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Подобрители за хляб
Какво точно е подобрител за хляб? 

Какви са ползите от подобрителите? 
Защо използваме подобрители? Кои са 
марките на Инвентис адаптирани към 
пазара в България?

В съответствие с основната си дей-
ност (производство на мая), както и за да 
отговoри на специфичните нужди на хле-
бопроизводителите, Lesaffre се ангажира 
с разработване на специализирани по-
добрители, предназначени за хлебарите, 
сладкарниците и мелниците. С оглед на 
това, групата е разработила гама на хлеб-

ни подобрители, стартери за закваска, мая 
с редуктивна сила, която може да замени 
някои добавки.

Какво е това подобрител за хляб?
Подобрителят за хляб е комбинация 

от следните съставки: технологични веще-
ства, добавки и различни суровини, неза-
висимо от това дали са от зърнен произ-
ход или не, всички смесени в съответствие 
с подходяща формула.

Формулата включва всички или част от 
следните пет компонента:
 окислители
 редуциращи агенти
 ензими
 емулгатори
 различните съставки със специфич-

ни ефекти
Подобрителите за хляб осигуряват то-

лерантност и сигурност за пекаря.

В следващия брой научете и по какъв начин влияят върху тестото, какви са пол-
зите от тях и защо ги използваме.
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Добрият старец бе специален гост на Двореца на деца-
та, малчуганите изпратиха в небето 2013 балона с послания 
към Европа

На 20 декември 2012 г., добрият старец бе скъп гост на праз-
ника „Коледни звезди” в Националния дворец на децата в Со-
фия, където похапна от най-голямата коледна баница, приготве-
на специално за малчуганите и техните родители от хлебозавод 
„Елиаз”, партньор на Националния кулинарен фестивал „Пъстра 
трапеза”, чийто организатор е шеф Пеньо Иванов. Тържеството 
бе организирано от ръководството на детския дворец по слу-
чай настъпващите коледно-новогодишни празници за всички 
възпитаници на школите на двореца и техните родители и при-
ятели.

Огромната баница с дължина колкото две маси за тенис бе 
сервирана в парка на Двореца на децата, до друг рекордьор от 
празника – 3,5-метровата сурвачка, която децата изработиха с 
помощта на майсторите на Асоциацията за развитие на изку-
ствата и занаятите-7 (А.Р.И.З.-7) и техни колеги. Дряновата пръч-
ка бе украсена с традиционните вълна, пуканки, ошав и други, 
за да донесе много здраве и късмет на всички през идната 2013 
г.

В София почерпиха Дядо Коледа 
с най-голямата баница за празника

Българската агенция по безопасност на храните ще засили 
проверките на интернет търговията с храните. Това обяви ми-
нистърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, 
който участва в традиционната дискусия „Коледата безопас-
на”. Търговията с храни в интернет може да става само в реги-
стрирани обекти, каза той. Не могат да се предлагат домашно 
приготвени храни в интернет. Има случай на продажба на хра-
нителни продукти в интернет, които са приготвени в домашни 
условия, обясни министърът. Например засичани са случаи на 
търговия с пица. Предприемаме промяна в Закона за храните, 
където ще се регламентира интернет продажбата на храни, зая-
ви изпълнителният директор на БАБХ д-р Йордан Войнов. 

Във връзка с нараснал интерес към интернет търговията има 
направено предложение за изменение на закона за храните:

•    Търговия с храни по интернет може да се извършва само 
от обекти за търговия с храни, регистрирани по реда на този 
закон.

•    За извършване на търговия с храни по интернет търгове-
цът трябва да разполага с интернет страница, на която е публи-
кувана следната информация:

1. наименование на търговеца;
2. седалище и адрес на управление;
3. адрес на обекта за търговия с храни;
4. номер и дата на удостоверението за регистрация на 

обекта; 
5. описание на видовете храни, посочени в удостоверение-

то по т.4; 
6. цена на храните и транспортните разходи.
•    Търговецът трябва писмено да уведоми Областната ди-

рекция по безопасност на храните по местонахождение на 
обекта за да бъде включен в списък на търговците на храни по 
интернет.

•    Транспортните средства, с които ще се доставя храната до 
потребителите трябва да отговарят на изискванията за превоз 
на храни и да са регистрирани в ОДБХ.

•    Търговецът е длъжен да осигури спазването на всички 
изисквания за качество и безопасност на доставяните храни.

•    Между търговеца и потребителя се сключва договор за 
продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защи-
та на потребителите.

БАБХ ще започне да проверява 
интернет търговията с храни
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През първата половина на ноември 2012 г. депресията на 
зърнените пазари продължи. За това спомогна и последни-
ят доклад на Американското министерство на земеделието 
(USDA), който за пореден път не оправда свръхпесимистични-
те очаквания за световното търсене и предлагане. За пониже-
нията при царевицата и соята допълнително влияние оказаха 
засиленото ликвидиране на дълги позиции от хедж-фондовете 
с наближаване края на годината, надвисналите тъмни облаци 
над американските държавни финанси (т.нар. “fiscal cliff”), както 
и добрите прогнози за времето в Южна Америка.

Цените на пшеницата и царевицата от основните износите-
ли започнаха да се сближават. Очакванията за 2013 г. са, че це-
ните на зърнените култури ще останат високи в средносрочен 
план. Тези прогнози се основават на следните фактори:

Ако погледнем по-детайлно фундаменталните показатели, 
ще видим притеснителни нива при крайните запаси на основ-
ните зърнени култури. При пшеницата количествата са между 
тези от 2006/07 и 2007/08 г., докато при фуражите достигат най-
ниските стойности за последните седем пазарни години. Имаме 
основания да предполагаме, че високите цени на основните 
храни ще се задържат дългосрочно над средните сезонно из-
гладени нива от периода 1990-2005 г. заради монетарната поли-
тика, водена от централните банки и по-специално от Федерал-
ния резерв на САЩ.

Нарастващото използване на пшеницата за фураж, тревож-
ните новини за състоянието на зимната пшеница в САЩ и атрак-
тивността на някои технически култури от гледна точка добиви/

След наситения със сделки пазар на царевицата в края на 
ноември 2012 г., сериозно раздвижване бе регистрирано и на 
пазара на пшеницата по време на 49-та редовна търговска се-
сия на Пловдивска стокова борса. За оттъргуване постъпи об-
ществена поръчка за покупка на 11 000 тона мека пшеница, ІІ 
„Б” група по БДС 602/87 на търговски партиди по 1000 тона. С 
оглед създаване на конкурентна среда поръчката бе регистри-
рана за търговия от 14.12.2012 г. Максималната котировка „ку-
пува” по тази позиция бе регистрирана на ниво 420 лв./т без 
ДДС с включен транспорт до склада на купувача. По време на 
сесията котировките „продава” достигнаха 480 лв./т, т. е. ценово 
разминаване от 60 лв./т. Брокерите коментираха възможности-
те за оттъргуване на това количество като по-скоро възможни. 
Общото произведено количество пшеница реколта 2012 г. дос-
тигна по последни официални данни 4,328 млн. тона. Вътреш-
ното потребление (за семена, брашно и фураж) е около 2,056 
млн. тона. До момента от страната са изнесени около 1,300 млн. 
тона пшеница, което предполага наличието на излишък от над 
950 хил. тона до нова реколта. Износът през зимните месеци 
обикновено е затруднен поради климатичните особености и 
възможностите да се реализират в страната тези големи коли-
чества дават допълнителен стимул за пласмент на излишъците 
при гарантирани плащания. От началото на м. декември коти-
ровките на пшеницата в Чикаго се движат в диапазона 308-310 
щат. дол/т (459-462 лв./т), т. е. с над 4 % по-ниско спрямо края 
на миналия месец, когато котировките бяха на ниво 323 щат. 
дол/т. Незапомнено добрата по качество реколта 2012 г. в Бъл-
гария показва, че 43,2 % от общото количество пшеница е от 
ІІ „Б” група, а средната себестойност от декар в страната е 319 
лв./т (при 256 лв./т за реколта 2011 г.). Котировките при другите 

Цените на храните ще останат високи 

цена от единица площ създават потенциал за задържане на ви-
соки ценови нива за културата.

При царевицата добра база за оценка на риска през 2013 г. 
ще бъдат добивите през печалната 2012 г. Ако фермерите отче-
тат предходните лоши добиви, ще са наясно какъв риск могат да 
поемат през идната година и да планират по-добре.

Институт за пазарна икономика

Раздвижване на пазара на пшеница
зърнени култури продължават да бъдат със сериозно ценово 
разминаване между търсенето и предлагането. При царевицата 
котировките „купува” са на ниво 390 лв./т, а на „продава” - 450 
лв./т без ДДС. Оше по-сериозна е ценовата ножица при слънчо-
гледа - купувачите са склонни на сделки при цени 860 лв./т, но 
продавачите искат за стоката си 1150 лв./т без ДДС. Брокерите 
коментират тези сериозни ценови разминавания със желание-
то на продавачите да продават по „международни цени” без да 
отчитат възможностите на доходите в страната и най-важно - 
фактът, че при всички зърнени култури от реколта 2012 г. има 
излишъци над вътрешното потребление. При слънчогледа те са 
850 хил. тона, а при царевицата - 737 хил. тона.
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Парите от продажбата на кулинарните изкушения бяха  
дарени на дом за сираци

Шеф Пеньо Иванов, който миналата година записа рекорд с 
най-големия сандвич, измайсторен с деца на 1 юни, и готвене в 
тигана-рекордьор за Гинес, се включи в тематичния Коледен ба-
зар в Стара Загора. Организаторът на националния кулинарен 
фестивал „Пъстра трапеза” бе специален гост на базара на 17 
декември, като заедно с учениците от Професионалната гимна-
зия по облекло и хранене „Райна Княгиня” измайстори коледни 
сладки.

Шеф Иванов и младите готвачи със специалност хлебарство, 
сладкарство и производство на сладкарски изделия, и техните 
ръководители Здравка Иванова и Калинка Терзиева направиха 
пет вида сладки, които се продаваха на благотворителен търг 
на коледния базар. Австрийски канелени коледни сладки на-
прави и съпругата на търговския представител на Австрия  г-н 
Ангерер. Събраната от продажбата на десертите сума бе дарена 
на Дома за сираци „Незабравка” в Стара Загора, обявиха от об-
щината.

На коледния базар, в двете къщички на Асоциацията за раз-
витие на изкуствата и занаятите-7, можеше да се видят и купят 
различни традиционни предмети и коледни украси. Майстори-
те Димитър Терзиев от Троян,  Диана Цинцарска от Стара Заго-
ра, Любомир Дудев и Таня Дудева-Енева от Казанлък, Виктория 
Андонова от Силистра и Мариета Недкова от София демонстри-
раха плетива, дърворезба, кукли, кожени предмети, дудуци, 
грънчарски изделия и най-различни и интересни предмети.

Коледният базар бе съвместна инициатива на Австрийското 
посолство и Община Стара Загора. 

е специализирано средно професионално учебно заведе-
ние. Поглед назад във времето ни връща в далечната пролет на 
1927 г. , когато група запалени ентусиастки основават на 1 април 
женско културно-просветно дружество "Пробуда" с представи-
телка д-р Невена Азманова Ханчева. По нейна инициатива на 10 
септември в града на липите се открива Девическо стопанско 
училище "Пробуда". Интересна е историята на професионалната 
гимназия по лъкатушния и неравен път до днес. Няколко сгради 
са приютявали, много поколения ученици са се сменяли, плеяда 
директори са давали своя принос за разширяване и обогатява-
не на материалната база. Дълбока признателност и поклон към 
Мира Илиева, Теодора Попова, Недялка Първанова, Бойка Тин-
кова, Екатерина Касабова, Пенка Маркова, Стоянка Свиленова, 
Ангел Капсъзов, Иван Братоев, Димо Димов, Абтон Манчев.Тон-
ка Динева и Цанка Нейчева, за тяхната любов и загриженост към 
просветното дело на града. Искрена почит и благодарност към 
първите спомоществователи, членове на дружество "Пробуда": 
Ханчева, Атанасова, Лисичкова, Пеева, Найденова, Христакие-
ва. Девическото домакинско училище "Пробуда" се е родило в 
сградата на Къню Калъджев, северозападно на бул. "Руски" и ул. 
"Гурко", с директор Ел. Костова, назначена от Министерството 
на търговията и промишлеността на 15.09. 1927 г. През учебната 
1936/1937 г. Девическото практическо занаятчийско училище " 
Пробуда" с директор Н. Първанова открива ателие с ръководи-

Професионалната гимназия по облекло и хранене “Райна Княгиня” 
в Стара Загора

Шеф Пеньо Иванов майстори 
коледни сладки за дечица
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тел К. Пашовска за шев на рокли, манта, костюми. Ученичките 
се обучават по материалознание, сметковоство, анатомия, до-
макинство (готварство), бродерия, практика. След като учили-
щето разкрива вече IV, V, VI класове в двата отдела: шивачество 
и готварство и сладкарство, от 1937 г. то се премества отново, 
но вече в, собствено здание на ул. "Цар Борис" №44 (сегашната 
сграда на Гимназията). Със заповед №409/30.01. 1985 г. учили-
щето се трансформира в техникум по облекло с 5-годишен срок 
на обучение и паралелки по облекло и обществено хранене.  

На 16 април 1996 г. със заповед на Министър Илчо Димит-
ров се преобразува в Техникум по облекло и хранене, а общин-
ския съвет на град Стара Загора на своя сесия дава на училище-
то името" Райна Княгиня".

От 2002 г. екипът започва работа по програма"Фар 2002 - 
обучение през целия живот". Три години по-късно на 78 -годиш-
ната сграда е извършен основен ремонт и цялостно оборудва-
не на класните стаи, цехове и работилници.

Техниката и оборудването на кухните и и работилницата 
за производство на хлебни и сладкарски изделия е испанска и 
италианска. Чрез реализирания проект ПГОХ "Райна Княгиня" 
става едно от най-модерните училища не само в Стара Загора.

В 12 клас се изучава специалност ”Производство на слад-
карски изделия“, професия –“хлебар-сладкар”, а от 11 клас 
специалност „Производство на хляб , хлебни и сладкарски из-
делия”, професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата 
промишленост”

През срока на обучение се изучават всички общо-образо-
вателни  и специални предмети като - суровини и материали, 
производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, машини и 
съоръжения в ХВП , технология ,автоматизация, технологично 
обзавеждане процеси и апарати, техническо чертане.

По специалните  предмети учениците се запознават с необ-
ходимите суровини и материали за приготвяне на изделията 
и тяхната технологична карта на приготвяне , машините и съ-
оръженията, необходими за тяхното приготвяне. Научават се 
да декорират изделията. Часовете по учебна и производствена 
практика се провеждат в учебната работилница в училището 
или в реална работна среда. Учениците участват в състезания 
- от регионален и национален мащаб, в кетъринг обслужвания 
и изложби.
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Представяме ви Венка Стоянова, която от 8 години работи и 
живее в Италия.

„Със	сладкарство	се	занимавам	от	малка.	Това	ми	е	страст.	
Любител	сладкар	съм,	но	искам	да	го	направя	моя	професия!	За	
това	реших	да	се	уча	от	най-добрите	сладкари	в	Италия.	Из-
карах	 курс	 за	 декориране	 на	 торти	 ''Pasticcere	 Cake	 Designer''.	
Първият	в	Италия,	в	който	се	изучава	правене	и	украсяване	на	
торти	и	сладкиши	от	базови	теста,	кремове,	украси,	модерно	
сладкарство	и	др.“ – сподели Вени, специално за сп. „Кафе пау-
за…“

Курсът се организира от агенция Sweetest и Confederazione 
Nazionale Pasticceri Italiani (CON.PA.IT) и е единственият в Италия 
с валидни дипломи за провеждане на курсове по сладкарство. 
Преподавател е Федерико Анцелоти - председател на CON.PA.IT.

„Последната	вечер	трябваше	да	представим	неща,	които	
сме	изучавали	по	време	на	обучението.	Аз	представих	''Модерно	
сладкарство''	и	успях	да	впечатля	журито,	което	се	състоеше	
от	членове	на	CON.PA.IT	и	получих	специални	поздравления	от	
тях.

За	сега	аз	съм	единствената	чужденка	изкарала	този	курс“.

Българка в Италия с диплома за 
преподавател по сладкарство

Венка е впечатлена, че и в България за първи 
път се провежда конкурс за декорации на торти в 
рамките на „Дефиле дизайнерски торти“. А месец но-
ември явно се оказва месеца на декорациите и тя с 
удоволствие ни предостави снимки и информация 
за провелия се в Болоня от  16 до 18 ноември “Cake 
Design Fair“, организиран съвместно с фирма “Maison 
Madeleine”. Предлагаме ви да станете и вие част от 
емоциите на това събитие, съчетало в себе си изло-
жение на фирми, предлагащи инструменти и сурови-
ни за сладкарството, курсове, семинари и отборно 
състезание за декориране на място. 
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АБОНАМЕНТ 2013

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

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

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк

„Сачи добро за теб”, „Орехите” 
и „Фамилия” -  отличници в 
конкурса за иновации
Серията колбаси с намалено съдържание на сол и мазнини 
„Сачи добро за теб”*, луканковият салам „Орехите” и готовите за 
изпичане питки на марка „Фамилия” бяха отличени от Съюза по 
хранителна промишленост (СХП) за иновации в хранителната 
индустрия. 

Ежегодно СХП отбелязва Деня на хранителната индустрия 
– 29 ноември – като отличава висококачествените български 
хранителни продукти. Празникът бе съпроводен от научно-
практическа конференция, в която взеха участие над 300 пред-
ставители на всички браншове от ХВП, ръководители на големи 
фирми в отрасъла, специалисти и на учени работници, експерти 
от Министерство на земеделието и храните, Българската аген-
ция по безопасност на храните, специалисти по хранене и др.

*	 Спрямо	максимално	 допустимото	 количество	 за	 кренвиршите	
по	БДС	127-83,	за	пуешката	шунка	по	ОН	1884269-90	към	БДС	12181-81.
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Дори не подлагайте на съмнение факта, че този десерт ще 
стане любим на арабските шейхове и техните гости. За несмет-
ните богатства на Изтока знаем още от детските приказки. Но 
приказките са си приказки, а реалният живот – реалност, поне 
за богатите източни страни, като Обединените арабски емир-
ства. В един от най-големите търговски центрове в света Dubai 
Mall се намира единственото заведение Bloomsbury’s, където 
могат да се опитат златните десерти. Идеята за създаването на 
„Златния феникс“ възникнала след като посетителите започна-
ли да се интересуват насериозно за стойността на декоратив-
ните десерти, изработени от злато и скъпоценни камъни. Ве-
ригата „Bloomsbury’s“ официално открива своето заведение  в 
Dubai Mall на 28 юни 2012 г. Новият сладкарски бутик в Дубай 
отбелязва нейната първа годишнина, като първото заведение 
за любителите на луксозни сладкарски изделия отваря врати в 
Абу Даби. 

Кафетерията се намира на приземния етаж на търговския 
център, където са разположени всички заведения за хранене, 
и освен че носи изискан стил и предлага бутикови сладкарски 
изделия, там могат да се дегустират и най-известните марки чай 
и кафе. Целият интериор на заведението е издържан в изискан 
английски стил, с улични лампи и атмосфера на лондонска улица. 

На откриването в The Dubai Mall г-н Yusuff Ali (собственик 
на EMKE Group) показа най-скъпият "годен за консумация" 
сupcake, наречен "Златният Феникс", изработен от най-добрите 
и най-скъпите съставки от цял свят. Откриването бе в английски 
стил, определено рядка гледка за търговския център на Дубай, 
а на гостите бе сервиран следобеден чай.

След тържественото срязване на лентата, най-скъпият 
сupcake „Златният Феникс“ бе представен върху изрисуван с 
24-каратово злато поднос, върху пищна, позлатена с 24 карато-
во злато Vilari, италианска количка за сервиране на чай в стил 
„Принцеса Мария Антоанета“. Представянето на „Златният Фе-

никс“ надхвърли 28 000 долара.
Автор на най-скъпия cupcake е г-жа Shafeena Yusuff, която 

седмици наред усъвършенства вкуса на сладкиша и накрая под-
бира едни от най-скъпите и качествени продукти в света: 

 Брашно – Doves, органично брашно от Обединеното крал-
ство

Масло – Rachels, органично масло от Обединеното кралство
Шоколад - Premium Amedei Porcelena, какао от Италия
Ванилия - Gold Ugandan high, най-качествената ванилия от 

Уганда
Злато – 23-каратови златни листа
От фирмата проучили, че досега никой не е произвеждал 

толкова скъп cupcake и го нарекли „Golden Phoenix“ („Златния 
Феникс). Той може да се консумира (от тези, които могат да си 
го позволят) само в кафетерията в Dubai Mall срещу скромната 
сума от 1010 долара. 

 Bloomsbury’s отворят първото си кафене-бутик през юни 
2011 г. в Mall Al Wahda в Абу Даби, последвано от второ в Mall 
Mushriff, като постигат рекордни продажби за по-малко от го-
дина - 225 013. Цялата концепция на Bloomsbury’s е създаден 
от предприемчивата г-жа Shafeena Yusuff, дъщеря на г-н Yusuff 
Ali, собственик на EMKE Group. Ето какво споделя г-жа Shafeena 
Yusuff: „Прекарах	известно	време	в	Лондон	и	именно	там	се	за-
роди	идеята	да	отворим	бутиково	кафене,	което	да	пресъздава	
английската	култура	и	атмосфера	пред	потребителите	в	на-
шия	регион.	Ние	предлагаме	тарталети,	 с	най-висококачест-
вени	суровини	и	изключително	разнообразни	вкусове,	такива,	
каквито	могат	да	се	намерят	в	най-изисканите	заведения,	на-
пример	в	Ню	Йорк,	Париж	или	Лондон.	Отделяме	изключително	
внимание	на	всеки	аспект	от	концепцията	на	Bloomsbury,	от	
съставките	 на	 нашите	тарталети,	 обучението	 на	 нашите	
служители	до	най-фините	интериорни	детайли	на	нашия	бу-
тик.“ 

Златният феникс – най-скъпият cupcake в света
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Както стана ясно, месец ноември 2012 г. се оказа наситен 
откъм събития в областта на кейк дизайна. От 9 до 11 ноември 
в Бирмингам, Великобритания се проведе един от най-мащаб-
ните световни форуми в тази област - Cake International - The 
Sugarcraft, Cake Decorating & Baking Show. 

В различни категории и състезания бяха показани много 
творчество и въображение от страна на авторите на тортите, а 
и журито бе доста взискателно към някои от тях. Освен чисто 
експозиционния и състезателен характер, бяха организирани 
демонстрации на място от едни от най-добрите декоратори, 
както и изработването и декориране на изделия на място. С 
една дума дните на изложението бяха истинско шоу, изпълнено 
с много настроение и позитивизъм. А посетители не липсваха 
дори и от по-отдалечените кътчета на света. 

Следващите издания на Cake International - The Sugarcraft, 
Cake Decorating & Baking Show ще бъдат от 8-10 март 2013 г. в 
Манчестър и от 12 до 14 април в Лондон. Форумът се провеж-
да от 1994 г. и с всяка следваща година предизвиква по-голям 
интерес.

Наред с чисто състезателния и демонстрационен характер 
на събитието, в изложението участват и водещи фирми, пред-
лагащи суровини и аксесоари в областта на кейк дизайна, които 
представят пред посетителите и нови техники и умения.

Изложението Cake Show в Бирмингам 
премина при голям успех

Ако желаете да посетите Cake International - The Sugarcraft, 
Cake Decorating & Baking Show в Лондон от 12 до 14 април 2013 
г., моля да се свържете със списание „Кафе пауза…“, Йорданка 
Найденова, тел.: 0884 673 836
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22 януари, от 10.00 ч. до 16.00 ч.
- Представяне на проекта  : „ПО ПЪТЯ на ТРАДИЦИЯ“.
Визуализация на „топъл-пресен-здравословен хляб от квар-

талната ви фурна“. Анализ на видове съвременни хлябове, осно-
вани върху традицията. Лектор	:	Янис	Лиолиос

- НОВО!  Английски кори за баници, гнезда  и хлеботво-
рения!

С новия вид кори от фирма КАСАНДРА, Бойко Владимиров,      
ще представи солени гнезда „НЕСТ“ с бешамел и пълнежи и 
сладки гнезда „ПАРСЕЛС“ с бавариан крем, крем флу и плодове.

Нови, необходими продукти за всеки съвременен обект! 
-  НОВИ съвременни ХЛЕБОТВОРЕНИЯ за фурни, слад-

карници и закусвални!
Миро Рангелов ще ни представи „мини пейнирли“ по бавна 

ферментация с бешамел и сирена, „чиабата-корени и австрий-
ски корени с пълнежи“ (буселик-песто, регато, бешамел, масли-
ни КАЛАМОН).

- Представяне на немски хлебчета БАГЕЛС за сандвичи 
и снаксове. 

За всяка фирма-клиент на АЛМА ЛИБРЕ ще има осигурени филми-рецепти със снимана подробно цялата технология и начин на приготвяне на 
тези продукти. На презентацията ще се представят техники за промоция и продаване на конкретните продукти и технология за сваляне на разходи 
при успоредно увеличаване на продажбите! Всяка фирма участник ще трябва да закупи продукти (или мос трени комплекти)  на стойност 150 лв. 
За всички покупки на място на сладкарски или хлебарски суровини на 22.01.2013 г. - отстъпка 3%. Регистрация до 18.01.2013 г. на тел. 0878690025, 
0878984887, 0878515026.

Семинари, консултации, презентации - януари 2013 г.

 29 януари   от 10.00 ч. до 16.00 ч.
Подготовка за 14 февруари - Ден на влюбените!
Лектор : Иво Сергиев, Нина Симеонова.

Представяне на нови продукти и идеи!
• НОВО!  Руло „СТУДЕНТСКА ЛЮБОВ“- серия ТРАДИЦИЯ - 

представяне на НОВ крем пълнеж „кигие-флу.“ 
• Торта „ЛЮБОВ-ягода“– серия  ТРАДИЦИЯ - представяне 

на пълнеж „кигие-флу.“ 
• Торта „ЕРОС-ягода“–серия  ДЕЛУКСЛАЙН - представяне 

на пълнеж „шарлот“ 
• Торта „СВЕТИ ВАЛЕНТИН-СЕРАНО“ – серия ТРАДИЦИЯ - 

представяне на НОВ „маслен пълнеж с гранд марние.“ 
• Сладкиш  „ШОКОЛАВОВ ФРАМБУАЖ“ – серия ТОП 

ПЕЙСТРИ - представяне на френски пълнеж „ганаж ягода“. 
• ДЕКОРАЦИЯ: 
- SUGART - система на декорация  „Свети Валентин!“
- БАКЕЛС  - декорация с  АКТИУЕЙТ – маренга.   
- НОВО! Капкейкове „ЛЮБОВ“ с нови цветни захарни 

пасти SUGART.
• Берлини на фурна „Валентинки“. 
(Участниците	 ще	 получат	 сертификат	 за	 обучение	 на	

тема	:	„Съвременни	пълнежи	за	торти	и	сладкиши	–	ниво	I“)
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Така наричат 80-годишната Sylvia Weinstock, 
която продължава да сътворява своите сладки 
произведения вече повече от 30 години. Тя е една 
от първите, които разчупват традиционната сват-
бена форма, създавайки нови креативни модели. 
Фирмата на екстравагантната дама се намира в 
Манхатън, Ню Йорк и нейните торти са били част 
от тържествата на редица знаменитости, дори и в 
Белия дом. Те впечатляват както с вкус, защото из-
ползва само висококачествени продукти – фино 
масло, лека сметана, свежи плодове и невероятен 
шоколад, така и с визия и с прецизно изпълнение.

„Никога	не	отговаряй	„не	става“, споделя Сил-
вия, когато клиентите й представят всевъзможни 
идеи за реализация от миниатюрни торти, през 
фантастични създания, композиции или помпозни 
сватбени изпълнения. 

Сред клиентите на Кралицата на тортите са Бил 
Клинтън, Лайза Минели, Пъф Деди, Дженифър Ло-
пез, Фран Дрешър и много други.

Кралицата  на кейк дизайна



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
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òåë.: 02/963 40 64, 963 40 66
GSM: 0878 407 119
ôàêñ: 02/963 40 59

e-mail: office@tehra.com
www.tehra.com 
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