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Международните изложения в Париж, бяха посетени на 
6 февруари от френският президент г-н Франсоа Оланд. „С 
моето присъствие на този международен форум искам да 
подчертая значението на хлебарството и сладкарство-
то като традиция,  източник на удоволствие и иноватив-
ни решения в бъдещето", заяви г-н Оланд.  

Динамиката в този сектор бе ясно изразена на търговското 
изложение - 679 изложители и марки (26% международни от 25 
страни). Над 80 000 професионални посетители (от които 27% от 
чужбина, 137 страни). 3 световни конкурса и 140 работни срещи, 
демонстрации и конференции показаха креативността и жизне-
ността на сектора. Тези  възможности за обмен на информация, 
технологии и иновации, както и многобройните срещи, диску-
сии и демонстрации позволиха на взискателните посетители да 
идентифицират своите идеи в конкретното развитие на бизнеса 
си както в занаятчийския, така и в индустриалния сектор. 

В областта на занаятчийското хлебарство бяха пред-
ставени последните иновации в областта на оборудването, 
продуктите и рецептите. 

Креативност, постижения и иновации – 
печелившата рецепта на Europain&Intersuc 2016
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За поредна година екипът на списание „Кафе пауза…” бе 
ВИП гост на изложението и на официалния коктейл на Europain 
2016, по покана на „Промосалон”, официален представител на 
изложението в България.

Особено внимание бе обърнато на възможността хле-
бопекарната да се превърне в място за бърза закуска, обяд 
или вечеря, предлагайки разнообразие от сандвичи с спе-
циални хлябове, традиционни и новаторски виенски закус-
ки и снаксове. Не изпускайте клиенти!
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Световна купа по хлебарство “Coupe du Monde de la Boulangerie”

В състезанието, в продължение на 4 дни, се включиха 12 
отбора, съставени от трима състезатели от Бразилия, Канада, 
Китай, Франция, Япония, Мавриций, Холандия, Русия, Южна Ко-
рея, Тайван, Турция, САЩ. Всички те се състезаваха в три катего-
рии: традиционен хляб и багети, виенски сладкиши и закуски, 
артистична хлебна композиция.

Всички отбори изработиха хлебна композиция, изобразява-
ща характерния спорт на тяхната страна, в съчетание с мини-
сандвичи и закуски, със специфични подправки.    

Победителите от Южна Корея се представиха и с традицио-
нен хляб Hallah (Израел), закуски Kanelbulle (Швеция), хляб с ове-
сени ядки, кардамон, анасон (семе) и оранжеви цветове, хлебче-
та с оранжеви цветове, кайсиев сироп, смляно кафе и касис. 

Отборът на Южна Корея е победител, следван от отборите на Тайван и Франция
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Europain 2016 - Mondial Des Arts Sucrés

Победител е отборът на Италия, следван от от-
бора на Малайзия

В 4-тото издание на Световното захарно състезание участ-
ваха 16 отбора – 4 дни работа, 20 часа на ден – резултатът е 
невероятни захарни композиции, десерти в чиния, шоколадо-
ви бонбони. В надпреварата се включиха участници от Австра-
лия, Бразилия, Колумбия, Франция, Италия, Япония, Малайзия, 
Мексико, Мароко, Русия, Испания, Швейцария, Тайван, Украйна, 
Сингапур и Виетнам.

Отборите изработиха: захарна композиция, композиция 
от захарно тесто, шоколадова композиция, Gâteau de voyage, 
Entremets, шоколадови бонбони, топъл и студен десерт в чиния.

Снимки:	
Clementine	Bejat,	

Sabine	Serrad,	
Thierry	Caron,	

Петър	Димитров
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Италия спечели Световната купа по сладолед
Италия отново е на най-горното стъпало на подиума в света 

на сладоледа след тридневна оспорвана борба с отборите на 
Испания и Австралия. В надпреварата се включиха общо 13 от-
бора от Аржентина, Австралия, Япония, Италия, Мароко, Мек-
сико, Полша, Испания, Швейцария, САЩ, Чили, Уругвай и Син-
гапур.

Sigep бе светът!

• Повече от 200 000 посетители
• Над 40 000 посетители от 150 страни
• 8% увеличение на посетителите спрямо 2015
• 720 акредитирани журналисти и блогъри
• Над 300 състезания и демонстрации
… така завърши 37-то издание на международния 
форум, който тази година се проведе съвместно 
с RHEX Rimini Horeca Expo!

По традиция списание „Кафе пауза…” огранизира слад-
кари от цялата страна, които посетиха международния фо-
рум. 

В дните на изложението се проведоха състезания в раз-
лични сектори: Световна купа по сладолед,  Pastry Queen, 
Bread in the City, Gelato World Tour.

Италианският сладолед в чужбина – със сертификат!
Тази година, по време на SIGEP, бе инициирана първата меж-

дународна среща за спиране на фалшифицирането на итали-
анския сладолед в чужбина, благодарение на проект “Gelateria 
Italiana”, поръчан от Министерството на външните работи и 
Rimini Fiera. “Gelateria Italiana” е марка за сертифициране на ита-
лианския сладолед по света и ще се присъжда на тези произво-
дители,  които, извън италианските граници, насърчават итали-
анската традиция в производството на сладолед. 

Италианският занаятчийски сладолед – световен успех!
Изложението Sigep дава възможност за професионално 

обучение и среща на предприемачи от цял свят. На организи-
раните срещи всеки професионалист имаше възможност да по-
лучи консултантски услуги от фирми, които желаят да пътуват 
по пътя на интернационализацията, в сътрудничество с Sistema 
Gelato.
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Шоколадова статуя на Давид	
	3.5	м	височина,	1180	кг	шоколад,	26	дни	работа,

автори	Mirco	della	Vecchia,	Giuseppe	Punteri		
и	Accademia	dei	Maestri	Cioccolatieri	Italiani	

THE STAR OF CHOCOLATE
Победител е италианецът LORENZO PUCA
В международния конкурс с музикална тема „Jazz” се вклю-

чиха шоколатиери от Япония, Бразилия, Индия, Италия, Австрия 
и Франция.  

SILVIA FEDERICA BOLDETTI спечели титлата 

PASTRY QUEEN 2016
Италианката спечели първо място на третото издание на 

световното състезание за жени Pastry Queen, което се провеж-
да на две години. Победителките от предишните издания са Aki 
Tanimura – Япония и Marléene Bachellerie – Франция. В надпре-
варата се включиха общо осем състезатели - Sanjana Patel - Ин-
дия, Farida Babugoeva – Русия, Chia-Ying Lin – Тайван,  Giuliana 
Cupini – Бразилия и Nikolina Loncar – Хърватска.
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BREAD IN THE CITY 
– Италия на първо място
В международното състезание взеха участие 8 отбора от 

Италия, Швейцария, Япония, Китай, Перу, Мали, Франция и Ал-
жир. В дните на изложението отборите изработиха традицион-
ни и специални хлябове, виенски закуски, пица и солени хлебни 
специалитети. 

Четирите отбора, номинирани през 2015 година (Белгия, 
Испания, Холандия и Израел), ще вземат участие във финалния 
кръг по време на AB-TECH EXPO през 2017 г., специализираното 
изложение по хлебарство, което се провежда през 2 години по 
време на SIGEP.  

SIGEP 2017 ще се проведе от 21 до 25 януари 2017, съв-
местно със специализираното изложение по хлебарство 
A.B. TECH EXPO.  
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В	началото	на	миналата	година	здравният	министър	Пе-
тър	Москов	предложи	нов	данък	 „Вредни	храни“,	който	се	пре-
върна	в	официален	проектозакон	и	бе	подложен	на	обществено	
обсъждане.	 Така	 въпреки	 декларираната	 политика	 на	 прави-
телството	 да	 няма	 увеличение	 на	 данъците	 се	 появява	 още	
един	нов,	с	който	да	се	обложи	голяма	част	от	бизнеса	с	храни	
и	напитки.	Каузата	зад	него	е	добра	-	българите	да	се	хранят	
по-полезно,	 а	 оттам	 и	 да	 са	 по-здрави.	 Въпросът	 е,	 че	 тази	
мисия	 никъде	 по	 света	 не	 е	 постигнала	 целта	 си	 чрез	 данък.	
Много	по-удачно	е	да	се	правят	изследвания	и	комуникация	с	по-
требителите	какво	точно	и	защо	е	вредно.	Абсурдно,	но	дори	
в	становището	към	проекта	се	признава,	че	облагането	не	ра-
боти,	но	покрай	въвеждането	на	данъка	поне	ще	се	вдигне	шум.	
А	данъкът	не	работи,	защото	компаниите	намират	замести-
тели,	които	не	са	забранени	в	закона.	Така	секторът	посивява,	
или	 потребителите	 продължават	 да	 консумират	 същите	
продукти,	но	от	най-ниската	категория,	защото	не	могат	да	
си	позволят	по-високите	цени.

Съюз по хранителна промишленост: Данък вредни хра-
ни е удар за потребителите и бизнеса

Въвеждането на данък вредни храни би довело до загубата 
на хиляди работни места и е в ущърб както на интересите на 
потребителите, така и на българския бизнес. Това е позицията 
на Съюза по хранителна промишленост във връзка с предло-
жението на здравния министър Петър Москов да се обложат с 
допълнителен данък всички храни с повишено съдържание на 
захар, сол, кофеин, трансмазнини. В съюза членуват над 450 екс-
перти и организации в хранителния сектор. От съюза цитират 
независимо проучване и оценка на въздействието от външен 
консултант, според което от планирания нов данък върху хра-
нителните продукти (независимо от размера му) бюджетът ще 
загуби 60 млн. лв. приходи от ДДС заради свито потребление. 
Също така браншът е на мнение, че въвеждането на такъв да-
нък ще доведе до увеличаване на цените на българските стоки, 
а оттам и до драстично намаляване на конкурентоспособността 
на хранително-вкусовата промишленост поради силно увели-
чение на вноса на облагаемите стоки – на първо място от Румъ-
ния, но и от други страни в ЕС.

Спорен ефект
Според членовете на организацията воденето на здраво-

словен начин на живот не може да се наложи с данъци върху 
определени продукти, защото това е въпрос на достъп до ин-
формация, образование и възможности. Те подкрепят идеята 
българите да водят здравословен начин на живот, да се хранят 
балансирано и да спортуват. Индустрията обаче е против реша-
ването на един проблем да става чрез създаването на друг.

В подкрепа на идеята на министър Москов Националният 
център по обществено здраве към Министерството на здраве-
опазването излезе с анализ, в който се посочва, че допълнител-
ното облагане на "нездравословните храни" е практика в реди-
ца европейски страни.

Там се дава пример с Финландия, Унгария, Дания и Латвия, в 
които има въведен т.нар. „sugar taxes“ върху безалкохолните на-
питки с добавени захари и храни с високо съдържание на захар. 
Норвегия, Белгия, Холандия, Турция и Исландия налагат такса 
само върху безалкохолните напитки с добавени захари. Фран-
ция е наложила данък върху безалкохолните напитки, съдър-
жащи както добавени захари, така и подсладители. Финландия, 
Унгария и Португалия въведоха здравен данък върху солените 
снаксове. Енергийните напитки са включени в обхвата на так-

сите върху нездравословните храни в Унгария и Франция, се 
посочва в анализа.

Според браншовия съюз обаче мярката никъде не е дове-
ла до очакваните резултати. Цитираното от съюза проучване е 
анализирало въздействието на подобен данък в Дания, Унга-
рия, Франция, Финландия, Великобритания, Белгия, Естония, 
Германия, Мексико и САЩ. Данните от него сочат, че хората с 
най-ниски доходи нямат възможност да консумират значими 
количества от предвидените за облагане храни и напитки, т.е. 
затлъстяването в групата с ниски доходи няма как да е свързано 
с прекомерна употреба на посочените от закона продукти. При 
увеличаване на цените ще се стимулира потреблението на по-
вече заместители в тези продукти, които са и по-нездравослов-
ни, уверени са в бранша.

Набелязаните стоките
Кои продукти бяха засегнати стана ясно от становище към 

проектозакон за данък обществено здраве. То бе написано от 
проф. Стефка Петрова от Националния център по обществено 
здраве към ресорното министерство, а проектът за нов закон 
се подготви от екип, основно от ведомството на Москов, но и с 
представители на министерствата на образованието и на спор-
та. Данъкът ще е върху няколко типа храни – тези с повече сол, 
с по-голямо съдържание на транснаситени мастни киселини, 
хидрогенирани мазнини, захар, кофеин и таурин (вид органична 
аминокиселна, помагаща разграждането на мазнини). Данъкът 
ще засегне не само пакетираните стоки, но също хлебни и слад-
карски изделия, които се продават неопаковани. На прицел са 
храни с висока "енергийна плътност", постигната с добавяне на 
захар и трансмазнини. Ще се облагат и храните, които съдържат 
трансмазнини, включително и частично хидрогенирани. Това са 
практически всички форми на маргарин, но не и натуралното 
палмово масло. Данъкът няма да важи за отделни групи като 
чипс, сладки изделия, а ще е за тези от тях, които имат над оп-
ределена граница от посочените за вредни съставки. Изключе-
ние ще са безалкохолните извън соковете и нектарите с високо 
съдържание на плодове и зеленчуци – всички останали ще се 
облагат, независимо какви подсладители имат.

Ясни станаха и изключенията. Няма да се облагат млечни 
продукти, данъкът няма да важи и за сирене и кашкавал със 
заместители като палмово масло, освен ако то не е хидрогени-
рано. Нова данъчна тежест не е предвидена за наличието на оц-
ветители, подобрители на вкуса, за много от които е доказано, 
че в по-голяма концентрация имат вредни странични ефекти.

Колко ще е данъкът?
Предложения бяха за данък до 10%, например 1.51 лв. ще е 

данъкът за 1 кг храна с повишено съдържание на сол, 0.81 лв. на 

Данък вредни храни – „за“ или „против“
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литър безалкохолно. Крайните ставки на всички продукти все 
още се обсъждат, но според изданието в разчетите е заложен 
приход от 170 млн. лв. годишно. Тъй като бюджетът на държа-
вата още не е готов, няма яснота какъв приход е заложен за до-
година.

Няма и яснота как ще става облагането – при производители 
и вносители или при краен търговец. И кой и как ще събира и 
контролира данъка. По закон това е Националната агенция за 
приходите, но как данъчният инспектор ще провери съдържа-
нието на захар или сол е труден въпрос.

Заявените намерения за по-здравословно хранене на бъл-
гарите и намаляване на затлъстяването не е задължително да 
бъдат изпълнени с новия проектоданък, се признава и в до-
клада на проф. Стефка Петрова. Според документа анализите 
от ефекта на подобно облагане в други държави е показал, че 
това "може да няма значим ефект върху хранителната консума-
ция при определени условия"... но "комуникацията на целите и 
сферата на обсег на данъка ще обърне внимание на обществото 
върху основните нездравословни храни". Т.е. въвеждаме данък, 
за да се чуе за проблема. Вместо обяснение защо в такъв случай 
не се заложи направо на образователни кампании, стимулира-
не на здравословно хранене, популяризиране на консумацията 
на повече полезни продукти и публикуване на ясна и провере-
на информация доколко дадени съставки са вредни.

Аргументите против
Още след първоначално лансиране на данъка председа-

телят на Института за пазарна икономика Красен Станчев ана-
лизира евентуалния му ефект и последиците от въвеждането 
му в други държави. Проучването показа, че той никъде не е 
изпълнил заявените цели – купуването на "вредни" храни не е 
спаднало, цените на някои свързани продукти са се покачили, 
разходите за здравеопазване са се запазили, а в Дания затлъс-
тяването е продължило да расте. Според Станчев в никоя от 
държавите не са изпълнени разчетите за събирането на прихо-
ди от подобни данъци. Лошата страна на подобни нормативни 
ограничения е заместването на облаганите съставки с други, 
които не са по-малко вредни за здравето, но са останали извън 
обхвата на закона. Отделно се появяват и допълнителни разхо-
ди на данъчните, както и на компаниите, които са производите-
ли и търговци. По данни на PricewaterhouseCoopers, цитирани 
от Станчев, в Унгария заради данъка има 10% посивяване на 
пазара на храни и напитки, а загубата от ДДС  приходи е 25.6 
млн. евро.

Представителите на хранителния сектор коментираха по 
повод възобновената идея, че щом нещо е вредно, то е логично 
да бъде забранено, а не да се слага данък.

"Количеството прави и лечението, и отровата. И както се го-
вореше, че всички храни със сол над определено количество ще 

бъдат облагани, сега изведнъж сиренето отпада от този списък, 
палмовото масло отпада", коментира д-р Светла Чамова, изпъл-
нителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в 
България. По думите й всички, "които знаят с какво се занимава 
близък родина на един от зам.-министрите на здравеопазване-
то, това е лобисто решение". Сиренето и млечните продукти са 
посочени като изключение от бъдещия данък, но без обяснение 
дали те не са вредни, когато в тях има нехидрогенирани замес-
тители и прекомерно съдържание на сол. Тя предлага да не се 
слага данък върху вредните храни, а да се намали ДДС на полез-
ните с процента на планираното облагане.

Какво показват социологическите проучвания?
Въвеждането на данък "обществено здраве" среща 

подкрепата на 53% от българите, сочи национално пред-
ставително проучване на "Алфа Рисърч", проведено между 10 
и 18 ноември сред 1100 души. Най-силният ефект от дебата "за" 
и "против" данъка е събуждането на интереса към състава на 
храните, които ядем.  Като резултат здравните аргументи, сред 
които най-вече притесненията за храненето на децата, са над-
делели над икономическите мотиви срещу налога.

Всеки втори смята, че консумира храни с повишено съдър-
жание на сол и захар, но 43% не са запознати дали в използва-
ните от тях продукти има и по-високи количества кофеин, та-
урин и частично хидрогенирани растителни мазнини.

На фона на слабата запознатост притесненията са значител-
ни: от 50% до 57%  се опасяват за влиянието на различни със-
тавки върху собственото им здраве. А по отношение на консу-
мираните от децата храни и напитки, опасенията за включените 
в тях съставки нарастват до 75-80%.

Данъкът се подкрепя въпреки притесненията, че може да 
доведе до намаляване на доходите (49%), да се развие сива 
икономика (43%) и да се закрият работни места в хранително-
вкусовата индустрия (38%). Очакванията на хората обаче са, че 
чрез тази мярка ще се повиши информираността за съдържа-
нието на храните (57%) и ще се ограничи използването на със-
тавки с негативен ефект върху здравето (50%).

64% от пълнолетните българи не одобряват въвежда-
нето на нов данък върху храни и напитки според национал-
но представително изследване на TNS. 80% от българите смятат, 
че потребителите трябва сами да избират кое е вредно и кое 
е полезно за тях. Едва 9% от пълнолетните българи смятат, че 
ползите от евентуалното въвеждане на такъв данък, ще са пове-
че от вредите, и той ще допринесе за по-здравословни навици, 
показва проучването, при което са интервюирани 1009 души от 
цялата страна.

Eто още изводи:
- 82% са на мнение, че въвеждането на данък, оскъпяващ 

продукти, консумирани от мнозинството българи, е неприем-
ливо при нивото на доходи в България. Според тях повишените 
цени ще стимулират хората да купуват по-евтини, а не обезател-
но по-здравословни продукти.

- Над 60% от пълнолетните българи смятат също, че въвеж-
дането на този данък може да има негативни ефекти върху по-
ведението и на производителите, и на потребителите.

- 68% от респондентите се опасяват, че новият данък може 
да доведе до свиване на дейността на много компании и до за-
губа на работни места.

- Аргументите „за“, от своя страна, не срещат подкрепа. Само 
една трета от хората смятат, че въвеждането на данък ще дове-
де до до положителна промяна в състава на храните, както и до 
по-здравословно поведение на потребителите.

- 65% от хората са на мнение, че данъкът не се въвежда от 
грижа за здравето на хората, а за събиране на повече пари за 
бюджета.

- Едва 26% вярват, че парите, събрани от новия данък, ще 
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се инвестират по предназначение. Толкова са и убедените, че 
въвеждането на данъка ще доведе до намаляване на заболява-
нията.

Кое социологическо проучване е точно за 
данъка на Москов?

Алфа Рисърч и българският клон на TNS Global (една от най-
големите агенции за маркетингови проучвания в света) се раз-
минаха коренно в социологическите си изследвания за предло-
жения от здравния министър Москов данък.

Според TNS Global, 64% от българите не одобряват да-
нъка.

Според Алфа Рисърч, 53% от българите го одобряват.

Стар политически трик е на спорните и вредните законо-
проекти да се слагат миловидни и предизвикващи позитивни 
емоции имена, смята Владимир Каролев. 

Предложеният	 от	 министър	Москов	 данък	 е	 чудесен	 при-
мер.	Той	е	наречен	данък	„обществено	здраве“,	а	медийно	се	ти-
ражира	като	„данък	вредни	храни“.	Е,	кой	не	би	искал	общество-
то	да	е	здраво	или	да	имаме	по-малко	вредни	храни?

Да, но зад благовидните имена се крие друга реалност. Същ-
ността на предложението е данък върху храни с определено 
количество съставки, което ще доведе до тяхното поскъпване, 
макар и нито тези съставки да са вредни, нито самите храни 
да са вредни (ЕК ежегодно ревизира забранителен списък 
с вредни съставки, като той почти винаги се разширява). 
Събирането на данъка ще е безумно сложно и вероятно невъз-
можно, тъй като локуми, козунаци и лимонади ще трябва да ми-
нават през акцизни складове и ще им се лепят бандероли, а из 
страната ще плъзнат стотици чиновници, да проверяват дали си 
купувате локум с бандерол и дали ресторантите си пържат кар-
тофите в еди какво си олио.

След тези обяснения, нека се върнем към социологията и 
видим защо резултатите и на двете проучвания са верни, но се 
разминават.

Въпросът на Алфа Рисърч е: „Подкрепяте ли въвеждане-
то на данък Обществено здраве“?

Логично, откликващи на сладникавото име, 53% отговарят 
утвърдително. Убеден съм, че голяма част от анкетираните не 
са знаели въобще за какво ще е данъка.

Въпросът на TNS Global е: „Правителството предложи 
да се въведе данък за храни и напитки, съдържащи опреде-
лено ниво захар, сол и мазнини, който ще доведе до покач-
ване на цените на тези продукти. Вие лично одобрявате 
ли да се въведе такъв данък?“

Тук вече българите отговарят отрицателно и отхвърлят 
предложението с 64%.

Проучването на Алфа Рисърч е полезно за самия министър 
Москов, тъй като му показва как хората откликват на наимено-
ванието на неговата идея. Очевидно, с това име, идеята му при-
влича определено ниво подкрепа (53%).

Проучването на TNS Global е полезно за гражданите, пар-
ламента и останалите министерства, тъй като ни показва, как 
хората преценяват самата същност на този данък - очевидно, 
той се отхвърля почти категорично (64%). А ако влезем в подвъ-
просите, ще видим и че огромното болшинство хора не очакват 
никакви реални позитиви от него, а само негативи.

Старият афоризъм твърди, че статистиката никога не лъже, 
но почти всички лъжци използват статистика. Така че, бъдете 
много внимателни, когато четете социология и проучвания. И 
ако темата за вас е наистина важна, попитайте приятел с опит в 
статистиката или психологията, за да ви разтълкува проучвани-
ята коректно.

Горанов сряза Москов: Няма да има данък "вредни храни"
Данък "вредни храни" едва ли ще бъде приет. Приходи от 

него не са планирани, а хората няма да сменят потребителските 
си навици. Това обяви в студиото на Нова телевизия финансо-
вият министър Владислав Горанов и така поряза амбициите на 
колегата си Петър Москов за прокарване на новото законода-
телство.

"Ще се върви към „контрабанда” на внос от Гърция и от Румъ-
ния на стоки, които там не са обложени с такъв данък и е много 
вероятно да не се постигне целта да бъде намалена консумаци-
ята на вредни храни. Затова съм с резерви към законопроекта. 
Според мен няма да се стигне до законодателно решение за да-
нък „вредни храни”, обясни Горанов.

Министърът обаче защити предлагания от него налог, ста-
нал известен като данък "уикенд".

„Вие	и	аз	като	физическо	лице	сме	длъжни	да	платим	ДДС,	
натрупан	от	определена	стока	по	веригата.	И	когато	влезем	в	
един	магазин,	каквото	и	да	купим,	ние	плащаме	20%	върху	него.	
Не	така	 стои	 въпросът	 за	 лицата,	 регистрирани	 по	 ДДС.	 За	
тях	 е	 дадена	 възможност,	 ако	 купуват	активи,	 които	ще	из-
ползват	за	бъдещо	производство	и	създаване	на	нова	добавена	
стойност,	те	да	ползват	вече	платения	от	тях	ДДС.	Къде	се	
нарушават	правилата?	Когато	купиш	автомобил,	къща,	яхта,	
които	не	използваш	за	икономическата	си	дейност,	а	за	лични	
цели,	на	практика	ощетяваш	фиска.	Ти	крадеш	ДДС	и	наруша-
ваш	справедливостта	на	останалите	физически	лица,	които	
нямат	възможност	да	се	ползват	от	тази	система	за	приспа-
дане	и	възстановяване	на	ДДС”, поясни той.

В началото на новата година Москов настоява за данък 
"вредни храни"

Здравният министър не се съгласи с финансовия си колега 
Владислав Горанов. Данък "вредни храни" не е погребан и ще 
бъде внесен в Министерския съвет следващия месец. Това обяви 
здравният министър Петър Москов в ефира на Нова телевизия.

Изказването е в противовес с позицията на финансовия ми-
нистър Владислав Горанов, който преди Нова година заяви, че 
такъв данък няма да има. По думите му тогава данък "вредни 
храни" няма да изпълни желания ефект за промяна на потреби-
телските навици, а освен това няма да има и фискални резултати.

Председателят на бюджетната парламентарна комисия 
Менда Стоянова се обяви против т. нар. данък "вредни хра-
ни", прокарван от здравния министър Петър Москов като част 
от идеите му за реформа в сектора. "Аз	съм	финансист	и	за	мен	
данъците	имат	една	единствена	цел	–	да	събират	пари	в	бю-
джета,	за	да	може	с	тези	пари	в	бюджета	да	се	покриват	опре-
делени	държавни	политики.	Определено	с	данък	"вредни	храни"	
няма	да	се	събират	пари,	самият	министър	Москов,	който	го	
предлага	каза,	че	основната	му	цел	е	намаляване	на	консумаци-
ята	на	вредни	храни", обясни позицията си Стоянова в интервю 
за БНТ.

Тя изрази съмнение в ефективността на този данък и по съ-
щество, като посочи, че според практиката стимулите имат по-
голям резултат, отколкото наказанията. По думите й по-работе-
щото решение би било министерствата на здравеопазването, 
образованието и социалната политика да обединят усилията 
си в разяснителни кампании и обучение на децата от най-ранна 
възраст за здравословното хранене.

В края на миналата година съмнение във въвеждането на 
данък "вредни храни" изрази и финансовият министър Вла-
дислав Горанов, който посочи, че не очаква да се стигне до 
законодателно решение и затова в бюджета за тази година не 
са предвидени приходи от него. На идеята на Москов остро се 
противопоставиха също земеделският министър Десислава Та-
нева и бизнесорганизации. 
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Фирма “Silikal“ - Германия е тясно специализирана ком-
пания в производството на индустриални и декоратив-
ни подови системи на база реактивни смоли от повече 
от 60 години. Системите от подови покрития на “Silikal” 
покриват широк диапазон нужди – за тежко натоварени 
индустриални подове, всички браншове на хранителната 
промишленост, здравни заведения и фармация, търговски 
обекти и складове до заведения и професионални кухни, де-
коративни подови настилки и др.

„Силикал България” ЕООД е основана през 2004 г. с основ-
на цел популяризиране и налагане на българския пазар на 
продуктите на „Silikal“ - Германия в областта на специали-
зираните индустриални подове на полимерна основа.

Повече от 10 години в партньорство с клиентите
В момента фирма „Силикал България“ има лидерска пози-

ция на българския пазар както по отношение на продажбите 
на продукти на Silikal, така и в предлагането и приложението в 
страната на полимерни подове на основа РММА-смоли, а също 
и тези на основа епоксиди, полиуретани и др. За тези 10 годи-
ни от създаването си преминава и извървява доста дълъг път, 
докато изчисти концепцията си за развитие. В условията на 
българската икономика е трудно да се оцелява и трябва непре-
къснато да се търсят нови и нови решения, да се предлагат на 
клиентите все повече възможности. Това, разбира се, важи за 
всички сфери на бизнеса. Фирмата извършва преход от първо-
началната концепция за продажби на материали и обучение на 
принципа „бизнес към бизнес”, към концепцията за развитие 
на дейността на принципа „всичко от една ръка”. От доставчик 
на суровини и ноу-хау към специализирани фирми от бранша, 
„Силикал България” се утвърждава като инженерингова компа-
ния, самостоятелно обслужваща 100% процеса на маркетиране, 
предлагане на технологични решения и изпълнението им - из-
цяло със собствен обучен търговски и изпълнителски персонал 
и професионална техника. 

Възходящи търговски резултати и стабилна пазарна 
и търговска политика

В продължение на всичките тези години фирма „Силикал 
България“ развива гъвкава и ефективна търговска мрежа на 
принципа на териториалното покритие от обучени, висококва-
лифицирани търговски представители и утвърждава устойчива 
практика на маркетинг чрез участие в специализирани фору-

ми и посредством специализирана реклама. Фирмата редовно 
участва с специализирани търговски и браншови форуми -  па-
наири, специализирани изложения на месопреработватели, на 
млекопреработватели, на хлебопроизводители и сладкари, на 
винопроизводители и др. Компанията се е ориентирала към ре-
клама в тяснобраншови печатни издания, основно от сферата 
на хранителните индустрии, защото така по-лесно достига до 
своите основни клиенти.

Все повече нараства делът на договаряне и изпълнение на 
новопостроени обекти, както и на инвеститори, които търсят 
повторно услугите на фирмата.

Комплексно проучване на нуждите на клиентите
В условията на свит пазар и голяма конкуренцията „Силикал 

България” разработва и налага стройна и оригинална за бъл-
гарския пазар система за работа с потенциалните клиенти. Тази 
система се основава на комплексно и задълбочено проучване, 
и  изработка на детайлен проект за всеки отделен случай, от-
читащ конкретните производствени и експлоатационни харак-
теристики на етапите от цялостния процес - до направата на 
напълно завършен висококачествен под.

Фирмата се налага и в специфични сегменти, свързани с об-
работката и санирането на съществуващи основи и покрития 
и решаването на специфични казуси, свързани с изолиране на 
основи и решаване на нетипични и трудни казуси като работа 
върху нестандартни основи, специализирани хидроизолации, 
специализирани паронепроницаеми изолации и др.

Благодарение на все по-добрата си организация, компания-
та изпълнява трудни и неизпълними от конкуренцията обекти, 
в съкратени срокове, с което налага категорично както своите 
предимства, така и ММА-базираните решения на Silikal. Спе-
циалистите проучват многостранно и задълбочено нуждите на 
клиентите. Събират  и анализират изчерпателна информация за 
характера на тяхната дейност и за всички аспекти на натовар-
ванията, на които са подложени подове. Обръщат внимание и 
отчитат важността и значението на всички детайли, отнасящи 
се до състоянието и живота на подовете - основа, отводнителни 
съоръжения, връзка със стени и др. Прави се подробно проуч-
ване - независимо, дали става въпрос за работещ обект, или за 
такъв във фаза проект и строителство. 
Или казано накратко. Фирма „Силикал България“ е заедно с 
клиента в проучването на неговите фондове, намерения и 

нужди, за да му помогне да вземе най-доброто решение! 

Silikal – в партньорство с клиентите!
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Бисквитена торта с крем 
от маскарпоне, банани и шоколад 

Kulinaria.net е сайт не само за рецепти, а и за кулинария в 
пълния смисъл на думата. Екипът на Kulinaria.net е изграден от 
специалисти в областта на готварството, храненето, ресторан-
тьорството, създаването на рецепти, култура на храненето, ку-
линарни събития и аранжировки. 

Не случайно главен редактор на сайта е Нина Тодорова, по-
зната на кулинарните фенове от YouTube канала на Nestle Choco, 
където приготвя видео-вкусотийки за любителите на сладкото, 
блога й „Кулинария с Нина“, кулинарното предаване по Фиеста 
ТВ "Гладни момичета", ежемесечни кулинарни курсове в пет-
звездния хотел "Арена ди Сердика" и многобройните изяви в 
различни кулинарни събития.

Всъщност, Нина е родена в София, но израства в Банкя при 
баба си и дядо си, които още от шестгодишна възраст възпи-
тават в нея любопитство и любов към кулинарията. Оттогава 
готвенето за нея е естествено и необходимо като дишането – 
няма рецепта, която да не може да покори и е пълна с трикове, 
с които ще ви смаят. Едно от любимите й неща е именно със-
тавянето на рецепти и съчетаването на вкусове. Интересите й 
са разнообразни, за което говорят и двете й дипломи за мар-
кетолог и инженер. Фотографията, пътуванията, откриването на 
нови светове и култури, както и високите скорости са хобитата 
й, които я вдъхновяват и презареждат. Ако искате да обогатите 
гурме културата си, да усвоите здравословни рецепти и вкусни 
хитринки, Нина Тодорова е човекът, който с вълшебна пръчица 
преобразява кухнята! Нина бе и един от фотографите, запечата-
ли миговете от двете издания на Дефиле „Дизайнерски торти“, 
организирано от сп. „Кафе пауза…“  

 На нашите читатели представяме ви една от любимите ре-
цепти на Нина.

Небходими продукти: 500	 г	 маскарпоне,	 400	 г	 заквасена	
сметана,	 250	 г	 пресята	 пудра	 захар,	 150	 г	 млечен	шоколад,	 2	
банана,	200	мл	топло	прясно	мляко,	460	 г	обикновени	какаови	
бисквити.	

Начин на приготвяне: В купа смесваме и разбъркваме 
добре сиренето маскарпоне със заквасената сметана и преся-
тата пудра захар. Разтапяме млечния шоколад на водна баня. 
Нарязваме бананите на кръгчета. В друга купа поставяме топ-
лото прясно мляко, в което потапяме бисквитите една по една, 
и започваме да редим в тавичката. Редим ред бисквити, ред 
крем, парченца банани, поръсваме с разтопения на водна баня 
шоколад и повтаряме. И така, докато завършим с крем и гар-
нираме с останалия разтопен шоколад. Изстудяваме тортата и 
сервираме.

„Кафе пауза…“ в kulinaria.net

За още вкусни рецепти и кулинарни идеи посетете 
Kulinaria.net.
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Продукти за крем пистакьо: 200	г	прясно	мляко,	80	г	жълтъци,	16	брашно,	50	г	
захар,	24	г	пистакьо,	16	г	паста	от	пистакьо,	4	г	желатин	на	прах.

Продукти за пълнежа: 250	 г	 английски	 крем,	 175	 г	 бял	шоколад,	 8	желатин	на	
прах,	2	г	сол,	126	г	сметана,	42	г	паста	от	пистакьо.

Начин на приготвяне на крем пистакьо: Разбийте жълтъците със захарта до 
получаване на хомогенна и пухкава смес, добавете ръсейки пресятото брашно, след 
това млякото (предварително загрято на 80°С). Сложете съда на котлона, за да се сгъс-
ти кремът. Свалете и оставете да изстине. Разбийте крема с миксер до получаване на 
лъскав крем, прибавете предварително разтворения желатин и сложете в микровъл-
нова печка. Добавете смлените пистакьо и пастата от пистакьо. Оставете крема да по-
чива покрит в хладилник за около 15 минути.

Начин на приготвяне на пълнежа: Към английския крем с температура 40°С 
добавете разтопения бял шоколад с температура 40°С, разтопения предварително 

желатин и сложете да заври в микровълновата фурна. Разбийте 
в блендер, добавете пастата от пистакьо и след това разбитата на 
75% сметана и накрая солта. Изсипете в силиконова форма с ди-
аметър по-малък от цилиндъра. Оставете в камера да замръзне. 

Начин на приготвяне на платката: Пригответе класическо 
ронливо тесто и оставете да почива 25 минути в хладилник. С 
точилка разточете тестото с дебелина 3 мм. Изрежете кръгчета 
с големината на шоколадовия цилиндър. Оставете да замръзнат. 
Печете за 12 минути при 175°С, оставете да изстинат и след това 
отново за 8 минути на 155°С.

Монтаж на сладкиша: Разбийте 116 г сметана на 60%. За да 
остане пухкав кремът от пистакьо, добавете 76 г италианска ме-
ринга (разбити белтъци) и сметаната, внимателно хомогенизи-
райте с шпатула. Напълнете до половината цилиндри от алуми-
ний, които отвътре са обвити с трансферно фолио с темпериран 
шоколад. В центъра сложете замразения пълнеж и допълнете с 
крем от пистакьо. Поръсете със смляно пистакьо и оставете в хла-
дилник за 2 часа. 

Продукти за черупките: Темпериран	натурален	шоколад,	
капки	цветен	шоколад.

Продукти за белия ганаш: 250	г	сметана,	3	пръчки	ванилия	
Таити,	30	г	глюкоза,	10	г	сорбитол,	550	г	бял	шоколад.

Продукти за кафявия ганаш: 200	сметана,	30	г	кафе	на	зър-
на,	10	г	паста	кафе,	30	г	глюкоза,	10	г	сорбитол,	300	г	натурален	
шоколад.

Начин на приготвяне на белия ганаш: Сложете да заври 
сметаната с ванилията  и захарите. Извадете ванилията и изси-
пете върху белия шоколад. Оставете да изстине и напълнете че-
рупките до половината.

Начин на приготвяне на кафявия ганаш: Сложете да за-
ври сметаната с кафето, извадете кафеените зърна, добавете за-
харите и пастата кафе. Изсипете върху шоколада. Разбъркайте и 
оставете да изстине. Допълнете черупките като оставите около 
1 мм отгоре и оставете да се стегнат. Затворете формата с нату-
рален шоколад.

Цилиндър с пистакьо

Шоколадови бонбони 
с ванилия
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От хиляди години хлебарите смесват пшеница, ръж и дру-
ги зърна с вода, за да получат натурална мая или кисела заква-
ска. Във въздуха и в брашното има спори на маята. Разбивай-
ки брашното с вода, започва ферментация, а именно, когато 
маята започва да произвежда въглероден диоксид започва да 
се формира киселата закваска. Необходими са 3-5 дни, защото 
ферментацията търпи развитие. Получената закваска може да 
се използва вместо прясна мая.

Предлагаме ви метод за приготвяне: 
Разбийте 1 ч.л. брашно с 2 ч.л. вода в чисто бурканче. Затво-

рете и оставете да почива през нощта. През следващите 2,3,4 и 5 
дни добавяйте по 1 ч.л. брашно и 2 ч.л. вода и разбърквайте. По 
повърхността започват да се образуват все повече мехурчета.

За да получите закваската, смесете в купа 15 г от сместа в бур-
канчето със 150 мл топла вода. Покрийте и оставете да ферменти-
ра през нощта. Използвайте количеството посочено в рецептата.

Приготвяне за закваска

Продукти: 100	г	брашно	тип	500,	45	г	пълнозърнесто	браш-
но,	20	г	ръжено	брашно,	3	сухи	смокини,	нарязани	на	парченца,	40	
г	натрошени	орехи,		2	г	звездовиден	анасон,	3	г	сол,	65	г	натурал-
на	мая*,	130	мл	топла	вода.

Начин на приготвяне: Смесете смокините, орехите и ана-
сона и оставете настрани. В по-малка купа смесете брашното и 
солта (сухите съставки), а в по-голяма купа – натуралната мая 
и водата, докато се разтвори добре (това на течните съставки). 
Към сухите съставки добавете смокините, орехите и анасона 
и след това всичко към течните съставки, разбъркайте добре. 
Покрийте и оставете да почива 10 минути. След това омесете 
и оставете да почива още 10 минути. Повторете тази операция 
6-7 пъти, покрийте и оставете да втасва за 1 час. След като уд-
вои обема си натиснете тестото с юмрук и го преместете върху 
набрашнена повърхност и оформете хлебче с форма като на 
снимката. Набрашнете формата, в която ще втасва и оставете 
между 3 и 6 часа. Затоплете фурната на 240°С 20 минути преди 
печене. След като втаса извадете от формата и поставете в тава 
за печене. Набрашнете повърхността на хляба и направете диа-
гонални разрези с остър нож. Печете с пара при 220°С за около 
30 минути. Оставете да изстине върху скара.

Този хляб е много подходящ за консумация със сирена.

Хляб със смокини, орехи и анасон
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От 23 до 27 ноември 2015 г.  в София, в базата на „АЛМА 
ЛИБРЕ”, се проведе трето обучение „Съвременно сладкарство“ 
на български сладкари по обучителна програма на френската 
школа „ЕCOLE LENOTRE“. Курсът бе ръководен от шеф-сладкар 
Жил Мезонев, един от най добрите шоколатиери в Европа, пре-
подавател във френската школа по шоколатиерство.  

Технологии за оформяне на стабилни устойчиви шоколадо-
ви структури, темпериране на шоколад и технологии за практи-
ческа работа с какаово масло, иноваторски шоколадови торти, 
мини сладки и шоколадови десерти в чаши, шоколадови бон-
бони и трюфели, шоколадови фигури и шоколадови иновации 
ще бъдат произведени от 12 участници, български сладкари 
шоколатиери.

По време на обучението бяха изработени:
ТОРТА ШАРЛОТ КАРЕ (Charlotte Cécile Carrée) - пандишпан 

Cuillère от захар белтъци, жълтъци ванилов захар брашно и ни-
шесте; баваруаж ванилия от мляко, захар, ванилия, жълтъци, 
желатин и млечна сметана; шоколадов мус от два вида кувер-
тюри жълтъци, белтъци, захар, панц ванилия от 30-градусов си-
роп, вода, ванилия;  декорация  - шоколадови стърготини

ТОРТА ШОКОЛАДОВ ФЕУЛЕТИН (Feuilantine au chocolat) - 
пандишпан Viennois от жълтъци, захар, брашно, яйца, бадемов 
ТРТ; шоколадов мус от захар, вода, яйца, жълтъци, кувертюр 
и мвлечна сметана; палитра ФЕУЛЕТИН от бадемова пралина, 
млечен кувертюр, феулетин и масло; tоколадов гласаж от си-
роп, глюкоза, млечна сметана, шоколади; mанц и сиропи; деко-
рация - шоколадов гласаж.

ТОРТА ШОКОЛАДОВ ЧЕРЕШОВ РАЙ (Rouge intense cerise 
& chocolat) - какаов пандишпан Génoise от захар, яйца, какао, 
масло и нишесте; червен пандишпан Génoise;    сладкарски крем 
от млечна сметана, нишесте и яйца; панц кирш; мус „мадам” от 
млечна сметана, сладкарски крем и желатин; декорация - чер-
вен велвет от какаово масло, бял шоколад и амарена в кирш

ТОРТА КОНЦЕРТ (Concerto) - шоколадов пандишпан без 
брашно; палитра  ФЕУЛЕТИН от бадемова пралина, млечен ку-
вертюр, масло; шоколадов мус от мляко, кувертюр и млечна 
сметана; шоколадов панц; декорация - шоколадов гласаж по 
специална технология.  

12 сладкари получиха дипломи от 
„ЕCOLE LENOTRE“

ТОРТА КАРАМЕЛОВ СТРОЙЗЕЛ ( Le caramel streusel) - бис-
квитена основа от бадеми на прах, белтъци; пале от крем кара-
мел от млечна сметана, ванилия, жълтъци, желатин; шоколадов 
мус а ла крем от кувертюр, млечна сметана, мляко, захар; кане-
лен стройзел от захар, масло, бадеми на прах, канела; декора-
ция  - канелен стройзел.

ШОКОЛАД С ЗЕХТИН И БОСИЛЕК (Mon chocolat à l’huile 
d’olive et basilica) - пандишпан сампле бретон; шоколадов га-
наж босилек; зехтинов ганаж; карамелов сос от лимони лайм; 
сладко от маслини; декорация - сладко от черни маслини. 

ШОКОЛАДО-ПОРТОКАЛОВО СУФЛЕ (Tartelette sou�ée 
au chocolat  aux oranges con�tes) - основа пате сампле от баде-
мов ТРТ, ванилия, масло; шоколад ГРАНД МАРНИЕ.

ЛЕШНИКОВ БАРС (La barre noisette) - лешноков дакуаж от 
лешников и бадемов ТРТ, белтъци; Лешников мус от лешниково 
пате, млечна сметана, мляко; Лешниково креме; ешников крус-
тиланд; Декорация: Гласаж от млечен шоколад.

В последния ден на обучението всички участници пред-
ставиха своите шедьоври пред гости и колеги, а шеф-слад-
кар Жил Мезонев връчи дипломите от френската школа 
„ЕCOLE LENOTRE“.
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МАРГАРИНИ ДРАГСБЕК (DRAGSBAEK)
Върховни маргарини за върховни професионалисти

Маргарините ДРАГСБЕК са върховният избор на всеки съвременен професионалист, който се стреми към високо 
и стабилно качество. Твърди и меки маргарини с голямо разнообразие, които са съобразени идеално за вашите 
производствени условия. Маргарините ДРАГСБЕК са съобразени специално за климатичните условия на България 

и вкусовите изисквания на вашите клиенти.

Маргарините ДРАГСБЕК са най-добрата гаранция за богат вкус, голяма трайност, невероятен аромат, 
оформяйки отлична структура на всяко ваше изделие.

АЛМА ЛИБРЕ ЕООД
гр.София 1346, кв. Волуяк, ул. Зорница 99

тел.: 02/9379999, 02/9379952, факс: 02/9379998, 02/9346726

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


