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Преди 4-ри години на Третия симпозиум на Muhlenchemie се 

очертаха новите предизвикателства към изграждане на качест-

вото на брашната и хляба. По време на  Четвъртия симпозиум 

бяха представени резултатите от разработването и прилагането 

на различни нови и уникални продукти.

Оптимизиране качеството на глутена

Изискванията към качеството на пшеничния глутен се проме-

нят според различните направления на индустрията. Понякога 

наличната пшеница съдържа прекалено малко глутен, понякога 

пшеницата с достатъчно глутен е прекалено скъпа, или свойства-

та на глутена не са каквито трябва да бъдат. В други случаи глу-

тена е бил разрушен от ензимите на вредители, или от недобро 

съхранение на зърното. Във всички тези случаи ензимите могат 

да бъдат незаменими помощници, които правят възможно реша-

ването на проблемите с качеството и разходите.

Безглутенови хлебни изделия

Една от новите инициативи, които Muhlenchemie предприе 

е разработването на безглутенови хлебни изделия. Имайки  

предвид, че по-принцип тестото за безглутеновия хляб е пред-

ставлява полутечна смес (като кейк без захар), целта на задача-

та е  да се сведе производствения процес на безглутенов хляб 

колкото може по-близо до този на пшеничния. Хлебопекарните 

концентрати и миксове са разработени да имат ефект върху тес-

тото и то да е с вискозоеластични свойства подобни на тези на 

тестото от пшенично брашно. 

TOP Bake Rice Bread

хлебопекарен премикс за хляб от безглутенови брашна• 

крайните продукти са с приятни сензорни характеристики• 

удължен срок на съхранение• 

Alphamalt EFX Swift

стимулатор на стандартното ензимно третиране, из-• 

ползван като добавка към обикновено използваните 

адитиви;

максимален обем: увеличава обемния добив на хлебче-• 

та за сандвичи и малки хлебни продукти;

подобрява структурата на средината и изсветлява цвета й;• 

максимална стабилност, дори и при теста с по-дълга • 

ферментация;

позволява редукция на количеството на използваните • 

емулгатори.

Powerzym S

използва се при слаби брашна за печива получени от ма-• 

ени теста, като хлебчета за сандвичи и багети, земели.

заздравява глутеновата мрежа, подходящ и за теста • 

подлежащи на по-дълга ферментация

добър баланс между стабилност и еластичност• 

голям обем на изделията• 

подобрява машинната обработка• 

придава финна структура на средината• 

осигурява по-дълга преснота• 

EMCE GLUTEN plus

заместител на глутена, при слаби брашна• 

за приложения, за които са подходящи брашна с по-ви-• 

соки нива на глутена

глутенов стимулатор, дава възможност да се работи без • 

добавка на скъпия сух глутен, може да го замести час-

тично или изцяло.

Ефекти:

реологични: по-добро водопоглъщане и по-добра ста-• 

билност на тестото.

хлебопекарни: по-голям обем и подобрена машинна • 

обработка

икономически: спестяване от по-малкото количество до-• 

бавен глутен и от използването на по-евтина пшеница.

EMCEbest WA plus

увеличава водопоглъщащата способност на пшенични-• 

те брашна, без отрицателни ефекти върху свойствата 

на тестото.

увеличава добива на крайните продукти• 

удължава срока на годност• 

комплекс от активни съставки съдържащи функцио-• 

нални фибри, хидроколоиди и ензими

малка повърхностна влага на тестата• 

оптимално улеснена машинна обработка на тестата• 

Pastazym Plus

подобрител за производство на висококачествени ма-• 

карони

възможно частично или пълно заместване на твърдата • 

пшеница

качествени ползи: по-добро оцветяване, по-добра • 

твърдост на макароните, намалява лепливостта

финансови предимства: употреба на по-евтини сортове • 

пшеница, т.е. мека пшеница вместо твърда.

Alphamalt WT1 и Alphamalt BE 19124

употребяват се за пшеници повредени от инсекти (с кли-• 

матичните промени се очаква вредите да станат по-чести), 

секретите отделяни от вредителите съдържат протеази, 

които разграждат глутена по-време на приготвянето на 

тестото 

подобряват хлебопекарните свойства на брашната от • 

увредена пшеница

заздравяват  глутена• 

блокират ензимите продуцирани от вредителите• 

Alphamalt Fresh

употребява се при производството на хляб и земели• 

значително удължава срока на съхранение (над 7 дни)• 

средината остава мека по-време на удължения период • 

на съхранение

може да се употребява независимо от стандартната об-• 

работка на брашната.

 Alphamalt SFX 21

Естеразно-амилолитичен ензимен препарат получен чрез 

ферментация на отбрани микробни щамове Asperguillus и 

Bacillus spp. Действието на Alphamalt SFX 21 върху полярните 

и неполярните липиди присъстващи в пшеничното брашно во-

дят до образуването на вещества, които имат същия ефект като 

емулгаторите. Като резултат се получава смес от субстанции с 

по-хидрофилни свойства, подобрява се стабилността на тес-

тото, увеличава се обемния добив и се подобрява мекотата на 

средината. Тези на място образувани емулгатори са ефективни 

в забавянето скоростта на стареенето, благодарениe на тяхната 

способност да образуват комплекси с нишестените молекули. 

От друга страна по-хидрофилните структури взаимодействат 

по-силно с глутена, като в резултат се подобрява глутеновата 

стабилност и се увеличава газозадържащата способност на тес-

тото.

Изготвили: инж.д-р Илия Иванов, инж. Елена Христова

Нови продукти за подобряване на брашната
Нови разработки представени на четвъртия симпозиум на Muhlenchemie, 8-9.09.2011г.
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Поводът да покани сп. “Кафе пауза...” на гости е, че фирмата 

навършва 16 години, откакто се занимава с хлебарство и произ-

водство на закуски. 

- Кога започна всичко?

- Като фирма съществуваме от 1989 г. Започнахме да рабо-

тим в каравана с продажба на хранителни стоки, в квартала 

нямаше улици и тротоари, беше като бойно поле. Дори тогава 

тепърва се създаваше фирменото отделение в съда. Данъчните 

още не знаеха какво да правят, все още нямаха бланки. Когато 

дойдоха на проверка им дадох празен лист, на който написаха 

“Проверка №1”. През 1995 г., на 3 декември, отворихме фурна-

та. Бяхме закупили машини на лизинг от панаира в Пловдив. За 

около 25 дни построихме една малка фурна, но нямаше накъде 

да се развиваме като място. Идеята да отворим фурна даде моя 

колега Емил Кьосев, съвпаднаха нашите идеи, събрахме пари и 

заплатихме част от машините и досага работим заедно.

- Как се оцелява в периоди на кризи? 

- Знаете, че 1995 г. имаше голяма криза за брашно. Тогава се 

създаде и Съюза на хлебарите и сладкарите в София. Ако фирмата 

не е член на съюза, няма как да получиш бележка за брашно. Все 

пак това беше добро решение, защото имаше за всички, макар и 

малко. Преминали сме през всички кризи. Трудно, разбира се.  

- Оттгова са се променили много неща – като ситуация, 

изисквания към производителите, предпочитанията от кли-

ентите.

- Да, така е. В тази първа криза, която младите вероятно и не 

помнят,  липсваше дори хляб и хората се редяха с часове, за да 

си купят по 1 хляб на човек, оформяше се опашка от 50 до 100 

души. Бяха тежки моменти. Имаше още кризи, но ги преодолях-

ме. Затова и нашият девиз е “Бързай бавно” и избрахме косте-

нурката за символ. Идеята е да работим по-дълго време, да се 

развиваме. Аз съм много деен, но е важно какъв човек стои до 

тебе. Моята опора е съпругата ми Краси – стриктна, взискателна 

и отговорна, което много ми помага.

В началото започнахме с производство на кроасани и фран-

зели, след това и на ръчен хляб. Постепенно разработвахме и 

други асортименти – бяхме първите, които направихме питка 

тип “звезда”, която и сега се купува много. В първите години 

кроасаните бяха голям хит. Но смея да кажа, че българинът си 

предпочита баничката и закуските. Вероятно не важи за всички, 

но това са нашите клиенти. Опитваме с някои нови, по-различ-

ни изделия, но се възприемат по-трудно. Сравнително отскоро 

правим и нова милинка по стара бабина рецепта със специал-

на заливка. Идеята за кварталната фурна е много добра, защо-

то винаги се предлагат топли и пресни изделия. За съжаление 

при нас е унищожена и традицията. Глобализацията унищожава 

малкия. А ако имаше някакъв преход в България, то той беше 

изнесен от малките фирми, такива като нас.

- Възможно ли е да съществуват подобни производстве-

ни обекти и магазини, като в съседна Гърция и цяла Европа?

- У нас хлябът се произвежда основно от хлебозаводите, но 

няма качеството, което може да предложи малката фурна. И това 

е така, защото в повечето квартали няма такива фурни. А и в тези 

страни хората уважават професията. Самите производители ува-

жават своя труд, затова, до колкото знам, там 

професионалните организации са много сил-

ни и фирмите се познават, помагат си.    

Интервюто взе: Йорданка Найденова

За контакти: София, ул. Монтевидео 68Б, 

тел.: 02/956 1000

“Бързай бавно” 
е мотото, което е избрал Румен Стоичков, 

собственикът на фирма “Руци” в кв. Овча Купел, София
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По данни на МЗХ произведеното количество пшеница въз-

лиза на 4 264 620 тона. Преходният остатък от миналата реколт-

на година е оценен на 330 хил. тона.

Националната служба по зърното (НСЗ) ежегодно извършва 

представително окачествяване на обикновената зимна пшени-

ца с цел изготвяне на информация за качеството на зърното за 

подпомагане на зърнопроизводители, зърнопреработватели и 

търговци. Изготвеният анализ дава възможност да се прецени 

състоянието и нивото на зърнопроизводството отностно ка-

чествената характеристика на зърното. 

В периода на жътвената кампания бяха взети 1 661 броя про-

би от 1 774 630 тона пшеница от зърнопроизводителните райо-

ни на страната (27 области), които съставляват 41,8% извадка 

по отношение на предварителните данни за реколтираното ко-

личество и формират представителността на извършеното ока-

чествяване. Необходимо е да се отбележи, че през настоящата 

кампания се наблюдава повишение както на процента опроб-

вана пшеница с 1,6% повече спрямо миналогодишната реколта, 

така и на количеството на зърното, от което са взети проби от 

експертите на НСЗ, а именно с близо 270 хил. тона. Окачествя-

ването се извършва по основни показатели на стандартите БДС 

и БДС ISO, които определят потребителната и търговската стой-

ност на пшеницата.

Крайните резултати от окачествяването на пшеница реколта 

2011, извършено от НСЗ показват, че разпределението на пше-

ницата по групи е както следва: 

Първа група – 1,7%, при 1,1% за 2010 рек. г.;• 

Втора група – 9,6%, при 4,3% за 2010 рек. г.;  • 

Втора Б група – 43,6%, при 18,4% за 2010 рек. г.;• 

Трета група – 45,1%, при 76,2% за 2010 рек. г.• 

Тези данни ни дават основание да отбележим, че 54,9% от 

произведената пшеница е с много високо хлебопекарно ка-

чество, докато за реколта 2010 г. този процент е бил 23,8%, или 

отчитаме увеличение от 31,1%. Необходимо е да се отбележи, 

че в отнесените към трета група попадат количества пшеница 

със сравнително добри хлебопекарни показатели, което озна-

чава, че част от нея е пригодна за производство на хляб и хлеб-

ни изделия. Тези количества съставляват 11,5% от анализирани-

те проби, които могат да се обособят като ІІІ+ група, при 10,8% 

за реколтната 2010 г. Качествените показатели на тази пшеница 

са: хектолитрова маса над 72 кг/хл, добив на мокър глутен 20% 

– 21%, число на хлебопекарна сила не по-малко от 45 усл.ед. За 

тези количества получените резултати показват, че 84,7% от тях 

са с хектолитрова маса превишаваща референтната за пшени-

цата с високи хлебопекарни качества стойност от 76 кг/хл.

На базата на получените данни от направения анализ за ка-

чествената характеристика на произведената пшеница може да 

кажем, че 66,4% или 2,9 хил. тона от произведената пшеница са 

с качество, удовлетворяващо изискванията на мелничарския 

отрасъл за производство на висококачествени брашна за хляб 

и хлебни изделия, и е напълно достатъчно за хлебния баланс 

при необходимост на страната от около 1 100 000 тона за про-

изводство на брашно. 

Средните стойности на основните показатели, които опре-

делят качествената характеристика на зърното за страната са:

съдържание на влага: 11,3 ± 0,8 %, при 13,1 ± 0,9 % за 2010 

рек. г.;

хектолитрова маса: 78,7 ± 2,3 кг/хл, при 74,5 ± 2,6 кг/хл за 

2010 рек. г.;

съдържание на мокър глутен: 23,0 ± 3,0 %, при 21,0 ± 3,0% 

за 2010 рек. г.;

съдържание на протеин: 11,4 ± 1,1 % с.в., при 11,7 ± 1,1% 

с.в. за 2010 р г.;  

отпускане на глутена: 7,5 ± 2,5 мм, при 8,0 ± 3,0 мм за 2010 

рек. г.; 

число на хлебопекарна сила: 53,0 ± 7,0 усл. ед., при 50,0 ± 

8,0 усл. ед. за 2010 рек. г.; 

число на падане: 319  ± 62 секунди, при 210 ± 98 секунди 

за 2010 рек. г.

За Южна България са анализирани 406 броя средни проби 

за 491 790 тона пшеница. Това представлява 27,7% от общо ана-

лизираното зърно за страната.

Пшеничното зърно от реколта 2010 отбелязва по-добро ка-

чество в Южна България, като разпределението по групи е как-

то следва:

Първа група – 2,9%, при 1,1% за 2010 рек. г.;• 

Втора група – 14,9%, при 4,8% за 2010 рек. г.;  • 

Втора Б група – 48,8%, при 26,4% за 2010 рек. г.;• 

Трета група – 33,4%, при 67,7% за 2010 рек. г.• 

За Северна България са анализирани 1 255 броя средни 

проби за 1 282 840  тона зърно. Това представлява 72,3% от 

общо анализираната пшеница за страната.

В Северна България разпределението на пшеницата по гру-

пи е както следва:

Първа група – 0,8%, при 1,0% за 2010 рек. г.;• 

Втора група – 6,8%, при 4,1% за 2010 рек. г.;  • 

Втора Б група – 42,5%, при 15,6% за 2010 рек. г.;• 

Трета група – 49,9%, при 79,3% за 2010 рек. г.• 

Качеството на пшеницата от реколта 2011
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Съдържание на влага в зърното – движи се в диапазона от 

8,2 - 14,8%, като единични партиди в областите Плевен и Хасково 

отбелязват нива съответно от 16,5%, 16,1% и 15,2%. Получените 

резултати показват, че едва в 0,5% от анализираните проби се 

наблюдава съдържание на влага над максимално допустимата 

при съхранение. Средната стойност на съдържанието на влага 

в зърното за страната е 11,3 ± 0,8 %, при 13,1 ± 0,9 % за 2010 рек. 

г. или отчитаме понижение от 1,8%.

Хектолитрова маса - варира в широки граници, а именно 

от 70 до 84 кг/хл., но като цяло преобладават високите нива на 

показателя. Стойностите на този показател са много по-добри 

от миналогодишните, като само 9,7% от анализираните про-

би са с нива по-ниски от 76 кг/хл, която е референтна за този 

показател и пшеницата с високи хлебопекарни качества, при 

66,1% за 2010 рек. год. Данните показват, че едва 0,3% от ана-

лизираните партиди са със стойности по-ниски от 71 кг/хл, коя-

то е референтна за пшеницата с ниски хлебопекарни качества. 

Средната стойност на хектолитровата маса на зърнената маса 

за страната е 78,7 ± 2,3 кг/хл, при 74,5 ± 2,6 кг/хл за 2010 рек. г. 

или повишение с 4,2 кг/хл.

Добив на мокър глутен - движи си в голям диапазон, от 

16% до 35% и показва голяма изменчивост, което е характерно 

за последните реколтни години. Получените резултати опреде-

лят, че 70,8% от анализираните партиди имат съдържание на 

мокър глутен над референтната за пшеницата с високи хлебо-

пекарни качества от 22%, при 43,9% за 2010 рек. год. В същото 

време 27,2% от анализираните партиди са с над 25% ДМГ при 

13,3% за миналата реколта. Средната стойност на добива на мо-

кър глутен за страната е 23,0 ± 3,0 %, при 21,0 ± 3,0 % за 2010 рек. 

г. или наблюдаваме увеличение с 2,0%.

Съдържание на протеин - варира респективно от 8,4% до 

15,4% с.в., което е характерно за сортовете пшеница отглеждани 

у нас и е сравнимо с резултатите от миналогодишната реколта. 

Партидите, които са със съдържание на протеин под 10,5% с.в. 

са 17,4%, при 11,4% за 2010 рек. год., а тези със нива над 12% 

с.в. са 29,3%, при 43,4%. Средната стойност на съдържанието 

на протеин за страната е 11,4 ± 1,1 % с.в., при 11,7 ± 1,1 % с.в. за 

2010 рек. г. или отчитаме минимално понижение от 0,3%.

Отпускане на глутена - относителна разтегливост, харак-

теризираща неговото качество. И през настоящата кампания 

отбелязва значителна изменчивост и варира в диапазона от 

3,0 мм до 19,0 мм, при референтна стойност от 12 мм. Средната 

стойност на този показател за страната е 7,5 ± 2,5 мм, при 8,0 ± 

3,0 мм за 2010 рек. г. или отбелязваме намаление от 0,5 мм.

Повреда от житна дървеница - анализираните проби по-

казват, че повредата от житна дървеница варира в диапазона 

0,1 – 1,5%. Броят на партидите засегнати от неприятеля през 

настоящата реколта са 31,3%, при 40,2% за 2010 рек. год. и от-

белязват спад в сравнение с предходните три години. Средната 

стойност на този показател за страната е 0,6 ± 0,4 %, при 0,4 ± 

1,1 % за 2010 рек. г.

Число на хлебопекарна сила - показателят се движи в 

широк диапазон, а именно от 32 до 78 усл. ед., който е обича-

ен за показателя през последните реколтни години. Партидите 

със стойности над 50 усл. ед., които се отнасят към пшеницата 

с високи хлебопекарни качества, са 67,8%. Средната стойност 

на числото на хлебопекарна сила за страната е 53,0 ± 7,0 усл. 

ед., при 50,0 ± 7,0 усл. ед. за 2010 рек. г. или повишение от 3 усл. 

единици.

Покълване на зърното - резултатите сочат, че покълване-

то варира от 0,1 до 1,2 %, като в единични партиди в областите 

Плевен, В. Търново и Габрово се отчетоха нива от 1,6% и от по 

1,3%. Средната стойност на съдържанието на покълнали зърна 

за страната е 0,5 ± 0,3 %, при 4,1 ± 8,7 % за 2010 рек. г. или зна-

чителен спад от 3,6%.

Число на падане - резултатите показват, че едва 3,1% от 

анализираните партиди са със стойности под 200 сек., при 

43,7% за 2010 рек. г. При този показател се наблюдава голяма 

изменчивост, а именно от 94,0 до 534,0 сек., което е вследствие 

от различната степен на покълналост на пшеницата в отделните 

партиди. Средната стойност на числото на падане за страната е 

319  ± 62 секунди, при 210 ± 98 секунди за 2010 рек. г. или пови-

шение с 118 сек.

Повреда от фузариум - анализираните проби показват, че 

съдържанието на фузариозни зърна в партидите варира от 0,1% 

до 2,5%. В три партиди от област Габрово са открити съответно 

9,3%, 8,0% и 5,2% наличие на фузариозни зърна, а в област Ва-

рна на единична партида от 5,3%. Средната стойност на съдър-

жанието на фузариум за страната е 0,5  ± 0,8 %, при 0,1 ± 0,3 % за 

2010 рек. г. или увеличение с 0,4%.

Съдържание на зърна с алтернарий - получените данни 

сочат наличие на партиди съдържащи алтернарий. Стойности-

те на съдържанието му в партидите варира от 0,1% до 2,4%. В 

единични партиди от областите Враца, София-град и Плевен е 

открито наличие на зърна с алтернарий съответно с 8,6%, 8,3% 

и 8,0%от по 3,2%, а в област Русе са отчетени две партиди със 

съдържание съответно от по 3,2%. Средната стойност на съдър-

жанието на алтернарий за страната е 0,8±1,0 %.

Съдържание на зелени и наядени зърна - резултатите по-

казват наличие на зелени зърна в 3,2% от партидите, основно в 

проби от области намиращи се в Североизточна България. Да-

нните варират от 0,1 до 1,8%.Средните стойности за страната са 

0,3  ± 0,2 %.

Повреда от главня, мораво рогче и съдържание на пле-

сенясали зърна - в анализираните проби не са открити парти-

ди, които да съдържат наличие на плесенясали зърна или таки-

ва с главня и мораво рогче.

Резултати от алвеографските 

анализи на пшеницата

На случаен принцип бе извършен алвеографски анализ на 

пшеницата за 18 области, които са с най-голямо производство 

на зърно в страната. 

Получените резултати от извършените алвеографски анали-

зи показват, че 16,6% от партидите с пшеница се отнасят към 

силните брашна, 40,1% към средно силните брашна, а 43,3% 

принадлежат към слабите брашна. Тези стойности потвърж-

дават получените данни за разпределението на пшеницата по 

групи в страната, тъй като 56,7% от анализираните проби на ал-

веографа сочат партиди с пшеница със силни и средно силни 

брашна. Това съответства на получените резултати за разпре-

делението на пшеницата по групи за настоящата реколта, тъй 

като партидите от първа, втора и втора Б групи формират 54,9%, 

а те определено принадлежат на пшеница, която има силни и 

средно силни брашна.

Източник: Национална служба по зърното към МЗХ

Информацията е представена на Годишен отчетно-изборен 

мелничарски събор на Съюза на българските мелничари, 

проведен на 30.11.2011 г.

Характеристика на зърното по качествени показатели
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Сгъстяващите и желиращите субстанции могат да имат жи-

вотински или растителен произход и се използват за модифи-

циране на реологичните характеристики на хранителните про-

дукти. Първите повишават вискозитета на храните, към които са 

добавени, докато вторите придават желирана консистенция в 

различна степен. В по-голямата си част те са класифицирани от 

европейското законодателство като адитиви, ето защо на ети-

кета на храните, които ги съдържат трябва да бъдат отбелязани 

с тяхното име и Е номер. Съществуват и някои субстанции (на-

пример царевично и картофено нишесте), които имайки сгъстя-

ваща и желираща същност, не влизат в категорията на адитиви-

те, а се считат за суровини по смисъла на закона. В тези случаи 

те трябва да се отбелязват върху етикета с тяхното име както 

всички останали суровини. По-надолу в материала ще се спрем 

на някои сгъстяващи и желиращи агенти, които намират при-

ложение в сладкарството или се съдържат в продуктите (бази, 

смеси, подобрители и др.), използвани в производството.

Агар-агар

Нарича се също само агар (или “кантен” от японците) е же-

лиращо вещество, извлечено от червени водорасли, принад-

лежащи към различни групи като Gelidium, Gracilaria, Gelidiella, 

Pterocladia, Sphaerococcus. В крайна сметка на етикета се поява-

ва адитив под номер Е406. Химически, това е полизахарид, със-

тавен от два вида полимери – агароза и агаропектин откъдето 

идва и двойното наименование агар-агар, които обединявайки 

се образуват галатоза (един от компонентите на лактозата, захар 

в млякото). Агарозата е молекулата, отговаряща за желирането, 

която преминава през водородните връзки между молекулите. 

Точно, благодарение на слабите водородни връзки, за разлика 

от другите полизахариди, трансформацията в гел на агар-агар 

е обратима (при нагряване се разтваря, а при охлаждане въз-

връща формата си). Гелът от агар-агар има много по-силна кон-

систенция от обикновения животински желатин. Достатъчни 

са много малки количества (0,5-0,2% спрямо количеството на 

водата), за да се получи гел от агар-агар, който е устойчив на 

високи температури (започва да се топи при 85-90°С. Използва 

се много от вегетарианците вместо животинския желатин, при 

мармалади без захароза на мястото на пектина. Освен това, 

агар-агар не съдържа протеини и е възможно използването му 

в храни с ананас или други плодове, които съдържат протеоли-

тични ензими. В търговската мрежа се намира под формата на 

прах, но понякога може да се намери в специализирани мага-

зини приготвен по традиционен метод под формата на кубчета 

(Kaku-Kanten) или ленти (Ito-Kanten).

Алгинати

Това са соли на алгинатната киселина Е400, полизахарид, 

лепкав екстракт от кафявите водорасли Laminaria и Ascophillum, 

разпространени в Европа и САЩ. Те са в състояние да абсорби-

рат вода до 200-300 пъти от своето тегло. Цветът им варира от 

бял до жълтеникаво-кафяв и се продават под формата на гра-

нули или прах. Натриевият алгинат Е401 се използва като хра-

нителен адитив при приготвянето на храни с желеобразна кон-

систенция, предпазва от кристализиране. От няколко години се 

повишава славата на този компонент, защото някои майстори-

готвачи, сред които и Ferran Adria, ги използват в молекулярната 

гастрономия. Други алгинати, които се използват в хранителна-

та индустрия са калиев алгинат Е402, амониев алгинат Е403, кал-

циев алгинат Е404, пропиленгликолов алгинат Е405.

Желатин

Има животински произход, произвежда се от преработката 

на субпродукти от свине и говеда. Състои се основно от кола-

ген, основния протеин от съединителната тъкан на животните, 

който се извлича от тях чрез киселинна или алкална хидролиза, 

след това се пречиства (чрез филтрация и деминерализация), 

концентрира се (чрез изпаряване), стерилизира се, желира се и 

накрая се изсушава. При желирането с желатин крайният про-

дукт е стабилен, устойчив на стайна температура. В търговската 

мрежа може да се намери на листа и на прах. Използва се много 

в сладкарството при приготвяне на желета, кремове, мусове и 

др. На етикета се отбелязва като адитив Е441.

Карагенан

Линейни сулфатни полизахариди, които се извличат от чер-

вените водорасли, които са разпространени в Атлантическия 

океан, близо до Англия, Европа и Северна Америка. Морските 

водорасли се сваряват, за да се извлече карагенана. Използва 

се като желиращо вещество. По смисъла на закона се определят 

като адитиви Е407. Съществуват три големи групи карагенан:

- Капа - получава се от Kappaphycus cottonii и образува твър-

ди гелове

- Лота - получава се от Eucheuma spinosum и образува меки 

гелове

- Ламбда – получава се от Gigartina, не желира, по-скоро се 

използва за сгъстяване, когато се смеси с протеини. 

Най големия производител са Филипините, които обработ-

ват около 80% от култивираните водорасли. След като се оберат 

водораслите се изсушават, балират и изпращат за преработка. 

Там се пречистват от пясък и други механични примеси. Трети-

рат се с горещ разтвор на основа (напр 5-8% калиева основа), 

целулозата се премахва посредством центрофугиране и фил-

трация, след което разтворът се концентрира чрез изпаряване. 

Изсушава се и се смила.

В сладкарството карагенаните намират приложение при 

производството на десерти, сладоледи, млечни шейкове, кон-

дензирани млека, сосове - за увеличаване на вискозитета.

Гума арабика 

Естествена гума, произвеждана от втвърдения сок, извли-

чан от двата вида акация - Acacia senegal и Acacia seyal. Гумата 

е събирана с търговски цели в Сахел, от Сенегал и Судан до Со-

малия, въпреки че исторически е била култивирана в Арабия 

и Западна Азия. Арабската гума е смес от полизахариди и глю-

копротеини, използвани често в хранителната индустрия като 

стабилизатор, на етикета се отбелязва като адитив Е414. Палес-

тинците използват естествена гума за да охладят, подсладят и 

Сгъстяващи и желиращи субстанции 

в хранителната индустрия и сладкарството
Росела Контато
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овкусят техния десерт "гелато". В хранителната индустрия се 

използва при напитки, гумени бонбони и др. 

Гума гуар

Полизахарид, който се получаво от растението гуар от се-

мейство бобови. Гумата се получава след обелване, смилане и 

пресяване на гуаровите семена и представлява фин  светлокре-

мав прах. Гуаровият боб расте обикновено в Раджастан - гра-

нична oбласт, част от Индия и Пакистан.

Гуар гумата е по-разтворима от гума от рожкови и е по-до-

бър емулгатор, поради по-високото съдържание на галактоза. 

Гуар гумата има 8 пъти по-голям потенциал от царевичното 

нишесте по отношение на водосвързване - необходимо е мно-

го малко количество за получаване на достатъчен вискозитет, 

може да бъде използвана като емулгатор и стабилизатор.   

Гуар гумата има най-голямо приложение в хранително-вку-

совата промишленост и на опаковката се отбелязва като адитив 

Е412. При печивата увеличава добива на тесто, дава по-висока 

еластичност, подобрява текстурата в пълнежи, предпазва от 

отделяне на водата в пълнежите. Основно се използва в хипоа-

лергични рецепти при различни типове пълнозърнести и тъм-

ни брашна- подобрява свързването на тези брашна, което им 

позволява да набухват като нормални брашна.

Гума карая

Това е лепкав секрет, който излиза спонтанно или при разрез 

от стъблото и клоните на растение от семейство Sterculia, което 

е разпространено в планинските райони на Индия и Пакистан. 

Представлява комплексен полизахарид, съставен от галатоза, 

рамноза, глюкоронова киселина. Във вода набъбва бързо, уве-

личавайки своя обем до сто пъти, образува гел с голям вискози-

тет. В хранителната индустрия се използва като стабилизатор и 

сгъстител, на етикета се отбелязва като адитив Е416.

Гума тара

Получава се чрез декортикация и смилане на семаната на 

Тара (Caesalpinia spinosa), растение от семейство Бобови, типич-

но за Перу и Боливия. В хранителната индустрия се използва за 

сгъстяване, има голям вискозитет и е достатъчно минимално 

количество. Разтваря се и в студена среда, но по-добре разви-

ва своите характеристики в топла. На етикета се отбелязва като 

адитив Е417.

Ксантан

Полизахарид, получен като вторичен метаболит при биотех-

нологичен ферментационен процес, базиран на отглеждането в 

аеробни условия на микроорганизма Xanthomonas campestris. 

Много микроорганизми, по-точно бактерии могат да метаболи-

зират високо молекулните полизахариди, но ксантана е един-

ствения бактериален полизахарид получаван в по-големи про-

мишлени условия.

В хранителната индустрия се използва като стабилизатор 

на емулсии, водозадържащ, повишаващ стабилността при про-

цесите на стапяне и замръзване, инхибира разграждането на 

нишестето, подобравя структурата, стабилизира суспензии, из-

ползва се като сгъстител.  Помага при стабилизиране на коло-

идни масла и твърди компоненти - действа като емулгатор. Из-

ползва се също при замразени храни, напитки, прави приятна 

текстурата на сладоледа. Използва се като добавка при пригот-

вяне на безглутенови тестени изделия за сгъстяване на тестото. 

Класифицира се като адитив Е415. 

Тапиока

Брашно получено от корените на маниока (Manihot 

utilissima), тропически храст от семейство Млечкови. Отглеждат 

се много сортове в тропиците (главно Африка и Южна Америка) 

заради скорбялата в кореновите грудки (30-50 см с тегло до 15 

кг.). Съдържа основно нишесте (93%), но могат да се открият и 

следи от протеини, мазнини и фибри. В търговската мрежа може 

да се намери под различни форми – прах, люспи, перли, пръчки. 

За разлика от тапиоката на прах, останалите форми изискват по-

дълга хидратация преди употреба. Използва се като сгъстител в 

сосове и бульони. На етикета се отбелязва като суровина, а не 

добавка.

Пектин

Структурен полизахарид съдържащ се в първичната кле-

тъчна стена на сухоземните растения. За първи път е изолиран 

и описан през 1825 г. от Henri Braconnot. Произвежда се с тър-

говска цел като бял до светло кафяв прах, предимно извличан 

от цитрусови плодове. Използва се като сгъстител в хранител-

ната промишленост, основно при производството на мармалад 

и конфитюр. Използва се и като стабилизатор и източник на 

влакна в плънки, бонбони, плодови сокове и мляко.

Структурата и химичният състав на пектина се различава 

при отделните растения, както и при едно и също растение в 

различните му части и в зависимост от стадия на развитие. По 

време на зреенето, пектинът се разгражда под действието на 

ензимите пектиназа и пектинстераза; по време на този процес 

плодът става по-мек поради разграждането на междинната ла-

мела и отделянето на клетките една от друга. Подобен процес 

на клетъчно отделяне, причинен от хидролизата на пектин, се 

наблюдава и при процеса на листопад.

Пектинът е естествена част от човешката храна, но не при-

тежава особена хранителна стойност. Дневният прием на пектин 

от плодовете и зеленчуците е около 5 г при консумация на 500 г 

храна от растителен произход. Пектинът преминава през тън-

ките черва почти без химически промени. Това го прави едно от 

най-ефикасните баластни вещества.

Нишесте

Това е полизахарид, образуващ се в резултат на фотосинте-

зата в листата на растенията и натрупван като енергиен резерв 

в семената, корените и плодовете под формата на скорбялни 

(нишестени) зрънца. Произвежда се като екстракт от царевица, 

картофи, ориз, тапиока и пшеница. Алтернативни източници 

могат да бъдат варивата, например боб. Състои се от два по-

лизахарида - амилоза и амилопектин, като тяхното съотноше-

ние е различно в различните източници на нишесте (царевица, 

пшеница, ориз, картофи, ръж, овес и др.) И двата полизахарида 

са полимери на глюкозата. Поради своята кристална структура 

нишестето е почти неразтворимо в студена вода и не може да се 

усвоява. С повишаване на температурата започва да губи крис-

талната си структура и да се превръща лека по-лека в по-раз-

творим гел. В хранителната индустрия нишестето се използва 

като сгъстител, но закона не го определя като адитив, ето защо 

няма Е номер.

Модифицирано нишесте

Под това наименование се определят субстанциите получе-

ни от хранителното нишесте, индустриално третирано с ензим-

ни методи, физични или химични. В сравнение с натуралното 

нишесте, модифицираните са адитиви в степен да извършват 

по-стабилни взаимодействия между молекулите, от които про-

изхождат. 

Брашно от семената на рожкови

Получава се от смилането на семената на рожкови (Ceratonia 

siliqua), растение от семейството на варивата, типично за Сре-

диземноморските страни. Сгъстяващите и желиращи свойства 

на това брашно произлизат от съществуването на субстанция 

наречена карубин, която е галактоманан, т.е. полизахарид. Това 

брашно се използва предимно в производството на сладолед

Картофено нишесте

Това са брашна, получени чрез изсушаване и последващо 

смилане на картофи и се състои основно от нишестето, съдър-

жащо се в тях. В сладкарството се използва като сгъстяваща 

съставка при производството на кремове. На етикета се отбе-

лязва като суровина, а не като адитив.
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Кремовете са едни от най-използваните продукти за пълнеж 

на различни видове торти, сладкиши, декорации и др. Тяхната 

гладка и копринена структура ги прави много привлекателни за 

окото, а възможността да се добавят различни аромати, овкуси-

тели и ядки – удоволствие за небцето. 

Сладкарски крем

Както може да се разбере от самото име, този крем е база, 

от която могат да се получат разнообразни кремове. Приготвя-

нето му зависи от личния избор на сладкарите и има няколко 

вариации – важно е да се запази специфичния вкус на жълтъци, 

нишесте, захар, мляко и ванилия.

Физико-химичния процес, на който се базира приготвянето 

на сладкарския крем, представлява преди всичко коагулация 

на протеините на жълтъка, но зависи и от нишестето в браш-

ното, което формира солидна решетка, балансирана от захарта, 

позволяваща да се получи типичната кремообразност.

Един добре приготвен крем трябва да отговаря на следните 

характеристики:

- видът трябва да бъде гладък и лъскав с жълт яйчен цвят

- структурата трябва да бъде кремообразна и еднородна

- вкусът трябва да бъде лек, с вкус на ванилия, без да се усе-

ща привкус на брашно

Основни суровини

Както при приготвянето на всички останали сладкарски из-

делия, и тук, суровините имат много важна роля за получаване-

то на качествен краен продукт.

Мляко и сметана

За приготвянето на сладкарския крем е необходимо прясно 

пълномаслено мляко. Една част от него може да бъде заменена 

със сметана, в която, благодарение на по-голямото съдържание 

на мазнини и редуцираното количество на водата, кремът може 

да се запази за по-дълго време. На 1 л мляко до 300 мл могат да 

бъдат заменени със сметана.

Жълтъци

Съдържанието на жълтъци при приготвянето на сладкар-

ския крем трябва да бъде минимум 160 г и максимум 600 г за 1 

л мляко. Когато има по-голямо количество жълтъци, се добавя 

по-малко нишесте, но трябва да се увеличи дозата на захарта, 

за да се постигне по-бързата коагулация на крема.  Жълтъците, 

благодарение на протеините, изпълняват ролята на сгъстител 

във вътрешността на продукта.

Захар 

При приготвянето на сладкарски крем, трябва да се спаз-

ва правилото за добавяне на захар между 250 и 500 г на литър 

прясно мляко, която освен, че подслажда, играе и ролята на 

консервант. Захарта трябва да се разбие със жълтъците. Ако се 

остави в контакт с тях без да се разбие, захарта абсорбира во-

дата от жълтъците, кристализирайки протеините и правейки ги 

по този начин неразтворими, дори и след добавянето на мля-

кото. Нишестето може да бъде смесено със захарта или добаве-

но след разбиването на яйцата, но трябва да се извърши много 

бързо. 

Брашно, царевично и оризово нишесте

Служат за сгъстяване на крема. Нишестетата осигуряват 

лъскавината на крема. Важно е да се знаят температурите, при 

които настъпва гелифицирането на нишестето. Тук трябва да се 

имат предвид няколко фактори, между които количеството на 

използваните основни суровини и времето на подлагане на то-

плинна обработка.

- пшеничено нишесте – от 81 до 94°С

- царевично нишесте – от 72 до 84°С

- оризово нишесте – от 76 до 92°С

Масло

В рецептурата на сладкарския крем съдържанието на масло 

може да варира от 3 до 5% от общото количество на суровини-

те. Добавянето на маслото осигурява кремообразността и по-

добрява вкуса, но преди всичко удължава трайността на крема, 

защото липидите в маслото забавят оксидацията.   

Ванилия

Без съмнение това е най-използваният аромат в сладкар-

ството. Пръчката се разрязва по дължина и се изваждат семена-

та, които осигуряват специфичния аромат на сладкарския крем 

– те се добавят към яйчената смес. Пръчката се добавя към мля-

кото, което се слага да заври. Количеството на ванилията е една 

пръчка за литър мляко.

 Дефекти при приготвянето на сладкарски крем

Винаги при приготвянето на крема могат да възникнат про-

блеми, породени поради различни причини.

• Изгорял крем на дъното на тенджерата

Причините да се стигне до това е прекалено силната темпе-

ратура или неправилното бъркане на крема. Препоръчват се 

стоманени тенджери с дебело дъно.

• Образуване на бучки

Този проблем възниква, когато брашното или нишестето, 

или всички съставки, не са добре хомогенизирани, или в слу-

чаите, когато по време на варенето, кремът не се бърка непре-

къснато.

• Брашнен вкус

Може да се получи, ако се използва само брашно и не се сва-

ри добре.

Базови кремове в сладкарството

Превод от италиански:Йорданка Найденова 

Консултанти: д-р инж. Магдалина Гаджева,  

Надежда Костадинова
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Английски крем

Това е вариация на сладкарския крем, при който липсва ни-

шестето. Структурата му се базира единствено на протеините 

в жълтъците, които могат да достигнат до 60% от съдържани-

ето на течности по рецепта, а захарта да достигне до 50%. По 

принцип течностите се осигуряват от млякото, както вече спо-

менахме, но част от него може да се замени със сметана, която 

придава по-голямата плътност на крема, поради по-високото 

съдържание на мазнини. Английският крем се използва при 

много десерти, между които най-известният е крем “Баварезе”.  

Маслен крем

За много дълъг пери-

од от време масленият 

крем е бил най-използ-

ваният в сладкарството, 

поради възможността да 

осигурява по-дълго кон-

сервиране, благодарение 

на мазнините. С навлиза-

нето на нови технологии 

на производство и кон-

сервиране на продуктите, 

с подобряване качеството 

на основните суровини, с 

използването на по-дие-

тични продукти, този вид 

крем започва постепенно 

да бъде изместван. Въ-

преки всичко, и днес, той 

е в основата на доста ре-

цепти.

Масленият крем може 

да се получи с разстопена 

захар, кристална захар и пудра захар.

Трябва да се има предвид, че най-добрият маслен крем се 

получава с разстопена захар (захарен сироп), защото при този 

процес въглехидратите претърпяват модификация, поради ко-

ето този крем може да се смесва с други добавки. Този маслен 

крем може да се олекоти като се добави сладкарски крем. 

Лек сладкарски крем

Този крем се получава като към сладкарския крем се добави 

разбита сметана (в някои случаи може да се добави и разтворен 

желатин), аромати и ликьори.

Количеството на разбитата сметана, която се добавя към 

сладкарския крем трябва да бъде между 50 и 70% спрямо об-

щото количество. Препоръчително е да се използва сметана с 

35% мазнини. Ако се добавя желатин, той трябва да бъде в коли-

чество от 9 до 12 г за 1 кг 

крем. Ароматите и ликьо-

рите се добавят в крема 

преди разбитата сметана. 

Крем “Cент Оноре”

Това е крем съставен 

от сладкарски крем и 

италианска меринга (раз-

бити белтъци). Кремът се 

използва за студени тор-

ти, дребни сладкарски 

изделия и др., има нежна 

и въздушна структура, 

която е стабилна, защото 

се добавя и желатин. За 

разлика от лекия крем с 

разбита сметана, е под-

ходящ за торти и сладки-

ши, в които се използват 

пресни плодове за овку-

сяване. Благодарение на 

белтъчния крем може да 

се карамелизира с горелка. Оиригиналната торта “Saint Honore” 

се приготвя точно с този крем.

Приготвянето се извършва като се смесват топъл сладкар-

ски крем, разтворен желатин и топла италианска меринга. За 

разлика от другите видове белтъчен сняг, този се приготвя като 

захарта се стопява с малко вода до 121°С и след това още топъл 

се добавя на тънка струя към разбитите белтъци.  

Крем „Мусeлин” или по-известен в България 

като крем „Марижан”

При този крем се разбиват готов сладкарски крем с масло. 

За разлика от масления крем, тук съдържанието на масло е мно-

го по-малко. Използва се за пълнеж  и гарниране на блатове от 

ронливо тесто, пандишпан. За да се получи по-въздушен крем, 

маслото се разбива в планетарния миксер на средна скорост. 

След това се добавя сладкарския крем с температура около 

22°С, като се разбърква непрекъснато. Съхранява се в хладил-

ник при 5°С за не повече от 2 дни.

Към крема могат да се добавят ароматизиращи пасти (лешни-

кова, шам-фъстък и др.), шоколад, пресни и сухи плодове.

Този крем е разновид-

ност на сладкарския и е 

комбинация между него 

и масления. По-маслен е 

от сладкарския крем, но 

въпреки това е по-лек и 

по-въздушен. Крем  „Ма-

рижан” е отлична гарни-

тура или пълнеж за опре-

делени десерти. Може да 

се използва като сладкар-

ския крем, но не се държи 

добре при топли условия 

и не може да се пече. Под-

ходящ е за използване 

при приготвяне на по-ле-

ки десерти от многолист-

ни теста като наполеони, 

за декориране и гарнира-

не на различни десерти 

като саварини и еклерови 

изделия.
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„Белла 

Академия“ с 

награда от 

БАУРЧР 

„Белла България“ спечели годишната награда на Българска-

та асоциация за управление и развитие на човешките ресурси 

(БАУРЧР) в категорията „Учене и развитие” с проекта „Белла Ака-

демия”. Конкуренти на хранителния холдинг бяха Coca Cola HBC, 

IBM, Piraeus Bank и ПОК-Доверие.

Проектът „Белла Академия” е насочен към дългосрочното 

развитие на взаимоотношенията с клиентите и управлението на 

продажбите. Участие в него имат над 300-те служители, заети в 

търговските структури на хранителния холдинг в цялата страна. 

Екипът, отговорен за реализацията на проекта е създаден изця-

ло с вътрешен ресурс.

„Белла Академия” е иновативно бизнес решение, защото 

създава допълнителни ползи и за бизнес партньорите ни”, ко-

ментира директор „Човешки ресурси” на „Белла България” Зла-

тислава Медарова.  

В традиционните девети по ред годишни награди на БАУРЧР 

за постижения в професионалната област участваха 16 проекта, 

разделени в пет категории. Наградите се връчват за успешно 

реализирани в практиката проекти от сферата на човешките 

ресурси. 

АБОНАМЕНТ 2012

за сп. “Кафе пауза...”

- само 30 лв. с ДДС
С пощенски запис или по сметка: 

BG44 RZBB 9155 1023 5194 18

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк



12 - 15 АПРИЛ  2012
ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР CNR EXPO, 

ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ
ЗАЛИ 1 – 2 - 4

5-ТО МЕЖДУНАРОДНО ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ 
ЗА ХЛЕБАРСТВО, СЛАДКАРСКО ОБОРУДВАНЕ, 

СЛАДОЛЕД, ШОКОЛАД И ТЕХНОЛОГИИ  

С  П О Д К Р Е П А Т А  Н А

KOSGEB
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1612 София, ул. Ворино № 15

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

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

Alveo-Consistograph

АСТЕЛ и Chopin Technologies желаят 

на всички свои настоящи и бъдещи клиенти 

успешна и спорна 2012 година!




