
Великденска
промоция

За всеки закупен 100 кг козуначен микс с вкус на лимон или ванилия
вземете подарък по избор:

312 кг термоустойчив пълнеж горски плод  „Боско” или
31 чувал козуначен микс по избор
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Рецепта  за козунак

Продукти: Начин на приготвяне:
Брашно 100 кг
..........................................................................................
Вода 45 л
..........................................................................................
Премикс Козунак 10 кг
..........................................................................................
Олио 5 л
..........................................................................................
Маргарин 5 кг
..........................................................................................
Захар 20 кг
..........................................................................................
Мая 5 кг
..........................................................................................

t°C на тестото: 28°- 30°C
Почивка в казан: 10-15 мин.
Делене
Оформяне
Почивка на тестени късове: 10-15 мин.
Изплитане на козунаци
Ферментация: 70-80 мин.
Изпичане: 180°-190°C

Промоцията е валидна до края на април 2014!
ЗА НАЙ-ВКУСНИТЕ ДОМАШНИ РЕЦЕПТИ ПОСЕТЕТЕ:
www.facebook.com/vivomaya.bg; www.vivomaya.bg

Лесафр България ЕООД, 1528 София, бул. „Искърско шосе” 7, Търговски център Европа, сгр. 6, оф. 1, тел.: 02/ 873 14 39, e-mail: office@lesaffre.bg 
www.lesaffre.bg, www.vivomaya.bg
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Празниците са повод за равносметка, но и предизвикател-
ство. След успешното провеждане на кампанията „Храните под 
контрол 24/30“, екипът на Българска агенция по безопасност 
на храните (БАБХ) си постави амбициозната цел да продължи 
кампанията под името „Храните под контрол 365”. „Целта на тази 
инициатива е да трансформира извънредните мерки и завишен 
контрол на безопасността на храните в постоянно действащ мо-
дел на работа на Агенцията”, подчерта проф. Пламен Моллов, 
изпълнителен директор на БАБХ. В изпълнение на тази цел, осо-
бено внимание експертите от БАБХ ще отделят на взаимодейст-
вието на Агенцията с търговските вериги за хранителни стоки. 
Първата среща между екипа на Агенцията и представители на 
големите търговски вериги за хранителни стоки се състоя на 
17 февруари 2014 г. Целта на срещата беше обсъждане на кон-
кретните начини за взаимодействие, а именно: въвеждане на 
ефективни системи за управление на качеството, организиране 
на модули за обучение, поставяне на информация за горещия 
телефон 070012299 на видно за потребителите място в търгов-
ските обекти. „Тази първа среща е само началото на динамична 
комуникация между нас и търговските вериги, между БАБХ и 
производителите, между БАБХ и неправителствения сектор и 
не на последно място между БАБХ и медиите, на които особено 
разчитаме за включване на гражданите в процеса на контрол”, 
допълни проф Моллов.  

С оглед включването на всички заинтересовани страни в 
системата за контрол, в процес на разработване е концепция 
за активна двустранна комуникация с потребителите. Екипът на 
БАБХ вярва, че новата уеб базирана платформа би могла да уле-
сни този комуникационен процес чрез някои основни инстру-
менти като “бял” и “черен” списък на производители и търговци, 
онлайн въпроси и отговори с експерти, сканиране на кода на 
етикета за точна информация на потребителите и др. 

Вече са факт три от организационните промени, чиято цел е 
подобряване на ефективността на контрола. В ход е осъществя-
ването на „ротация“ на ръководители от високите нива на адми-
нистрацията в Областните дирекции по безопасност на храните 
(ОДБХ) в различни градове. Това е ефективна европейска прак-
тика в работата на специфични държавни контролни органи 
(Агенции по приходи, Митници и др.) и дава възможност за пре-
късване на порочни практики на обвързаност или конфликт на 
интереси на определени места. „След обстоен анализ на риска, 
предложих тази промяна с цел подобряване оперативността на 
контрола и премахването на бюрократични спънки в този про-
цес”, отбеляза проф. Моллов.

Втората промяна, наложена в работата на Агенцията е съз-
дадената специализирана структура - мобилна група “Монито-
ринг и верификация на контрола”, която действа от началото на 
тази година и е на директно разпореждане на Изпълнителния 
директор на БАБХ. Нейната главна цел е да осигурява второ 
ниво на контрол на системата.

В процес на подготовка е и въвеждането на т.нар. система 
„таен клиент“ (secret client), която в инициативата на БАБХ ще 
стартира като „скрит инспектор“. Този механизъм за контрол 
е широко разпространен в американската и европейска-
та практики (авиационната индустрия, туризма и др.), с цел 
защита на интересите и безопасността на потребителите. В 
практиката се наблюдава директно или косвено нежелание 
или дори съпротива за съдействие при осъществяване на 
контролни функции на даден обект от оторизирани лица. С 
въвеждането на практиката на “скрития инспектор“ фактиче-
ски ще може да се използва ефектът на изненадата и ще се 
гарантира ефективността при изпълнение на функциите на 
инспекторите от БАБХ.

Пресцентър на БАБХ

3 години от създaването на Българска 
агенция по безопасност на храните

На 18.02.2014 г. в град Благоевград се проведе конфе-
ренция по проект „По-добро качество на храната – сила за 
изграждане на здравно и социално благополучие”, съфи-
нансиран по Програмата за Европейско териториално съ-
трудничество ”Гърция – България 2007 – 2013”. Проектът е 
с обхват област Централна Македония за Република Гърция 
и област Благоевград за Република България и е с бюджет 1 
305 948 евро. Партньори по проекта са: Агенция по храните 
на Република Гърция, подразделение – Централна Македо-
ния, Областна дирекция по безопасност на храните – Благо-
евград и Сдружение „Евроинтегра – София“.

На събитието гости бяха проф. Пламен Моллов, изпълни-
телен директор на Българска агенция по безопасност на хра-
ните и г-жа Ефтимия Теологиду, ръководител на бизнес отдел 
по контрол на храните, Агенция по храните на Република 
Гърция, подразделение  Централна Македония.

ОДБХ – Благоевград представи резултатите по проект „По-добро качество 
на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие”

Чрез този проект се създаде нов модел за трансгранично 
сътрудничество  между частния, неправителствения и пуб-
личния сектор, който ще допринесе за повишаване на  общо-
то социално и здравно благополучие.

На закриващата пресконференция бяха представени ре-
зултатите по проекта, а именно:

• Разработена система за качествено управление, вклю-
чително софтуер и информационно-комуникационни тех-
нологии за оптимизиране на административния капацитет. 
Разработената интегрирана система за документооборот, 
която е основна дейност на настоящия проект, цели опти-
мизиране работата на администрацията и подпомагане биз-
нес-операторите с храни в трансграничния регион. Това ще 
доведе до намаляване времето, за което те получават ли-
цензи, сертификати, удостоверения за регистрация и ефек-
тивен контрол.

Своите въпроси към Българска агенция по безопасност на храните 
може да изпратите на e-mail: artebianco@abv.bg, списание „Кафе Пауза...“ 

и ние ще се опитаме да потърсим отговори от експертите на агенцията
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Петима студенти от водещи български университети спече-
лиха годишни стипендии по 2 000 лв. в конкурса на „Белла Ака-
демия“ 

Трима студенти от Университета по хранителни технологии 
– Пловдив и двама от Университета за национално и световно 
стопанство станаха първите стипендианти на „Белла Академия“ 
– образователният проект на хранителния холдинг „Белла Бъл-
гария“.

С първите стипендии за ХВП специалности „Белла Акаде-
мия“ награди Мари-Кристин Немска, Милка Димова и Милан 
Серафимов от УХТ. Изпълнителният директор на „Белла Бълга-
рия“ Елза Маркова и ректорът на университета проф. д.т.н. инж. 
Кольо Динков връчиха на победителите символични чекове на 
стойност 2 000 лв.

„Като	водеща	компания	в	хранителния	бранш,	подкрепяме	
младите	 специалисти	 и	 подпомагаме	 професионалното	 им	
развитие.	С	 „Белла	Академия“	им	даваме	възможност	да	 ста-
нат	 част	 от	 нашия	 екип	 от	технолози	 и	 R&D	 специалисти,	
които	 са	 водещи	 професионалисти	 с	 дългогодишен	 междуна-
роден	опит“,	каза на награждаването изпълнителният директор 
на „Белла България” Елза Маркова. „Белла	Академия”	се	радва	на	
широка	популярност	сред	студентите	в	УХТ.	Вярваме,	че	сред	
стипендиантите	ни	са	и	бъдещите	ни	дългогодишни	служите-
ли.	Само	през	2013-та	110	колеги	честваха	10	 години	в	 „Белла	
България”, сподели още Маркова.

Моника Иванова и Михаил Минчев от УНСС са първите 
стипендианти по иконмика на „Белла Академия“ – те получиха 
своите чекове от директор „Маркетинг“ Кирил Хаджидинев и 
ректора на университета проф. Стати Статев. „Приемете	тези	
стипендии	като	награда	за	усилията,	които	сте	положили,	но	

„Белла Академия“ излъчи първите си стипендианти

не	забравяйте,	че	за	да	постигнете	това,	за	което	мечтаете,	
трябва	да	продължавате	да	се	трудите“, каза на стипендиан-
тите Кирил Хаджидинев. Проф. Стати Статев определи сътруд-
ничеството на университета с „Белла България“ като успешен 
модел за подготовката на кадри – икономисти за хранителната 
индустрия и повишаване конкурентоспособността и компетен-
циите на заетите в сектора.

Проектът „Белла Академия“ е част от дългосрочната страте-
гия на „Белла България” да установи пряка връзка между акаде-
мичните среди в страната и бизнеса, и да подпомогне младите 
специалисти в професионалната им реализация.  

Повече за „Белла Академия” на http://www.bella.bg/bg/
careers/default.htm и www.facebook.com/AcademyBella.

АБОНАМЕНТ 2014
за сп. “Кафе пауза...”
- само 30 лв. с ДДС

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

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк
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Все още е рано за прогнози каква ще бъде реколтата при 
есенниците и опасенията на този етап (включително и в Бълга-
рия) са прибързани. Донякъде изненадващо, Министерство на 
земеделието на САЩ (USDA) понижи прогнозата си за преход-
ните запаси от пшеница в света, което доведе до подкрепа на 
цената на културата. Това даде повод на някои анализатори да 
вярват, че дъното на пазара е достигнато. Според нас подобни 
заключения са прибързани. В допълнение на това USDA обяви 
последните си дългосрочни прогнози за цените на основните 
зърнени култури, които ще продължат да се понижават през 
следващите години. Основната причина, която се посочва, е 
засилената конкуренция, особено от страна на Украйна, Русия, 
Бразилия и Аржентина. Същевременно се отчита и значително 
забавяне в темпа на нарастване на населението на Земята, кое-
то ще отслаби натиска от гледна точка на търсенето. Пшеницата 
в Черноморския басейн от началото на февруари се търгува на 
цени от около USD 270/тон при условия FOB (отговаря прибли-
зително на BGN 335 от място). Към края на февруари се очаква 
леко понижение. Важно в случая е намерението на Русия да уве-
личи износа си на зърно през април и май, тъй като вътрешните 
цени вече се понижиха достатъчно.

Средните цени при условия FOB за основните търгувани 
култури в средата на февруари са както следва:

САЩ: Намалението на площите с царевица няма да е тол-
кова съществено, колкото смятаха някои анализатори по-рано. 
Ориентиране към соята не изглежда особено атрактивно с оч-
аквани цени от под USD 10/бушел (при над USD 13 в момента). 
Площите с царевица вероятно ще достигнат 93,5 млн. акра или с 
1,9 млн. акра по-малко от миналата година, но все пак ще бъдат 
на исторически високо ниво. Средната цена на производител 
се очаква да падне до USD 3,65/бушел при 4,50 през пазарната 
2013/14 година.

Европа: В средата на февруари фючърсите на основните ев-
ропейски пазари се повишиха. Пшеницата в Лондон с доставка 
през март се повиши до GBP 152.5/тон, а тази от новата реколта 
с доставка през ноември достигна GBP 147/тон. В Париж пшени-
цата с доставка през март също се повиши и достигна EUR 198,5/
тон, а царевицата - EUR 172,25/тон. Най-съществено повишение 
в мартенските доставки има при рапицата - до EUR 383/тон. Тези 
движения обаче са по-скоро временен пазарен ефект. Обедине-
ното кралство все още има значителни количества от пшеница 
и ечемик от старата реколта, от които трябва да се освободи. 
Все още съществуват опасения за новата реколта в Обединено-
то кралство заради ширещите се наводнения. Въпреки това на-
дежди за по-високи цени липсват пред перспективите за нова 
добра реколта в световен мащаб през 2014/15 г. Въпреки про-
блеми с прекомерната влага в Северна Италия, Западна Фран-
ция и Западна Испания, в Европа като цяло се очаква 2% по-го-
ляма реколта от пшеница спрямо миналата година, по оценка 
на Strategie Grains.

Русия: Към началото на месеца площите с пшеница, окачес-
твени в добро и задоволително състояние, са 96%. В основните 
производствени райони на страната климатичните условия за 
зимуване на културите бяха сравнително благоприятни. В райо-
на на Волга снежната покривка беше достатъчна, за да предпази 
есенниците от измръзване, а в Южен и Северен Кавказ темпера-
турите бяха близо до средните за сезона. Прогнозата е загубите 
в основните производствени райони на страната при есенници-
те да не надхвърли 5%. Площите с пролетници се очаква да дос-
тигнат 53 млн. ха (ръст от 2,9%) през настоящата година. Общо 

реколтираните площи ще достигнат 78,6 млн. ха, с 900 хил. ха 
повече спрямо 2013 г. Очаква се страната да изнесе 22 млн. тона 
зърно през пазарната 2014/15 г. спрямо прогнозирани 20 млн. 
тона през настоящия сезон (10% ръст). 

Украйна: По предварителни оценки на Министерство на 
аграрната политика и храните производството на зърнени и 
бобови култури през 2014 г. ще достигне 62,1 млн. тона или с 
1,3% по-ниско от миналогодишната реколта. При пролетниците 
се очакват 30,9 млн. тона (1% спад на годишна база). Понижение 
се прогнозира при пшеницата, чието производство се оценява 
на 21,2 млн. тона (понижение от 4,7%). При ечемика прогнозите 
са за 8,3 млн. тона или 10% ръст, а шро царевицата – за 30,2 млн. 
тона или 2,2% понижение. Очаква се значително понижение 
при слънчогледа – до 9,3 млн. тона (спад от 15,4%) и повишение 
в производството на соя до 2,9 млн. тона (6,7% ръст).

 България: Валежите през февруари подобриха значително 
запасите от влага в почвата. До края на месеца обаче се очакват 
незначителни превалявания. Заради високите за сезона темпе-
ратури през февруари вегетационните процеси при есенниците 
се възобновиха, но без съществена промяна във фенологично-
то състояние на посевите. Експортният потенциал на страната 
до края на стопанската година (30 юни) към м. февруари се из-
числява както следва:  

- пшеница - 389 хил. тона
- царевица - 441 хил. тона 
- слънчоглед - 562 хил. тона 
Цените на хлебната пшеницата на вътрешния пазар са 340 

лв/тон, а за царевицата и слънчогледа търсенето е слабо. Дви-
жението на цените на основните зърнени култури през послед-
ните седем години в България отразява движението на между-
народните пазари. 

Николай Вълканов
Институт за пазарна икономика

Обзор на зърнените пазари
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Продукти за 600 г гризини: 200	 г	 брашно	тип	 500,	 150	 г	
грис,	50	г	малцово	брашно,	25	г	мая,	30	г	мас,	120	г	зехтин,	1	с.л.	
малц,	1	с.л.	сол.

Начин на приготвяне: В купа замесете гриса със 100 г вода 
и маята. Оформете топка и оставете да втасва покрита за около 
30 минути. В по-голяма купа сложете двата вида брашна, до-
бавете втасалото тесто, маста, 6 с.л. зехтин, 125 г вода, солта и 
малца. Месете, докато получите меко и гладко тесто. Оформете 
фитил с дебелина 5-6 см и оставете да втасва за около 1 час на-
мазан със зехтин. След това нарежете тестото на парчета с око-
ло 2 см дебелина и оформете тънки гризини. Наредете ги в тава 
покрита с хартия за печене и оставете да почиват 20 минути.

Печете в загрята фурна на 200°С за около 15 минути.

Продукти за 500 г гризини: 500	г	брашно	тип	500,	20	г	мас-
ло,	5	г	мая,	2	с.л.	зехтин,	щипка	сол.

Начин на приготвяне: Разтворете маята в 250 г вода, добаве-
те брашното и месете, докато получите меко и еластично тесто. 
Разтопете маслото, прибавете солта и омесете отново тестото, 
разделете го на два фитила и оставете да почива около 15 ми-
нути. С пръсти натиснете леко повърхността на фитилите и ги 
намажете със зехтина, покрийте и оставете за малко да починат. 
Отново намажете фитилите със зехтин и оставете да втасват за 
около 1 час. След това нарежете фитилите на парчета и ги раз-
точете с ръце. Сложете в тава и оставете да почиват 15 минути. 
Печете в загрята фурна на 230°С за 12-15 минути.

Гризини от Торино

Малцови гризини
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Продукти: 250	г	брашно	тип	500.
Начин на приготвяне: Сложете брашното в купа, добавете 

топла вода и започнете да месите за около 10 минути, докато 
получите хомогенно и еластично тесто. Разточете кора с дебе-
лина около 0.5 см. Сложете в тава покрита с хартия за печене. 
Надупчете равномерно с вилица. Печете в затоплена фурна на 
160°С за 40 минути. 

Продукти: 520	г	брашно	от	твърда	пшеница,	50	г	мая,	20	г	
масло,	5-6	сухи	доматчета	в	зехтин,	щипка	червен	пипер,	650	г	
спанак,	110	г	зехтин,	сол	и	черен	пипер.

Начин на приготвяне: В купичка разтворете маята със 100 г 
топла вода и щипка сол. В по-голяма купа сипете брашното, до-
бавете разтворената мая и месете, докато получите хомогенно 
тесто, като прибавяте по-малко топла вода. Покрийте готово-
то тесто и оставете да втасва за 1 час. Отново омесете тестото 
като добавите маслото. Разточете на две не много тънки кори, 
от които едната с по-голям диаметър и с нея облепете форма, 
която предварително е намаслена и набрашнена. 

Измийте спанака, подсушете, нарежете и смесете със сухите 
доматчета, червения пипер, черния пипер и солта, и леко заду-
шете в зехтин. Изсипете плънката в тавата, покрийте с другата 
кора, като затворите с долната краищата. Надупчете повърх-
ността с вилица и печете в загрята фурна на 250°С за 30 минути.

Специализирана литература

За поръчки: сп. “Кафе пауза...” , тел.: 0884 673 836
Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

РЪКОВОДСТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ 

И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
(суровини, рецептури 

и технологии) 
формат А5, 256 стр. цена 18 лв. с ДДС

ЗЛАТНА КНИГА 
ЗА ТЕСТАТА 

И ПЕЧИВАТА 
Над 500 рецепти и съвети

216 стр., формат 14,5/21, 
цена 16,90 лв. с ДДС.

Хляб без мая

Пълнена питка със зеленчуци
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Супер-храна,  роднина на спанака и цвеклото (учудващо – не 
на житото!) получи официално признание от ООН, когато 2013 
г. бе обявена за "Международната година на киноа". Кулинари-
те бързо я обявиха за приятно нововъведение към диетата от 
ориз, кускус и булгур, диетолозите също я одобриха, защото е 
с ниско съдържание на мазнини, експериментаторите харесаха 
леко горчивия й вкус и малките бели къдрички около зрънцата, 
а веганите прегърнаха киноата като добър заместител на месо-
то поради високото съдържание на протеини (между 14 и 18%).

Изследователите  обаче насочват интереса си към два фла-
воноида с мощни противовъпалителни  и антиалергични свой-
ства - кверцетин (познат ни и от зеления чай) и кемпферол, 
чиито концентрации са по-високи дори от тези в плодове като 
боровинките. Уникалната комбинация от анти-възпалителни 
съединения в киноата се доказва и с изследвания върху живот-
ни, който показват намален риск от заболявания и от затлъстя-
ване.

Малко история
Киноа (Chenopodium	 quinoa) e зърноподобна култура, от-

глеждана предимно заради ядивните си семена. Тя е псевдо-
житно растение, защото всъщност принадлежи към семейство 
Лободови (Chenopodiaceae), към което принадлежат също спа-
накът и цвеклото, а не към семейство Житни, като пшеницата и 
е едно от растенията с висока хранителна стойност.

Преди 5000 г. инките са отглеждали киноа и тя е била тяхна 
основна храна. Смятали растението за свещено, подарък от бо-
говете, и го наричали „майката на всички зърна“, като традици-
ята била вождът им да засее първите семена за сезона, използ-
вайки „златни оръдия на труда“. По време на завладяването на 
Южна Америка испанските колонизатори с насмешка наричали 
киноа „храна за индианци“, а впоследствие унищожили индиан-
ските ниви с киноа и забранили отглеждането й.  Те обаче така и 
не разбрали, че инките тайно продължили да отглеждат киноа 
по почти недостъпните високи части на Андите, където коло-
низатори не стъпвали, между другото и поради изключително 
редкия, тежък за дишане въздух. Характерно за растението е, 
че то може да расте при всякакви условия и на всякаква почва. 
Така киноата изпаднала за дълго време в забвение, за да бъде 
преоткрита през 70-те години на 20 век и да започне да препо-
ръчва за консумация поради състава си. 

Името „Киноа“ произлиза от испанското изписване на името 
на индианския народ Кечуа „Kinwa“ или „Qin-wah“. Като рекол-
та най-напред е била култивирана в района на Андите на Ек-
вадор, Боливия, Колумбия и Перу преди 3000 до 4000 години. 

Киноа – храна на 2013

Хранителният състав е много добър в сравнение с основните 
зърнени култури. Зърната на киноа съдържат незаменими ами-
нокиселини като лизин и големи количества калций, фосфор и 
желязо. След прибиране на реколтата зърната трябва да бъдат 
обработени за премахване на покритието, съдържащо горчиви 
на вкус сапонини. Зърната на киноа се варят като цяло по съ-
щия начин, както ориза, и могат да бъдат използвани в широка 
гама от ястия. Листата на киноа се ядат като листни зеленчуци 
и много приличат на амарант, но търговската им наличност е 
ограничена.

Хранителен състав
Киноа е за предпочитане не само пред пшеницата, но и 

пред ориза, защото малкото въглехидрати, които съдържа, се 
усвояват от организма бавно и постепенно и така не причиня-
ват напълняване. Тя не съдържа глутени, а има много важни за 
организма вещества като желязо, калций, големи количества от 
витамини B и Е, както и много други полезни витамини и ми-
нерали. В сравнение с житните треви като пшеница, киноата е 
с по-високо съдържание на мазнини и може да осигури ценни 
количества  от полезни мононенаситените мазнини (под фор-
мата на олеинова киселина), както и омега-3 мастни киселини. 
При това, киноата не се окислява толкова бързо, колкото може 
да се очаква, предвид нейното високо съдържание на мазнини. 
Това откритие е страхотна новина от хранителна гледна точка! 
Процесите на кипене, варене и задушаване на киноа не намаля-
ват значително здравословните й ползи. Учените предполагат, 
че това качество се дължи на високото съдържание на антиок-
сиданти от семейството на витамин Е, както и флавоноидите 
като кверцетин и кемпферол.

Повечето зърнени култури се считат за неподходящи като 
източник на протеини, поради ниското съдържание на амино-
киселините лизин и изолевцин. Киноа от своя страна не страда 
от такива липси. По отношение на съдържанието на мазнини, 
супер-храната отново преодолява някои от недостатъците на 
повечето зърнени храни, които предоставят 1 грам мазнина 
срещу 350 калории. При киноа това се случва само с прием на 
63 калории. И тъй като тя няма нищо общо със семейството на 
зърнените култури, не съдържа глутен!

Изследвания свързват дневния прием на киноа с по-ниски 
нива на възпаление в тъканите, които се считат за скрит винов-
ник за сърдечно-съдовите заболявания. Списъкът на противо-
възпалителните вещества включва фенолни киселини , членове 
на семейството на витамин Е и ценни полизахариди. Високото 
съдържание на фибри е благоприятно за регулиране кръвната 
захар (подобно на пълнозърнестите храни).  Проучванията при 
животни вече са доказали способността на киноа да понижава 
общия холестерол и да поддържа нивата на HDL холестерол 
("добрия" холестерол). 
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Приложение
Ако не сте фенове на киноа поради леко горчивия й вкус, 

може да го избегнете като добре я измиете. Причината е, че зър-
ната са покрити със защитен слой от сапонини, които също имат 
противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Те са разтво-
рими и могат да се премахнат под течаща вода. Правени са опи-
ти да се селектира киноа без горчиви сапонини, но културите 
били нападнати от лакоми птици.

За да се сготвите киноа по здравословен начин, добавете 
една част от зърното към две части течност в тенджера. След 
като сместа кипне, намалете огъня , оставете да къкри и похлу-
пете. Една чаша киноа по този метод обикновено се сварява за 
15 минути. Когато готвенето приключи, ще забележите, че зър-
ната са станали прозрачни и зародишът частично се е  отделил 
като малка опашчица. Може да я запечете в сух тиган преди ва-
рене за по-интензивен вкус на ядки. 

В допълнение, киноата изхранва големи територии с насе-
ление в Южна Америка, поради което тя е обявена за изклю-
чително ценна от ООН. Иронично, поради засиленият интерес 
от света към здравните й ползи, цената на киноата се покачва 
стремглаво и тя става все по-недостъпна за традиционните й 
потребители.

Киноа е била от голямо значение в диетата на предколум-
бовите цивилизации на Андите, отстъпвайки по важност един-
ствено на картофите и следвана по значение от царевицата. В 
съвременната епоха киноа се цени особено заради хранител-

Продукти: ½	ч.ч.	чаша	сурова	киноа	(около	1	1/2	ч.ч.	варена),	
3	много	узрели	банана,	1/4	ч.ч.	 	разтопено	кокосово	масло,	1/4	
ч.ч.	кленов	сироп,	1	ч.л.	ванилия,	1	ч.ч.	брашно,		1	ч.ч.	овес	+	за	по-
ръсване	на	хляба,	1	ч.л.	сода	за	хляб,	1/4	ч.л.	сол,	1/2	ч.ч.	кокосови	
стърготини	+	за	поръсване	на	хляба,	2	с.л.	ленено	семе,	1/4	ч.ч.	
кокосово	мляко.

Начин на приготвяне: Сложете киноа да заври с 3/4 ч.ч. 
вода, след което оставете да къкри за 15 минути.  

Затоплете фурната до 200°С и леко намаслете тавата.
В голяма купа смачкайте на каша бананите, разбъркайте с 

кокосовото масло, кленовия сироп и ванилията. 
В друга купа смесете брашното, овеса, содата, солта, кокосо-

вите стърготини (може и подсладени), лененото семе и сваре-
ната киноа. В друга купа смесете течните съставки. Обединете 
двете смеси, разбъркайте добре и омесете тестото. Печете в за-
грята фурна около 200°С за около 45-50 минути, докато хлябът 
получи златист загар. 

Оставете да изстине върху решетка. Можете да съхранявате 
хляба, опакован в алуминиево фолио за няколко дни в хладил-
ник. 

Продукти: 1	ч.	ч.	сурова	киноа,	1	ч.ч.	овес,	1/2	ч.ч.	 	кокосови	
стърготини,	 1	 ч.ч.	 комбинация	от	ядки	и	 сушени	плодове,	 1/4	
ч.л.	сол,	1/2	ч.ч.	фъстъчено	масло,	3/4	ч.ч.	мед,	1	с.л.	масло,	1с.л.	
кафява	захар.

Продукти за шоколадовата декорация: 1ч.ч.	шоколадови	
стърготини,	1	с.л.	олио.	

Начин на приготвяне: Загрейте фурната до 180°С. Намасле-
те тава с размери 23/33 см.  Запечете овеса и киноа върху хар-
тия за печене в предварително загрята фурна за около 8 мину-
ти. Сипете ги в купа и добавете кокосовите стърготини, ядките 
и сушените  плодове. В друга тенджера смесете сол, фъстъчено 
масло, мед, масло и кафява захар, прибавете ги към сухите със-
тавки и омесете добре. Изсипете сместа в тава и печете около 
20 минути. Оставете да изстине в продължение на 2 часа и след 
това нарежете. 

Начин на приготвяне на шоколадовата декорация: Сто-
пете шоколада с олиото в микровълнова фурна. Потопете де-
сертите в шоколада и оставете да се стегнат върху пергаменто-
ва хартия. 

Хляб с киноа, банани и кокос Сладкиш с киноа и кокос

ната си стойност, като съдържанието й на протеини е много ви-
соко (14% от масата), макар и не по-високо от повечето бобови 
растения. Хранителните оценки на киноа показват, че тя е из-
точник на пълноценен протеин. Киноа е източник и на калций, 
затова е полезна за вегани и хора с непоносимост към лакто-
зата. Киноа е без глутен и е лесна за усвояване. Поради всички 
тези характеристики киноа се смята за подходяща като култура 
за осигуряване живота на екипажите в космически екологични 
системи (Controlled Ecological Life Support System) на НАСА.
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Типичният аромат на определен вид храна, подправка, рас-
тение се получава от специфични химични субстанции, естест-
вено намиращи се в тях. За да бъдат засилени тези качества, в 
хранителната индустрия се използват някои натурални или из-
куствени субстанции, които се добавят към храните. Тези суб-
станции могат да се дефинират с термина “аромати” или по-точ-
но с “ароматизатори”. Основната разлика между естествените и 
изкуствените аромати според действащата нормативна уредба 
на ЕС е, че първите се получават чрез различни процеси (дес-
тилация и екстракция с разтворители) на естествени продукти.

Пример за естествен аромат е лимонената есенция, която се 
получава от цитрусовите плодове, докато вторите са резултат 
от лабораторни химични синтези, които имитират съществува-
щите в природата.

Европейското законодателство определя три категории 
аромати: натурални, екстракти от натурални продукти, нату-
рално-идентични, получени чрез химичен синтез, но същите 
като продуктите, налични в природата, и изкуствени арома-
ти, които нямат натурален аналог.

Ароматизаторите, добавени в храните, трябва да бъдат по-
сочени в списъка на съставките и терминът “натурални аро-
мати” се отнася изключително само за тези, получени чрез ек-
стракция от натурални продукти.

Колко е ароматизиран един продукт? Достатъчно е да про-
четем етикета. Много често върху него можем да открием ду-
мата “аромат” между съставките. Защо се влагат аромати в хра-
ните? Отговорът е много прост – консуматорите очакват някои 
от продуктите да имат ясно изразен аромат. Много често те се 
добавят, за да прикрият или подобрят вкуса на хранителния 
продукт в процеса на обработката му.

Всички аромати произлизат от храните. Да вземем за при-
мер банана – от него може да се извлече аромат чрез серия от 
технологични процеси и да се получи концентрат.

Когато се произвежда бананова торта, в която една от със-
тавките е точно този плод, добавянето на допълнителен аромат 
може да я направи по-апетитна и с приятен вкус. Производите-
лят трябва да избере точно какъв аромат ще добави – натура-
лен, идентично-натурален или изкуствен. Един добър пример 
е да се опишат разликите при ванилията – най-употребяваният 
аромат. Характерният аромат на ванилията е определен бла-
годарение на откритата през 1874 г. химична субстанция в нея 
- ванилина. Когато е екстракт от шушулките на ванилията, се 
класифицира като “натурална”. Този вид аромати трябва обез-
ателно да бъдат получени от растения или животни. Ванилията 
се използва обикновено на прах - смляна и смесена със захар 

в съотношение 1 шушулка на 0.5 кг захар. Заместителят на ва-
нилията се нарича ванилин. Той е по-малко ароматен, тъй като 
в естествената ванилия освен ванилин се съдържат и редица 
други природни ароматични компоненти – плодовете й съдър-
жат около 3% ванилозид, който при ферментация се разпада на 
ванилин и ваниол, пиперонал и още известно количество аро-
матични вещества в много малки количества – анасоново ете-
рично масло, канелено масло и др.

“Натурално-идентични” аромати
В индустрията с аромати вече се научиха да анализират мо-

лекулите, които са “отговорни” за определен аромат. Ако химич-
ната структура на определен аромат е известна, е възможно 
с помощта на химични инструменти да бъде възпроизведена 
молекулата и да бъде индустриално реализирана в лаборато-
риите.

Когато химичната структура на един аромат, наличен в при-
родата, се копира, се получава “натурално идентичен” аромат. 
Натуралните и натурално-идентичните аромати са неразличи-
ми по вкус и химична структура. Ванилинът е важен пример за 
“натурално-идентичен” аромат, който не е изкуствен, защото е 
естествено наличен в природата и човекът е открил начин да го 
възпроизвежда.

Изкуствени аромати
По време на анализа на молекулите, които съставят опре-

делен аромат, учените са в състояние да модифицират тези 
молекули като засилят или подобрят вкуса. Изкуствените аро-
мати са продукти от синтез, получени чрез химични процеси, 
както и натурално-идентичните, но за разлика от тях нямат ек-
виваленти в природата, а само възпроизвеждат органолептич-
ните характеристики. Например етилванилинът е най-силната 
форма на ванилията и е три или четири пъти по-интензивна от 
обикновената. Въпреки че пуристите твърдят, че тези аромати 
имат “изкуствен” вкус, тяхната употреба е разрешена, защото 
натуралните и натурално-идентичните аромати имат значител-
но по-висока цена.

Видове аромати
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Продукти: 350	 г	 брашно,	 80	 г	 омекнало	масло,	 2	жълтъка,	
140	г	хладко	прясно	мляко,	3	с.л.	захар,	1	пакетче	ванилия,	10	г	
суха	(лиофилизирана)	мая,	шипка	сол,	малко	подсладено	мляко,	
за	да	се	намаже	отгоре	кифличката.

Начин на приготвяне: Налейте млякото в купичка, добаве-
те 1 ч.л. захар и маята, покрийте с кърпа и оставете за 10 мину-
ти. В голяма купа смесете брашното, захарта и солта. Добавете 
маяната смес и жълтъците. Хомогенизирайте сместа, когато тес-
тото стане трудно за разбъркване, добавете маслото на малки 
парченца. Месете около 10 минути. Поставете в купа, покрийте 
с кърпа и го оставете на топло място за около 1 час и 30 минути 
да втаса или по-точно докато тестото удвои обема си.

Разделете тестото на две или повече части, след което го раз-
точете върху предварително набрашнена повърхност. Изрежете 
кръгчета с формичка за курабии около 5 см диаметър. Оформете 
и поставете по същия начин, както е показано на снимката, три 
кръга от тестото. Увийте ги заедно, а след това разрежете точно 
по средата - вие вече получихте две цветенца. По същия начин 
процедирайте и за останалата част от тестото. Получените цве-
тенца поставете в хартиени капсули (по 7 броя в капсула), както 
е показано. Намажете кифличките отгоре с подсладеното мляко 
и ги оставете да удвоят обема си, а след това ги печете около 15 
минути в предварително загрята фурна на 180 градуса.

Келтски кифлички
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За поредна година италианското изложение за сладкарство, 
сладолед и хлебарство доказа, че е едно от най-успешните в 
бранша. Повече от 173 900 професионални посетители от цял 
свят се събраха от 18 до 22 януари в Римини, за да намерят най-
новите продукти за занаятчийско производство. Тази година 
Sigep се проведе съвместно с RHEX – изложение за ресторан-
тьорство. През януари 2015 г. очаквайте 36-то издание, което 
отново ще се проведе в партньорство с A.B.TECH Expo – изложе-
ние за хлебопроиздство. По традиция списание „Кафе пауза…“ 
и JP Media организираха български производители, които заед-
но със своите колеги от цял свят имаха възможност да се докос-
нат до професионализма. Представители на сп. „Кафе пауза…“ 
се срещнаха и с чуждестранните представители на партньори-
те-рекламодатели на медията. 

В дните на изложението се проведоха много конкурси за 
сладкари, шоколатиери, баристи и ресторантьори:

6-тото издание на Световната купа по сладолед бе спе-
челено от отбора на Франция в оспорвана борба с отбора на 
Италия, който се класира на второ място, а на трето -  отбора на 
Полша. В състезанието участваха майстори и от петте контине-
та - Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Франция, Италия, 
Мароко, Полша, Испания и САЩ.  

Американката Cher Harris спечели титлата Pastry Queen 
2014. На второ място остана японката Tomomi Futakami, а на 
трето – французойката Laetitia Moreau. Почетен председател на 
конкурса бе Maestro Iginio Massari, а председател на междуна-
родното жури - Frédéric Cassel (президент на Relais Dessert). 

Най-добрият барист Giacomo Vannelli ще представи Италия 
на Световния конкус за баристи World Barista Championship от 
10 до 12 юни в Римини.

Sigep 2014 – едно от най-успешните 
изложения в занаятчийския сектор

М.	Сереметис,	И.	Димитрова,	М.	Стоянов	и	Й.	Найденова	на	
щанда	на	IRCA	

Със	С.	Канакис	и	Г.	Косиочук	на	щанда	на	Fabbri

Българската	група	пред	изложението
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За втора поредна година Sigep 
бе домакин на оспорваното съста-
зение за декорации  “Cake design”. 

Специален гост на събитието 
бе Buddy Valastro от изключително 
популярното предаване по канал 
TLC “Cake Boss”. Състезанието бе ор-
ганизирано от Conpait (Конфедера-
ция на италианските сладкари). 15 
финалисти представиха своите ма-
кети на торти, след предварителна 
селекция в интернет конкурс, ор-
ганизиран от Glamour Italian Cakes. 
Темата тази година бе „Италианс ко 
възраждане“ и мнозина бяха зало-
жили на интерпретации на творби 
на Леонардо да Винчи. Състезание-
то бе спечелено от отбора на Paolo 
Santinelli и Valentina Urbini, второ-
то място е за двойката  Sebastiano 
Musolino и Fatima Lucchese, а трето – 
за Laura Saporiti e Roberto Albanese.

В дните на изложението се про-
ведоха и състезания за сладкарска-
та купа за младежи и професиона-
листи.

Повече	 снимки	 от	 изложението	
Sigep	 2014	 може	 да	 намерите	 във	
facebook-страницата	 на	 списание	
„Кафе	пауза...“
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Щателното почистване е едно необходимо условие за ви-
соко качество при производството на хранителни продукти. 
Продуктите и машините трябва да се съхраняват чисти през 
цялото време, но работещите в хранителната сфера често пре-
небрегват подовете в производствените помещения за храни и 
тяхното съхранение в складовете. Отделно от това се образуват 
малки пукнатини и цепнатини от вибрации, температурни про-
мени и агресивни химикали. Малките пукнатини бързо стават 
идеална среда за развитието на бактерии, които рано или късно 
неминуемо се отразяват на качеството на продуктите.

Когато се преценяват възможните условия, при които ще се 
ползва подовото покритие, е установено, че циментовите за-
мазки, бетона и плочките са положени на основа, която често не 
може да издържи големи натоварвния и показва дефекти след 
много кратко време. Едно компрометирано подово покритие е 
не само пагубно и вредно за хигиената, то може да доведе до 
застой в производството. Увеличава се опасността от големите 
скъпоструващи ремонти и инциденти на работното място.

Метакрилатни реактивни смоли от Silikal ...
… предлагат значителни преимущества пред други смо-

ли, като например епоксидни или полиуретанови, като:
• бързо втвърдяване и незабавна пълна възможност да 

се ползва пода - изключително много спестяващи време за 
ремонтни работи

• втвърдяват дори и при ниски температури (до -25 ºC 
в някои случаи)

• лесни за преработка, след като вече метакрилатна-
та реактивна смола е положена върху стара основа

• безвредни за здравето, което ги прави идеални за упо-
треба в хранителната индустрия.

Изборът на адекватна система трябва да съответства на 
видовете натоварвания в помещенията, характерни проце-
си, способи на почистване и специфичните нужди. 

Тези фирми ни се довериха и решиха своите проблеми с 
лесното почистване на подовите покрития и хигиената в произ-
водствените помещения: “Симид”, “Хлебни изделия – Ботунец”, 
“Хлебни изделия – Лозенец”, “Зарина 95”, “Стратос”, “Nestle”, “Craft 
Jacobs Sushard”, “Мис Каприз”, “Русалка”, “Хебър”, “Нилана”, “Пен 
Д’ор”, “Молтен”, “Томи”, “Унипек”, “Деси-92”.

Направето го и вие...  и проблемите с хигиената оста-
ват в миналото!

Подовите системи Silikal 
с широко приложение 
в производството на 
хлебни и сладкарски изделия ...
... и проблемите с хигиената остават в 
миналото

За поръчки: сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. Доставка с 
наложен платеж по куриер за ваша сметка.

Специализирана литература

КЕТЕРИНГЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ

формат А4, 248 стр.
цена 23,90 лв. с ДДС.

Цена 00,00 лв.

За контакти:
02/9430108

e-mail: dioniss@abv.bg
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Прочетете тази книга преди да отворите вашия рес-
торант.

Всяка година стотици ресторанти се откриват с голе-
ми очаквания. И всяка година почти толкова ресторанти 
затварят врати. Как да организираме и да управляваме 
успешен ресторант. Според авторите – хора с дългого-
дишен практически и преподавателски опит в областта 
на ресторантьорството – успешният ресторантьор е 
комбинация от качества. Той трябва да е едновременно 
добър предприемач, човек, който умее да забавлява свои-
те гости, и дори мъничко магьосник.

Ресторантът – организиране и управление е практиче-
ско ръководство за това „как да” и „как да не” постъп-
вате при откриването и ръководенето на ресторант. 
Книгата ще ви помогне да максимализирате ползите от 
дейността си, като се учите от реални професионални 
примери и ситуации. В нея ще намерите ключовите теми, 
от които зависи успехът на всеки ресторант:

– формулиране на бизнес план
– бюджет и финансиране на бизнеса
– избиране на местоположение
– дизайн на картата с ястия и с напитки
– определяне на цените на ястията
– подбор на надежден персонал
– привличане на клиенти и др.

Желаем Ви успех при реализирането на мечтата си да 
притежавате и да ръководите успешен ресторант!

СЛАДКАРСТВО – 
ОСНОВЕН КУРС 

формат А4, 446 стр. 
цена 44.70 лв. с ДДС

РЕСТОРАНТЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ

формат А4, 168 стр.
цена 19,90 лв. с ДДС.

СЕРВИРАНЕ
формат А4, 240 стр.

цена 23,80 лв. с ДДС.
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 Г-н Лиолиос, наскоро завърши 150-та презентация на 
АЛМА ЛИБРЕ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР, Вие и вашият екип, 
не се ли изморихте? 

Да,… пет години съвместно творчество с „Гастрономичния 
център на СТЕЛИОС КАНАКИС“ и над 150 презентации. На 11 и 
13 март ще се състоят презентации №154 и №155 със специален 
гост-сладкаря Г. Косиючук от Атина, за да представим отново 
възможностите на шоколадите, които предлагаме. А през ап-
рил при нас ще гостува шеф-презентаторът на фирмата БАКБЕЛ 
- Francois Galtier, за да представи летни предложения за сладки-
ши. В малко по-дългосрочен план през първата седмица на ок-
томври ще ни гостува M. Pauquet от Академията на “Cacao Barry” 
- Белгия, за да представи коледни шоколадови идеи, а през но-
ември 2014 г. в нашата база ще се проведе второто обучение с 
известната френска школа ЛЕНОТР на тема „Съвременни техни-
ки за работа с шоколад и декорации с шоколад“. 

В същото време нашият екип, начело със сладкаря Бойко Вла-
димиров и хлебаря Мирослав Рангелов, не спираме да организи-
раме презентации през седмица, за да представяме нови идеи. 
Както виждате, не само, че не се уморяваме, ами и нуждите на па-
зара ни карат да бъдем още по- динамични! Професионалистите 
имат нужда от размяна на идеи и опит, а ние сме професионали-
сти. Нямаме право нито да чакаме, нито да мълчим, нито да се из-
моряваме! Който от бранша се измори - сладкар, готвач, хлебар, 
снабдител, мениджър, доставчик - и спре да твори, пазарът ще го 
изолира и затова няма да е виновна никаква криза! 

Г-н Лиолиос, наскоро създадохте две нови институции 
под шапката на фирма „АЛМА ЛИБРЕ“ - „АЛМА ЛИБРЕ - Ака-
демия за шоколад“ и „АЛМА ЛИБРЕ - HORECA“. Каква е целта 
и какво смятате да правите? 

„АЛМА ЛИБРЕ - Академия за шоколад“ беше мечта за нас. Ето 
само няколко въпроса: „Защо хората обичат шоколад?“, „Кога по-
требителите избират шоколадов сладкиш и кога избират пло-
дов или друг?“, „Кои са измеримите и неизмеримите характерис-
тики на един добър шоколад?“, „Всеки шоколад ли е кувертюр?“, 
„С какви шоколадови техники може да постигнем НАСЛАДАТА?“, 
„Какъв цветови нюанс на кувертюра обичат българските потре-
бители?“, „Каква течливост освобождава ароматите и възмож-
ностите на какаовата маса при шоколадите?“, „Колко е важен 
точният показател: КАКАОВО МАСЛО?“…..Ние в „АЛМА ЛИБРЕ“ 
търсим отговор на тези въпроси, за да задоволим реално нуж-
дите на крайните потребители, да развием продажбите на на-
шите клиенти. Трябва задълбочено мислене, богата култура, 
специални знания и много практика. Сами не можем! Никой не 
може сам! На „АЛМА ЛИБРЕ“ се даде възможност да избере от 
международния лидер - „БАРИ КАЛЕБО“ - най- подходящите шо-
колади за българския пазар. Консултанти ни бяха „Център – Ка-
накис“, „ЛЕНОТР“, специалистите и клиентите на „АЛМА ЛИБРЕ“. 
Гамата от 18 шоколади от „КАКАО БАРИ“, „ЧОКОВИК“ и „МОНА 
ЛИЗА“, както и от още 160 шоколадови изделия в общата гама 
на „АЛМА ЛИБРЕ“ са съзнателно избрани, за да дадат пълен, 
реален и аргументиран отговор на горните въпроси. „АЛМА 

ЛИБРЕ - Академия за шоколад“ просто обобщава и подрежда 
цялата тази информация с цел да представя крайни изделия, 
технологии и продукти, основани върху белгийските школи и 
международната практика, които превръщат Негово Величест-
во ШОКОЛАДА в разменна монета за НАСЛАДА. Що се отнася 
до проекта „АЛМА ЛИБРЕ HORECA“, ще ни трябва друг отделен 
разговор. Българската кухня след Освобождението се развива 
като съчетание на централно-европейските кулинарни тенден-
ции и на влиянието от Изтока, а не трябва да се пренебрегват 
и соц-стереотипите, които все още работят. Нищо лошо да се 
„побългари“ италианското готварство, френското сладкарство 
или немското хлебарство, но с цел да се подобри и да се адап-
тира към българските условия и вкусове. Нищо лошо няма да се 
представи и оригиналния им вариант. Най-важното е, нищо да 
не се прави случайно. Всичко трябва да се прави съзнателно, 
основано върху конкретни знания и съзнателен избор.

Ние от „АЛМА ЛИБРЕ“, създадохме специален речник, качен 
в нашия сайт www.almalibre-prof.com, за да споделим част от 
нашите идеи с професионалисти сладкари, хлебари и готвачи. 
Обслужването на потребителите по ХОтели, РЕсторанти и КА-
фетерии, освен много висококачествени суровини, изисква 
богата култура и съзнателен избор. Това целим с „АЛМА ЛИБРЕ 
HORECA“. Например проектите, които започнахме да развиваме 
в нашата последна презентация №154 за ресторантьорските де-
серти (plated desserts) и хлебчета (restaurants breads), не са из-
мислени от нас. Те са представени от нас, за да обогатим менюто 
на нашите клиенти с предложения, разработени от нашите кон-
трагенти от Гърция, Белгия, Германия, Франция … Изискването 
на нашите клиенти да осигурим висококачествени натурални 
брашна (семолина и други) и технологии за оригинално тесто за 
пица, хлебчета, големи хлябове или хлеботворения е предизви-
кателство, което съвпада с общите цели на „АЛМА ЛИБРЕ“. 

Предвиждате отговорихте на почти всичките ми въпро-
си. Може би трябва да продължим нашия разговор…, но 
ще ми позволите един личен въпрос. След толкова години 
в България, доволен ли сте? 

Списание „Кафе пауза…“ винаги е добре дошло при нас, как-
то и би трябвало и при всеки „търсещ професионалист“. Бран-
шът трябва да го оценява, а всички ние, от другата страна, да ви 
подкрепим за диалога, който развивате на неговите страници. 
Поздравления! Що се отнася до вашия въпрос ще ви кажа, че 
2014 г. е важна и символична лично за мен! Навършвам 50 го-
дини, 30 години в България, 20 години професионален живот в 
България и 20 години семеен живот с Дионисия. Децата ми, Зи-
сис и Христос, се усмихват, когато говоря на български, защото 
все още не мога да различа „С“ от „Ш“, „Ц“ от „Ч“. 

ДА!...изключително доволен съм, че развивам професионал-
ния и семейния си живота в България. Страна с невероятна при-
рода, народ с хилядолетна култура. Гордея се с това, че Гърция 
е в съседство с България! 

Интервюто взе Йорданка Найденова

До клиентите... с нови идеи



Снимките	и	сладкишите	са	от	последната	презентация	на	„АЛМА	ЛИБРЕ“	в	Гърция	на	7-8	февруари	2014	г.,	в	присъствието	
на	повече	 от	100	 български	 	 професионалисти,	 ръководена	от	 	 	M.Pauquet	 –	 Белгия	CACAO	BARRY	и	G.Kosiutsuk	 –	Полша/Гърция	
CHOCOVIC	в	гостоприемната	база	на	„ГАСТРОНОМИЧЕН	ЦЕНТЪР	–	СТЕЛИОС	КАНАКИС“	-	Гърция.

АЛМА ЛИБРЕ РАЗКРИВА ВЕЛИЧИЕТО НА ШОКОЛАДА, ИЗБРА И ПРЕДЛАГА НАЙ-КАЧЕСТВЕНИТЕ КУВЕРТЮРИ !

АЛМА ЛИБРЕ : София,кв.Волуяк, ул.Зорница 99   www.almalibre-prof.com
тел. 0878 690 025,  0878 984 887,  0878 515 026,  0878 257 900,  0878 257 901

„ЧОКОВИК“ е завод открит в Испания през 1872 г. страна 
открила какаовото дърво през 15 век.

През 2009 г. „ЧОКОВИК“ се присъедини към групата BARRY 
CALLEBAUT водещ световен лидер на качествени шоколади.
„АЛМА ЛИБРЕ“ избра и предлага в България 7 вида върхов-
но качество шоколадови изделия „ЧОКОВИК“, разкривайки 

възможности за нови шоколадови идеи.

„КАКАО БАРИ“ е завод открит през 1842 г., съчетавайки 
френската и  белгийската технология. 

През 1996 г. „КАКАО БАРИ“ се присъедини към групата „BARRY 
CALLEBAUT“, свързвайки традицията с опита и иновацията.

„АЛМА ЛИБРЕ“ избра и предлага в България 12 вида 
върховно качество шоколадови изделия „КАКАО БАРИ“, 

развивайки шоколатиерството в България.




