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Съдържание

На 18 и 19 януари 2011 г. в централата на Puratos 
в гр. Перник ще се проведе семинар на тема: 

"Натурални решения за вкус и трайност на хляба".
 За записвания: 076/67 00 71; 0888 61 61 78

На 1 и 2 февруари 2011 г. в централата на Puratos 
в гр. Перник ще се проведе обучение: 

Тематични сладкарски изделия за Св. Валентин. 
Обучаващ ще бъде професионален демонстра-
тор-сладкар от Белгия. Такса за 2та дни: 100 лв.

 За записвания: 076/67 00 71; 0888 61 61 78
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Тиха нощ

Тиха нощ; свята нощ!
Всичка земя е в тишина;
виж! Витлеемската светла звезда
мъдрите кани от чужда страна,
гдето Христос се роди.

Тиха нощ! Свята нощ!
Песен сега на похвала
ангели пеят със радостен глас!
Вест за спасене донасят до нас:
ето, Спасител дойде!

Тиха нощ! Свята нощ!
Всичка земя пей с веселба;
Богу во вишните да се даде
слава и почет; от всякъде пей:
мир за всегда на земя!

„Тиха нощ, свята нощ“ (на немски: Stille Nacht) е популярна коледна песен. Автор на оригиналния текст, написан 
на немски език, е австрийският свещеник Йосеф Мор, а мелодията е композирана от органиста и учител по музика 
Франц Грубер. Песента е изпълнена за първи път по време на Коледната литургия в нощта на 24 срещу 25 декември 
1818 г. в Оберндорф край Залцбург (Австрия).

На сайта на песента http://silentnight.web.za/  можете да намерите 227 версии на 142 езика, а според колекцията на 
Wallace Bronner, Frankenmuth, Michigan, USA тя е преведена на над 300 езика и диалекта. 

С тази песен, която всяка Коледа обикаля света, С тази песен, която всяка Коледа обикаля света, 
ви пожелаваме уютна и спокойна Бъдни вечер ви пожелаваме уютна и спокойна Бъдни вечер 

и благодатна и спорна 2011 !и благодатна и спорна 2011 !

Фотограф: Ирина Купенска



Необходими продукти за кекса: 3 яйца, 100 г кафява за-
хар, 50 г кафява захар мусковадо, 150 г захар, 1 консерва белени 
круши в сироп, 80 мл прясно мляко, 3 с.л. олио, 185 г какао, 125 
г брашно, 1 ч.л. бакпулвер, 1/2 ч.л. сода бикарбонат, щипка сол, 
1/2 ч.л. крушова есенция (по желание).

Начин на приготвяне:
Крушите се оцеждат от сока и се пасират на пюре заедно с 

прясното мляко и есенцията. Брашното, какаото, бакпулвера, 
содата и солта се смесват в купа. Яйцата и трите вида захар се 
разбиват на пухкав крем за 5-6 минути. Към тях се добавя пюре-
то от круши и олиото. Разбива се добре. След това на 2-3 пъти се 
прибавят сухите съставки и се разбърква, докато се усвоят.

Подходяща форма за кекс се напръсква със спрей против 
залепване (или се намаслява) и тестото се изсипва в нея.

Фурната се загрява на 180°С. Кексът се пече около 30 мину-
ти, като се проверява с клечка.

Когато кексът е готов, се оставя да се 
охлади за около 10 минути във формата, 
след което се прехвърля върху метална 
скара до пълното му охлаждане и се на-
мазва с глазурата.

Необходими продукти за шокола-
довата глазура:

230 г натурален шоколад, 175 г крем си-
рене, 60 г меко масло, 3 с.л. какао, 3 с.л. пуд-
ра захар, 200 г заквасена сметана, няколко 
капки крушова есенция (по желание).

Шоколадът се разтопява в микровъл-
нова или на водна баня и се оставя да се 
охлади до стайна температура. Маслото 
и крем сиренето се разбиват, добавят се 
какаото, пудрата захар и есенцията. Шо-
коладът се изсипва, смесва се с останали-
те продукти, а накрая се добавя и заква-
сената сметана. Разбърква се добре, като 
стените и дъното на купата се обират със 
шпатула.

Глазурата се разпределя върху шоко-
ладовия венец и се покриват всички стра-
ни – отгоре, отстрани и отвътре. Минава 
се с вилица внимателно върху глазурата, 
за да се получи ефект на дърво.

Необходими продукти за шокола-
довите листа: 50 г натурален шоколад, 
50 г млечен шоколад, 50 г бял шоколад, 
листа от роза.

Листата от роза се почистват и подсу-
шават. Шоколадът се разтопява и с четка 
се намазват листенцата от вътрешната 
страна (тази, която има по-изразени жил-
ки). Шоколадът се разпределя на дебел 
пласт на около сантиметър от всички кра-
ища, за да е по-лесно после отделянето.

Прибират се в хладилник за 30 мину-
ти, след което със студени ръце внимател-
но се отлепват листата. Така се изработват 
листа от трите вида шоколад.

Коледният венец се украсява с шоко-
ладовите листа и семенца нар, касис, ма-
лини или други червени плодове.

Коледен шоколадов венец Когато човек от-
крие истинското си 
призвание, животът 
му тръгва в правилна-
та посока и единстве-
ното, което му оста-
ва, е да даде всичко от 
себе си, за да постигне 
целите си.

За мен сладкар-
ството е страст, 
удо волствие, себеот-
даване, удовлетворе-
ние, а фотография-

та бе едно естествено продължение на желанието 
ми да представя храната по толкова апетитен 
начин, който да накара читателя веднага да си за-
пише рецептата и да запретне ръкави.

Надявам се някой ден да превърна призванията 
си в професия, а до тогава продължавам да преслед-
вам и най-смелите си мечти.

Ирина Купенска
http://sunshine.collapse.bg



Италиански коледни 
бишкоти

Необходими продукти за около 20 бр.: 2 яйца, 100 г за-
хар, 70 г кафява захар, 1 ч.л. настъргана лимонова кора, 2 с.л. 
настъргана портокалова кора, 300 г брашно + още малко, 1 и 
1/2 ч.л. бакпулвер, щипка сол, 60 г сушени червени боровинки (на-
киснати в малко Кирш или ром), 60 г сушен ананас (накиснат в 
малко Кирш или ром), 40 г бадеми (леко запечени), 40 г шам фъс-
тък (леко запечен).

Начин на приготвяне: Яйцата се разбиват с двата вида за-
хар на пухкав крем и се добавят настърганите цитрусови корич-
ки. В купа се смесват брашното, солта и бакпулвера. Изсипват 
се при яйцата и се разбъркват добре, докато се получи гъсто, 
лепкаво тесто. Прибавят се сушените плодове и ядките и всичко 
се смесва.

Тестото се разделя на две равни части и върху леко набраш-
нена повърхност, се оформят два тънки и дълги фитила. Прех-
върлят се в тава покрита с хартия за печене, сплескват се леко и 
намазват с разбит с малко вода жълтък.

Фурната се загрява на 180°C. Пекат се около 25-30 минути, 
докато придобият златист цвят.

Изваждат се и се оставят за около 10 минути да се охладят. 
Нарязват се по диагонал на тънки парчета и се подреждат в тава 
покрита с хартия за печене.

Връщат се обратно във фурната за повторно изпичане, око-
ло 20-тина минути.

Бишкотите се изваждат и оставят да се охладят напълно.
Сервират се с горещо кафе или десертно вино.
Могат да се съхраняват около 2 седмици в плътно затворени 

кутии.

Необходими продукти за 70-80 бисквити: 330 г брашно, 
щипка сол, 1/2 ч.л. бакпулвер, 225 г меко масло, 250 г захар, 50 г 
кафява захар, 2 големи яйца, 1 ч.л. есенция ром, 90 г какао.

Начин на приготвяне: В купа се смесват брашното, солта и 
бакпулвера. Маслото се разбива с двата вида захар, докато се 
получи светъл и пухкав крем, около 4-5 минути. Добавят се яй-
цата, едно по едно, като се разбърква добре след всяко, приба-
вя се и есенцията. Изсипва се какаото и се разбърква, докато се 
усвои от сместа. Внимателно се добавя и брашното. Тестото се 
завива в фолио и се оставя в хладилник за поне час.

Тестото се разделя на две части, като едната част се прибира 
отново в хладилника.

Другата се разточва с дебелина около 1.5 см върху набраш-
нен плот и се изрязват бисквити с желаната форма. Подреждат 
се в тава, покрита с хартия за печене, на разстояние една от дру-
га. 

Фурната се загрява на 180°C. Бисквитите се пекат не повече 
от 8-10 минути, за да останат меки, а не сухи и трошливи.

Процедурата се повтаря и с останалата част от тестото, като 
се използват и изрезките. Тестото, което не се ползва в момента, 
се държи в хладилник, защото ако е меко - лепне и трудно ще 
се оформя.

Докато са още топли, бисквитите се украсяват с шоколадов 
чипс, ядки и нарязани на дребно меки карамелени бонбони 
като се притискат съвсем леко. Когато изстинат се украсяват с 
разтопен бял шоколад, който допълнително “закрепва” ядките. 

Бисквити с шоколад и 
ядки
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Тестени рулца с шоколад 
и вишни

Необходими продукти за 14-16 рулца: 125 мл вода, 125 мл 
прясно мляко, 60 г меко масло, 85 г захар, 1 яйце, 2 ч.л. суха мая, 
щипка сол, около 500 г бяло брашно.

Начин на приготвяне: В малка тенджера се слагат водата, 
млякото, захарта и маслото. Загряват се леко, докато всичко се 
разтвори добре и се оставят да изстинат. Когато сместа е охла-
дена, се прибавя яйцето, маята и 1/3 от брашното. Разбърква се 
добре, до получаването на хомогенна, гъста каша. Оставя се не-
покрито за 10 минути.

След това се прибавя солта и още брашно, до получаване-
то на меко тесто. Най-удобно е да разбърквате с миксер около 
5 минути, а когато тестото започне да се отделя от стените на 
купата, да го прехвърлите върху набрашнен плот и да местите 
още около 5 минути, до получаването на меко и еластично тес-
то. Когато е готово, се оформя на топка и се слага в намаслена 
купа, която се покрива с фолио и оставя да втаса за час-час и 
половина. 

Необходими продукти за пълнежа: около 450 г сладко от 
вишни, изцедени от течността и смесени с 2 супени лъжици 
ром, 175 г смлени шоколадови бисквити, 50 г шоколад на копче-
та или нарязан на дребно

Начин на приготвяне: Втасалото тесто се премесва 2-3 пъти 
и разточва на правоъгълник. Разпределя се сладкото от вишни, 
шоколада и най-отгоре смлените бисквити. Навива се стегнато 
руло се изрязват равни по големина парчета. Рулцата се под-
реждат в намаслена тава на разстояние едно от друго. Покриват 
се с кърпа и се оставят да удвоят размера си за около час.

Пекат се в предварително загрята на 180°C фурна, за около 
25-30 минути. Оставят се да изстинат в тавата и по желание се 
заливат с глазура от пудра захар и лъжица-две прясно мляко.

Пикантни макарони 
с шоколадов ганаш и 
сладко от малини

Необходими продукти за макароните: 90 г белтъци, щип-
ка сол, 40 г кристална захар, 200 г пудра захар, 110 г бадемово 
брашно, 1 ч.л. фино смлени зърна розов пипер.

Начин на приготвяне: Белтъците се разбиват на пяна с 
щипката сол и се добавя по малко от кристалната захар. Разби-
ването продължава до образуването на лъскав и стегнат белтъ-
чен крем. Бадемовото брашно и пудрата захар се пресяват 2-3 
пъти, докато се получи идеално фина пудра. Към белтъците се 
добавят на 2-3 пъти сухите съставки и се разбърква внимателно 
със шпатула, докато се получи гъсто тесто, което трябва да се 
спуска от шпатулата на плавни вълни.

Готовата смес се пълни в пош с кръгъл накрайник и се шпри-
цоват сладки с диаметър около 3-4 см върху хартия за печене. 
Поръсват се с розовия пипер. Макароните се оставят 40-45 ми-
нути, за да изсъхнат и да не лепнат при допир.

Фурната се загрява на 150°С и макароните се пекат за 15-
16 минути, след което се изваждат, оставят се да изстинат за 5 
минути и се прехвърлят върху метална скара до пълното им ох-
лаждане.

Необходими продукти за шоколадов ганаш: 100 г черен 
шоколад, 150 г сладкарска сметана, 1/2 чаена лъжица смлени 
зърна розов пипер.

Начин на приготвяне: Шоколадът се начупва в купа. Сме-
таната се поставя на котлона и когато започне да завира се от-
странява и излива при шоколада. Разбърква се, докато се полу-
чи лъскав, хомогенен крем, слага се пипера и купата се покрива 
със свежо фолио. Оставя се да стегне в хладилник за няколко 
часа.

Макароните са слепват със сладко от малини и шоколадов 
ганаш.

Подготвят се по 2 черупки с еднакъв размер и големина 
за всеки макарон. Слага се малко сладко от малини в средата, 
а около него се шприцова от шоколадовия ганаш. Поставя се 
другата черупка отгоре и се притиска съвсем леко, колкото да 
се слепят. 

Добре е да се съхраняват в плътно затворени кутии за 24 
часа преди консумиране.
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Необходими инструменти и материали: форма за глава на 
снежен човек или две форми – топка и конус, накрайници:1В,2А, 
5, 16, оцветители: лилав, черен, оранжев, маслен крем с пудра 
захар, подложка за торта, фолио за обличане на подложката, 
нож, нишесте, линия.

Начин на приготвяне и декорация: Изпечете и охладете 
блата. С нож оформете главата и шапката на снежния човек. 
Оцветете част от крема във виолетово, оранжево и черно. Из-
режете подложката във формата на главата на снежния човек 
и я покрийте с фолиото. Поставете оформената торта върху 
подложката. Обмажете гладко главата на снежния човек с бял 
маслен крем. Ако има неравни места ги загладете като първо 
потопите пръст в нишестето, а след това внимателно загладите 
неравностите. С накрайник №5 шприцвайте с оцветен в черно 
крем очите и усмивката. С накрайник №2А оформете носа и топ-
ките на бузите. Загладете неравните места по начина посочен 
по-горе. Покрийте шапката с диагонални бели и лилави линии с 
ширина около 2.5 см, като използвате накрайник №16. Оформе-
те долната част на шапката и помпона с накрайник №1В.

Глава на снежен човек

Необходими инструменти и материали: блат квадрат 15 см, за-
харно тесто за обличане, подложка за тортата квадрат 30 см, кай-
сиев конфитюр, оцветители: зелен и червен, златни перли, айсинг, 
нож, клечки за зъби, четка за рисуване, точилка, гладилка, инструмен-
ти за моделиране, кутер зеленика.

Начин на приготвяне и декорация:
Нарежете блата така, че едното парче да е с размери 9х15 см, а 

другото 7х15 см. Поставете двете парчета така, че да се получи форма 
на ботушче. Отрежете по един триъгълник от пръстите и петата на бо-
тушчето, после минете с ножчето по ръбовете, за да се загладят. Изре-
жете от горната част на ботушчето парче около 2.5 см, за да се получат 
правилни пропорции на ботуша. Поставете тортата върху подложка-
та. Намажете цялата торта с тънък слой кайсиев конфитюр. Оцветете 
по-голямата част от тестото в червено, една малка топка в зелено и 
оставете трета топка в бяло. Разточете червеното тесто и покрийте с 
него ботуша. От трите цвята захарно тесто оформете две червени по-
дъръчета и към едното залепете малки бели кръгчета от тънко разто-
чено тесто, една зелена и една зелено-бяла топка, както и две зелено-
червени бастунчета и едно бяло-зелено бастунче. От бялото захарно 
тесто разточете лента, с четка и малко вода навлажнете горната част 
на ботуша и поставете бялата лента. С инструмента за моделиране 
направете орнаментите. Подрете приготвените топки, подаръци и 
бастунчета. Разточете на тънък лист зелено тесто и с кутера изрежете 
листа зеленика. Залепете ги върху тортата, като използвате айсинг и 
след това с инструмент за моделиране оформете жилките. Най-накрая 
поставете златните перли в основата на листата от зеленика и ги за-
лепете с малко айсинг, като в бялата част на ботуша използвате две 
червени топчета вместо златни перли.

Коледно чорапче

ДЕКОРАЦИЯ НА ТОРТИ - меки ко-
рици (на английски език) - 248 стр. 
- формат 21/27 см, цена 60 лв.

ПАРТИ ТОРТИ - меки корици (на 
английски език) - 192 стр. - фор-
мат 21,5/28 см , цена 108 лв. 
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Необходими инструменти и материали: 2 броя квадратни блатове 
със страна 15 см, подложка за тортата квадрат 25 см, маслен крем, пудра 
захар, захарно тесто за обличане – червено, бяло и черно, захарно тесто 
за моделиране – червено, бежово, бяло, жълто и черно, нож, точилка мал-
ка и голяма, линия, гладилка, шпатула, малко парченце стиропор или друг 
материал за поддръжка, пръчка 30см, малък кръгъл кутер, тънка четка за 
рисуване.

Начин на приготвяне и декорация: Леко навлажнете подложката с 
вода и използвайте червеното тесто за обличане. Изрежете излишното и 
оставете настрана, за да изсъхне. Обрежете краищата на блатовете, офор-
мете като кутия с капак и слепете с маслен крем. Намажете отгоре и стра-
ните с тънък филм от масления крем. Поставете слепената торта в центъра 
на облечената подложка, като за фиксиране използвате тънък слой маслен 
крем. Разточете част от бялото тесто за обличане и покрийте частта, офор-
мена като капак, като отрежете излишното тесто на половин сантиметър 
под капака. С другата половина от бялото тесто разточете лента с ширина, 
колкото височината на кутията и облечете отстрани. Внимателно слепете 
тестото от капака и страничното, загладете и обрежете излишъка. Разточе-
те червени ленти и внимателно поставете на кръст отгоре и отстрани на 
кутията, накрая направете панделка. Използвайте захарните теста за моде-
лиране, за да оформите седналото момиче, като си помогнете със стиропо-
ра за поддържане на формите и пръчка за поддържане тялото изправено. 
След като е готова фигурата на момичето, поставете в скута й панделката, 
като я фиксирате с малко топче захарно тесто за моделиране. Направете 
сутиен, прашки и жартиери за декорация на кутията. От тънко разточено 
черно тесто изрежете с кутера кръгчета и допълнете декорацията.

Необходими инструменти и материали: кръгъл блат 25 
см, подложка за торта, захарно тесто за обличане, оцветите-
ли: зелен, червен, оранжев, черен и син, инструмент за модели-
ране, точилка, малко остро ножче, четка за рисуване или черен 
хранителен флумастер.

Начин на приготвяне и декорация: Оформете тортата като 
леден остров и я поставете върху подложката. Разточете бялото 
захарно тесто и с него покрийте тортата и подложката. Загладе-
те и обрежете излишното. Оцветете малко от тестото в зелено 
за килимчета и лента за обиколка на подложката отстрани. На-
правете камъчета с бяло тесто и черна боя. Оцветете малки пар-
ченца захарно тесто в черно, оранжево и червено и направете 
пингвините и шапките. За леденият басейн използвайте две по-
ловинки на пингвин, поставете пръстен от бяло захарно тесто 
около пингвина и с инструмента за моделиране оформете въл-
ните. С четката за рисуване и малко синя боя оцветете езерото, 
поставете приготвените камъчета около езерото. Аранжирайте 
приготвените килимчета, пингвините и снежни топки от бяла 
захарна маса.

Секси коледа

Пингвини

Текст: Надежда Костадинова

КОЛЕДНИ ТОРТИ
меки корици (на английски език) - 
36 стр. - формат 21/21, цена 54 лв.  

Книгите може да поръчате от сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. 
Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

Цените са в лева с включен ДДС.
Специализирана литература можете да намерите и на сайта 

bakedmedia.eu

“ГОРЕЩИ” ТОРТИ - твърди кори-
ци (на английски език) - 80 стр. - 
формат 18,5/23,5 см, цена 102 лв. 

-







Н
О

ВИ
Н

И

NEWS12

Компанията се присъедини към Клуба на търговските 
лидери

„Белла България” е първият представител на българския 
бизнес, получил признание от една от най-влиятелните меж-
дународни организации – Клуба на търговските лидери (Ис-
пания). Най-големият производител на хранителни продукти в 
страната беше избран за носител на „Златната награда за бизнес 
постижения” от членовете на Клуба – над 7 500 представители 
от 120 страни. 

Юбилейният трофей, посветен на 20-та годишнина на орга-
низацията, бе връчен на Главния оперативен директор на „Белла 
България” Милтос Триантафилу лично от председателя на Клуба 
Арсенио Родригес и посланика на Република България в Крал-
ство Испания Н.Пр. Христо Георгиев. Като носител на отличието, 
„Белла България” спечели мястото си в Клуба. Получаването на 
правото на членството е признание за успешното бизнес разви-
тие на компаниите и прилагането на стандартите за качество.

„С тази награда ние признаваме световното ниво на упра-
вление на бизнеса във вашата компания. Адмирираме бизнес 
практиките на „Белла България” като най-добри за повишаване 
на пазарната конкурентоспособност на компанията”, сподели 
по време на церемонията по официалното връчване на награ-
дата Арсенио Родригес.

Сред гостите на събитието бяха представители на диплома-
тическите мисии в Кралство Испания и международните бизнес 
среди. 

Председателят на Клуба на търговските лидери Арсенио Родригес и 
оперативният директор на „Белла България” Милтос Триантафилу 
(от ляво на дясно).

 „Белла България” със златно 
отличие за глобален бизнес

Yсловия и изисквания към кандидатите
Във връзка с интереса към програмата за емигриране в Ав-

стралия, публикуваме общите условия и изисквания към кан-
дидатите, които ни изпрати Федерацията на хлебопекарите в 
Австралия (ВАА).

За работното място
Програмата за емигриране на специалисти се отнася до 

всички райони на Австралия с изключение на: Брисбейн, Голд 
Коуст, Сидни, Нюкасъл, Уолонгонг, Мелбърн и Перт. Работата е 
на пълен работен ден за поне две години, от които първите 6 
месеца трябва да бъдат при един работодател, а за останалите 
година и половина работникът трябва да остане в същия ра-
йон.

За кандидата
Кандидатът трябва да е на възраст под 45 години и да при-

тежава квалификация – диплома или еквивалентен документ за 
професионално ниво. Да владее английски език на ниво отго-
варящо на резултат 4.5 на IELTS-тест, което означава да бъде в 
състояние да общува в ежедневни, типични ситуации, както и 
да проведе прост разговор в областта, в която работи.

За визата
Визата дава възможност на работниците и техните семей-

ства да живеят като постоянно пребиваващи в Австралия. На по-
стоянно пребиваващите се разрешава обучение в училище или 
университет, медицинско обслужване, някои социалноосигури-
телни плащания, кандидатстване за австралийско гражданство. 
Издаването на виза става в рамките на 6 месеца от обявяването 
на работното място за свободно от местните административни 
органи.

Цената на визата се преразглежда всяка година на 1-ви юли 
и към момента тя е около $ 1735 AUD. Визата е платима на внос-

ки, като конкретната й стойност зависи и от нивото на владе-
ене на английски език. Кандидатът задължително преминава 
медицински прегледи и изследвания и писмено да декларира 
съгласието си с австралийските ценности и порядки, които 
предварително ще му бъдат разяснени. Възможно е да му бъ-
дат поискани документи, че не е имал закононарушения през 
последните 12 месеца.

За процедурата
Българският кандидат изпраща писмо за интерес, автобигра-

фия и документи за квалификация. Австралийската федерация 
се свързва с потенциален работодател, който да обяви свобод-
но работно място пред местните административни органи.

Австралийският работодател и българският кандидат се 
договарят и подписват договор или официално споразумение, 
уреждащо бъдещата заетост.

Въз основа на това се кандидатства за виза като се подават 
всички необходими документи и подписаният вече договор/
споразумение.

Трябва да се има предвид, че ВАА също събира такса за об-
работка на документите и посредничеството с работодателя.

www.bakedmedia.eu

Общи условия за работа 
в Австралия
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се проведе на 3 и 4 декември в хотел “Шератон” в София, 
организиран от “Меридиан 22” ООД. На форума присъстваха 
г-жа Радка Стаменова, председател на Българска асоциация на 
жените предприемачи (БАЖП) и управител на „Меридиан 22”, 
Н. Пр. Данаи-Магдалини Куманаку, посланик на Гърция; Н. Пр. 
Тове Скарстейн, посланик на Кралство Норвегия; Н. Пр. Марк 
Михилсен, посланик на Кралство Белгия; г-н Симеон Дянков, 
заместник министър-председател и министър на финансите; 
г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община; г-н Трай-
чо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма; 
г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика; 
г-н Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и 
благоустройството; г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП. 
Сред участниците бяха и жени-предприемачи от сладкарския 
бизнес.

Основните теми на конференцията бяха: „Политиката на 
ЕС за насърчаване на женското предприемачество” като с до-
клади се включиха лектори, които представиха развитието на 
женското предприемачество в Австрия, Великобритания, Гър-
ция и Италия. 

Проведе се и кръгла маса „Състояние на женското предпри-
емачество в България и перспективи  за развитието му. Под-
крепа от ЕС”. БАЖП бе представена от г-жа Радка Стаменова, 
председател на асоциацията. Сред другите теми бяха: „Полити-
ката на българското правителство за развитие на женското 
предприемачество”, „Политики на пазара на труда за насърча-
ване на женското предприемачество”, „ИАНМСП в подкрепа на 
женското предприемачество в България” и др.

Бяха разгледани и темите за „Перспективи за развитие на 

женското предприемачество в Европа и възможностите за 
финансиране”, “Ролята на Еврофондовете за развитието на 
двустранните отношения в областта на женското предпри-
емачество”, „Клъстерите – възможност за развитието на жен-
ското предприемачество”. 

На втория ден конференцията продължи с обсъждане и 
дискусии по темите:  „Конкурентоспособността на женското 
предприемачество и Европейските фондове”, “Предстоящи 
европейски програми по предприемачество”, “Обучение по пре-
дприемачество”.

Резултатът от конференцията бе изготвяне на Меморандум, 
който да бъде представен на законодателната и изпълнителна-
та власт.

Международен форум на женското предприемачество
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НАПРАВЕТЕ СИ НОВОГОДИШЕН ПОДАРЪК - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА!

• СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС (организиране и функциониране на слад-
карската работилница) – формат А4, 446 стр. -  цена 44.70 лв. 

• СЛАДКАРСТВО – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. 
• ШОКОЛАДЪТ – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. 
• ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕ – формат А5 – цена 9 лв. 
• РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ (суро-

вини, рецептури, технологии) – формат А5, 256 стр. – цена 18 лв. 
• КЕТЕРИНГЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (планиране и организира-

не, оборудване и инструменти, меню, изграждане на имидж, ценообразуване и 
др.) – формат А4, 248 стр., цена 23,90 лв. 

• КУЛИНАРЕН РЕЧНИК НА 6 ЕЗИКА – български, немски, френски, английски, 
италиански, испански – формат А5, 288 стр., цена 23 лв. 

• НАРЪЧНИК ЗА СЛАДОЛЕДОПРОИЗВОДСТВО структура на сладоледа, су-
ровини, технологични процеси, рецепти - 116 стр. – формат 11/16, цена 16,80 лв. 

• АВСТРИЙСКИ СЛАДКИШИ - луксозно издание с твърди корици (на немски 
език) - 144 стр. с изпитани рецепти – формат 17/24, цена 50 лв.  

• ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И САНДВИЧИ - луксозно издание с твърди корици 
(на немски език) - 80 стр. с изпитани рецепти – формат 17/24, цена 50 лв. 

За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. Доставка с наложен платеж по 
куриер за ваша сметка. Цените са в лева с включен ДДС.
Специализирана литература можете да намерите и на сайта bakedmedia.eu

МОИТЕ ТАЙНИ ЗА МАКАРОН 
луксозно издание с твърди корици (на френски 
език) - 80 стр. с изпитани рецепти за френски 
макарон от Стефан Гласиер – формат 20/23, 
цена 50 лв. 

PAZZI PER CIOCCOLATO – луксозно издание 
с твърди корици (на италиански език) - 112 стр. с 
изпитани рецепти за напитки с шоколад, торти, 
дребни сладки, десерти, бонбони – 45 лв.
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Approved
Event

За информация и безплатни ВИП карти, 
моля обърнете се към JP Media
1000 София, ул. Хан Аспарух 37
тел./факс: 02/987 76 50
e-mail: offi  ce@jpmedia.bg; www.jpmedia.bg
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Производството на вафли е един от най-динамично развива-
щите се сектори в хранително-вкусовата промишленост. През по-
следните години в страната се внедриха съвременни технологични 
линии с голяма производителност и възможности за разнообразен 
асортимент. Но това, което виждаме на пазара, са почти еднотипни 
вафли по вкус, външен вид и опаковка. Производителите основно 
наблягат върху продукти с ниска цена, като производствените раз-
ходи се свиват за сметка влагането на суровини и материали с по- 
непретенциозни качества. Целта на настоящата статия е да даде ня-
кои базистни характеристики на технологичния процес, свързани 
със специфичните вкусове на българския потребител на вафлени 
изделия. 

Производството на вафли (обикновени и тунквани) се състои от 
подготовката на следните полуфабрикати - вафлени кори, вафлени 
пълнежи, ядкови или екструдирани поръски и какаови (шоколадо-
ви) глазури.

Подготовка на вафлени кори:
Вафлените кори представляват 25-30% от състава на вафлата, 

но те определят до голяма спепен вкусовите качества на крайния 
продукт. Корите за вафли трябва да бъдат тънки с еднаква дебели-
на до 2,5 мм, крехки – с пясъчен вкус в устата (да не са еластични 
и дъвчещи), да са светло-жълти прясно изпечени без деформации 
и странични тестени фистули. За да се постигнат тези изисквания, 
е необходимо да се подготви една балансирана рецепта за вафле-
но тесто и да се изберат подходящите суровини. Изискванията към 
брашното и водата са следните: брашно тип 500, гранулометричен 
състав за бисквитно брашно, мокър глутен - 24-26%,  вода питейна 
- студена с температура 10-14°С.

Примерна рецепта за вафлено тесто
1. Брашно тип 500                  - 8,600 кг
2. Картофено нишесте           - 0,800-1,400 кг
3. Растително масло (олио)   - 0,200 кг
4. Сода бикарбонат               - 0,060 кг
5. Сол готварска                    - 0,025 кг
6. Лецитин                              - 0,025 кг
7. Питейна вода                     - 17,600-18,000 л  
Технологична последователност: 
В турбомиксера се поставя водата, олиото, солта и содата. Микси-

рат се 2 мин. и след това се поставят изцяло прахообразните сурови-
ни – брашно, нишесте и миксирането продължава още 3 мин. до дос-
тигане на гладка консистенция. Не трябва да се позволява развитие 
на глутена. Влагането на картофено нишесте придава прия тно роне-
щия се вкус в устата и усещането за преснота и свежест на продукта. 
Паралелно с това придава и приятен светложълт цвят на вафлената 
кора. В някои асортименти, при които се търси по голяма здравина 
на кората, може да се ползва и до 1% пшенични фибри.

Тестото се изработва веднага, докато е студено, с температура 
17-20°С. Влагата на тестото трябва да бъде 64-65 %. 

Изпичане и охлаждане на вафлените кори
Изпичането се извършва с помощта на вафлени електрически 

или газови пекачи с различен брой клещи от 28-120 броя. При избо-
ра на вафлени пекачи трябва да се съобразява заложения капаци-
тет на линията плюс резерв от 25%. Обикновено се предпочитат пе-
качи до 60 броя клещи, като в зависимост от настройката на пещта, 
производителността може да достигне до 600 броя кори на час. 

Параметри за контрол при изпичането на вафлените кори:
* равномерна структура и дебелина на кората не повече от 2,5 мм;
* тегло на кората в зависимост от големината на клещите - сред-

но 40 г за най-често употребяванете клещи;
* влага на кората след изпичане и охлаждане - 4-6%.
Охлаждането на вафлените кори се извършва с помощта на вет-

рилообразни охладители. В съвременните линии в горната част на 

охладителя се подава кондициониран въздух с точно определени 
стойности, за да може влагата от кората  да се отдели равномерно, 
така че тя да не се деформира, като температурата и се изравни с 
тази на околната среда. Непосредсвено след охлаждането, кората 
прясна и крехка, се подава към мазачната машина за нанасяне на 
вафления пълнеж. 

Винаги трябва да се работи с току-що изпечени и охладени 
вафлени кори! 

Ако се наложи да се съхраняват за другия ден, трябва да се об-
вият в стреч фолио и да се поставят като втора и трета кора. Първа 
и четвърта кора трябва да са винаги от прясно изпечени кори, за-
щото те са крехки и не се мажат от едната страна.

Подготовка на вафлен пълнеж
Подготовката на вафления пълнеж се осъществява с помощта 

на различни видове машини от Z-образни тестомесачки с воден ко-
жух за затопляне и охлаждане до петвалцови мелници за фино сми-
лане. Обикновено фиността на пълнежите за вафли варира от 35-80 
микрона. Маслената фаза е от 34-38%. Захарността се движи от 46-
54%. Процентът на какаовите съставки е от 0 до 15%. Температурата 
на пълнежа за вафли трябва да корелира около точката на топене 
на пълнежното масло и обикновено е от 34-38°С. Тя трябва да се 
поддържа постоянна в буферния сборник над мазачната глава.

Основна съставка на пълнежа за вафли е така нареченото „пъл-
нежно масло”.

Тези масла трябва да имат точка на топене около 30-34°С и да 
нямат твърди фази при температура 37°С. Ако вафлите се тункват 
с кувертюри произведени с лауринови масла и пълнежите трябва 
да бъдат произведени с масла от лауринов тип. Не се допуска смес-
ването на двата вида масла. Много клиенти вече се интересуват от 
състава на наситените мастни киселини в продукта, който консуми-
рат. Като се има предвид, че пълнежните масла съдържат 40-50% 
наситени мастни киселини в крайния продукт редукцията на тези 
киселини се свежда до 15-18%, което не е никак малко.

Според диетолозите приемът на наситени мастни киселини 
трябва да се ограничи от 20-30 г. дневно или пресметнато 2 вафли 
по 50 г са достатъчни да достигнем пределното ниво. Да не гово-
рим, че ние консумираме и краве масло, тлъсти меса, пълномасле-
но мляко и др., където процентът на наситените мастни киселини е 
също голям. Счита се, че тези киселини водят до затлъстяване, до 
развитие на коронарни болести и до натрупване на лош холесте-

Практически съвети 
при производството на вафли
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рол, поради което тяхната консумация трябва да бъде в разумни 
граници. 

С какво можем да намалим делът на наситените мастни 
киселини в пълнежите за вафли и така да направим продукта 
по здравословен?

В част от рецептурата (до 12-15 %) можем да изберем масла с 
преобладаващ състав на ненаситени мастни киселини като: кокосо-
во масло, слънчогледов тахан, фъстъци и фъстъчено масло, сусам и 
сусамов тахан и други течни растителни масла. До 5-10% е препоръ-
чително използването на комбинация от какао прах с масленост 14%, 
обезмаслено мляко, суха сладка суроватка, лактоза, плодови брашна, 
фино смлени екструдирани продукти, пшенични фибри, фино смлян 
гриляж (придаващ карамелен вкус), възвратима смес и др.

Примерна рецепта за вафлен пълнеж
1. Пълнежно масло (т.т. 32-34°С)                  - 30,500 кг
2. Слънчогледов тахан                                   - 8,000 кг
3. Суха сладка суроватка                               - 8,000 кг 
4. Захар пудра                                                 - 46,000 кг
5. Възвратима смес                                         - 6,000 кг
6. Какао прах (12-14 % масленост)             - 2,000 кг
7. Лецитин                                                       - 0,400 кг
8. Ванилин                                                       - 0,030 кг
Всичко :                                                             - 100,930 кг
Масленост на вафления пълнеж: 35-36% 
Наситени мастни киселини: 10-14%
Съвременните технологични линии за производство на вафли 

се окомплектоват с щитовидни турбомиксери с подгряваща и ох-
лаждаща риза, в които под налягане се вкарва въздух или микс от 
инертни газове. Целта е да получим много пухкав, лек, топящ се в 
устата вафлен крем, наситен с много въздушни мехурчета, които 
създават усещането за по-голям обем. Това ни позволява да про-
изведем с до 20% по лека на тегло вафла със същия обем на обик-
новената вафла, но с вложени по-малко суровини в нея. Така от една 
страна тази вафла ще ни бъде по-евтина и ефективна за продажба, и 
от друга - ще предлагаме на клиента изделие с по-малко калории и 
по-добри вкусови качества. Турбомиксерът има универсално дейст-
вие и може да се използва за подготовката на  пандишпанови теста.

Намазването на вафлените кори се осъществява посредством 
мазачна машина с приемен сборник, в който трябва да се поддър-
жа температура от 34-38°С. Вафленият пълнеж се нанася на тънък, 
равномерен слой, без наличие на незапълнени зони върху по-
върхността на кората. Обикновено вафлата се конфигурира от 4 
броя вафлени кори и 3 слоя вафлен пълнеж. При производството 
на тунквани вафли с поръсени натрошени, прясно изпечени ядки 

последната кора не се поставя, като вместо нея се полагат ядките. 
След охлаждане на вафлените платки те се нарязват и опаковат в 
отделни единични опаковки или в кутии. 

Вафлите с глазура от какаов (шоколадов) кувертюр се тункват 
на тунк машина. Заливането с глазура може да бъде изцяло, както е 
в повечето случаи, или частично (долна, горна, странична повърх-
ност). При тункване на вафлите само странично, т.е. само от страна-
та, където се вижда пълнежът, е необходимо вафлите да се обър-
нат и наредят странично една до друга в затварящ се калъп, който 
след тункване и охлаждане се освобождава. Така количеството на 
използваната шоколадова глазура се намалява до 7%, като съще-
временно се защитава най-уязвимата част, където може да изтече 
пълнежът. Това ни дава възможност да предложим производство 
на вафли с глазура от истински шоколадов кувертюр, респективно 
вафли с не много високи цени и прекрасни вкусови качества – въ-
прос на иновационна преценка и маркетингова стратегия. Произ-
водството на вафли дава възможност да съчетаем няколко цели в 
един силен бизнес юмрук:

- производството подлежи на почти пълна механизация, т.е. от-
страняваме субективния фактор и увеличаваме производителност-
та на труд;

- производството е рентабилно със затворен цикъл и пълно из-
ползване на възвратимия брак;

- производството е трайно – можем да го предлагаме навсякъде 
по света;

- производството дава възможности за голямо разнообразие 
от различни асортименти и може да задоволи всякакви вкусови 
качества - въпрос на технологична прозорливост и мениджърска 
стратегия за продукта;

- производството може и трябва да бъде насочено единствено 
към и с мисълта за клиента. Винаги трябва да си задаваме въпроси 
преди промоцията на всеки нов продукт, като например:

- Работниците, които произвеждат тези вафли харесват ли ги 
вкусово, закусват ли понякога с тях? Ако тези, които произвеждат 
вафлата не я поглеждат, как да очакваме от другите да я купуват. 
Спомням си, че като млад инженер в завода за шоколадови и за-
харни изделия в София ме бяха прикрепили към колега, който во-
деше отдел за иновативни продукти и технологии. Независимо, че 
в комбината се произвеждаха над 100 вида различни шоколадови и 
захарни изделия, той се беше пристрастил и всяка сутрин изяжда-
ше по ½ кутия от тогава произвежданите вафли „Морени” с глазура 
от истински шоколадов кувертюр и пълнеж от 36% фъстъци, какао 
масло, сухо мляко, какаов прах и бяха толкова вкусни, че ти се топя-
ха в устата. Когато производителят на вафли създаде такъв продукт, 
към който клиентът да се пристрасти, да яде и да не може да спре, 
тогава той е намерил най-верния път към неговата кесия. За съжа-
ление за подобни продукти нашите деца могат само да мечтаят или 
да ги търсят в други европейски страни. Сега произвежданите тун-
квани вафли с компаунд кувертюри се мажат в устата, дъвчеш ги, а 
не ти се топят, не можеш да изпиташ удоволствие от тяхната консу-
мация - просто се храниш с тях. 

- Друг важен въпрос, на който трябва да си отговорим, е как ще 
бъде съхранен продуктът, коя е най подходящата опаковка за него. 
Това особено важи за вафлите без глазура, които оставени при ес-
тествени климатични условия търпят вкусови промени – вафлените 
кори се навлажняват, стават по-еластични, променят се вкусовите 
качества на пълнежите, вследствие на окислителни процеси, които 
протичат с част от основните продукти в тях.

Съвременните решения визират използването на така наре-
чените „бариерни” (алуминиеви) фолиа, които позволяват да се 
инжектира в опаковката микс от инертни газове, създаващи без-
кислородна среда, които предотвратяват или спират всякакви окис-
лителни процеси и запазват преснотата и свежестта на продукта. 

В заключение пожелавам на всички производители успех в 
тяхната работа и да мислят с грижа и любов за продуктите, които 
произвеждат, както мислят за своите деца, които са и основните 
консуматори на тези продукти.

инж. Цецко Григоров
Главен експерт „Хранителна промишленост”
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