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Започвам изложението си по тези три основни въпроса на 
хлебопроизводството с увереността, че чрез повторение на ня-
кои от познатите ви неща, ще се върнем към реалността. От дру-
га страна, ако прочетеното бъде осмислено, надявам се да от-
криете и нови, интересни, но все още непубликувани мои идеи.

От 1 януари 2007 г. работим в реалните условия на регламен-
тираните правила. Законът за храните и съпътстващите го на-
редби дават указание как да поемаме отговорностите не само за 
своите тестени изделия, но и към сътвореното от мелничаря и зе-
меделеца. Може в представите ви да изглежда, че всичко около 
работата във фурната е перфектно, че се следва точно техноло-
гията, че внимателно се контролират критичните точки, и все пак 
финансовите резултати да подсказват, че не сме направили дос-
татъчно, за да гарантираме спокоен ритъм и свободни ресурси 
за развитие. Практиката показва, че най-често анализът започва 
от разходните пера. По принцип и такъв подход е възможен, но 
само ако печалбата от минали периоди е устойчива.

Моят съвет е най-напред да бъде направен подробен ана-
лиз на пазара. Кои са нашите потенциални купувачи? До каква 
степен са образовани? Каква култура на хранене притежават? 
Има ли сред тях млади хора, които да се стремят към рационал-
но хранене? Детските заведения в близост имат ли програма, 
при която да се поставят изисквания към хигиената на хранене, 
в частност, към хляба? Огледайте региона и се помъчете да си 
спомните прочетеното във вестниците за здравето, за хората 
с хранителни проблеми, идете при лекаря-ендокринолог и се 
запознайте със статистиката: за диабетиците – за техния брой и 
възраст, за хората с наднормено тегло - в процент от постоянно 
пребиваващите жители, за страдащи от колити, за влиянието на 
хранителния режим върху остеопорозата. Записвайте резулта-
тите за всяко едно от вашите проучвания – те ще ви насочат към 
най-печелившата асортиментна структура.

Към настоящия момент практиката за определяне на асор-
тимента най-често се позовава на интуицията или на собстве-
ните предпочитания, или просто се следва традицията. Кон-
серватизмът обаче не е най-сполучливият начин за завоюване 
на пазар. Бързата реакция на предприемачите по отношение 
на предпочитанията на консуматорите често е печеливша. Но 
няма логика, например, вместо полезните пълнозърнести пше-
нични или ръжени хлябове, да се предлагат „тъмни“ хлябове с 
малцов потъмнител (без това да бъде обявено).

Искам да отворя скоба и да дам еднозначен отговор на 
въпроса „Що е то пълнозърнест пшеничен хляб?“

Пълнозърнестият	пшеничен	хляб	се	произвежда	от	пълно-
зърнести	пшенични	млевни	продукти.	

Съществуват различни млевни технологични похвати, които 
по същество довеждат до нарушаване целостта на пшеничното 
зърно. На хлебопроизводителите им се налага да познават тези 
млевни продукти, да ги комбинират и да творят. Практиката е 
утвърдила схеми, при които пълнозърнестият млевен продукт 
придобива качествата си в зависимост от:

- Предварителната подготовка на зърното – дали е с частич-
но отстранена обвивка (изшелвано брашно тип 1850) или само е 
почистено от прах и примеси (интегрално пшеничено брашно)

- От вида на мелницата, с която е осъществено смилането: 
с каменна мелница, или на валцова мелница, или на микрони-
затор

- От гранулометрията на брашното – дали ще е валцовано 
зърно или раздробено зърно, или смляно зърно във вид на 
фино брашно

- С или без добавка на коректори, нетрадиционни брашна, 
частици, ядки, семена от други зърнени.

Често пълнозърнестият хляб се отъжествява с хляб „Грахам“, 
получил името си от своя създател. Той се произвежда от 95% 
интегрално пълнозърнесто пшенично брашно и 5% ръжено 
брашно. Добрите дегустатори твърдят, че участието на ръжено 
брашно в състава води до развитие на аромата на изделията. 
В този смисъл ползването на името Грахам“ от хлебопроизво-
дителите ще продължава да събужда недоверие у познавачите, 
след като в обявения състав ръжено брашно не фигурира.

В Закона за храните и Наредбата за етикетиране към задъл-
жителните атрибути на етикета има изискване изделието да има 
свое име, с което да се различава от изделията-аналози на дру-
ги фирми.  Не е логично в рамките на един град с няколко фурни 
напремер, да се срещат в магазинната мрежа различни видове 
хляб с еднакви имена: „Стара Загора“, „Добруджа“, „Грахам“, „Пъл-
нозърнест хляб“, „Мнозърнест хляб“, „Зеленчуков хляб“. Курио-
зи, колкото искате.

При срещите ми с хлебопроизводителите се отправят въпро-
си, свързани с развитието на хлебните дрожди. Маяното тесто 
разглеждам като жива материя, която диша, храни се, размно-
жава се и умира. Не пропускам да цитирам един мой приятел, 
собственик на фурна от Скопие, Асен Пенев-Чарли, който казва 
„Дай	на	дрождите	що	им	треба	и	нема	начин	хлебот	да	не	стане	
добър“.	Опитвам се да изяснявам ролята на включения в тестото 
въздух. Той се задържа най-добре в пълнозърнестото брашно, 
когато смилането на зърното е осъществено на микронизатор. 
При микронизирането люспестата обвивка се разкъсва, раз-
влачва, добива вид на ефирни малки пухчета. Не по-маловажна е 
ролята на разтворимия, достъпен протеин за азотното хранене, 
осигурен от ензимноактивно, пълномаслено соево брашно, ми-
нералните добавки, осигуряващи калциево-фосфорния обмен; 
аскорбиновата киселина, отговорна за по-бързото протичане на 
окси-редукционните процеси; подходящо подбрана комбинация 
от ензими за частично разграждане на някои структурообразу-
ващи макромолекули; рН-коректори и т.н.

И все пак, дали е майсторско умение или с помощта на 
консултант, пълнозърнестият хляб да предположим, че е про-
изведен. Подбраните участници в сензорния анализ са дали 
положителна оценка на изделието, избрано е неповтарящо 
се име, икономическият анализ показва, че новия асортимент 
прецизно ще бъде насочен към своите потребители и ще носи 
печалба. Какво следва от това? Да се инвестират малко сред-
ства – за нова привлекателна опаковка с изписана върху нея 
пълна хранителна информация; да се изработят и да присъст-
ват над фирмените щандове с новите изделия насърчителни 
текстове; на художествено оформени фотоси да бъде показана 
новата, атрактивна форма на изделието, разрези на средината, 
възможностите за консумиране от деца; направете така, че по-
требителят да бъде насърчен поне веднъж да опита (може да 
му предложите дегустация на оживено място, искайте неговото 
мнение, коментирайте цената в съответствие с качеството, кое-
то предлагате), помислете и за стимулиране на почитателите, 
например, срещу 12 бр. в опаковка – едно безплатно хлебче и 
т.н. Не забравяйте, че българинът обича да подражава – нека ва-
шите приятели първи започнат да купуват от тези хлябове; нека 
те самите започнат да се самонаблюдават и да коментират бла-
гоприятния ефект, който чувстват върху себе си между близки, 
съседи, колеги; нека тези коментари се пренесат в магазина, къ-
дето се очакват срещи с повече хора, и в къщи, където и преду-
бедените да пожелаят благоприятното, здравословно влияние 
на пълнозърнестия хляб.      

инж. Янко Янев
СД „Благополучие“

За брашното, за хляба и за успеха на продажбите
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Продукти: 125	г	фини	пшенични	трици,	50	г	стафиди,	125	г	
прясно	мляко,	сокът	и	настъргана	кора	от	1	лимон,	125	г	пъл-
нозърнесто	брашно,	3	г	сол,	3	г	сода	бикарбонат.

Начин на приготвяне: В по-голяма купа смесете фино смле-
ните пшенични трици, стафидите, млякото, сока и настърганата 
лимонена кора. Покрийте и оставете в хладилник за една нощ. 

На другия ден извадете от хладилника. Смесете в купа пъл-
нозърнестото брашно, содата и солта. Обединете двете смеси, 
ако тестото е сухо, добавете малко мляко. Върху набрашнена 
повърхност омесете добре тестото. Оформете питка и направе-
те разрез на кръст. Поръсете с брашно, сложете в тава. Печете в 
загрята фурна на 200°С за около 20-30 минути. След това оставе-
те да изстине върху решетка.

Продукти: 300	мл	студена	вода,	20	г	сусам,	20	г	лен,	20	г	елда,	
20	г	слънчоглед,	500	г	пълнозърнесто	брашно,	10	сол,	8	г	мая,	80	
мл	топла	вода.

Начин на приготвяне: В голяма купа смесете 300 мл вода 
и семената. Покрийте и оставете за една нощ. На другия ден из-
вадете от хладилника. В малка купичка разтворете маята в  80 
мл топла вода. В друга – смесете сухите продукти. Обединете 
всички смеси и омесете тесто. Оставете да почива 10 минути. 
След това омесете отново добре и оставете отново за 10 мину-
ти. Повторете процедурата още поне 2 пъти и след това оста-
вете да втасва за 1 час. Обработете тестото както е показано на 
снимките и след това поставете във форма за печене и поръсете 
с брашно, покрийте и оставете да втасва за около 45 минути или 
докато удвои обема си. Затоплете фурната до 240°С, след това 
намалете до 220°С и печете около 30 минути.    

Хляб със семена

Пълнозърнест хляб със 
сода и стафиди
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След ценовия пик на основните зърнени култури през 
2012 г. и съответния скок на цените на основните храни имаме 
основания да очакваме поевтиняване през новата стопанска го-
дина. Единственото условие за момента е да няма необичайно 
сухо време втора поредна година в основните страни-износи-
телки на зърно. Това би гарантирало много по-добра реколта от 
царевица и маслодайни култури, и евентуално подобрение на 
баланса при пшеницата.

В САЩ – най-големият производител на царевица в света, се 
очаква площите, засети с културата, да достигнат рекордните 99 
млн. акра. Въпреки по-консервативните оценки на министер-
ството на земеделието на Щатите от 96 млн. акра, при нормали-
зиране на средните добиви до около 160 бушела на акър това 
би довело до над 25% ръст на продукцията. Същевременно има 
данни, че все повече фермери в Средна Русия се ориентират от 
пшеница към фуражни култури и че през 2013/14 г. Русия може 
да стане седмият по големина износител на царевица в света. 
За да може тези фактори да дадат необходимото отражение на 
цените в посока надолу, от важност ще бъде количеството на 
реколтата в Южна Америка, където при добро време също се 
очакват по-добри добиви. С оглед на наличните към момента 
данни за заети площи, намерения за засяване, прогнозата за 
времето в основните страни, производителки на зърно, както 
и фючърсната търговия към средата на февруари може да се 
прогнозира спад на цената на царевицата от поне 20% към пос-
ледното тримесечие на 2013 г.

Що се отнася до пшеницата, тя отново ще бъде много инте-
ресна с оглед опасенията за зимните посеви в Щатите, както и 

вероятността Русия да загуби 10% от площите с есенни култури 
заради неблагоприятните климатични условия от края на мина-
лата година и липсата на достатъчно снежна покривка в южните 
райони на страната. Става въпрос за 1,5-2 млн. ха, които веро-
ятно ще бъдат презасети. Въпреки тези опасения, които карат 
баланса при пшеницата все още да изглежда напрегнат, цената 
й няма как да се задържи на нива, много по-високи от тези на 
царевицата. По всяка вероятност пшеницата ще следва поевти-
няването при царевицата, макар и с не толкова големи темпове, 
и ножицата между двете култури ще се отвори в края на лятото.

В България за момента също се очертава добра реколта при 
есенниците. Към началото на февруари климатичните условия 
останаха благоприятни. Почвената влага в еднометровия слой 
бе достатъчна за нормалното им развитие. До края на февруари 
времето бе сравнително меко и без резки застудявания, а сред-
ните температури се движеха между -2 и 4 градуса без големи 
амплитуди. Житните култури към момента се намират в добро 
състояние. Единствените опасения са за рапицата, където сеит-
бата на места закъсня.

През първата седмица на февруари се наблюдаваха драс-
тични разлики между цените „купува” и офертите „продава”. 
Пшеница се търси на цени около 430 лв/тон, царевица - на 410 
лв/тон и маслодаен слънчоглед – на 860 лв/тон (цени без ДДС). 
Разликата с офертите „продава” се движи около 16-17%, съот-
ветно сделки почти липсват.

Николай Вълканов
Институт за пазарна икономика

Очаква се „море” от царевица през 2013 г.

Брашно
През наблюдавания период пазарът на брашно тип „500” в 

страната остана относително спокоен. Средната цена на едро 
на брашното нарастна леко спрямо предходния седмичен пе-
риод – с 1% до 1,00 лв./кг. На тържищата в страната брашното се 
предлага на цени от 0,77 лв./кг (Враца) до 1,14 лв./кг (София). В 
шест от областите се наблюдава седмично понижение на цени-
те на едро с 0,9 – 2,5% (Смолян). В други пет области се отчита  
поскъпване на продукта, основно в рамките на 0,9 – 2,2%, а в 
Ямбол и по-чувствително – с 5%. Средно за страната, цената на 
брашното на дребно в големите търговски вериги (ГТВ) се за-
държа на нивото от предходната седмица – 1,12 лв./кг. По обла-
сти, стойностите продължават да варират от 1,00 лв./кг (Видин) 
до 1,22 лв./кг (Ямбол). Седмично изменение на цените е налице 
само в големите супермаркети в три области – повишение в До-
брич (с 0,9%) и Варна (с 2,8%) и понижение в София (с 1,8%).

Средната цена на дребно на брашното в другите търговски 
обекти (ДТО) също остава без промяна спрямо предходната 
седмица - 1,17 лв./кг. В тези търговски обекти брашното се тър-
гува в ценовия интервал от 1,07 лв./кг (Варна) до 1,23 лв./кг (Си-
листра и Стара Загора). Движение на цените на продукта през 
изминалата седмица се регистрира единствено в ДТО в София 
- понижение с 2,4%.

Захар
През периода средните цени на едро и на дребно на бялата 

кристална захар за страната са около или незначително под ни-
вата от предходната седмица. 

Средната цена на едро на захарта намалява с 0,5% спрямо 
предходния седмичен период до 1,99 лв./кг. На борсите в стра-
ната захарта се търгува на цени от 1,77 лв./кг (Добрич) до 2,20 
лв./кг (Враца, Разград и Смолян). В по-голямата част от области-

те, където е налице предлагане на едро, се наблюдават леки, 
разнопосочни седмични изменения на цените на едро, в интер-
вала от -3,1% (Варна) до +4% (Велико Търново). 

Средно за страната, цената на захарта на дребно в големи-
те търговски вериги (ГТВ) се задържа на нивото от предходната 
седмица - 2,17 лв./кг. По области, цените на захарта в големи-
те супермаркети се движат в диапазона от 2,02 лв./кг (Русе) до 
2,34 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Ценови 
отклонения спрямо предходната седмица се регистрират в пет 
области, в границите от -3,3% (Русе и Силистра) до +3,4% (Тър-
говище).

Яйца
Средните цени на едро и на дребно на яйца за страната бе-

лежат леко понижение спрямо предходната седмица (с 0,01 лв./
бр.), с изключение на средната цена на яйца - размер L, предла-
гани в големите супермаркети, която остава без промяна.

Предлагането на яйца – размер М на борсите е в ценовия 
диапазон от 0,19 лв./бр. във Велико Търново до 0,25 лв./бр. във 
Варна и Смолян. Леко седмично понижение на цените, в рамки-
те на 0,01 - 0,02 лв./бр. (Русе), се отчита в седем области, а покач-
ване с 0,01 лв./бр. - единствено във Велико Търново.  

Цените на дребно на яйца – размер М в големите търговски 
вериги (ГТВ) са в интервала от 0,26 лв./бр. във Варна до 0,30 лв./
бр. в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен. В де-
сет области се наблюдава поевтиняване на яйцата от този раз-
мер с 0,01 - 0,02 лв./бр. спрямо предходния седмичен период.

Предлагането на яйца - размер L в ГТВ остава в ценовите 
граници от 0,29 лв./бр. до 0,34 лв./бр. Най-ниските стойности 
са регистрирани в Добрич, Перник и София, а най-високи – 
във Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана 
и Плевен.

Цени на основни суровини за периода 13-20 февруари 2013 г.
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СГХСТ присъства на щанда на Столична община на Международната туристическа борса ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2013 от 14 
до 16 февруари. Учениците Теодор Паунов, Цветелина Николова и Веселка Найденова с ръководител г-жа Росица Рачева показаха 
творчески умения пред заместник -министъра на туризма Маринов, общинари и посетители като декорираха торта във формата 
на Витоша.

На 14 февруари Софийската гимназия по хлебни и сладкар-
ски технологии посрещна празника на любовта и виното с кули-
нарна изложба. Бяха изложени тематични сладкарски и хлебни  
изделия направени от учениците. Присъстващите представите-
ли от Здравната инспекция, Кмета на община „Красна поляна“ 
Иван Чакъров, учители , ученици и техни близки видяха обичая 
„Трифон зарезан“, представен от фолклорната група „Житената 
питка“, оцениха и опитаха от красивите вкусотийки. На изложба-
та бяха връчени и много награди от конкурса „Сладка безопас-
ност“, организиран от СО „Красна поляна“ и  Столична Регионал-
на Здравна Инспекция в партньорство със СГХСТ.

                                                                                                      Росица Рачева

Млади сладкари показаха своите умения
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На 22 февруари бе открит демонстрационният ресторант 
ShowHow, част от новия център на фирма „Томеко“, където ос-
вен него се намира и просторен магазин с front-desk и шест 
търговеца, както и back-office с конферентни зали. Целта на 
ресторанта е на практика да бъдат показани демонстрации на 
уреди,  суровини, готварски и бармански техники, обучения и 
курсове (готварски, бармански и сервитьорски), презентации, 
дегустации, частни и корпоративни гастрономически и сомели-
ерски събития.

На събитието присъстваха много партньори и клиенти на 
фирмата, като в приготвянето на кетеринга се включиха извест-
ни готвачи и част от гостите, и ястията се творяха на място пред 
очите на присъстващите. 

Създадената преди 13 години компания "Томеко" е сред лиде-
рите на българския пазар в предлагането на качествено кухнен-
ско професионално оборудване за ресторанти, барове, хотели, 
хипермаркети и супермаркети с топла точка, кафета, снекбаро-
ве, университетски заведения, пъбове, бюфети и кетъринг ком-
пании. Дългогодишният качествен опит, динамичното развитие 
и изключително адекватното разбиране на потребностите на 
клиента ни поставят сред предпочитаните компании за внос на 
пълната гама от уреди за обработка на храна, машини, посуда и 
аксесоари за цялостното оборудване на професионалната кухня.

Потребността от специфичен и уникален облик на всяка 
професионална кухня е добре позната на „Томеко“. Компанията 
внася машини за продукти с висока добавена стойност, които 
позволяват индивидуализация на ресторантското меню и пре-
димство пред конкуренцията. Уникален представител за Бълга-
рия на продуктите на италианската марка NEMOX, сред които 
са професионални машини за бутиково производство на най-
прочутия в света италиански сладолед (gelato). Освен с дизайн, 
моделите от линията GelatoPro впечатляватт и с възможността 
да се приготви уникален сладолед по собствена рецепта за най-
изтънчените вкусове. Италианската фирма предлага и най-доб-
рите уреди за правене на класически мусове, както и по-екзо-
тични мусове от риба, морски деликатеси, зеленчуци и други 
солени продукти според фантазията на готвача. Интересно ре-
шение за италианските ресторанти са машините за прясна пас-
та на BOTTENE, които позволяват на ресторантьорите да пред-
лагат собствена паста и да разработват собствени рецепти за 
най-известния италиански специалитет. Сред новостите, демон-
стрирани в България от нас, е и нова технология за готвене и 
обработка на храната чрез вакуум, предложена от големия про-
изводител на вакуумиращи уреди, машини и опаковки ORVED.

Фирма „Томеко“ е един от основните партньори на Дефиле 
„Дизайнерски торти“ 2013 г.

Фирма „Томеко“ откри 
демонстрационен ресторант ShowHow

Снимки:	Пеньо	Иванов
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ПРОГРАМА събота, 30 март 2013 г.

09.30 Пристигане в „Солунския гастрономичен център”.  
 ДЕГУСТАЦИЯ:  нови  съвременни закуски. 
10.00 Представяне и производство на „ТОПЪЛ СЛАДОЛЕД“. 
 Техники за вдигане на продажби.
13.30 ДЕГУСТАЦИЯ, размяна на информация. 
14.30 Тържество за сбогуване, предаване на материали.
15.30 Обиколка в Солун, представяне на сладкарски 
 обекти, история и данни.   
16.00 Посещение на гръцки сладкарници 
 с производство на занаячийски сладолед.
17.00 Заминаване от Солун. 
 (Пристигане в София около 22.00).

В продължение на два дни - на 21 и 22 февруари, клиенти-
те на „Алма Либре“ препълниха демонстрационния център на 
фирмата, за да се запознаят с новия проект: „Производство на 
шоколадови бонбони“. Продуктите и технологиите, които бяха 
представени - ползване на силиконови форми, темпериране 
на шоколад и пълнежи за бонбони са първата част от проекта, 
„ШОКОЛАДЕРИ“, който фирма „Алма Либре“ развива. 

„Всяка	 съвременна	 сладкарница	трябва	 да	 има	 собствено	
производство	на	бутикови	шоколадови	бонбони	в	оригинални	
фирмени	опаковки…“ отбелязаха презентаторите. 

Гостите се впечатлиха от новите тематични форми и трицвет-
ните разновидности, а най-вече от рецептите за пълнежите 
„мон вланс“, „лайм“ и „пралина“. 

В следващото ниво на проекта „ШОКОЛАДЕРИ“, фирмата ще 
представи към клиентите си нови рецепти и технологии на шо-
коладови бонбони в индивидуални релефни фигури или соб-
ствено лого.

Презентация на шоколадови бонбони в „Алма Либре 
Консултански център“

Обучение в „Солунския гастрономичен 
център“ - 29-30 март 2013 г .

Фирмите „Алма Либре“, „Стелиос Канакис“ и „Фабри“ ви канят на презентация на тема „Сладолед  и  „топъл“ сладолед“ – произ-
водство, дегустация на над 30 вида и вкуса, изпълнение, оформяне на витрина, обслужване на клиенти.

Производството на  занаячийския  сладолед е част от сладкарството, задължителна гама  за всяка съвременна сладкарница 
или „сладопекарна“.

Италианската фирма ФАБРИ, световен лидер, производител на суровини за сладолед, технолозите на „Солунския гастрономи-
чен център“ и АЛМА ЛИБРЕ за пръв път ще представим целия процес  и подробна технология за производство на  висококачествен 
занаятчийски сладолед! Очакваме Ви!

ПРОГРАМА петък, 29 март 2013 г.

08.00 Заминаване от София.
13.00  Пристигане в „Солунския гастрономичен Център”.  
 ДЕГУСТАЦИЯ: на закуски и снаксове за обяд!
14.30  Анализ на тема: „Занаячийски сладолед: задължител-

на гама за всяка съвременна сладопекарна“
Подробно представяне на данни и тенденции от европей-

ския и балканския пазар. Лектори: г-н Калиядасис и г-н Лиолиос, 
специалисти от бранша.

15.40 Почивка – кафе – ДЕГУСТАЦИЯ на сладоледи и „топъл 
сладолед“.

16.00 Подробна презентация, производство и анализ от те-
хнолозите на „Солунския гастрономичен център“. Детайли, за-
бележки, тайни и чести грешки! Оформяне на витрина! 

20.30 Вечеря, разговор с гръцки сладкари  

Участието струва 350 лв. за всеки човек и включва: транспорт до Солун и обратно,  вътрешен транспорт по програма, Нощувка 
в двойна стая (за единична стая плюс 50 лв.), вечеря, диск с обработени рецепти на български език, представяне на себестойности 
и филми-рецепти, дегустация и мостри на готови изделия, каталог с информационни и рекламни материали и рецептури.  

За клиентите на АЛМА ЛИБРЕ, отстъпка 50%!
Местата са ограничени и ще се запази редът на резервиране на места чрез търговците на АЛМА ЛИБРЕ. 
Телефони за резервация : Нина Симеонова 0878690025, Бойко Владимиров 0878984887, Мирослав Рангелов 0878515026 и към 

познатите Ви телефони на търговците и представители на АЛМА ЛИБРЕ.
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АБОНАМЕНТ 2013

за сп. “Кафе пауза...”
- само 30 лв. с ДДС

С пощенски запис или по сметка: 
BG44 RZBB 9155 1023 5194 18

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк

Îð�àíèçàòîð: ñïèñàíèå ��àôå ïàóçà�� ���ðòå Á�íêî� ÅÎÎ��
Ñúîð�àíèçàòîð: �ñîöèàöè� çà ðàçâèòèå íà èçêóñòâàòà 
è çàíà�òèòå - 7 ���.�.È.�. ����
Îñíîâåí ïàðòíüîð: Èíòåð Åêñïî öåíòúð
Ïàðòíüîð: ôèðìà ��îìåêî�

6-9 íîåìâðè 2013 ã.
�íòåð ��ñ�î �åíòúð � �î�è�
� äíèòå íà ñïåöèàëèçèðàíèòå èçëîæåíè� Ñè�ðå, 
Èíòåðôóä è �ðèíê, �åñîìàíè�, Ñâåòúò íà ìë�êîòî,
Áóëïåê è Ñàëîí íà âèíîòî 

Âòîðî èçäàíèå ñ ìåæäóíàðîäíî ó÷àñòèå íà

�åìà: ��ñåííà �ðå��äè�

Дефиле  „Дизайнерски торти”

Ó÷àñòíèöè: 

Ïðîôåñèîíàëíè ñëàäêàðè îò ôèðìè, ïðîèçâåæäàùè 
ñëàäêàðñêè èçäåëè�� ñëàäêàðñêè öå�îâå â �îòåëè, ðåñòîðàíòè 
è ôèðìè çà êåòúðèí� îò ö�ëàòà ñòðàíà è �óæáèíà 

Ïúðâà ÷àñò: 

Åêñïîçèöè� íà ìàêåò ôëîðàëíà êîìïîçèöè� íà òåìà �Åñåííà 
ïðåë�äè��, èçðàáîòåíà ïðåäâàðèòåëíî. 

Âòîðà ÷àñò: 

Èçðáîòêà, àðàíæèðàíå è äåêîðàöè� íà òîðòà íà òåìà 
�Åñåííà ïðåë�äè�� íà ì�ñòî ïî îòáîðè îò � äó�è.
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Продукти за 16 парчета: 200	 г	 брашно,	 200	 г	масло,	 сол,	
100	г	захар,	450	г	натурален	шоколад	(70%	какао),	600	г	кисела	
сметана,	 100	мл	прясно	мляко,	 настъргана	 кора	от	½	лимон,	
750	г	горски	плодове	(малини,	червено	френско	грозде,	боровин-
ки	и	др.),	пудра	захар	и	мента	за	декорация.

Начин на приготвяне: От брашното, 100 г масло, сол, 20 г 
захар и 100 мл студена вода замесете маслено тесто, докато се 
получи хомогенно и гладко. Завийте тестото с фолио и оставете 
да почива за около 1 час на студено. След това разточете тес-
тото върху набрашнена повърхност на кора с диаметър 28 см. 
Поставете тестото във форма с диаметър 24 см като облепите 
и борда на формата, оставете не хладно за още 20 минути. По-
крийте тестото с хартия и печете в предварително загрята фур-
на при 150-170°С за около 20 минути. Оставете да изстине върху 
решетка. 

Нарежете на едро шоколада и го разтопете на водна баня. 
Затоплете 300 г кисела сметана и 40 г захар. Добавете останало-
то масло, нарязано на парченца. Изсипете млякото внимателно 
при разтопения шоколад, като бъркате непрекъснато. Изсипете 
сместа върху тартата и оставете да стегне в хладилник за около 
3 часа. Разбийте останалата сметана с 40 г захар и настърганата 
лимонена кора.

Почистете и смесете горските плодове. Извадете тортата от 
формата и разрежете на 16 парчета. Сервирайте със сметана и 
горски плодове. По желание декорирайте с листенца мента.

Продукти за 12 парчета: 2	яйца,	175	г	захар,	щипка	сол,	
75	г	брашно,	20	г	суха	мая,	12	листа	желатин,	700	г	компот	от	
череши,	750	г	йогурт,	ванилия,	250	г	сметана,	мента,	пресни	или	
желирани	череши,	стърготини	бял	шоколад	за	декорация.	

Начин на приготвяне: Разбийте белтъците на сняг с 2 лъ-
жици вода. Добавете 75 г захар и солта, след което и жълтъците. 
Смесете брашното със сухата мая и добавете към яйчения крем. 
Покрийте форма (26 см диаметър) с хартия за печене и изсипете 
тестото, оставете малко да втаса и след това изпечете в пред-
варително затоплена фурна при 150-170°С за около 15 минути. 
Оставете да изстине.

Изцедете черешите. Заделете 175 г сок и в него разтворете  2 
листа желатин. Оставете в хладилник за 30 минути, докато сокът 
започне да се стяга.

Разбийте йогурта със 100 г захар и ванилията. Разтопете 10 
листа желатин в студена вода и го смесете с малка част от йо-
гурта, след това добавете към останалата част. Разбийте добре 
сметаната и добавете към йогурта. В ринг поставете блата, от-
горе изсипете от крема около 1 см и наредете изцедените че-
реши, добавете останалия крем, декорирайте с капки от чере-
шовото желе. Оставете да се стегне в хладилник за 3 часа. При 
сервиране декорирайте с мента и шоколадови стърготини.

Забележка:	Можете да използвате и цели череши в желе.

Шоколадова тарта 
с горски плодове

Торта с йогурт и череши
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От 19 до 23 януари Римини отново стана гостоприeмен дом 
за професионалисти от цял свят. 34-тото издание на SIGEP (Меж-
дународния салон за занаятчийски сладолед, сладкарство и 
хлебарство) и и 3-то на A.B. TECH EXPO  (Международното изло-
жение за оборудване и технологии за хлебарството и сладкар-
ството) тази година си подадоха ръка и доказаха на практика, че 
и в условия на криза могат да се постигат успехи.

- 16 зали с повече от 1000 изложители  
- 144 803 посетители (+18% спрямо 2012), от тях 26 247 чуж-

дестранни посетители (+10% спрямо 2012).
Изложенията бяха открити от президента на регион Емилия 

Романя - Васко Ерани и от президента на Римини Фиера - Ло-
ренцо Каньони.

Списание „Кафе пауза…“ и JP Media организираха група от 
български сладкари, които също станаха съпричастни с този 
празник на професионализма във всички области на бранша.   

Какво се случи на SIGEP 
и A.B. TECH EXPO 2013

GELATO WORLD TOUR 2013-2014
Това е съвместен проект на Carpigiani Gelato University и 

SIGEP за провеждане на олимпиади за занаятчийски сладолед и 
популяризирнето му в цял свят. Осем града на петте континента 
ще се превърнат в столици на занаятчийския сладолед – Рим, Чи-
каго, Валенсия, Берлин, Южна Америка, ОАЕ, Китай. 

Обявяване на Европейски ден на занаятчийския сладолед
Датата е 24 март и тя е официално приета от Европей-

ския парламент в Страсбург. Инициативата бе представена 
от ARTGLACE (Конфедерация на Европейските асоциации за 
занаятчийски сладолед) и нейния президент Фердинандо Бу-
онакорe. На този ден ще се проведат големи събития в Италия, Австрия, Белгия, Франция, 
Германия, Холандия, Португалия, Чехия, а така също във Великобритания, Канада и Аржен-
тина. 

Национален шампионат за сладолед
Победителите Стефано Биазини, производител на сладолед, Лука Мацота, скулптор на 

сладоледени фигури, Марко Мартинели, готвач и Масимо Карнио, шоколатиер влизат в 
италианския отбор, който ще се състезава за 6-та Световна купа по сладолед на SIGEP 2014.

SIGEP  и A.B. TECH EXPO 2013

Венка	 Стоянова,	 Федерико	 Анцелоти	 (президент	 на	 Conpait),	
Йорданка	Найденова	и	маестро	Антонио	Лала	(член	на	Conpait)	
на	щанда	на	Cake	Design.

Текст: Йорданка 
Найденова

Снимки: Петър 
Димитров, Йорданка 

Найденова
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Италианци са победителите в Световния шампионат 
по сладкарство за младежи (под 23 години)

Това са Джанлука Форино на 22 години и Давиде Верга 
на 21 години, които спечелиха в оспорвана конкуренция с 
младежи от Бразилия, Тайван, Австралия, Япония, Сингапур, 
Швейцария, Южна Корея, Нова Зеландия и Франция. На второ 
място се класира отборът на Япония, а на трето – на Сингапур.

Роберто Машеларо спечели Италианския шампионат 
по сладкарство

Състезанието се организира от Conpait (Конфедерация 
на италианските сладкари). 

Паоло Сала ще представлява Италия на Световния 
шампионат по хлебарство през 2013 във Франция

Той спечели оспорваното състезание „Panino d´oro 2013“ 
сред своите сънародници, което се организира по идея на 
маестро Пиерджорджо Джорили, който сме представяли на 
страниците на списание „Кафе пауза…“ 

THE STAR OF SUGAR
Грандиозен спектакъл на „The Star of Sugar“ – най-добри-

те професионалисти за работа със захар, които се състезава-
ха на тема „The clown girl“. Председател на журито бе Стефан 
Клейн. Първото място бе спечелено от Давиде Малиция.

Италиански шампионат по шоколатиерство
В състезанието, организирано от фирма „Barry Callebaut“ 

и SIGEP участваха осем от най-добрите шоколатиери на тема 
„Архитектура на вкуса“. На първо място се класира Давиде 
Комаски със своята творба „Спирала на вкуса“.

„CAKE DESIGNER“ на годината 
Кончета Фурфаро бе обявена за cake designer на година-

та. Участниците в състезанието бяха подбрани в интернет от 
Glamour Italian Cake и Conpait през цялата година.  

150 000 пралини на SIGEP
Още един рекорд на известния шоколатиер Мирко дела 

Векия, който заедно със своя екип приготвиха 150 000 шоко-
ладови пралини с пълнеж от кафе. Инициативата бе oргани-
зирана в полза на  UNICEF. 
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От 26 до 30 януари Лион, Франция се превърна в световна-
та столица на гастрономията с 2 980 изложители, от които 21% 
чуждестранни. Изложението показа динамиката в сектора с 
повече от 630 нови продукти и услуги. Професионалните по-
сетители, чиято активност бе по-висока от всякога, имаха въз-
можност да открият всички тенденции в различните сектори на 
хранителните услуги в изключително приятелска атмосфера.

В дните на форума се проведе International Catering Cup, 
която бе спечелена от Испания, като на второ и трето място ос-
танаха съответно Франция и Люксембург.

Страната домакин обаче имаше двоен триумф като спечели 
Coupe du monde de la Pâtisserie и приза на Bocuse d’Or Coupe.  

На 28 януари се проведе и конференция World Cuisine 
Summit, на която присъстваха 700 участници под патронажа на 
почетния председател Paul Bocuse и Френския министър на зе-
меделието Guillaume Garot. 

Coupe du Monde de la Pâtisserie
Отборът на Франция спечели 13-тото издание на Световната 

купа по сладкарство и чек за 21 000 евро, на второ място остана 
отборът на Япония, а на трето – Италия. 

Всеки отбор бе съставен от трима души – сладкар, шокола-
тиер и майстор в производството на сладолед , които в рамките 
на 10 часа изработиха: 3 шоколадови десерта, 3 замразени пло-
дови десерта, 12 десерта в чиния, артистична захарна компози-
ция, шоколадова композиция и ледена композиция.

отпразнува своя 30-ти рожден ден
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От 23 до 26 февруари 2013 г. в Атина се проведе специали-
зираното изложение ARTOZA, което със своя 20 годишен опит 
се превръща в институция в Гърция за отраслите на хлебопро-
изводството, сладкарството, продуктите от шоколад и сладо-
лед. От 1991 г. ARTOZA се провежда на всеки две години с парт-
ньорството на двете професионални организации – Гръцката 
федерацията на хлебопроизводителите и Гръцката федерация 
на сладкарите. На изложението участват всички най-големи 
производители на суровини, машини за оборудване и опакова-
не за бранша. Повече от 200 изложители показаха последните 
тенденции в оборудването и технологиите, като привличат ин-
тереса не само на професионалисти от Гърция и Кипър, но и на 
посетители от страните на Балканския полуостров, от Източна 
Европа и от Близкия Изток. Благодарение на изключителния ди-
зайн, отличната организация и разнообразието на проведените 
мероприятия ARTOZA представлява идеалният форум за про-
фесионалистите от сектора.  

Тази година форумът се проведе в новия изложбен център 
METROPOLITAN EXPO, създаден по европейски стандарти, който 
разполага с отлична инфраструктура и по-специално с четири 
големи изложбени зали, които се разгръщат на едно и също 
ниво и се свързват помежду си от обширен централен коридор. 

Щандът на фирма „Канакис“ бе един от най-големите на из-
ложението и производителите имаха възможност да се запозна-
ят с разнообразната гама от продукти и разработки: ечемичен 
малц, сусаменото брашно, закваски, сладки и солени снаксове, 
нови американски донъти, немски берлини и френски бриош, 
дребни сладки, над 30 нови рецепти за торти и монопорции от 
френското и световно сладкарство, над 20 нови мусове-сладки 
в чаши, над 20 нови рецепти за тарти, шоколадови бонбони, 
пралини, шоколад барс, снаксове и др. 

Изложението ARTOZA 2013 
се превръща в институция 
в бранша
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Магнитно резонансен 
анализатор на маслодайни 

семена  SLK SG-100

•	 Бързо и лесно лабораторно измерване

•	 Спестява пари като подобрява процесите и качествения контрол

•	 Автоматично, едновременно определяне на влага, масленост, мастни 
киселини на маслодайни семена (слънчоглед, соя, рапица, фъстъци,   
царевица...) на базата на магнитен резонанс

•	 Възможност за анализ на отделно зърно

•	 Безразрушителен метод на измерване

•	 Извършване на анализ за по–малко от 30 секунди

•	 Без необходимост от подготовка на пробата

•	 Не е необходима скъпа поддръжка

•	 Опростен графичен интерфейс

 Точност Време (секунди) Стандарт

Пълна масленост % ±0,1% 4 s ISO 10565

Влага % ±0,1% 4 s ISO 10565

Мастни киселини % ±0,5% 20 s Не съществува

Мастни киселини 
в единично зърно % ±2% 2 min Не съществува
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