 21 януари. За 
първи път в града под тепетата Бабинден се отбелязва с праз-
ничен концерт. 

Въпреки студеното време,  пловдивчани изпълниха площад 
„Стефан Стамболов” пред сградата на общината, за да чуят изпъл-
ненията на ансамбъл „Тракия” и певческа формация за стари град-
ски песни „Пловдивски ритми”. Но най-вече те бяха привлечени 
от аромата на прясно изпечената баница, приготвена от „Белла 
България”. Разделена на 3125 парчета по 160 г, тя бе замесена от 
190 кг брашно,  200 кг сирене, 75 кг маргарин и 4 кг сол.  

Над 50 000 са гласувалите на сайта на проекта „Повече си-
гурни места за щастливи игри” www.mestazaigra.bg, който се 
реализира от хранителния холдинг „Белла България”. Първият 
етап приключи на 1 февруари, когато станаха известни пече-
лившите шест града, в които компанията ще изгради по една 
детска площадка през тази година. Това са София, Варна, Плов-
див, Габрово, Перник и гара Елин Пелин. 

Жителите на тези градове ще трябва отново да дадат своя 
глас – този път за място, където ще бъде изградена спечелена-
та от тях детска площадка. Гласуването ще бъде подновено в 
средата на февруари, след като съответните общини определят 
възможните местоположения, сред които посетителите на сай-
та ще могат да избират. 

Конкуренцията между гласуващите бе много оспорвана до 
последните минути. Затова компанията ще даде утешителни 
награди на класиралите се на четвърта позиция в двете групи 
– Добрич и Раднево. Компанията се ангажира да освежи боята 
на съоръженията в съществуваща детска площадка във всеки 
от двата града.

„Белла България” обяви официално старта на своя про-
ект „Повече сигурни места за щастливи игри” в края на 
декември миналата година. Организаторите съзнават колко 
голяма е нуждата от подобни съоръжения и затова са планира-
ли социално отговорната иницианива като дългосрочна. Така 
неуспелите от първия път родители ще имат възможност през 
2011 г. да се включат отново в конкурса. Изграждането по шест 
площадки годишно ще продължи, докато има желаещи, които 
гласуват на сайта на проекта. Площадките са проектирани в 
съответствие с европейските и националните изисквания за 
безопасност. Освен това те ще бъдат построени от качествени 
материали, устойчиви на атмосферни влияния и агресия. 

От откриването на пилотната площадка на „Белла България” 
в пловдивския квартал „Тракия” на 1 юни миналата година про-
ектът на компанията среща сериозна обществена подкрепа. Зад 
него твърдо застават Движението на българските майки, Нацио-
налната мрежа за децата и Асоциация „Родители”. 
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Световната си слава виенските кафенета получават в пе-
риодите на смяна на вековете, когато стават любимо място за 
срещи на литератори, художници и артисти. Бохемата винаги е 
имала свои предпочитания, формирани от променящите се арт 
вкусове. В тези години се раждат и австрийски разновидности 
на кафето - от „Мария Терезия” през „Моцарт” до знаменития ви-
енски меланж, който само според непосветените прилича мно-
го на италианското капучино. В истинските кафенета се сервира 
храна по всяко време, а специфичната задушевна атмосфера се 
дължи на постоянните гости. Един меланж, няколко такта на пи-
аното и животът отново показва най-хубавите си страни. Щраус, 
Лехар и Шопен са предпочитания репертоар на пианистите. 

Историята на виенските кафенета е неизменно свързана с 
прочутите виенски торти. Предприемаме пътуване в тайните на 
най-известните торти по света, пътуване  между трите най-из-
вестни виенски сладкиши, създадени, за да задоволяват взиска-
телния вкус на принцове и аристократи. Тортата „Sacher” оставя 
дълбока следа в историята на града, за да може днес да бъде  
равнозначна на останалите изкуства - изобразително изкуство, 
скулптура, архитектура. Гастрономическият аспект се превръ-
ща в символ на превъзходство за цял един град. Във виенските 
кулинарни книги от 16 и 18  век могат да се намерят повече ре-
цепти за сладкиши, отколкото за месо, странен навик, още пове-
че, че сладкишите са били привилегия на богатите класи. 

1832 г. е! Европа току-що се е отърсила от Френската рево-
люция и Наполеон. Виена е столица на Австро-унгарската импе-
рия, аристократичен град, богат, модерен и образован, истин-
ски център на европейската култура, където нощите минават 
между мелодиите на валсовете на Моцарт и звъна на шампан-
ското,  с елегантни карети по крайбрежните булеварди на Дуна-
ва, свидетел на разкош и грандиозност.

Торта „Сахер”
В двора на австрийския принц-канцлер Метерних, работи 

младият сладкар Сахер. Метерних е бил известен със своята ла-
комия и изтънчен гурмет, любител преди всичко на шоколадо-
ви сладкиши. Сахер почти всеки ден бил принуден да измисля 
някакви нови вариации. Шоколадова торта с бадеми, шоколад 
и ром, шоколад и кестени и какво ли още не, без това обаче да 
„трогне” истински неговия шеф. Така един ден се ражда лека и 
фина торта - тортата Sacher, където блат, получен от брашно, 
яйца, захар и шоколад, се намазва с кайсиев мармалад. Тортата 
има превъзходен вкус, който може да се усети още от първата 
лъжичка.  Изключително просто, но съвършено!

За първи път Метерних остава изключително доволен и 
не престава да сипе комплименти към младия майстор-слад-

По пътя на известните сладкиши във Виена 

кар. Тортата за кратко време придобива популярност в цяла 
Виена, дотолкова, че да получиш покана за дома на Матерних 
(за да опиташ прословутата торта), се е считало за цяла при-
вилегия. През 1886 г. заедно със сина си Едуард, Сахер отваря 
деликатесен магазин и един хотел. Той се превръща в един от 
най-търсените във Виена, посещаван често от благородници, 
висши военни, артисти и короновани особи, които доприна-
сят за известността по цял свят  на тази толкова лека и вкусна 
шоколадова торта. Оригиналната рецепта до днес ревниво се 
пази от собствениците на хотел „Sacher” в центъра на Виена. В 
хотела има и специализиран магазин, в който ще ви предложат 
различни вариации на прочутата торта, опаковани изискано и с 
финес, които да подарите на любимите си хора. Освен във Вие-
на оригиналните кафе сладкарници „Sacher” можете да посетите 
в Залцбруг, Инсбрук и Гранц.

Тортите „Империал” и „Франц Йозеф”
Във Виена има още два големи хотела с принос към слад-

карското изкуство. Там още две известни торти пазят ревниво 
тайните на своите рецепти. Хотел „Империал” има своята торта 
„Империал”, а хотел „Реджина” – тортата „Франц Йозеф”. Хотели-
те  стават  място за производство на сладкарски изделия, след 
упадъка на Хабсбургската империя, когато приютяват сладкари-
те, работещи преди това в благородническите фамилии. Хотел 
„Империал” е един от най-добрите във Виена по онова време, 
с фрески по таваните,  с картини от стари майстори по стените, 
обзаведен с антикварни мебели и кристални полюлеи. Тортата 
„Империал” е била създадена от майстора-сладкар на импера-
трица Сиси. Разказва се, че е била предпочитаната й торта. Ще 
се опитаме да ви я опишем – пластовете на паста „маргарита” 
се редуват с бадемова паста и шоколадов крем. Тортата е фи-
лирана с шоколадова заливка и марципан, декорирана с кръг-
чета млечен шоколад. Хотел „Реджина”  е обявен за национа-
лен паметник и е място, където се съхранява колекция от 230 
оригинални щампи от виенския барок. Тортата „Франц Йозеф” 
е наречена на импература, който успява да се спаси от атентант 
срещу него близо до Максмилианплатц, където днес се издига 
хотела. За да поздрави императора по този случай, дворцови-
ят сладкар създава тортата. Тя е съставена от три пласта, всеки 
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Великденско агънце

Производство:

Всички продукти се разбъркват 1 мин. на бавна скорост. 

Формата се намаслява и се поръсва с галета. Масата се 

разпределя в долната част на формата и се затваря с горната 

част. Пече се на средна температура на отворена клапа. След 

изстиване се поръсва с Виенски сняг (Сладко и бяло) и се 

декорира.

 1,000 кг Виенски рур микс
 0,600 кг вода
 0,400 кг масло (втечнено)
 0,100 кг нишесте
 0,100 кг захар
 2,200 кг Обща маса

Време на замесване: 1 мин. бавно

Порциониране: форма 20 х 14 см - 1,0 л. около 0,450 кг

 форма 25 х 18 см - 1,8 л. около 0,750 кг

Температура пещ: 170 - 190 °C

Време печене: 35 - 45 мин. (в зависимост от теглото)

Великденско агънце Великденски козунак

Производство:

Замесва се средно меко тесто. Оставя се да отлежи 15 мин. 

след  което се добавят стафидите и бадемите на бавна 

скорост. Отново се оставят да отлежат, оформят се по желание 

и се слагат да ферментират. При 3/4 от ферментацията се 

намазват с Гланц. Преди да се сложат в пещта се посипват с 

Декоративна захар или бадеми. Пекат се без пара.

 10,000 кг пшенично брашно
 1,000 кг Козомакс специал
 4,500 кг вода (количеството зависит от качеството на брашното)

 0,700 кг мая
 1,000 кг масло / маргарин
 1,200 кг захар
 3,000 кг стафиди (накиснати в ром)
 0,800 кг бадеми (филирани)
 0,040 кг Есенция „Ром“
   0,020 кг Цитробела
 22,260 кг Обща маса

Време на замесване: 5 - 7 мин. бавно

 6 - 8 мин. бързо

Температура  тесто: 27 - 29 °C

Отлежаване: 2 х 15 мин.

Порциониране: 0,450 кг

Температура  пещ: 180 - 190 °C

Време печене: 35 мин.

Великденски козунак

Великденски предложения

Приятни изненади за Вашите клиенти!

намазан с смес от шоколад, орехи и 
бисквити, залети с нежен шоколадов 
крем и лешници. По средата се слага 
мек марципанов пласт и сушени сли-
ви, накиснати в портокалов ликьор, 
които допринасят за създаването на 
богатия вкус. Гланцовата заливка е от 
шоколадов фондан.

Торта  „Моцарт”
Разбира се, Виена не може да не 

нарече поне един сладкиш в знак на 
уважение на най-известния музи-
кант – това е тортата „Моцарт” в ка-
фене „Ландтман”, едно от най-старите 
в столицата. Преди 125 години то е 
било разделено на два салона, един 
голям салон, където мъжете пушели, 
обсъждали светските и политически 
новинии и прелиствали вестниците, 
и един друг - с гипсови орнаменти, 
където под звуците на пиано, дамите 
убивали времето, пиейки кафе и по-
хапвайки “kpferl” (вид кроасан) или 
торта  „Моцарт” на базата на крем от 
шам-фъстък, кайсии и шоколадов мус. 
Истинската рецепта се пази в дълбока 
тайна и малцина имат достъп до нея. 
Днес сладкарница „Ландтман”  е пред-
почитано място за покупка на сладки 
сувенири и е обявена за национален 
паметник. Между постоянните му кли-
енти в миналото са Зигмунд Фройд,  
Марлене Дитрих, Роми Шнайдер, Бърт 
Ланкастър, а в днешни времена е мно-
го посещавано от известни актьори, 
политици и университетски препода-
ватели.

Торта  „Линзер”   
Сладкишът взима своето име от 

главния град на региона, Линц, раз-
положен на десния бряг на Дунав. Съ-
ществуват много варианти на тази ре-
цепта: със или без бадеми, използване 
на череши вместо френско грозде и 
дори шоколад. За предпочитане оба-
че е класическата рецепта  - с бадеми 
и касис или мармалад от червени бо-
ровинки. Тортата, на базата на марма-
лад и бадеми, е създадена през 1822 
г. от хлебаря Конрад Вогел. След това 
много сладкарници  „припознават” 
старата рецепта и предлагат на свои-
те клиенти да опитат прочутата торта, 
известна вече и в много други страни. 
Ето и част от тайните.

Нарежете маслото на парченца, 
след това смелете обелените бадеми. 
Смесете брашното с маята и след това 
добавете захарта и яйцата, накрая 
маслото и бадемите. Месете бързи-
чко, докато се получи по-скоро меко 
тесто (ако е нужно може да се добави 
брашно). Оставете тестото да почива в 
хладилник за около 1 час. Намажете с 
масло формата и изсипете около 2/3 

Разширяване на личния 
състав в Бакалдрин 
България

Считано от 4 Януари г-н Емил Василев 
пое длъжността „Търговски директор” 
при Бакалдрин България със седалище в 
София. Емил Василев пое управлението 
на бизнеса и ръководи 11 служителя на 
Бакалдрин България. С увеличаването на 
персонала, Бакалдрин България продъл-
жава досегашния си успешен път. Бакла-
дрин, широко известен като изобретате-
ля на KornspitzR, е водещ производител 
на подобрители за хляб в Австрия и ра-
боти успешно в над 80 страни.
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от тестото, след това намажете (включително и стените на фор-
мата) с желе от френско грозде или мармалад от боровинки. От 
останалото тесто върху набрашнена повърхност оформете тън-
ки фитили и ги наредете във вид на мрежа, намажете ги с разбит 
жълтък преди печене. Сладкишът се пече в затоплена фурна 
при 190° C за около 45 минути. Преди да сервирате го поръсете 
с пудра захар. Тази торта е по-вкусна ако се остави да престои и 
се консумира на следващия ден или след няколко дни.

Кафенетата на Виена са известни в цял свят, дори някой бе 
казал, че да се „пие кафе” е основният спорт, практикуван от ав-
стрийците. Този навик е доста стар, още от 1683 г., когато турци-
те са пред портите на града.

Старото кафене „Герстнер” е  известно с прекрасните си бон-
бони и сладкиши по класически рецепти, в което виенчани поч-
ти винаги се отбиват, когато отиват на гости. Много популярни 
са сладкарниците от веригата „Аида”, с добри цени и традици-
онни сладкиши. 

В сладкарница „Демел” могат да се опитат едни от най-вкус-
ните дребни сладки както и прочутата „Сахер” торта. От години 
във Виена се спори кой я приготвя по истинската рецепта - 
сладкарницата на хотел "Сахер" или сладкарите в "Демел". Няма 
лошо, ако се пробва и на двете места. 

Ягоди, потопени в шоколад - черен и бял, могат да се опитат 
в кафенето „Слука”, те винаги са придружени от чаша студено 
шампанско. В случай, че искате да хапнете десерт можете да оп-
итате щрудела им с вишни. Макар че виенската класика е този 
сладкиш да бъде приготвян с ябълки, сезонът позволява малки 
волности.

Във Виена всичко се обсъжда на кафе и в кафене. Казват, че 
традицията на общественото пиене на кафе се появила не тол-
кова от разкоша, който впечатлява в този град, колкото от недо-
имъка. Повечето виенски жилища били тесни, мрачни, с общи 
тоалетни на етажа, така че хората предпочитали да се срещат 
извън домовете си. И къде... къде... в кафенето. Нещата много са 
се променили, но култът към кафето остава и до днес, а то не е 
с нищо по-различно, отколкото в други градове. Дори австрий-
ската столица си има  ден на кафето -1 октомври, когато над 60 
кафенета предлагат безплатно кафе и сладки за своите посети-
тели. По поповод на разнообразието от видове кафе във Виена 
се разказва следния виц: “Едно мокачино, едно лате макиато и 
едно кафяво” - поръчал клиентът. Келнерът стриктно си записал 
поръчката, отишъл до бара и викнал: "Три кафета, моля."

А ето и малка част от разнообразието:
• leiner Schwarzer - еспресо • Kleiner Brauner - еспресо 

с мляко • Grosser Brauner - двойно еспресо с малко мляко • 
Melange - дълго еспресо с мляко • Franziskaner - лек меланж 
със сметана и шоколад • Kapuziner - черно кафе с малко мляко • 
Einspaener - еспресо, сервирано в стъклена чаша, със сметана • 
Fiaker - Einspaener, кафе към коeто се добавя ром.

Пакетна цена: 500 евро.
Цената включва: Самолетни билети София-Виена-София, ле-

тищни такси, наем на автобус за вътрешните трансфери за 3 дни 
(Виена-Линц-Виена), 2 нощувки във Виена, 2 нощувки в Линц, полу-
дневна обиколка на Виена с екскурзовод на български език, вход 
за двореца Шонбрун, хотелска застраховка, туристическа такса и 
застраховка Асистанс за 10 000 евро.

Цената е валидна при минимум 18 души. 
Краен срок за записване и плащане - 15 март 2010 г. 
След тази дата цената се оскъпява поради промяна в цената на 

самолетния билет!

Пътуване в света на 
професионализма!

Списание “Кафе пауза...” и фирма “Backaldrin – България” ви 
предлагат няколко дни на неповторимо изживяване през април, 
потапяйки се в атмосферата на Виена и докосвайки се до профе-
сионализма на най-известните майстори-сладкари в австрийската 
столица. Пътешествието в света на професионализма ще продъл-
жи с посещение на специализираното изложение по хлебарство 
и сладкарство OBA&OKONDA във Велс от 24 до 27 април, както и 
посещение на “Дома на хляба” на фирма Backaldrin в Аспен. Повече 
информация за изложението можете да получите на неговия сайт 
www.diegenuss.at, а информация за фирма Backaldrin на сайта www.
backaldrin.com

Програма на пътуването:
23 април – Отпътуване от София за Виена. Обиколка на Виена и 

посещение на двореца Шонбрун. Нощувка.
24 април – Посещение на виенски сладкарници. Свободно вре-

ме. Нощувка.
25 април – Отпътуване за Велс и посещение на изложението 

OBA&OKONDA. Свободно време. Нощувка в Линц.
26 април – Посещение на “Дома на хляба” на фирма Backaldrin 

в Астен. Запознаване с новите продукти и технологии на фирмата. 
Нощувка в Линц.

27 април – Отпътуване за Виена и след това за София.  

За контакти:
сп. “Кафе пауза...” – 0884 673 836 – Йорданка Найденова
фирма “Backaldrin – България” – 02/962 36 32, 0887 419 665 – Мария 
Ласкова

Пътуването се осъществява с любезното 
съдействие на Backaldrin – Австрия!
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В края на януари и началото на февруари се проведоха два 
интензивни курса по декорации на торти, организирани от фир-
ма “Надежда Костадинова” – Монтана, в който се включиха 19 
сладкари. Отново демонстратор бе Карън Гобъл от Великобри-
тания, която през лятото на миналата  година обучаваше курси-
стите в изработката на изящни захарни цветя.

Основните теми тази година бяха: отливане на айсинг, рабо-
та с тюл и айсинг, бродерия с четка, английска бродеря с айсинг, 
дантела с айсинг, изтеглян айсинг, филиграни и орнаменти от 
айсинг, щприцовани цветя и фигури от айсинг, диви цветя от за-
харна маса, модерни тенденции в сватбените торти – техника на 
сглобяване на крива торта и черно–бяла торта.  

Важно е да се отбележи, че айсингът като материал за рабо-
та има три предимства, които трябва добре да бъдат оценени 
от всички сладкари - ниска себестойност, много е лесен и бърз 
за работа и декорациите, направени с него могат да издържат 
дълго време (могат да бъдат изработени предварително). И ос-
тава само придобиването на умения за работа с този благодатен 
материал. 

В България от тези техники основно са познати като щприц-
ването на цветя и изработката на елементарни декорации от ай-
синг. Разбира се, между производителите има и изключения. 

Както се вижда от снимките и от мнението на Карън Гобъл 
участниците в курса са се справили много добре, като се има 
предвид, че това е обучение за придобиване на практичес-

ки умения. Затова може да се 
види, че и върху макетите има 
различни декорации и техни-
ки. 

Изящни декорации с айсинг
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Фирма “Алма Либре” кани всички свои клиенти на презента-
ции на продуктите на партньорските фирми по време на специ-
ализираното изложение “ARTOZYMA” на 6 март 2010 г. в Солун:

10.30 ч. щанд “Stelios Kanakis”. Тема: „Съвременни европей-
ски сладкарски тенденции в сладкарството”. Презентация на 
български език - дегустация. 

12.00 ч. щанд ”KODA”. Тема: „Сладки и солени хлеботворе-
ния”. Презентация на български език - дегустация.

13.00 ч. щанд „SUGART”. Тема: „Детски торти - сватбени торти”. 
Презентация на български език - дегустация.

15.00ч. Среща в базата на HOPLA – TORRE COOPERLAT.

Честита 2010 г.!

По случай новата 2010 г. на 14.01.2010 г. в хотел „ШЕРАТОН” се събраха над 400 
гръцки и български фирми по покана на „Гръцкия Бизнес Съвет в България”- HBCB. 

Пожелаха си здраве и по-големи успехи за Новата година. AЛМА ЛИБРЕ и 
“Thessaloniki center of gastronomy- Стелиос Канакис” приготвиха традициони пити с 
късмети и почерпиха гостите с традиционните гръцки курабийки.

Президентът на АЛМА ЛИБРЕ - Янис Лиолиос пожела успехи на добрия си прия-
тел Петрос Калевросоглу - главен готвач на хотел ШЕРАТОН.

Всичко под знака на “Свети Валентин”

На 14.01.2010 г. се състоя първия семинар-обучение за тази 
година на тема Шоколадови вълшебства от “De luxe line”и 
“Arte mi” - “Медитеране - торта златната медалистка на Булпек”. 
Тези семинари-обучения са насочени към  клиенти на Алма-
Либре и са от голяма полза за тях. Присъстваха сладкари от 
различни работилници. Пред тях бяха изпълнени рецепти от 
сериите “De luxe line” и  “Arte mi” с пълни подробности. Така ра-
ботещите с наши суровини свериха своята работа и допълниха 
някои свои пропуски.

В семинара се представиха продукти за декорация и идеи за 
празника на влюбените „Свети Валентин”. Екзотичният вкус в сладкарството

На 28.01.2010  г. се проведе поредната презентация на фир-
ма “Алма Либре”, на която бяха представени отново рецепти с 
продуктите на “De luxe line” и “Arte mi”. Въпреки студеното вре-
ме и големия сняг, залата на консултантския център на фирмата 
беше пълна със сладкари от цялата страна. Те бяха дошли, за 
да опитат и споделят екзотичния вкус на тортите по рецепти 
от сериите “De luxe line” и “Arte mi”. След интересните комби-
нации, предложени от технолога-сладкар Бойко Владимиров, 
всички се убедиха, че със суровини като голямата гама естест-
вени овкусители на италианската фирма Фабри–Делипейсти и 
първокласните алкохоли за сладкарство на фирмата Луксардо, 
може да се предаде екзотичен и неповторим вкус, както на кре-
мовете, така и на глазурите, както по рецепти на фирмата, така и 
на всеки един сладкар-творец и експериментатор.

Отново висококачествените плодове в желе на белгийската 
фирма Бакбел обраха овациите на присъстващите.

Семинар-обучение през февруари

23.02.2010 г. Семинар-обучение на тема: “Плодове в слад-
карството”. Рецепти на “De luxe line” и “Arte mi”. Представяне на 
нови продукти – нови идеи. 

Начало на семинара -10 ч., дегустация и въпроси - 17 ч.

За повече информация и записване за участие:
Координатор: Нина Симеонова - тел.  02/9379961, 0878 690025

Технолог-сладкар: Бойко Владимиров - тел. 02/9379952, 
0878 984887
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Време за приготвяне: 20 мин.
Време за изпичане: 35-40 мин.

Продукти за 40 парчета: 400 г натурален шоколад, 80 г 
вода, 200 масло, 250 г захар, 2 яйца, ванилия, 80 г брашно 300 г 
бял шоколад, 180 г натрошени бадеми.

Начин на приготвяне: Затоплете фурната до 180°С, покрий-
те квадратна тава (20х20см) с хартия за печене. В купа разтопете 
на водна баня натуралния шоколад, водата и маслото. Добавете 
захарта и свалете от огъня. Сложете ванилията, разбитите яйца 
и брашното – разбъркайте добре, докато се получи хомогенно 
тесто. С нож нарежете на по-големи парченца белия шоколад 
и го добавете към сместа и разбъркайте, докато започне леко 
да се разтопява, добавете и нарязаните бадеми. След това из-
сипете сместа в тавата и печете около 35 минути. Оставете да 
изстине в тавата и след това нарежете на квадрати.

Време за приготвяне: 35 мин. 
Време за печене: 40 мин.   

Продукти за форма с диаметър 20 см: 125 г нарязан на-
турален шоколад, 125 г масло, 125 г захар, 2 яйца, 155 г брашно с 
набухвател, 80 мл мляко, 20 г бренди, ванилия.

За глазурата: 100 г нарязан натурален шоколад, 80 г смета-
на, 100 г нарязан бял шоколад.

Начин на приготвяне: Затоплете фурната до 180°С. На-
маслете формата и покрийте с хартия за печене. Разтопете на 
водня баня шоколада. С миксер разбийте маслото със захарта, 
докато се получи лека и кремообразна смес. Добавете разбити-
те яйца, като бъркате непрекъснато. Прехвърлете сместа в купа 
и добавете пресятото брашно, като редувате с млякото. Добаве-
те бренди и ванилия. Разбъркайте добре и след това внимател-
но изсипете разтопения шоколад като бъркане непрекъснато. 
Изсипете сместа във формата и печете около 40 минути. Оста-
вете тортата да изстине във формата за около 15 минути и след 
това я извадете.

Начин на приготвяне на глазурата: Разтопете на водна 
баня двата вида шоколад поотделно с по 40 мл сметана, дока-
то се получи хомогенна смес. С лъжица изсипете от двата вида 
шоколад върху тортата и размажете, за да се получи мраморен 
ефект.

Торта с мраморен шоколад

Десерт с бадеми

Тези и други лесни и изискани рецепти можете да намерите в книгата “Pazzi per il cioccolato” (на италиански език), 
която можете да поръчате на тел.: 0884 673 836   
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Световната купа за сладолед
Франция спечели 4-то издание на Световна-

та купа за сладолед (организирана от Rimini Fiera 
съвместно с CoGel Fipe) под звуците на Марси-
лезата. За купата се надпреварваха представите-
лите на девет страни от цял свят – Швейцария, 
Аржентина, Мароко, Австралия, Бразилия, Гер-
мания, Испания и САЩ. 

Двама изключителни майстори на сладолед 
като Luca Caziezel и Carlo Pozzi, посланиците на 
италиански сладолед в света, бяха авторите на 
нова иницатива, реализирана в дните на SIGEP: 
«Към постигане на съвършенството». Десет май-
стори в производството на сладолед от различ-
ни италиански области показаха пред посетите-
лите рецепти на традиционни и местни вкусове.

Sigep Bread Cup
За Sigep Bread Cup се надпреварваха десет 

нации. Победата е за представителите на Унга-
рия - Roland Tukacs, Miklls Jankk, Norbert Hàrsi и 
Zoltàn Takò, следвани от Германия и Австралия, 
които работиха под взискателното наблюдение 
на журито, както и на заместник-председателя 
на Международния съюз на хлебарите (UIB) - 
Boldiszar Ilonka. Основната тема на състезанието 
“Занаятчийският хляб – сигурност за бъдеще-
то” даде достатъчно свобода за изява на учас-
тниците и в трите категории – иновативен хляб, 
тестен сладкиш и артистична композиция. Със-
тезателите от всички страни бяха поставени при 
равни условия на работа и в интересно решена 
обстановка за изява. 

Състезанието бе организирано от Rimini Fiera 
и Club Arti&Mestieri.

31-то издание на SIGEP посрещна повече 
професионалисти от миналата година

• 96491 професионални посетители (+4.1% в сравнение с 2009 г.), от които 16954 (+5.2% за 2009 г.) от чужбина 

Списание «Кафе пауза...» беше единствената българска специализирана медия, която бе поканена от организаторите 
на SIGEP. Заедно с представителството за България - JP Media бе организирано посещението, както на производители на 
хлебни и сладкарски изделия, така и за фирми, занимаващи се с търговия на суровини, за които бяха осигурени пред-
варителни срещи с италиански фирми, имащи интерес за 
партньорство с България. 

Изложението бе официално открито на 23 януари от 
Дучо Кампаньоли – член на регионалния общински съвет и 
лидер в производството на занаятчийски сладкарски изде-
лия; президентът на провинция Римини – Стефано Витали, 
кметът на Римини – Алберто Раваиоли и президентът на Ри-
мини Фиера – Лоренцо Каньони. 

В рамките на пет дни 720 фирми представиха своите 
продукти на площ от 90 хил. кв. м във всички направления 
– оборудване, суровини, обзавеждане, аксесоари, декора-
ции, сервиз, издателска дейност. За първи път се проведе и 
съпътстващото изложение SIGIFT – за бонбони, декорации 
и подаръци.

И тази година SIGEP потвърди своята лидерска позиция 
в световен мащаб като място за срещи и осъществяване на 
договори в областта на сладоледа и занаятчийското слад-
карство. 
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Надпревара на сладкарите 
Състезанията за сладкари бяха 

организирани от Conpait (Конфедера-
ция на италианските сладкари). Жури-
то присъди наградата за младежи на 
19-годишния Andrea Borgognoni от 
Римини за творбата му посветена на 
Федерико Фелини и филма “Сладък 
живот”. 

При категорията на възрастните, 
класирането в състезанието е валид-
но за определяне на състава на ита-
лианския отбор за Световната купа 
по сладкарство догодина в Лион. В 
неговия състав ще влизат победитеят 
26-годишния Emanuele Forcone, който 
спечели и наградата за работа със за-
хар; Domenico Longo - победител в ка-
тегорията обработка на лед и Davide 
Comaschi – в областта на шоколада.  

... И още много презентации 
на SIGEP 

В експозицията Espresso&Hot 
Drinks бе представена колекция от ес-
пресо машини за последните 100 го-
дини. Бе организирана и фотогалерия, 
посветена на какаото от Доминикан-
ската република. Традиционно вече 
бяха представени видеоклипове на 
проекти, разработени в POLI.design, 
посветени на иновативни дизайнер-
ски решения за обзавеждане. 

В областта на шоколада се със-
тезаваха дванадесет от най-добрите 
майстори-шоколатиери в петото из-
дание на ICAM Професионална линия, 
които трябваше да приготвят моно-
порции от шоколад. Победител е Ernst 
Friedrich Knam от Милано. 

Съвместно с Rimini Fiera, Choco-
club, Confartigianato (обединение на 
занаятчийските фирми) и известната 
фирма за шоколад Caff arel се прове-
де финала на Trofeo Sensoriale Sigep 
Chococlub, на който победителите от 
регионалните конкурси се състеза-
ваха в приготвянето на най-вкусния 
бонбон с кафе. 

Sigep предложи 
и много атракции 

и развлечения 
за посетителите
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За първи път имах възможност да посетя 
изложението в SIGEP 2010 в Римини-Италия. 
Какво ме впечатли?

д-р инж. Магдалина Гаджева,
Глевен експерт в “ТЕХРА” ЕООД

На първо място добрата 
подготовка на организаторите 
на изложението и преди всичко 
предствавителството на SIGEP 
в България – JP Media, предста-
влявано от г-н Петър Димитров. 
Предварително беше изпратен 
списък на участващите изложи-
тели. Фирмите бяха групирани: 
машини, опаковки, суровини и 
ингреденти, транспорт, сервиз и 

обслужване и др. Тази предварителна информация беше важна 
от гледна точка на това към кои от фирмите да насочим своя ин-
терес. С ръководството на нашата фирма обсъдихме този списък 
и избрахме участници на изложението, които представляват ин-
терес за фирма “Техра”. Това послужи за изготвяне на програма 
за бизнес срещи, която се изпълни  точно и коректно.

От професионална гледна точка, като специалист, който се 
занимава с брашна, миксове, добавки, смятам, че ние мелнича-
рите сме длъжници на производителите на сладкарски изделия. 
На изложението присъстваха няколко мелници. Пшеничното 
брашно е основната суровина в сладкарството и ситничарство-
то. Впечатлиха ме различните видове брашна за многообразни-
те сладкарски и хлебни изделия. Показани бяха със съответните 
им параметри W и  P/L от алвеографски тестове, които са опре-
делящи за качеството на брашното.  За известният италиански 
сладкиш „Panetone” например, брашното е с показатели W  340-
380 и P/L  0,55-0,60 – характеристики за много силно брашно. 
Не липсваше и хранителната  стойност за всеки вид брашно. 
На изложбения щанд на една от мелниците бяха показани пет 
вида брашна за пици. Качествените им показатели варираха в 
широки граници от 28 до 40% съдържание на мокър глутен, ал-
веографските параметри също – W от 200 до 400;  P/L от 0,5-0,7. 
Обяснено беше, че, за да се получи брашно за пици с добро ка-
чество, е необходимо да се смесят минимум осем вида пшени-
ци. В Италия работят с доставчици от Австралия, Канада, Фран-
ция , Турция и др. страни. Все пак пицата е типично италианско 
изделие и за доброто й качество се полагат много усилия.

България е зърнопроизводителна страна и качеството на 
специализираните брашна успешно би могло да се постигне с 
подходящи добавки, емулгатори, ензими.

Впечатляващо беше и голямото разнообразие от миксове, 
които се използват в сладкарството и при производството на 
сладолед. По този начин се гарантира постоянно и добро ка-
чество на крайния продукт. А шоколадът ... беше една красива 
и незабравима приказка.

Главното при посещението на всяко едно специализирано 
изложение е, че могат да се видят много интересни и новатор-
ски продукти, както и нови идеи.
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сп. "Кафе пауза…" и JP Media
Ви канят на

БИЗНЕС – ПОСЕЩЕНИЕ НА
СВЕТОВНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ EUROPAIN

за хлебарство, сладкарство, сладолед, шоколад и бонбони 
6-10 март, Париж, Франция

ПРОГРАМА
05.03.2010 г. – Отпътуване от София със самолет в 7.55 ч. 

Пристигане в Париж в 10:00 ч. Трансфер до хотела и наста-
няване. Обзорна автобусна обиколка на Париж с екскурзо-
вод на български.

По желание – Посещение на Музея на парфюма. Круиз с 
панорамен кораб по Сена.

06.03.2010 г. – Посещение на изложението Europain. Сво-
бодно време.

07.03.2010 г. – Посещение на изложeнието Europain. 
Организирано посещение на щанда на фирма  CHOPIN 
Technologies.

Следобяд – посещение на хлебарница/сладкарница с 
разглеждане на производствените помещения. Посещени-
ето е със съдействитено на представителите на EUROPAIN & 
INTERSUC. Свободно време.

По желание - посещение на най-известното кабаре в Па-
риж – Мулен Руж.

08.03.2010 г. – Отпътуване от Париж в 11.40 ч. Пристига-
не на летище София в 15:30 ч.

Пътуването включва:
 - Самолетни билети и летищни такси в двете посоки
 - Трансфер летище-хотел-летище
 - Обзорна автобусна обиколка на Париж

 - Три нощувки със закуски в двойна стая в хотел IBIS 
PARIS BERTHIER - 163 bis avenue de Clichy. 

- Трансфер до изложението и обратно на 06 и 07 март
- Вход в изложението EUROPAIN & INTERSUC
- Застраховка „Медицински разходи” по време на пъту-

ването с лимит 4 000 EUR.

ПАКЕТНА ЦЕНА: 573 EUR
Краен срок за записване: 01.03.2010

За информация, условия и записване:
JP Media
тел: 02/ 987 76 50, e-mail: offi  ce@jpmedia.bg
сп. “Кафе пауза…”
мобилен: 0884 673 836, e-mail: artebianco@abv.bg
Посещението се организира с подкрепата на представителите 
на EUROPAIN& INTERSUC за България.

От 6 до 10 март 2010 г. в изложбения център в Париж “Paris-
Nord Villepinte” ще се проведат световните изложения EUROPAIN 
& INTERSUC в следните сектори – занаятчийско хлебопроизвод-
ство, индустриално хлебопроизводство, сладкарство, сладо-
лед, захарни изделия и шоколад, зона за продажби и участие на 
специализирани училища. Традиционно изложенията се про-
веждат през 2 години, като тази година изложбената площ е 80 
000 m2, на която участват 680 фирми-изложители от цял свят, а 
очакваните посетители са около 87 000. 

2010 се очаква да бъде също толкова вълнуваща, колкото и 
предишните издания на форума, които генерират по-устойчив 
интерес и насърчават бизнеса да мисли креативно. 

За първи път тази година ще бъдат обособени два междуна-
родни павилиона на Турция и Бразилия. 

Изложенията отделят изключително внимание на иноватив-
ните продукти и оборудване в бранша и по този поводе са учре-
дени и две награди:

EUROPAIN Trophies
През 2008 г. 65% от посетителите са заявили, че идват на из-

ложението именно заради  иновативни продукти и оборудване. 
В този се сектор се показват както реални продукти и оборудва-
не, така и проекти. 

INTERSUC Blue Ribbons е другата награда, която се връчва 
за иновативни методи за обучение, нови продукти и суровини в 
сферата на сладкарството и шоколада. 

Какво още можете да видите на EUROPAIN & INTERSUC?
• Експертите на Шоколада- най- новите техники и рецепти
• Международния конкурс „Изкуството на захарните 

изделия”- едно изключително съревнование, три дни- 21 часа 
състезания със смесени отбори (мъж/ жена- по двама кандидата 
в отбор) от цял свят около една цел- изкуството на сладкишите.

• Състезание за Купата по хлебарство, в която ще участват 
24 кандидата в три категории – хляб, виенски кифлички и кро-
асани и арт изделие. От тях ще бъдат номинирани 8 души, които 
ще се състезават за голямата награда. 

• Улица на специализираните училища - 25 училища ще 
представят интересни техники и демонстрации

• Национална купа на Франция за специализираните 
училища - това ще бъде 2- рото издание на конкурса, в което 
ще вземат участие учениците от френските училища по хлебар-
ство  и сладкарство. Те ще се конкурират в отбори от по 3-ма 
човека на едно и също ниво, в които трябва да има поне по едно 
момиче. 

• Международна купа по готварство – конкурсът ще се 
проведе за 1-ви път със съдействието на Съюза на френските 
готвачи, чиито две главни цели са да направят популярен своя 
занаят и да утвърдят техниките на френското кулинарно на-
следство. 

• Първа европейска купа за приготвяне на пица – в два 
от дните на изложението ще се организира конкурс- един хле-
бар или един пицар, заедно с един майстор- готвач ще трябва да 
приготвят най-добрата пица.

За повече информация посетете сайта на изложението 
www.europain.com

За да избегнете чакането по опашки и да осигу-
рите входния си бадж предварително, можете да се 
регистрирате още сега в сайта на изложението с код: 
COFFE

С този код, вашият вход за изложенията е безплатен, 
в противен случай цената е 20 евро.
Изложението е отворено за посетители от 9.30 до 18.30 ч.

Посете световните изложения EUROPAIN & INTERSUC










