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Козунакът е хлебно изделие, чието производство е свърза-
но най-често с Великденските празници и се отличава с голямо 
разнообразие на форми и рецептури. 

За орнаметни козунаци най-често се използват подсолено 
тесто или тесто от ръжено брашно, без захар и мазнина.

За по-дребни разфасовки козунак, който ще се консумира в 
деня на производството, се използва фино тесто с мая или тесто 
за кифли.

За по-големите разфасовки козунак, където се търси по-го-
ляма свежест, е най-подходящо средно-фино тесто с мая. Тес-
тото се различава от това за кифли, защото е по-стегнато и при 
производството му се използват специални ензимни комплекси 
за свежест примерно от типа на новите продукти PowerFresh 
Special  с G+ амилолитични ензими.

Основни ефекти  от влагането на ензимите от типа PowerFresh 
Specia при производството на козунак са :

- спомагат за увеличаване обема на козунака
- подобряват структурата на средината - равномерни пори с 

тънки стени и много влажна
- запазва по-дълго време свежестта – за около седмица
Наред с това ензимите от типа PowerFresh Special  играят 

важ на роля за подобряване характеристиките на тестото за 
козунак, като го правят по-разтегливо и пластично, което олес-
нява изработката на козунак с от 1 до 6 фитила, особено при 
изплитането на фитилите тесто до плитки.

ВЕЛИКДЕНСКИ КОЗУНАК с  удължена трайност

Изработка на козунак с 1 фитил Изработка на козунак с 2 фитила Изработка на козунак с 3 фитила

Изработка на козунак с 4 фитила Изработка на козунак с 5 фитила Изработка на козунак с 6 фитила

д-р инж. Илия Иванов



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

Точност:  
Трансмисионен анализатор с монохроматор• 

Гъвкавост:
Версия „зърно” – предназначена за приемане на пшеница• 
Версия „зърно и прахообразни” – предназначена за мелничари• 
Версия „прахообразни” – за контрол на брашна, глутен, скорбяла ...• 

Използване:
Бърз и лесен за работа• 
Избор на основните параметри на анализираните продукти (протеини, • 
влага, zeleny, глутен, масленост, пепелно съдържание...) 

Принцип на измерване: 
Infranéo Junior е окомплектован с монохроматор с мрежа от ново поко-• 
ление
Съчетан с технологията SAM (Автоматична самонастройка на монохрома-• 
тора), той достига точност и стабилност, несравними за този тип апарати 
(автоматична самонастройка и след транспорт).

Предимства: 
Оптимизиране на инвестициите, като се избере подходяща за приложе-• 
нието версия на апарата
Стойностите на основните параметри (протеини, влага, zeleny, глутен, • 
масленост, пепелно съдържание...) се получават за няколко секунди
Лесен за употреба, с възможност за персонализация според две нива: • 
„ползвател & експерт”. 

ини, 

око-

ома-
рати 

оже-

утен, 

Надежност : 
Максимални постижения, благодарение на оптиката с висока точност• 
Сигурност за еднородни резултати, благодарение на отличното прехвърляне на калибровки• 
Защита срещу прах и влага• 
Вградена система за почистване• 
Температура – без влияние върху резултатите• 
Управление от разстояние: диагностика, актуализиране, четене и събиране на резултати, добавяне на калибровки, контрол на • 
регулируемите параметри ...
Вградим в мрежа от анализатори• 
При всяко пускане в действие, апаратът осъществява диагностика и ако е необходимо, автоматично регулиране на монохро-• 
матора и детектора. 

Infranéo 
Junior

I n f r a n e o  junior

Новата версия на инфрачервения анализатор 
за цяло зърно и прахообразни продукти
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SCIENCE AND TECHNOLOGIES6

От древни времена кълновете са известни 
като полезна и ценна храна. Хората започват да 
ги употребяват преди повече от пет хиляди годи-
ни. Това е храната с най-голяма концентрация на 
витамини, минерални вещества, ензими и амино-
киселини. Кълновете имат изключително висок 
биоенергиен потенциал, т.е. те са активни и са в 

състояние да предоставят жизнената си енергия на човешкия 
организъм. При покълването на семената полезните им свой-
ства се засилват многократно. В този процес те предават на къл-
новете цялата, съдържаща се в тях енергия. 

Покълналите семена са били съставна част от храната на 
много народи още в библейски времена. Най-вероя тно идеята 
за използването им за храна принадлежи на китайците. По вре-
ме на едно дълго пътешествие по море, те открили случайно, 
че набъбналите от влага зърна са великолепна здравословна 
храна. Постепенно изследванията и натрупания опит потвърж-
дават техните достойнства и откриват, че покълналите зърна са 
невероятна съкровищница на витамини и минерали и стимули-
рат физиологичните процеси в човешкия организъм. 

Историята на кълновете е свързана с легендарния китайски 
император Шен Нунг, създател на първия трактат за лечебни-
те свойства на растенията, включително и на кълновете. Спо-
ред старинните ръкописи, китайците са използвали редовно в 
своята храна кълнове от боб. Тези кълнове били полезни и се 
прилагали в най-различни случаи - наднормено тегло, мускулни 
конвулсии, храносмилателни смущения и белодробни болести. 

   Покълнали семена били използвани и от източната меди-
цина (Аюрведа), според която водата и въздухът са абсолютно 
необходими за всяко същество, а покълналите семена ги съ-
държат и като храна предават на човека тези субстанции в ак-
тивен вид.

В много страни употребата на натурални накиснати зърна 
(пшеница, ръж, царевица, грах, соя и др.) била доста популярна. 
Полупокълналите зърна, приготвени по особен начин, без наг-
ряване, са познати като „квакер” и са ценни с това, че в такова 

зърно зародишът се 
запазва, като eнзими-
те  му се активизират 
при накисване, и ве-
роятно се повишава 
и съдържанието на 
биологично активни 
вещества. „Квакерите” 
стимулират апетита, 
отделянето на слюн-
ка, на стомашен и 
чревен сок, имат раз-
хлабващо и антибак-
териално действие. 

Представителите 
на легендарното пле-
ме хунза (жители на 
долината Хунза в Па-
кистан, прочути със 
своето дълголетие) 

активно използват кълновете, наред със своята любима храна 
- кайсиите. През пролетно-зимния сезон широко използвали 
в храненето си прорастнали зърна от пшеница и други житни 
растения. 

Бащата на съвременната медицина - Хипократ също препо-
ръчвал на учениците си диета с покълнали семена.

В Кавказ се хранят с кълнове още от древността. Покълнала-
та пшеница е и на голяма почит при йогите - 50% от менюто на 
индийските йоги винаги е било от покълнали семена.

На запад кълновете доказват свойствата си в борбата със 
скорбута. През XVIII век известният британски мореплавател 
капитан Джеймс Кук пръв открива антискорбутните свойства 
на кълновете. 

През Първата световна война кълновете са използвани ак-
тивно, за да подобрят здравословното състояние на британски-
те и индийските войници. Английският лекар Джон Уилтшир 
провел експеримент в една сръбска болница, за да определи 
кое средство е по-ефикасно и по-икономично в борбата със 
скорбута - лимоните или бобовите кълнове. Резултатът бил в 
полза на кълновете.

През 1938 г. поради слабата реколта и недостига на храна 
в Индия починали няколко хиляди души - предимно от глад и 
скорбут. С известно закъснение през 1940 г. била разработена 
специално т.нар. кълнова програма - 200 хиляди индийци по-
лучавали седмично по 30 г сушени кълнове от различни зърна. 
След четири месечно лечение не били констатирани случаи на 
скорбут и работата по програмата била спряна. След това забо-
ляването се появило отново и смъртните случаи били над 1000. 
През 1942 г. се наложило да се възстанови програмата и скорбу-
тът бил ликвидиран успешно.

В днешно време все повече хора от развитите страни се 
ориентират към този начин на хранене. 

Покълналите семена представляват идеално “гориво” за 
човешкия организъм. Това е храна, събрала в себе си слънче-
вата енергия. При систематична и продължителна употреба 
тази ''храна-гориво-лекарство'' стига до всички клетки на тяло-
то, помага на ''вътрешния огън'' да изгори практически всичко 
излишно, чуждо и несвойствено за организма и да преобрази 
некондиционните клетки в нови, адаптирани и пълноценни. 
Тя притежава животворна сила и пълноценна жива енергия на 
молекулно информационно равнище, която пречиства и хар-
монизира енергийния баланс с потребностите на организма. И 
това е така, защото натуралното зърно, и особено покълналото, 
е продукт, който организмът усвоява лесно и без излишни енер-
гийни разходи.

Обикновено храната, която употребяваме, отначало се сми-
ла с помощта на “биохимичната мелница”, сложните вещества се 
превръщат в относително прости, за да могат непосредствено 
да се усвояват през мембраните на клетките. В покълналите се-
мена това “биохимично прераждане” вече е извършено почти 
на 90%.

В първите няколко дни след покълването семената са осо-
бено наситени с енергия, а концентрацията на полезните веще-
ства се увеличава стотици пъти. Малкото семенце при своето 
поникване превръща всички негови съставки във възможно 
най-лесно усвоима форма, за да може при неблагоприятните 

Силата 
на покълналите семена

“Вашата храна трябва да бъде вашето лекарство 
и вашето лекарство – вашата храна.”

Хипократ

6666666666666666666666666
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външни условия да осигури нормалното му развитие. Ето това 
е периодът, при който не само новото растение, но и човекът 
може да се възползва. В малкото покълнало семенце има такова 
количество витамини, белтъчини и мазнини, каквото в зрялото, 
повече от сто пъти по-тежко растение. Например в покълнало 
семе от леща витамин С е 600 пъти повече, отколкото в непокъл-
нало, а в зародиша на пшеницата има 50 пъти повече витамин 
Е и 10 пъти повече витамин В6. Установено е, че при покълва-
нето и началната фаза на поникване в семената съдържанието 
на витамин Е (мощен антиоксидант) е увеличено над 50 пъти. В 
тази фаза семената съдържат и целия В комплекс витамини, от 
които витамин В6 - 10 пъти, от 2 до 4 пъти повече витамини В1, 
В2, В3, РР. Кълновете съдържат не само много витамини, но и 
почти всички жизненоважни микроелементи, и то в лесно ус-
воима форма. 

Още в края на XVIII век прочутият немски учен Либих открил, 
че при наличието на достатъчно влага в зърното настъпват рез-
ки промени. Целият запас от хранителни вещества в зърното с 
изключително твърда консистенция преминава в мека и лесно 
усвоима маса, както за бъдещото растение, така и за хората и 
животните, като белтъците се превръщат в аминокиселини, 
скорбялата (нишестето) - в захари, мазнините - в мастни кисели-
ни. Освен това се синтезират витамини, фитохормони, ауксини 
и то така, че целият комплекс от биостимулатори се мобилизира 
за основната задача, поставена от природата - възпроизводство 
на ново растение. 

Точно в този момент (според Либих) човекът трябва да взе-
ме от зърното тези ценни биологични съставки, за да поддържа 
организма си в добро физическо, психическо и умствено със-
тояние.

Така през това време е бил открит ечемиченият малц - екс-
тракт. Това е един изключително важен диетичен продукт, който 
помага за нормалното развитие на децата, болните, бременните 
и кърмещи жени.

По-късно производството на този продукт се превръща в 
голям отрасъл на хранително-вкусовата промишленост. През 
1969 г. учени от лабораторията на завода за производство на 
конфитюри и мармалади в Украйна открили, че жълтата царе-
вица от вида конски зъб е великолепен източник за производ-
ството на висококачествен малц. Този малц е богат на фолиева 
киселина, витамин А, В1, В2, В6, С, D, E, H, PP - почти всички вита-

вица от вида конски зъб е великолепен източник за производ-
ството на висококачествен малц. Този малц е богат на фолиева 
киселина, витамин А, В1, В2, В6, С, D, E, H, PP - почти всички вита-

мини, необходими за поддържане на доброто здраве на хората. 
Всеки един от тях е полезен поотделно, но когато са в комплекс 
тяхното действие е още по-силно.

Витамините, получени от малца са с много по-добро и по-
лезно действие, отколкото синтетичните. Освен това в него 
се съдържат почти всички жизненоважни микро- и марко-
елементи.

Открити са фитохормони на ауксина, подобни на хормони-
те на хипофизата на животните. Същите оказват благоприятно 
действие върху размножаването на клетките и растежа им. 

Друго ценно качество на екстракта е, че той съдържа и мал-
тоза, глюкоза и декстрин, органичен фосфор и аминен азот. 
Това великолепно съчетание от витамини, минерални соли, фи-
тохормони, въглехидрати и други обуславя високите биостиму-
лиращи свойства на царевичния екстракт (малца). Затова мал-
цът се препоръчва като профилактично средство при анемия, 
авитаминоза, нарушения в обмяната на веществата и съня и при 
нервни заболявяния. 

Друго ценно качество на малца е, че той подобрява дейност-
та на сърдечно-съдовата система, възстановява силите на орга-
низма, осигурява резерви от витамини и минерални вещества, 
повишава тонуса и работоспособността, премахва главоболие-
то и нормализира дейността на стомашно-чревния тракт.

Проведените изследвания показват, че царевично-малцо-
вият екстракт оказва много добро въздействие върху ендок-
ринната система, при полово безсилие и безплодие.

Не по-малко полезна се оказала напитката от ечемичен малц 
(брашно от покълнал ечемик). Тя намалява нивото на кръвната 
захар. От покълнали ечемичени семена се получава препаратът 
„Гордеин”, който има тонизиращо въздействие върху сърцето и 
е създаден от български специалисти.

Именно затова енергията на кълновете пречиства и възста-
новява хармонията в човешкия организъм. Покълналите семе-
на са идеална енергия за човешкия организъм, която му дава 
сили да възстанови увредените клетки и тъкани и да предпази 
организма от редица болести.

Марина Петрова 
Студент на проф. Ф. Рибарова

Факултет „Медикобиологични науки”
към Нов Български Университет, София

(продължава в следващия брой)
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Непоносимостта към глутен при консумация главно на пше-
нични и ръжени хлебни и сладкарски изделия е констатирана   
най-често при деца и по-рядко при юноши и възрастни. Това 
заболяване е установено през последното столетие и е свърза-
но с усвояването на някои протеини в храната, дължащо се на 
увреждане слизестата обвивка на тънките черва. Заболяването 
се нарича глутенова ентеропатия и съответства на по-старото 
название на детското заболяване цьолеакиа – непоносимост 
към глутена, характеризиращо се с хипотрофия, увеличение на 
корема, съпроводено с мускулна хипотомия. Установено е, че 
при прилагане на диета, свободна от глиадин (аминокиселина 
съдържаща се в глутена) се получава пълно нормализиране на 
организма.

За нормално хранене на болните, страдащи от непоноси-
мост към глутена се разработват и създават диетични хлебни 
изделия.

Технологични особености при производството 
на безглутенов хляб

Основните суровини, които се използват за приготвяне на 
безглутенов хляб са брашна не съдържащи глиадин. Те се по-
лучават при смилане на ориз и царевица. Към тях се добавят 
нишестета - оризово, картофено, царевично, като по този начин 
се осигурява богато съдържание на витамини от комплекс В. 
Вкусът на произвежданите изделия се подсилва с вкусови до-
бавки.

При производството на хляб без глутен от особено значение 
се явява използването на свързващи съставки, които изпълня-
ват ролята на глутена в пшеничното брашно и са предназначени 
да дадат структурата на тестото, с което се осигурява желания 
обем на готовото изделие. В практиката са намерили приложе-
ние главно компонентите желатинизирано и прежелатинизи-
рано нишесте (оризово, царевично, картофено), получава се 
при изсушаване на оклеено нишесте; модифицирано нишесте с 
преобладаващо количество амилопектин; брашно от семена на 
рошкови; ксантан (хетерополизахарид).

Като разбухвател при някои видове хляб се препоръчва да 
се използва сода бикарбонат в количество от 1,2 до 1,3% спря-
мо количеството на нишестето.

Предлагат се и безглутенови смеси за приготвяне на хляб, 
разработени на база царевично и картофено нишесте и добав-

ка на 4,0-4,5% пресована мая и 4,0-4,5% мазнина спрямо браш-
нената смес. Количеството на водата е около 75%. Процесът на 
приготвяне на тестото се води еднофазно при температура 30°С 
и втасване около 10 минути. Поради липса на ензимна дейност 
на нишестето се добавят около 5% захар, която осигурява пра-
вилната ферментация на тестото. Изпичането на хляба се из-
вършва във форми.

За запазване по-дълго време преснотата на безглуненовия 
хляб се препоръчва използването на сухо мляко и соево браш-
но. С тези добавки се подобрява и хранителната стойност на 
безглутеновия хляб.

Във фирма  ТЕХРА са разработени безглутенови миксо-
ве за: 

• производство на  формов хляб;
• производство на  шприцовани сладки.
Използвани са компоненти на водещи европейски фир-

ми. Представени са сертификати, че суровините не съдър-
жат глутен и могат да се използват за приготвяне на изде-
лия за хора с непоносимост към глутена.

Безглутеновият микс за сладки е разработен в два вари-
анта: със захар и с натурален заместител на захарта – изо-
малт. Този продукт е за хора с диабет, които имат проблем  
и с глутена.  

Глутеновата ентеропатия е често и многообразно по своята 
изява заболяване, което предразполага към значителни нару-
шаващи качеството на живот усложнения.  Диетичното хранене, 
което се състои в спазването на стриктна безглутенова диета за 
цял живот се приема за високоефективно и успешно.

Производство на диетичен хляб за болни, 
страдащи от непоносимост към глутен

Проф. Елена Атанасова

Царевичния протеин Zein може би е 
най-подходящият за производство на 

безглутенови изделия

Двама учени търсят начин да подобрят структурата на 
глутеновия хляб, смятайки, че царевичния протеин е след-
ващата стъпка за успешно производство на безглутенови 
изделия.

Скот Беан и Тилман Скобер, химици към Селскостопан-
ския отдел за развитие на USDA, понастоящем изследват 
структурата на безглутеновия хляб в Манхатън, Кан. Два-
мата химици експериментират с царевичен протеин zein, 
който е вторичен продукт от смилането на царевицата и 
етаноловото производство. Беан и Скобер знаят от пре-
дишни изследвания, че въпреки протеина, съдържащ се в 
пшеницата, тестото в крайна сметка намалява силата си и 
резултатът е хляб без обем. Но те установили, че премах-
ването на част от мазнината в zein спомага за туширане на 
тези ефекти. Резултатът в безглутеновите изделия тип-сър-
це е същия като в традиционните пшенични изделия.

„Ние открихме, че премахването на част от повърхност-
та на протеина позволява той да прилепва един към друг 
както пшеничния протеин – водещо до еластичния харак-
тер на пшенично тесто - казва Беан - Царевичния протеин, 
според нас е междинна стъпка до постигане на Holy Grail 
на безглутеновите хлябове - формиране на тесто, използ-
вайки непшенични протеи ни и като резултат - продукти с 
пухкава и лека структура.”
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Цената на захарта скача до 3 лв. за кг

Предстои шоково покачване на цената на захарта, като се 
предвижда един килограм да се продава за 3 лв. Това ще стане 
поради картелно споразумение между българските производи-
тели и заради блокадата на гръцката граница. Това съобщи за 
Информационна агенция „София прес” Христина Джундрекова, 
председател на Асоциацията на производителите на шоколадо-
ви и захарни изделия.

Само през последните 10 дни стойността на килограм е на-
раснала от 1,40 на 1,65 лв.

Цените на българските захарни изделия и в момента са с 
50% по-високи от тези на западните производители поради не-
прекъснато завишаващите се цени на суровините. Това прави 
българските предприятия изцяло неконкурентноспособни на 
европейския и световния пазар и убива и без това крехкия бъл-
гарски бизнес.

От Асоциацията ще настояват за спешна намеса на прави-
телството и антимонополната комисия, за да бъде предотврате-
но ново, шоково покачване на стойността на захарта.

Суровата захар поскъпна до най-високото си ниво за по-
следните 30 години, като на борсата в Ню Йорк котировките 
на суровината скочиха с 5,1 на сто до 36 цента за паунд. Като 
основна причина за това пазарните анализатори посочват оч-
акванията за спад в предлагането на захар през следващите ме-
сеци. Новата заплаха пред реколтата от захар дойде от циклона 
в Австралия. След мащабните наводнения в страната това е по-
редният удар върху производството в страната, коментира ана-
лизаторът Дарън Нюсъм от Telvent DTN за MarketWatch.

Цената на какаото рязко нагоре заради 
забрана за износ от Кот Д'Ивоар

Цената на какаото пое рязко нагоре днес, след като властите 
в Кот Д'Ивоар наложиха едномесечна забрана за износ на суро-
вината. Страната е най-големият износител на какао в света и 
поради тази причина новината бързо намери отражение в бор-
совата търговия, съобщава Bloomberg.

Цената на какаовите фючърси се повиши с 3,9 на сто до 2 
223 лири за тон на борсата в Лондон. По този начин суровина-
та се движи с ръст от 12 на сто от 5 януари насам. Котировките 
са на най-високото ниво от август насам, когато бе достигнато 
ниво от 2 290 лири за тон.

Повод за забраната на износа са опитите на официално при-
знатото от света правителство да спре достъпа на опозицията 
до финанси. Кот д'Ивоар изпадна в дълбока политическа криза 
след президентските избори на 28 ноември.

През 2009 г. от Кот Д'Ивоар е изнесено какао за 2,53 млрд. 
долара, показват официални данни на правителството. Делът на 
страната в общото предлагане на суровината в света пък възли-
за на около 33 на сто.

Цената на какаото с доставка през март се повиши с 1% до 3 
369 долара за тон на стоковата борса в Ню Йорк.

Шоколадът ще поскъпне

След като днес стана ясно, че значително са скочили цените 
на всички основни храни се разбра, че и стойността на шокола-
да ще скочи. Това ще стане при положение, че какаото продъл-
жи да поскъпва на международните пазари. Цената на какаото 
достигна рекордна цена от 3 393 долара за тон.

Част от българските компании вече са увеличили цените, 
заради ръста на продажната стойност на производителите на 
какао в други страни като Малайзия и Сингапур. Други българ-
ски фирми задържат стойностите в очакване кризата да отмине 
и суровината да поевтинее, писа БТА. 

От половин година цената на натуралното какао расте всеки 
месец и от два лева за килограм с ДДС през юни 2010 г. вече е 10 
лева, коментира пред БТА Мариана Хаджипеткова от "СофКао".

Олиото отново поскъпва

Второ поредно увеличение на цената на предлаганото олио 
от началото на годината бе регистрирано по време на 6-та 
редовна търговска сесия на Пловдивска стокова борса (9. – 
11.02.2011 г.). Предлагането се позиционира на три нива – 2,53 
– 2,55 – 2,75 лв./л без ДДС, докато при последното увеличение 
предлагането бе в диапазона 2,43 – 2,50 лв./л. В годишен раз-
рез ценовият скок надминава 60%, тъй като през същия период 
преди 12 месеца олиото се е котирало при нива 1,65 – 1,70 лв./л 
без ДДС. При критичната реколта през 2007 г., когато добивът 
на слънчоглед бе на ниво 564 хил. тона, олиото към 10.02.2008 г. 
се е предлагало в ценови диапазон 2,55-2,58 лв./л без ДДС. Бро-
керите не намират логичен отговор на сегашното увеличение в 
цената на предлаганото олио при положение, че миналогодиш-
ната реколта от слънчоглед бе по-голяма (1 462 хил. тона) спря-
мо реколта 2009 г. (1 317 хил. тона), а сега цената му е по-висока. 
При вътрешно потребление около 470 хил. тона и осъществен 
до момента износ на около 320 хил. тона слънчоглед, в страната 
би следвало да има излишък от около 672 хил. тона. При нор-
мална пазарна среда това предполага ниска цена на предлага-
ния слънчоглед. Да, ама не. Докато в средата на февруари 2010 
год. слънчогледът се е предлагал при цена 540 лв./т, а се е тър-
сил при цена 495 лв./т без ДДС, то сега на борсовия пазар липс-
ва за дълъг период от време предлагане на слънчоглед, като на 
него присъстват само купувачите, които са склонни на сделки 
при цена 890 лв./т. Куриозното в случая е, че тази цена „купува” 
надхвърля цената на изнасяния от Украйна слънчоглед, която 
през настоящата седмица е на ниво 595 щат. дол./т (около 857 
лв./т), а по извънборсова информация, към момента средната 
цена на слънчогледа в България е на ниво 904 лв./т. 

Цената на брашното се стабилизира

След увеличението на цената на предлаганото брашно це-
ната му е стабилизирана при нива: за тип 500 – 733 лв./т; за тип 
700 – 650 лв./т, а за тип 1150 – 567 лв./т без ДДС. Пшеницата про-
дължава да се търси при цена 365 лв./т без ДДС при липса на 
предлагане, въпреки че по експерто мнение в момента в стра-
ната има около 1,5 млн. тона, а до нова реколта се необходими 
около 650-700 хил. тона. За сравнение мелничарската пшеница 
в Украйна се предлага при цена 240 щат. дол./т (около 346 лв./т), 
а брашното им по 315 щат. дол./т (около 454 лв./т) и то при по-
ложение, че реколтата 2010 год. в тази страна-износител на зър-
но в Черноморския регион беше по-малка като количество от 
обикновеното. Брокерите коментират, че през тази година явно 
„невидимата ръка” на пазара в България е под въпрос и следва 
някакви „специфични” непазарни тенденции.
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В края на януари фирмите “Алма Либре” и “Канакис” органи-
зираха второто от поредицата предвидени обучения в Гърция 
по програмата “Да замирише на Европа”, със съдействието на 
Солунския съюз на хлебопроизводителите. На обучението бе 
поканен и представител на сп. “Кафе пауза...”. Групата бе орга-
низирана от управителя на фирмата Янис Лиолиос и неговите 
служители Нина, Иво, Павлик и  Кирил.

Този път вниманието беше насочено повече към техниките 
за увеличаване на продажби и системи за управление на обек-
ти, развити в Европа, наречени “сладко-пекарни”. Технолозите 
от “Солунския гастрономичен център” на фирима “Канакис” 
(най-големият вносител на суровини в Гърция и един от най-го-
лемите в Европа) представиха производството на продукти от 
различните гами сладки и солени хлеботворения, които задъл-
жително трябва да присъстват в един обект:

- разнообразни видове хляб – многозърнест хляб „Дунав”, 
бял градски български  хляб, бял хляб „Струма”, италианскаска 
чабата, планински хляб . 

- снаксове – мнозърнести гризини многозърнести, гризини 
пармезана, хляб със стафиди , балкански пити – солени кейкове.  

- сладки печива - ричкрем кейк –ванилия, ричкрем кейк 
–шоколад,  ричкрем кейк с плодове, шоколадова пита, бриоши, 
немски козунаци, кезе оригинален. 

Лично г-н Стелиос Канакис поздрави българските произво-
дители и изтъкна, че се радва да ги види отново, макар и в друг 
състав. 

В края на обучението всички участници получиха диплом за 
преквалификация.

Целия управителен съвет на солунския съюз на хлебопро-
изводителите, начело с президента г-н Нектариос Пападопулос, 
уважиха българските гости като присъстваха на вечерята, раз-
вивайки теми свързани с развитието на бранша и възможност-
ите за сътрудничество между българските и гръцките произво-
дители и размяна на опит. 

На втория ден имахме възможност да се запознаем с про-
изводството и предлагането на изделията от гръцките колеги. 
Първото бе на централната ул. Лангада № 25 в пекарната “Ин-
фантиду”, който предлаг 22 вида хляб, 54 вида хлеботворения, 
18 вида закуски, 58 вида сладкиши и торти, 26 вида печива, 29 
вида дребни сладки, 8 вида сиропирани и много други. През 
отворената врата на обекта се виждаше апетитния прясно из-
печен хляб и вътре непрекъснато влизаха хора, които явно се 
познаваха и с продавачките. “Трябва да покриваме абсолютно 
всички потребности на нашите клиенти от квартала през де-
нонощието” - уточни г-жа Ифантиду. Аз се радвам да посрещна 
българските си колеги и не става дума само за гостоприемство” 
-продължи тя. Ние, производителите в Солун решихме да под-
крепим този проект не само защото няма какво да крием, но 
най-много поради това, че един силен, непрекъснато развиващ 
се бранш на Балканите, няма от какво да се страхува. Нашата 
сладко-пекарна се развива успешно  и вече става все по-при-
вликателна като бизнес и за нашите деца. Технологиите и про-
дуктите от „новото поколение” създават условия за нормален 
производствен процес, а не както преди години...денонощно да 
се работи. Нашата пекарната “Инфантиду” предлага около 270 
продукта в един сравнително малък (38 кв.м), но гостропри-
емен търговски салон. Клиентът трябва да се чувства уютно и 
да намира топли, пресни, иноваторски хлебни продукти всеки 
ден в нашия обект...това храни нашето семейство и нашите ра-
ботници”. 

Български производители 
се обучаваха в Солун
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Г-жа Ифантиду почерпи всички с нейните продукти 
и показа как се работи в производственото помещение 
и как се разпределят процесите по изработването на 
този толкова разнообразен асортимент. 

Второто посещение в пекарната “Бакалис” извън 
Солун, Неа Редестос.Стотици българи работят в райо-
на, където се произвежда земеделска продукция. За 
наша изненада в пекарната една от прадавачките се 
оказа българка Галя или както гърците я наричат Га-
лини. Момичето бе доста развълнувано, защото и от 
групата всички много й се радваха и до някъде част от 
комуникацията доста се улесни. 

„Всеки път, като тръгват българите към България 
пазаруват  килограми сладки...особено курабийки”  
ни каза  собственичката г-жа Васо. Тя и нейният брат 
Александрос са трето поколение хлебари. Преди го-
дини г-жа Васо изоставя държавната си служба, къ-
дето работи като данъчен инспектор, за да доразвие 
семейния бизнес заедно с брат си. “Той се занимава с 
производството, а аз с обслужването на клиентите в 
салона. За дизайна на търговския салон инвестирах-
ме доста средствазайна на салона и се доверихме на 
най-добрите професионалисти в бранша. Тези пари се 
върнаха  и сега подготвяме отваряне на още два обек-
та до Великден... Постоянно подържаме 320 артикула с 
възможно най-високото качество, а всеки ден предста-
вяме по един нов артикул, за да  впечатляваме нашите 
клиенти и да ги караме да се връщат при нас всеки ден.                                                                   
„Обслужваме всеки клиент като единствен и  наповто-
рим..., организираме  всекидневни дегустации, разго-
вори, опитваме се да дадем  уют и топлина на хората” 
- добавя бащата г-н Бакалис.

Разбира се, всички от групата освен с подаръци-
те, си тръгнаха с още много покупки от различните 
асортименти на двете пекарни, както и с много идеи. 
Искренно се надявам, че и в България ще започнат да 
се появяват такъв тип обекти, където можеш да напъл-
ниш сетивата си аромати, вкусове и визия.

Йорданка Найденова   







НОВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА!

За поръчки:  
сп. “Кафе пауза...” 
тел.: 0884 673 836

Доставка с наложен 
платеж по куриер 

за ваша сметка. 
Цените са в лева 

без включен ДДС.

Печива•  - сладкиши - над 100 изкусителни рецепти - пудинги, мъфини, торти, плодови сладкиши, кей-
кове, тарталети, еклери. Луксозно издание с твъди корици и панделка, на немски език, 256 стр.,  формат 
16/20, цена 54 лв.
Пeчива - • Рецепти за сладки хлебчета, бисквити, кексове, сладкиши с ядки, рула. Издание с твърди ко-
рици, на немски език, 80 стр.,  формат 22/28, цена 36 лв.
Десерти - • класически и модерни рецепти - стъпка по стъпка - сладкиши, торти, кремове, плодови де-
серти. Издание с твърди корици, на немски език, 80 стр., формат 22/28, цена 36 лв.
Dolci e dessert•  - вкусни торти и десерти. На италиански език, формат А5, 112 стр., цена 48 лв.
Dolci e come decorarli•  - техники за декориране на сладкиши, над 100 идеи за класически модерни и 
иновационни изделия. Луксозно издание с твърди корици, на италиански език, формат А4, 256 стр., 
цена 180 лв.
Muffi  n e cupcakes•  - рецепти с плодове, шоколад и кремове. На италиански език, 64 стр., цена 45 лв.
Torte facili e veloci • - лесни и бързи торти. Луксозно издание с твърди корици, на италиански език, фор-
мат А5, 112 стр., цена 55 лв.

ДЕКОРАЦИИ НА ДЕТСКИ ТОРТИ СЪС ЗАХАРНО ТЕСТО
Fairy Tale Cakes•  - на английски език, 90 стр., формат А4, цена 70 лв.
Party Animal Cakes•  - на английски език, 80 стр., формат А4, цена 70 лв.
Cracking Celebrating Cakes•  - на английски език, 110 стр., формат А4, цена 135 лв.
Dolci facili per le feste • - 50 идеи за изработка на детски торти от захарно тесто. Луксозно издание с 
твърди корици, на италиански език, формат А4, 112 стр., цена 130 лв.





И
ЗЛ

О
Ж

ЕН
И

Я

EXHIBITIONS18

32-то издание на изложението затвори врати, след като бе 
посетено от 106 685 специлисти от цял свят (+10.6% в сравне-
ние с 2010 г.), от които 19 676 чуждестранни (+16.1%). Така SIGEP 
доказа, че е един от най-важният търговски панаири в света за 
занаятчийските изделия в бранша на сладоледопроизводството, 
сладкарството, шоколатиерството и хлебопроизводството. Тряб-
ва да се отдаде дължимото на организаторите от Rimini Fiera за 
добрата организация по посрещане на чужестранните делегации 
и за възможността предварително да се договарят срещи с ита-

Минахме през Рим и не видяхме папата...! Но и не 
точно това бе целта ни, просто ни беше по път... Все пак мо-
жем да се похвалим и ние със своеобразен рекорд, опитахме се 
за 7 часа да обиколим пеша доста широкия център на града и да 
видим по-голяма част от забележителностите му, дори  вля-
зохме и в катедралата “Свети Петър” - като по-голяма част 
на идващите тук просто оставаш безмълвен пред великолепи-
ето на известната мраморна творба на Микеланджело “Пие-
та”, а и от цялото величие на катедралата! И се чудиш какви 
са тези човешки ръце и сърца, сътворили всичко това! За съжа-
ление трябваше да кажем “довиждане” на Рим и се класирахме 
на летището почти бегом, с риск да изпуснем самолета си за 
Болоня.

Целта на нашето пътуване бе специализираното изложе-
ние SIGEP 2011 в Римини! Тук трябва да се отдаде дължимото на 
RIMINI FIERA, които имат перфекта организация по посрещане 
на чуждестранните посетители и това не остава без резул-
тат – тази година  те са 16.1% повече в сравнение с миналата!    

Своето почетно място заемаше и “All Around Coff ee” 
– часто от изложението, посветено на италианското 
еспресо и кафе-машините.

Събитията на SIGEP 2011
За поредна година се състояха вече традиционни-

те състезания: Световния шампионат за млади сладка-
ри (до 23 години), Купата на Sigep за сладолед, Купата 
на Sigep по хлебарство и Италианския шампионат за 
шоколатиери. 

SIGEP 2011 ще бъде запомнен с две специални съ-
бития:

• Най-големия сладолед, правен досега по света. 
По неговата изработка се труди голям екип, в който 
участваха и четирима шоколатиера. Сладоледената 
фунийка е висока 2.8 м и има интересна “архитекту-
ра”, състояща се от 2000 вафлени бисквитки, 700 г бял 
шоколад, 70 кг сладолед, гарнирана с вишни амарена 
и какао. Довършителните работи по сладоледа бяха 

SIGEP 2011 надхвърли 
100 000 посетители! 

лиански фирми и фирми дистрибутори, 
производители на суровини и машини от 
други страни. Това значително улеснява 
контактите на място, защото изложение-
то предоставя и личен преводач.

SIGEP 2011 бе разположен в 14 зали 
на площ от 90 хил. кв. м, на които участ-
ваха 730 фирми. Тази година бе отделено 
специално място и за суровини и оборуд-
ване за производство на занаятчийска 
паста. Една от най-красивите и ефирни 
палати бе посветена на съпътстващото 
изложение SIGIFT – за опаковки, декора-
ция, бонбони и сватбени услуги. 
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направени в специална остъклена клетка 
при температура 20 градуса, пред очите 
на посетителите и в очакване на експер-
тите от Гинес. 

• Голямата торта от 500 кв.м, посве-
тена на 150 години от обединението на 
Италия (представена в географската й 
форма и с най-важните и известни обек-
ти). Тя бе реализирана от 70 сладкари от 
Конфедерацията на италианските сладка-
ри, които получиха и поздравително пис-
мо от Камерата на депутатите.    

SIGEP и POLI.design представиха 
новите тенденции в консумацията и 
проек тирането в секторите хлебарство, 
сладкарство, сладолед и пицерии на спе-
циализирания форум Food Experience 
Design. 

Победителите в състезанията
Италия има най-добрите млади 

сладкари!
Италианският отбор на Andrea 

Borgognoni и Antonio Daloiso, изпрева-
ри отборите на Южна Корея и Франция. 
В състезанието взеха участие отбори от 
Бразилия, Мароко, Мексико, Сингапур, 
САЩ, Южна Африка и Швейцария. Младе-
жите се състезаваха в изработването на 
бонбони, артистична шоколадова компо-
зиция, десерт в чаша, захарна артистична 
композиция, торта и монопорция сладо-
лед с кафе. Състезанието се проведе под 
патронажа на Италианската Академията 
на майсторите сладкари.  

Купата на Sigep “Gelato d’Oro”
От 19 участиници, журито избра 

Leonardo Ceschin, който ще бъде капитан 
на италианския отбор в Международно-
то състезание за сладолед по време на 
SIGEP 2012. Бяха избрани и останалите 
участиници в отбора - Francesco Falasconi 
за ледена фигура, Ernest Knam за шокола-
дова скулптура и Matteo Vigotti. 

Японка спечели Италианския шам-
пионат по шоколатиерство

Yumiko Saimura, на 33 години от град 
Кобе, която от 10 години живее в Ита-
лия, спечели Италианския шампионат 
по шоколатиерство, организиран от 
Sigep в партньорство с фирмата Barry 
Callebaut. Отделните категории спечели-
ха Francesco Boccia (бонбони, отляти във 
форма), Yumiko Saimura (ръчни бонбони), Francesco Boccia (шокола-
дова торта), Sandy Astrali (шоколадова монопорция), Daniele Orlando 
(вълшебна кутийка Box), Yumiko Saimura (артистичен обект).

Купата по хлебарство грабна отборът на САЩ
Петото издание на Sigep Bread Cup в оспорвано състезание бе 

спечелена от САЩ, след тях останаха Италия и Австралия. Тази годи-
на темата на състезанието бе “Вкусове и аромати от света”, като аме-
риканците спечелиха с традиционен хляб. В състезанието участваха 
още отборите на Франция, Португалия, Израел, Германия, Словения, 
Русия и Великобритания.  

Текст: Йорданка Найденова
Снимки: Люба Димитрова, Rimini Fiera
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Хранителният холдинг „Белла България” 
продължава да развива производството на 
тестените продукти с марка BELLA и инве-
стира в изграждането на втора специали-
зирана фабрика в Свиленград, където се 
предвижда да бъде концентрирано произ-
водството на замразени баници. За целта се 
планира пълна оптимизация на производ-
ството и логистиката, както и откриването 
на нови работни места. 

„Целта на оптимизацията е повишаване 
на капацитета и ефективността на производ-
ството и логистиката на замразени тестени 
изделия”, коментира по повод разширява-
нето на бизнеса изпълнителният директор 
на „Белла България” Елза Маркова.

„Белла България” е най-големият про-
изводител на замразени тестени продукти 
в страната и държи 40% от пазара на зам-
разени тестени изделия в Румъния. Разпо-
лага с напълно изградена дистрибуторска 
мрежа в Гърция. Компанията навлиза на 
пазара на замразените готови продукти 
през 2007 г., като включва в асортимента си 
готови за изпичане баници от точени кори 
и бутер тесто. С тези предложения марка-
та въвежда подобен тип „удобни продукти” 
на българския пазар. Те се предлагат в два 
формата – голяма баница и малки банички 
– с различни пълнежи.

На 10 февруари Европейският комисар 
по здравеопазването Джон Дали и минис-
търът на земеделието и храните д-р Миро-
слав Найденов дадоха официален старт на 
Българската агенция по безопасност на хра-
ните (БАБХ). Министърът направи символи-
чен обред „прощъпулник”, като търкулна 
питка по платнена тъкана пътека с народни 
мотиви за късмет на агенцията. Директорът 
на БАБХ д-р Йордан Войнов и на неговите 
заместници официално получиха заповеди-
те си за назначение от министъра.

В словото си за откриването министър 
Найденов сподели, че се вълнува много и 
радостта и удовлетворението му от този 
ден е голямо, защото е постигната една от 
най-големите цели, за които неговия екип 
и целия кабинет имаха воля и амбиция още 
от назначаването си. Той посочи, че макар 
България още да не е формално в Шенген, 
то по отношение на гарантиране на без-
опасността на храните и осигуряване на 
стабилна граница на ЕС по отношение здра-
веопазване на животните и безопасност 
на храните, страната ни отдавна вече е за-
служено в Шенгенското пространство. Ми-
нистърът връчи на своя гост, еврокомисар 
Дали писана чиния от троянска керамика с 
традиционни национални шарки, каквато 
има стилизирана и на емблемата на нова-
та агенция. Той подари на еврокомисаря и 

„Белла България” разширява 
производството на тестени 
продукти

червена ябълка в специална опаковка с ло-
гото на БАБХ. 

„Това е хубав ден не само за България, 
но и за цяла Европа”, подчерта в привет-
ствието си еврокомисар Джон Дали. Спо-
ред него целите, които агенцията си поста-
вя и насоката, в която ще работи, са общи 
за цяла Европа, и затова събитието е важно 
в общоевропейски план. Той оцени агенци-
ята като  крайъгълен камък в осигуряване 
здравето на потребителите и безопасността 
на храните и подчерта, че  без безопасност 
и сигурност, не можем да говорим за ка-
чество. „Именно това изгражда доверието 
на потребителя, което е много ценна сто-
ка днес - много трудно се постига и лесно 
се губи, затова за него трябва да се воюва 
всеки ден.” Дейността на агенцията започва 
официално на 14 февруари с подготовка на 
три стандарта за производство на хляб с 
участието на браншовите организации, екс-
перти и научни кадри.

 

Стартира Българската агенция 
по безопасност на храните 
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за да повишите вашите продажби!

ДИЗАЙН И ОБОРУДВАНЕ 
НА ХЛЕБАРНИЦИ И СЛАДКАРНИЦИ




