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Крекерите се отнасят към групата на бисквитените изделия, 

характеризират се с хрупкава, слоеста структура и преди всич-

ко с особености в технологията за производство.

В зависимост от рецептурния състав и технологията за про-

изводство крекерите се разделят на две групи:

• произведени с пресована мая или пресована мая и хими-

чески набухватели

• произведени с химически набухватели.

При класическите крекери рецептурният състав е много оп-

ростен, състои се от пшенично брашно, мая и сол, т.е. без маз-

нина и захар. Използва се пшенично брашно със съдържание 

на мокър глутен от 25 до 30%. В последно време на пазара се 

предлагат т.нар. диетични крекери в състава на които са вклю-

чени пшенични трици.

При съвременното производство на крекери се използва 

твърде широка гама от компоненти: мазнини, захари, емулгато-

ри, химически набухватели, ензими, оцветители, аромати.

Съдържанието на мазнини в крекерите се колебае в значи-

телни граници от 6-26% от общото количество на брашното, а 

при брашно с високо качество (съдържание на мокър глутен 

над 30%) – от 13 до 22%. 

От захарите – в рецептурата се включват, в неголеми коли-

чества, обикновена захар и инвертен сироп. В някои случаи 

се предвижда използване на млечни концентрати, суроватка 

и др. От вкусовите добавки се използват кимион, мак, изсушен 

лук и др.

От химическите набухватели се влагат натриев бикарбонат, 

амониев бикарбонат, а така също емулгатори и оцветители.

Използването на различни суровини позволява производ-

ството на широк асортимент крекери. По форма те могат да 

бъдат квадратни, правоъгълни, кръгли или на фигури. Могат да 

се добавят и различни видове овкусители. Цветът им варира от 

сламено-жълт до светло-кафеникав. 

Крекерите се произвеждат на технологични линии, които са 

механизирани и автоматизирани. 

Технология за производство 

За приготвяне на тестото се прилагат различни технологии:

• с използване на натурална закваска;

• с директно замесване;

• с приготвяне на емулсия.

 

Основните операции при приготовяне на тестото са: 

- получаване на микс от прахообразни компоненти;

- приготвяне на натурална закваска или активиране на мая-

та (при директното замесване), или приготвяне на емулсия;

- замесване на тестото;

- приготвяне на маслена паста (за крекерите с високо съдър-

жание на мазнини).

Микс от прахообразни компоненти – брашното, нишестето, 

фино смлени некачествени крекери (отпадъци), трици и др. се 

смесват в миксер в продължение на 3-5 мин. Ако липсва смеси-

тел, прахообразните компоненти се подават директно в тесто-

месачката. 

Приготвяне на тесто с натурална закваска – извършва се 

в тестомесачка. Натуралната закваска се приготвя от брашно и 

маен разтвор. Маеният разтвор се приготвя с топла вода (35-

40°С), в която добре се хомогенизира пресованата мая в съот-

ношение 2:1 и така полученият разтвор се подава в тестомесач-

ката. Добавя се брашно в количество 1/8-1/2 от предвиденото 

количество по рецептура и започва смесването в продължение 

на 5-8 мин. За по-добро развитие на дрождите може да се до-

бави и малко количество от захарта предвидена в рецептата. 

Температурата на закваската след замесване е 25-28°С, а влага-

та - 29-35%. 

Продължителността на ферментация е от 8 до 18 часа. Го-

товността на закваската се определя по увеличението на обема 

й - трябва да бъде от 2,5 до 3 пъти по-голям, а киселинността да 

достигне от 6,5 до 7,9 киселинни градуси. По време на фермен-

тацията съдържащите се в брашното амилолитични ензими ата-

куват нишестето, в резултат на което се получават декстрини, 

моно- и ди-захариди и като краен продукт – малтоза. Захарта се 

разпада на глюкоза и фруктоза, а това е много добра хранител-

на среда за размножаване на дрождевите клетки. По този начин 

се създават условия за протичане на млечно-кисела фермента-

ция. 

Приготвянето на натурална закваска може да се извърши в 

специални помещения (ферментационни камери) при темпера-

тура 25-34°С и относителна влажност на въздуха 75-85%. Опти-

малната температура за ферментация на закваската и тестото е 

32-34°С.

За съкращаване продължителността на ферментация на зак-

васката и след това на замесеното тесто се използват ензими.

Технологични особености 

при  производството на крекери



5

По този начин се ускорява процеса на ферментация, повишава 

се захаро- и газообразуването, в резултат на което се получава 

по-интензивно натрупване на киселини и увеличаване обема 

на закваската от 2,5 до 3 пъти, което определя и готовността й. 

Продължителността за приготвяне на закваската се съкращава 

до 1-2 ч., а продължителността за замесване на тестото до 25-30 

мин., в резултат на което  се повишава качеството на готовия 

продукт.

Директно приготвяне на тесто – работи се с предварител-

но активирана мая. Пресованата мая (1/3-1/2 от рецептурното 

количество) се смесва със захарта и неголямо количество вода 

с температура 32-35°С. Активирането на маята е в продължение 

на 30-40 мин., след което се подава в тестомесачката за замес-

ване на тестото или в миксер за приготвяне на емулсия заедно с 

химически набухватели.

Приготвяне на емулсия - течните компоненти (вода, меланж, 

солев разтвор и др.) предварително се темперират до 25°С, маз-

нината се загрява до 38-50°С. Предварително претеглените ком-

поненти по рецептура, с изключение на мазнината, се подават в 

миксер, където се смесват в продължение на 5-7 мин. Няколко 

минути преди завършване на миксирането се подават химиче-

ските набухватели и ароматите. Готовата смес трябва да бъде 

еднородна и хомогенна с температура 25-30°С. Емулсията се по-

лучава, след като към сместа се добави и количеството мазнина 

по рецептура. В специален високоскоростен миксер се подават 

едновременно и паралелно два потока: хомогенна смес и маз-

нина. Интензивното смесване се извършва в продължение на 1 

мин. Температурата на готовата емулсия е 27-30°С и тя веднага 

се подава в тестомесачката.

Замесване на тесто – извършва се в тестомесачка с перио-

дично действие. Смесват се закваската, емулсията и другите 

компоненти по рецептура (при технологията с използване на 

натурална закваска) или се смесват емулсията и сместта от дру-

гите компоненти (при технологията без закваска). Температура-

та на готовото тесто е 30-40°С. Водопоглъщането му е в зависи-

мост от качеството на брашното, компонентния състав и др. и е 

около 26-35%.

Тестото за крекери трябва да бъде пластично, лесно за ма-

шинна обработка и поради това се оставя да отлежи за преодо-

ляване на вътрешното напрежение и повишаване пластичност-

та му. Отлежаването на тестото се извършва в производствения 

цех при подходящи условия или във ферментационни камери в 

продължение на 30 мин. до 6 часа при отн. влажност на въздуха 

75-85% и температура 25-35°С. Използването на натриев пиро-

фосфат при замесване на тестото изключва процеса на отлежа-

ване. Готовото тесто се подава на линия за ламиниране.

Ламиниране на мазнина - отделните видове крекери се при-

готвят в тестомесачки, където се смесват брашно, мазнина и 

други суровини посочени в рецептурата в продължение на ня-

колко минути. Температура на ламинираната мазнина е 20-24°С. 

Тя се поставя между два пласта тесто, което излиза от валовете 

на ламинатора.

Малките вити банички “BELLA” се налагат като все по-пред-

почитан избор за закуска и за кафе паузи.  Все повече  хотели 

предлагат на гостите си закуска, която включва малки вити ба-

нички “BELLA”. Голямата опаковка за професиоанлни партньори 

е изключително подходяща и за кафе паузи по време на спе-

циализирани мероприятия, конгреси и конференции. Изборът 

е успешен заради висококачествените продукти и модерната 

технология на производство на малките вити банички, както и 

атрактивната им цена.    

Малки вити банички „BELLA” – звездната тайна

Формирането на тестените късове се извършва на щамп 

машина или на ротационна машина. 

Изпичане – извършва се при температура 160-290°С в про-

дължение на 3-5 мин. След изпичане, горещите крекери се пул-

веризират с разстопена мазнина в съответствие с рецептурата. 

Готовите изделия се охлаждат до 40°С.

Охлаждане – извършва се в на охлаждащи транспортьори 

при естествени условия.

При производството на крекери с химически набухватели, 

в тестомесачката постъпват насипни прахообразни и течни 

компоненти и маргарин. Замесването на тестото се извършва 

в продължение на 10-12 минути. Полученото тесто се подава в 

камера за ферментация – тунелен тип, при следните условия: 

температура 27-29°С, относителна влажност на въздуха 75-80%, 

продължителност 4 часа. След това тестото минава през метал-

детектор, постъпва за ламиниране и се формира на ротационни 

щампови машини.

При производството на крекери с пресована мая или мая и 

химически набухватели, приготвянето на натурална закваска се 

извършва в хоризонтални тестомесачки, в продължение на 4,5 

мин. (влага на закваската 34-36%, температура 16-18°С).

 При автоматизираните линии за крекери могат да се про-

извеждат крекери с ламинирана мазнина. Приготвянето й се 

извършва на автоматичен режим и се подава към пласта тесто, 

което се разтяга, формира и изпича в пещи с пет зони, като се 

използва газ.

Отличително в рецептурите за крекери е както съотношени-

ето на основните суровини, така и вкусовите добваки и включ-

ването на нетрадиционни видове суровини, които придават 

специфичен, приятен вкус и аромат.

Превод: д-р инж. М.Гаджева 

Източник: Мамаева Л.А. “Технология макаронных и 

кондитерских изделий” Шымкент - Южно-Казахстанский 

государственный университет им. М. Ауезова, 2009 г.
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През последните 20-25 години се наблюдава сериозна тен-

денция на нарастване  на болестите при хората, свързани с над-

нормено тегло, сърдечни заболявания, високо кръвно наляга-

не, диабет, аномалии в храносмилателната система. Причината 

за всичко това е в промяна на навиците на хранене. Общоизвес-

тен факт е, че  хората се хранят  повече отколкото имат нужда, с 

прекалено много мазнини  и захарни вещества.

Естествено хлебопроизводителите не могат да променят 

хранителните навици на потребителите, но могат да съдействат 

за ограничаване на тези болести. От друга страна хората стават 

все по-загрижени за здравето си  и често смятат, че трябва да 

ограничат консумацията на хляб и хлебни изделия. Това се пре-

поръчва и от диетолозите  при контрола на теглото. Всъщност, 

хлябът е много важна част от една балансирана диета, особено 

пълнозърнестите видове хлебни изделия, богати на баластни 

вещества и затова е много актуално хлебопроизводителите да 

знаят за хранителните предимства на хлебните изделия.

Преценка на хранителната стойност на хляба

На първо място трябва да се обясни какво се разбира под 

хранителна стойност и как се определя тя. Нека да сравним  

хранителните стойности на 100 г сирене и 100 г бял хляб. По-

лучават  се следните величини - 1.100 kJ за сирене и 1.104 kJ  за 

хляб. Тези стойности показват колко енергия получава човеш-

кия организъм при усвояването (метаболизма) на 100 г храни-

телни продукти.

Основно стойността на енергията се изразява в килоджаули 

(kJ), но също така и в килокалории (kcal). Стойността на енер-

гията се определя като се добави мазнина, протеин и въглехи-

драт, които се съдържат в хранителните продукти в следните 

пропорции:

- 38 kJ (9 kcal) на грам мазнина

- 17 kJ (4 kcal) на грам протеин

- 17 kJ (4 kcal) на грам въглехидрат

В горните примери за бял хляб и сирене, тези три хранител-

ни доставчици на енергия имат до известна степен различен 

състав. При еднакви калорични стойности, сиренето осигурява 

преди всичко мазнини и протеини, а хлябът – предимно въгле-

хидрати. Следователно, хранителната стойност е само инфор-

мативна, когато се представят и калоричните стойности ( в kJ и 

в kcal) и хранителните съставки.

Идентичните стойности на калории не означават идентични 

съставки от гледна точка на хранителните съставки.

Хранителни стойности на различни типове хляб

Таблицата обобщава хранителните стойности на различни-

те типове хляб. Ако се сравнят пълнозърнест пшеничен хляб и 

пшеничен хляб, ще се установи, че те съдържат приблизител-

но едни и същи хранителни съставки, но с различни калорич-

ни стойности, например 931 и 1.104 kJ. Тази разлика отчасти се 

дължи на по-ниско съдържание на мазнини, но така също и на 

различното съдържание на въглехидрати.

От таблицата е видно, че ръжения и пълнозърнестите хля-

бове имат значително високи пропорции на баластни вещества 

и следователно по-ниски калорични стойности. Трябва да се 

отбележи, че съдържанието на витамин В се унищожава в пъл-

нозърнестия хляб с дебела кора или хляба с дълго време на из-

пичане (плосък хляб  Pumpelrnickel).

Идентичните количества на въглехидрати в печивата не 

означава, че всички въглехидрати имат еднаква хранителна 

стойност. Баластните вещества имат много положителен ефект 

и е удачно добавянето им  към печивата заедно с витамините и 

минералите!

Превод: инж. Илия Иванов 

“Baking- The Art and Science”, 

C. Schunemann, Calgary, Canada.

Хлябът като важна част 

от балансираната диета

Хранителна и енергийна стойност на различните типове хляб

Видове хляб

Грамове на 100 г свеж продукт Енергийна стойност

Мазни-

ни

Баласт-

ни ве-

щества

Проте-

ини

Влага Въгле-

хидрати

kJ kcal

Пшенични франзели 1,0 1,0 8,0 34,0 56,0 1,126 265

Пшеничен хляб 1,8 1,0 8,0 37,2 52,2 1,104 258

Пълнозърнест пшеничен хляб 3,9 1,0 8,5 35,7 49,9 1,141 269

Смесен пълнозърнест хляб 1,2 5,4 7,2 42,3 43,9 0,931 219

Ръжен хляб 1,3 3,3 6,9 41,3 47,2 0,969 228

Смесен ръжен хляб, съдържащ необработено царевично 
брашно

1,4 3,1 7,0 40,5 49,0 1,005 237

Пълнозърнест ръжен хляб 0,9 3,3 6,8 41,2 47,8 935 220

Плосък хляб тип Knackebrot 1,7 7,9 11,4 5,4 73,6 1,556 366



1612 София, ул. Ворино № 15

тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90

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

Alveo-Consistograph

Mixolab
За контрол на качеството 

на суровините, базиран 

на пълния анализ на брашното, 

на неговите съставки и на техните 

взаимодействия

Alveo-Consistograph

За измерване на реологичните 

параметри на брашно, 

твърда и мека пшеница

АСТЕЛ и CHOPIN TECHNOLOGIES Ви канят да посетите щанд Е70, 

зала 4 по време на EUROPAIN - Париж, от 3 до 7 март 2012
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Инициативата за създаването на купата “Louis Lesaff re” през 

2003 г. е на Кристиян Ваберт, обявен за най-добрия хлебар на 

Франция. Изискванията са изключително строги при нацио-

налните селекции на кандидатите, за да се поддържа високото 

ниво на  конкурса, който е международен. Групата “Lesaff re” се 

наема с не леката задача да се справи с такова събитие, което 

й позволява  да се доближи до националните професионални 

организации в отделните страни, за да  спечели подкрепата на 

представители на професията и да се позиционира като истин-

ски партньор в хлебарството. Купата “Louis Lesaff re” се превръ-

ща и се налага като ключово професионално събитие, предста-

вено от 6000 хлебари в 90 селекции от 40 страни. 

Световната купа по хлебарство е основана през 1992 г. също 

от Кристиан Вабрет и има за цел да развие качеството на хляба 

по света и да насърчава търговията на  хляб и хлебни изделия. 

Тя се организирана на  всеки четири години по време на специ-

ализираното изложение Europain в Париж.

Купата “Louis Lesaff re” и Световната купа по хлебарство са 

две състезания, в които участниците работят в екип. Всеки на-

ционален отбор се състои от трима души – хлебар, сладкар и 

декоратор. На майсторския конкурс наградата е за индивидуал-

но представяне на кандидатите, които участват в предишните 

състезания.

От самото си основаване Световната купа по хлебарство 

продължава да увеличава  броя на участващите страни и кон-

куренцията между отборите. Ето какво казват участниците: 

“Това е вълнуващ международен опит, докосване до култура-

та и традицията на отделните страни - опит, който отва-

ря перспективи за творчество и иновации - чудесен начин да 

разширим уменията си!”

От 3 до 7 март в Париж, по време на Europain, ще се проведе 

Световната купа по хлебарство, завършваща цикъла от 4 годиш-

ни предварителни селекции на хлебари от цял свят. Спечели-

лите купата “Louis Lesaff re”, най-напред национална, а след това 

Световна купа по 

хлебарство и състезание 

за купата “Louis Lesaff re”
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и международна, ще се състезават за Световната купа. Световният шампион ще бъде 

награден лично от г-н Вабрет и наследника на г-н Луи Льосафр. 

За подготовка на участниците групата “Lesaff re” предоставя на разположение на 

състезателите 25 хлебопекарски центръра на 5-те континента, които се превръщат 

бързо в лаборатории за идеи и обмяна на опит, както и за експертни обучения за про-

фесионалисти. 

Пионери в равитието и разработването на нови технологии, мултинационалните 

технически екипи на фирма “Lesaff re” поддържат и подпомагат участниците в конкурси-

те в разработването на рецепти и оптимизиране на качеството на крайните продукти с 

помощта на лабораторията за сензорен анализ, разположена в най-големия пекарски 

център в Marcq-en-Baroeul, близо до Лил,  функциониращ вече 35 години. 

След предварителната селекция вече са известни отборите, които ще участват в 

състезанията за Световната купа по хлебарство - Южна Корея, Коста Рика, САЩ, Фран-

ция, Италия, Япония, Холандия, Перу, Полша, Сенегал, Швеция и Тайван .

Всеки отбор има на разположение осем часа, за да приготви: франзели и специални 

хлябове, сладки тестени изделия, пикантни хапки и артистична композиция на тема 

“Хлябът, символ на вашата страна" 

Заповядайте на това изключително състезание от 3 до 7 март 2012 г. в Париж!
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Регламент (ЕК) № 41/2009 относно състава и етикетирането 

на храни, подходящи за хора с непоносимост към глутен, влезе 

в сила на 1 януари 2012 година.

Непоносимостта към глутен е сериозно заболяване, което 

може да доведе до увреждане на храносмилателната система 

така, че храната да бъде непълноценно приемана, което от своя 

страна да доведе до нарушения в растежа, анемия или заболя-

вания на костите.

Регламентът въвежда правила за това как да бъдат етикети-

рани храни със съдържание на глутен. Те важат за всички храни, 

които се продават, независимо от това дали са пакетирани или 

са част от менюто на заведения за хранене. 

Всеки производител, който предлага продукти с наличие 

на глутен, е длъжен да обозначи съдържанието точно и ясно и 

трябва да се придържа към определени ниски нива. Така хора-

та с глутенова непоносимост ще бъдат спокойни при избора на 

подходяща за тях храна.

Правилата за етикетиране задават следните определения:

„Без глутен”/ „Не съдържа глутен” – при храни, които съдър-

жат не повече от 20 части глутен на милион.

„Много ниско съдържание на глутен” – за храни, които съ-

държат не повече от 100 части глутен на милион и съдържат 

съставки, обработени специално, за да се намали глутеновото 

съдържание. Това са най-вече специализираните продукти. Хо-

рата с непоносимост към глутен могат да приемат малки коли-

чества от тези продукти, след съвет с диетолог.

Според регламента фразата „подходящо за хора с глутено-

ва алергия” може да бъде използвано само заедно с термините 

„без глутен” или „много ниско съдържание на глутен” и в ника-

къв случай самостоятелно.

Изразът „Съставки без съдържание на глутен” може да бъде 

използван при храни, в които глутен не е бил целенасочено 

добавян, но е възможно да присъстват малки количества, като 

резултат от контакт с други храни. Тази фраза не се контролира 

от закона и не дава гаранция, че така етикетираните изделия са 

действително без съдържание на глутен.

Британската компания за научни консултации RSSL е разра-

ботила количествена система за оценка на риска, приложима от 

производители, която обезпечава с документ използването на 

изброените изрази за етикетиране.

Специалисти от компанията подчертават, че процеса на 

производство може да повлияе на откриването на глутен в гото-

вия продукт, което означава, че разчитането на лабораторните 

резултати трябва да бъде много внимателно.

От особена важност е, твърдят консултантите, лаборатори-

ите да легитимират методите си на тестване за глутен, за да се 

избегне риска от фалшиви положителни или отрицателни ре-

зултати.

Комисията по метрология, проби и анализи на ЕК (CCMAS) е 

одобрила метода „Елиза” (Методът на Мендез), но дори при него 

могат да се явят някои случаи на проблеми при анализа, при 

затоплени или хидролизирани продукти.

Новите регулации са директно приложими във всички стра-

ни-членки на Европейския Съюз.

Нов регламент за етикетиране 

на храни, съдържащи глутен 
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Според дефиницията на Майкъл Мото рекламата е по-

пуляризиране, привличане на публично внимание към про-

дукт, услуга или компания чрез средствата на платените 

съобщения, така че да се предизвика възприятие и да се по-

виши желанието за потребление. А според проф. д-р Хрис-

то Кафтанджиев убеждаваща маректингова комуника-

ция, чрез която се представят стоки, услуги, идеи, която 

е заплащана от установен рекламодател и е разполагана 

в различни медии.

Рекламата е разпространявана във всякаква форма и с вся-

какви средства привлекателна информация относно физическо 

или юридическо лице, стока, идея или начинание, която е пред-

назначена за определен кръг потребители и цели да предизви-

ка, формира или поддържа интереса им към въпросните лица, 

стоки, идеи и начинания, така че те да могат да се реализират 

(да бъдат избрани, купени, посещавани, следвани и т.н.). 

Рекламата е тази, която трябва да насочи потребителско-

то търсене към конкретна фирма или продукция и да оказва 

въздействие върху потребителите и пазара. Тя е съставна част 

на маркетинговата дейност. Основната роля на рекламата е да 

даде информация относно качествата на продукта, неговите 

свойства и мястото на продажба, т.е. рекламата трябва да про-

дава. Предимство на рекламата е, че тя има повторяемост, което 

е много важно за купувачите, на които в първия момент не става 

ясно какъв точно е продуктът и какви са предимствата му. Чрез 

рекламата се осъществява т.нар. масова комуникация – тя успя-

ва да достигне до съзнанието на тези потребители, които иначе 

никога няма да влязат в съответния магазин или да разгледат 

фирмените каталози. Рекламата по своя характер и принадлеж-

ност е полезна за предаване на послание, че дадена стока или 

услуга се предлага и то по най-добрия начин.

Главна роля на рекламата е да продава на потребителя. Тя е 

най-дейното средство за продажба на стоки. Целта на една ре-

клама е да повлияе на поведението на потребителя. Рекламата 

е насочена към хората на емоционално равнище. Психологиче-

ски изследвания са доказали, че 75% от решението за покупка е 

емоция, а само 25% е логично.

Не бива да се подценява и ролята на рекламата като форма 

на обучение. От нея хората научават много неща за продукта, но 

и как да повишат жизненото си равнище. Рекламата може и често 

успява да увеличи престижа на фирмата и на нейните продукти в 

очите на клиентите - познатата марка и стока вдъхват сигурност 

и гаранция за високо качество.

Рекламата е най-видимото от всички бизнес-действия и е 

източник на енергия в бизнеса докато доставя на потребите-

лите информация за предлаганите продукти, стоки и услуги и 

ги стимулира да подобряват стандарта си на живот. Ефектът на 

рекламата в търговията и икономиката е огромен. Тя увеличава 

продажбите както от страна на индивидуалния, така и на индус-

триалния потребител. Информирайки ги за новите продукти и 

услуги, тя им спестява редица разходи за информация и плас-

мент. Така се увеличават печалбите и инвестициите. Свободата 

да рекламират позволява на конкурентите да излязат на пазара. 

Компаниите наемат хора, които да правят продукти и да разви-

ват услуги, които рекламата да продава. Свободните маркетин-

гови икономически системи се основават на конкуренцията за 

доставяне на информация, а нищо не доставя информация по-

добре и на минимална цена освен рекламата.

В зависимост от известността и от положението на фирмата 

и предлаганите от нея стоки или услуги предмет на рекламата 

може да бъде: фирмата (корпоративна реклама), марката (мар-

кова реклама), стоката или услугата (стокова реклама) и комби-

нирана реклама на фирмата и марката, на марката на стоките 

или услугите и т.н.

Рекламата не може да изпълни предназначението си без да 

й бъдат посочени ясни цели, съобразени с характера и същност-

та й. Това са предпоставките, нужни за провеждането на такава 

рекламна стратегия, която ефикасно да спомогне за успеха на 

поддържаната от нея търговска политика. Рекламните цели са 

на равнище комуникация и социално-психологически резулта-

ти. Както отбелязва Ръсел Коли: „Целта на рекламата е да доведе 

до промяна в мисленето, насочена към покупка на изделието.”

Рекламните цели на фирмата произтичат от маркетинговите 

цели. По принцип рекламната дейност, заемаща основно място 

в комуникационния маркетинг, може да бъде ефективно моти-

вирана, когато е водена от конкретна цел, от която се формират 

основната идея и главния мотив, конкретизирани по-нататък в 

съдържанието на рекламата чрез определена тема, апел, сред-

ства и т.н. В най-общ смисъл целта на рекламата като елемент на 

маркетинга и по-конкретно на рекламната кампания или акция 

се състои в популяризирането на обекта на рекламата сред оп-

ределена аудитория.

Безспорно рекламата е най-дейното средство за продажба 

на стоки. Тя има важна роля на пазара на стоки и услуги. Могат 

да бъдат откроени няколко нейни основни функции - да прода-

ва на потребителя, да създава нови пазари, да стимулира кон-

куренцията.

Кое прави една реклама добра или лоша?

Практиката познава различни показатели за оценка на ре-

кламно послание или цялостна рекламна кампания. Най-често 

използвани са запомняемост на рекламата, качество на реали-

зацията, сюжет, персонажи, въздействащи символи и т.н. Всич-

ки те са насочени преди всичко към установяване на това дали 

рекламата изпълнява своите цели и в каква степен. Въпреки 

различните форми на реклама и начин на поднасяне на пос-

ланията, основнатите цели на всяка реклама в крайна сметка е 

да продава, да осведомява, да създава потребителски предпо-

читания, да убеждава, че покупката на съответния продукт или 

услуга е най-правилният избор. И най-важното - да продава.

Ако една реклама не постига поне една от посочените цели 

тя определено е лоша реклама. Но покриването на целта все 

още не дава основание да се говори за добра реклама, добре е 

да се оцени в каква степен са постигнати рекламните цели. Ако 

цел на рекламната кампания е било да се увеличат продажбите  

в период от 3 месеца с 20%, то разборът на постигнатите про-

дажби в края на третия месец ще покаже до колко ефективна е 

била рекламната кампания. 

Постигането на висока ефективност е неоспорим успех, но 

възниква въпроса за цената на успеха или „обратната страна 

на медала”. Имайки предвид, че ресурсите на компаниите са 

ограничени, темата за цената на успеха става изключително ак-

туална. Теоретично погледнато рекламната кампания може да 

изпълни дори и много високо поставени цели при наличието 

на неограничени или изключително големи рекламни бюдже-

ти. Още при поставянето на рекламните цели е необходимо да 

се калкулира цената на постигнатото (цената на успеха), за да 

има смисъл рекламната кампания и разходите по нея. Анали-

зът на постигнатите рекламни цели съпоставени с разходите за 

това (рекламния бюджет) и игнориране на случайните фактори 

(излизането от пазара на основен конкурент, повишаване на 

търсено като цяло и др.) определя ефикасността на рекламната 

кампания. Колко струва постигането на рекламните цели е от 

значение не само заради разликата в абсолютна стойност, но и 

поради възможността сумата да се използва за алтернативни 

цели – нови продукти, мотивация на персонала и др. 

Материалът подготви: Марина Петрова 

Рекламата - ползите и ефектът от нея
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АБОНАМЕНТ 2012

за сп. “Кафе пауза...”

- само 30 лв. с ДДС

С пощенски запис или по сметка: 

BG44 RZBB 9155 1023 5194 18

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк

НОВА литература

ЗЛАТНА КНИГА 

ЗА ТЕСТАТА 

И ПЕЧИВАТА 

Над 500 рецепти 

и практически съвети:

- маслено тесто

- ронливо тесто

- тесто с мая

- многолистно тесто

- тесто за бишкоти

- варено тесто

- баземова маса

- многозърнести сладкиши

-  клемове и пълнежи...

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

Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

216 стр. , формат 14,5/21, цена 16,90 лв. с ДДС.
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В края на миналата година в Париж се проведе най-прес-

тижното състезание за майстори-шоколатиери от цял свят. 

Участваха представители на 19 страни. 

Кои са победителите? Представяме ги с техните произ-

ведения. В рамките на състезанието те трябваше да напра-

вят торта, бонбони, арт композиция и бижу.

World Cohocolate 

Masters 2011

Работи като майстор-сладкар в 

Langenæs bageriet в Орхус. Има богат 

опит и е носител на много награди, 

най-вече в скандинавските първен-

ства, където печели сребърен медал 

за най-добра торта на годината.

В момента работи в “Patisserie 

Kosai” Мито-Сити, префектура Иба-

раки като главен сладкар. Преди 

състезанието Uezaki организира де-

густация и тренировъчна сесия в ра-

ботилниците на Японската сладкар-

ска федерация (JCA), съорганизатор 

на японската национална селекция. 

В последните 13 години Uezaki 

печели редица национални и между-

народни награди в областта на шоко-

латиерството. 

След като завършва специалност-

та “‘Specialism in Pastry Arts” в Амстер-

дам, Frank Haasnoot започва кариера-

та си като майстор-сладкар през 2001 

г. в  “Ла Тюлип Десерти” в Ню Йорк. След 

това работи в няколко сладкарници, 

ресторанти и хотели. От 2006 г. е член 

на Холандския отбор по сладкарство 

и през 2007 г. той печели купата на хо-

ландските шоколатиери и се класира 

за участие в World Chocolate Masters в 

Париж, където заема четвърто място. 

В момента работи като главен слад-

кар и демонстратор в  Dobla.
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Първото място взе Frank Haasnoot - Холандия

Второто място е за Yoshiaki Uezaki - Япония

Третото място е за Palle Sørensen - Дания
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Seung Yun Lee - Австралия Ryan Stevenson - Белгия Xavier Berger - Франция

Francisco Somoza - Испания Alexander Ilyukhin - Русия Veronique Roussean - Канада

Sylvain Bortolini - САЩ Chi Hsien Cheng - ТайванDamien Deslandes - Ливан
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може да отчете изложението Sigep, което се проведе за 33-ти 

път от 21 до 25 януари в Римини, Италия. Цифрите, говорят сами 

за това, че е най-важното събитие в областта на занаятчийския 

сладолед, което успява да обедини около себе си и много до-

пълнителни събития за сладкарство, хлебарство, дизайн, кафе, 

опаковки:

• 106 685 посетители

• 730 изложители

• 90 000 кв.м изложбена площ

• 14 павилиона

Списание “Кафе пауза...” и JP Media организираха малка 

група, с която посетиха изложението. Бяхме радушно приети 

на щанда на фирма “Fabbri”, където ни посрещнаха г-н Stefano 

Sermenghi, търговски директор за чужбина, г-н Stelios Kanakis, 

представител на фирмата в Гърция. Запознахме се с новите про-

дукти за сладолед и сладкарство, опитахме различни и нети-

пични вкусове – мастика, захарен памук и др. Другата организи-

рана среща бе на щанда на кафе “Pascucci”, където ни посрещна 

собственика г-н Mario Pascucci. Опитахме страхотното кафе и 

новият специалитет кафе-сорбе, което е невероятно. Срещите 

с двете фирми ще продължат и в България в “Алма Либре Кон-

султански център”. 

Италия спечели Световна купа по сладолед,

второто място зае Франция, третото – Швейцария. 

В състезанието взеха участие 13 отбора от цял свят, които 

изработиха ледена композиция, сладолед, сладоледен десерт, 

шоколадова фигура и торта. 

Спонсорите на състезанието дадоха отделно специална на-

града, за най-добро представяне по темата “Плодовете на земя-

та и морето”. Швейцария спечели за най-добра декорирана кан-

та със сладолед, Бразилия - за най-добрата фунийка сладолед и 

Италия – за най-добре декориран десерт за маса. 

Майсторите на сладолед Carlo Pozzi и Luca Caviezel, които са 

се привърнали в икона на италианския сладолед, връчиха сво-

ята награда за най-чисто и подредено място по време на състе-

занието на отбора на Бразилия. 

Следващото издание на Световната купа е през 2014 г., а до-

година в Римини ще се проведе Италианския шампионат.  

За първи път се проведе Pastry Queen – 

шампионат за жени сладкари с тема “Вселената жена”

Участваха представителките на 10 страни – САЩ, Бразилия, 

Франция, Япония, Италия, Корея, Мексико, Полша, Тайван и Ук-

райна, които се състезаваха в три категории – торта, захарна 

фигура и десерт в чиния. 

„Кралица на сладкарството” е нов конкурс в рамките на из-

ложението, който предизвика особен интерес сред постителите 

и огромно вълнение сред нежната половина на професионал-

ните сладкари. 

29-годишната Sonia Balacci от града-домакин Римини беше 

избрана за Кралица на световното сладкарство. Тя получи и спе-

циална награда за иновативност, както и награда за най-добра 

шоколадова торта. На второ място остана представителката на 

Франция, трето място бе заето от САЩ, които получиха и Награ-

дата на журналистите.

Купа за майстори-сладкари на Италия 

За първи път Шампионатът се провежда в отбори и победи-

телят ще участва в Световната купа по сладкарство през 2013 г. 

в Лион, Франция. Отборите се състояха от 3 души, които трябва-

ше да изработят шоколадова, захарна и ледена скулптура. 

Равносметка за пореден успех 

в ситуация на криза
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При младежите на възраст до 22 години в квалификациите 

за „Младежката световна купа” се състезаваха 10 участника.

Световна купа по хлебарство

Не по-малко впечатляващ беше и традиционния шампионат 

„Световна купа по хлебарство”. Това най-престижно състеза-

ние се провежда всяка година, в продължение на четири дни 

и разкрива неподозираните възможности на иначе обичайни 

съставки, в ръцете на майстори от 10 държави.

Най-големия бонбон в света

Отново рекорд на Гинес в дните на Sigep, след миналогодиш-

ния най-голям сладолед, тази година Mirco Della Vecchia със сво-

ите помощници изработи най-големия бонбон в света – висок 

2.80 м и тегло 802 кг! Продуктите за гиганта бяха предоставени 

от фирмите – Icam (шоколад) и LatteBusche (сметана), които ща-

телно бяха забъркани във вкусен ганаш. За пълнеж бяха използ-

вани горчивите вишни Amarena на фирма Fabbri, по оригинална 

рецепта от 1910 г. За сравнение един нормален бонбон е около 

3-4 см и тежи от 10 до 20 г.

“За да се изработи този голям бонбон трябваше да се изра-

боти специална форма за отливането му с резмери метър на 

метър, която обливахме 26 пъти с шоколад, за да се получи кор-

пуса на бонбона – споделя Mirco Della Vecchia. Голямо предизви-

кателство беше и обръщането на формата и изваждането на 

черупката. Искам да благодаря на моя отбор за перфектната 

работа”. Досега майсторът има 9 рекорда и се надавя догодина 

в дните на изложението да ги закръгли на 10.

Потенциалната цена на шоколадовото творение, ако се 

предложи за продажба, би могло да надхвърли 20 000 евро. 

След края на изложението огромният бонбон бе дарен на Сес-

трите Кармелитки от Арецо, които ще го разделят и продадат в 

100-грамови опаковки с благотворителна цел.  

Sigift е друга традиционна част на изложението, представяща 

най-новите тенденции в дизайна на места за хранене и продажба 

на сладкарска и хлебарска продукция. Тази площ е особено впе-

чатляваща и носи особено удоволствие у посетителите.

Йорданка Найденова
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Специализирана литература

• СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС (организиране и функциони-

ране 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

• РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗ-

ДЕЛИЯ (суровини, рецептури, технологии) – формат А5, 256 стр. – 

цена 18 лв. с ДДС

• КЕТЕРИНГЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (планиране и 

организиране, оборудване и инструменти, меню, изграждане на ими-

дж, ценообразуване и др.) – формат А4, 248 стр., цена 23,90 лв. с ДДС.

• СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕ

МОИТЕ ТАЙНИ ЗА МАКАРОН 

луксозно издание с твърди ко-

рици (на френски език) - 80 стр. 

с изпитани рецепти за френски 

макарон от Стефан Гласиер – 

формат 20/23, цена 50 лв. с ДДС.

PAZZI PER CIOCCOLATO – лук-

созно издание с твърди корици (на 

италиански език) - 112 стр. с изпи-

тани рецепти за напитки с шоколад, 

торти, дребни сладки, десерти, бон-

бони – 45 лв. с ДДС

-

. 
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.

ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

И САНДВИЧИ 

луксозно издание с твърди кори-

ци (на немски език) - 80 стр. с из-

питани рецепти – формат 17/24, 

цена 50 лв. с ДДС.

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

Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

Специализираното изложение ще се проведе в рамките на 

Europain от 3 до 7 март в Париж и ще се превърне в едно от глав-

ните събития от тазгодишния шоколадов и сладкарски кален-

дар. Intersuc ще събере на едно място всичко, което професията 

шоколатиер и сладкар може да предложи; ще окуражи и награ-

ди креативността на участниците в различните състезания.  

Шоколадът като скъпоценен камък, който се съчетава 

перфектно с всички вкусове. 

Следвайки примера на производителите на сладкиши, шо-

колатиерите също ще предложат творения, които обединяват 

по-предизвикателни и изненадващи вкусове от всякога - те 

вече не се колебаят да смесват шоколад с екзотични плодове, 

подправки или ароматни билки.  

Друга тенденция е свързана с представянето на шоколада 

и сладкарските изделия като изящни бижута. В тясно сътруд-

ничество с различни дизайнери, професионалистите се трудят 

над усъвършестване формата на шоколадите, декорацията и 

опаковката, наподобяваща кутия за бижута, в която ще бъдат 

поставени. Като резултат на Великден ще се появят шоколадови 

творби - истински скулптури. 

На Mondial des Arts Sucrés, смесени двойки от 16 държави 

ще демонстрират дързост и креативност при изработката на 

шоколодова композиция, три миниатюрни кексчета (с шоколад, 

шам фъстък и плод), три вида шоколад (с плодов крем, с течен 

шоколад и по избор) и едно захарно изделие. 

Шоколадът ще бъде почетен и на Coupe Europe (Европейска-

та купа), селекционен кръг за Coupe du Monde de la Pâtisserie 

(Световната купа за Сладкарство). По време на това състезание, 

най-добрите майстори сладкари ще създадат девет идентични 

десертни блюда с шоколад, както и артистична шоколадова 

декорация, представена върху поставка 60x40 и с височина не 

повече от 125 см. 

www.europain.com

Intersuc – шоколад и сладкиши



ОСНОВА ЗА КЕЙКОВЕ RICHCREME
Прави нещата различни!

Направете разликата с РИЧКРИМ и впечатлете с невероятни творения като крим кейк, мъ-

фини, плодови пайове,  реване,  тарти, шоколадов кейк,  шоколадова пита, кукис и много други.

РИЧКРИМ осигурява на кейковете ви отличен външен вид, много богат вкус, характерен аромат 

и изключително кремова, пухкава, мека структура. Едновременно, задържа плодовете или другите 

продукти на повърхността, осигурявайки безбройни възможности за рецепти и сладкарски реше-

ния. Лесен и бърз за употреба. Предлага се в два неповторими вкуса: ванилия и шоколад.

Осигурява максимална трайност на крайния продукт.

С  РИЧКРИМ КЕЙКОВА ОСНОВА, успехът е сигурен!     

АЛМА ЛИБРЕ ЕООД

гр. София 1346, кв. Волуяк, ул. Зорница 99

тел.: 0878257901, 0878257900, 02/9379999,  факс: 02/9379998

e-mail:  almalibre@mail.bg, www.almalibre-prof.com




