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С цел да бъдем по-близо дo  
Вас - нашите клиенти и да 
отговорим на всички Ваши 
нужди ние създадохме 
продукти, адаптирани 
към всяка една сфера на 
хлебопроизводството.
България е страна с традиции 
в хлебарството. Почти на всеки 
ъгъл има малки закусвални 
предлагащи прясно изпечен 
хляб, бюреци, банички, кифли, 
тутманици, милинки и др. 
Напоследък започна да се 
налага модата и на т. нар. 
пекарни от „Западен тип”, 
предлагащи голям асортимент 
от бутикови продукти. 
Минавайки покрай тях ароматът 
на прясно изпечен хляб и 
френски кроасани те грабва за 
носа и те изпраща директно в 
Прованс. 

От Вас зависи, дали ще 
изберете някой изтънчен 
френски сладкиш като мек, 
пухкав, ръчно направен 

кроасан със златист загар и 
плънка, която се топи в устата, 
мъфин, френски киш, лимонов 
кейк или пък традиционен 
неустоим български ароматен 
бюрек, баничка, геврек или 
тутманик. Изцяло наша обаче 
е отговорността за тайната 
съставка на продукта, който сте 
избрали.

Като световен лидер в 
производството на маи, Лесафр 
е посветена на пекарите, като 
непрекъснато им предоставя 
иновативни решения, за да 
улесни работата им. Високото 
качество на продуктите, 
напълно естествения им състав 
и улесненото им използване е 
решения за нуждите във всяка 
една производствена сфера. 
Лесафр създаде Лесафмая 
- прясна мая за хляб на 
калъпи, специално пригодена 
за нуждите на по-малките 
бутикови пекарни и 
баничарници.

 Прясна мая „Лесафмая” 500 г.
   •  Подходяща за бутикови 

тестени продукти (баници, 
бюреци, тутманици, милинки, 
гевреци, мъфини, кейкове);

   •  Бързо и ефективно 
разграждане на захарите 
в тестото, което улеснява 
втасването;

   •  Изключителен обем и 
трайност на крайния продукт.

ЗА НАЙ-ВКУСНИТЕ ДОМАШНИ РЕЦЕПТИ ПОСЕТЕТЕ:
www.facebook.com/vivomaya.bg;  www.vivomaya.bg
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STOCK EXCHANGE 3

Цените на пшеницата с добри хлебопекарски показатели с 
доставка през януари се търгува с USD 10-15/тон повече спря-
мо тази с доставка декември в основните пристанища на Черно 
море. Някои от експортните компании изпитват трудности в на-
бавянето на достатъчни количества хлебна пшеница, тъй като 
производителите в Украйна продължават да задържат количе-
ства в очакване на по-високи цени.

През декември хлебната пшеница със съдържание на про-
теин 11,5% и 12,5% се търгува на нива около USD 290 при ус-
ловия FOB в Черноморския регион, като няма съществени раз-
лики между цените в големите страни-износителки и България.

Ечемик почти не се търси. Обявените цени при условия FOB 
в дълбоките пристанища на Русия на Черно море са USD 240-
245, подобни са цените и в Украйна. Не се очаква раздвижване 
поне до средата на януари.

Експортните компании предлагат цена на тон царевица при 
условия FOB в диапазона между USD 202-215/тон през декем-
ври в Русия и Украйна, докато в България цената се движи в 
диапазона USD 220-225/тон. Преобладава мнението, че това е 
таванът на цената засега и през януари е възможна корекция 
надолу. В тази посока говорят и натрупаните значителни запаси 
от културата в украинските пристанища.

Слънчогледът продължи да бъде атрактивен, макар търсе-
нето и при него вече да спада. Обявените цени при условия FOB 
в средата на декември за България са от USD 470/тон.

В края на 2013 г. сред анализаторите все пак надделява 
мнението, че освен ако не станем свидетели на сериозни от 
стопанска гледна точка природни катаклизми (като например 
сушата от 2012 г.), реколтата при основните култури от зърне-
ния и маслен комплекс през 2014 г. ще бъде дори още по-добра 
и от настоящата година. Съответно и нагласите за цените при 
основните селскостопански стоки е да се движат на нива около 
тези от 2013 година.

Прогнозата за 2014
В края на миналата година сред анализаторите все пак 

надделява мнението, че освен ако не станем свидетели на се-
риозни от стопанска гледна точка природни катаклизми (като 
например сушата от 2012 г.), реколтата при основните култури 
от зърнения и маслен комплекс през 2014 г. ще бъде дори още 
по-добра и от настоящата година. Съответно и нагласите за це-
ните при основните селскостопански стоки е да се движат на 
нива около и под тези от 2013 година. 

ПШЕНИЦА: За първи път от 2006/7 г насам станахме сви-

детели на изпреварващо търсенето производство на пшеница 
(виж графиката).

Това е сериозен сигнал за овладяване на дисбаланса меж-
ду търсене и предлагане и за възстановяване на световни-
те запаси. Въпреки проблемите с есенната кампания в Русия 
International Grain Council очаква компенсиращо увеличаване 
на площите с пшеница в ЕС и САЩ. В крайна сметка площите, 
засети с културата, се очаква да достигнат 222,9 млн. ха през 
2014 г. - с 3,1 млн. ха повече отколкото през настоящата година. 
Това е едно от най-високите нива и близко до това от 2008/9 г., 
макар и под равнището от 1997 г. Импулс за увеличение на пло-
щите с пшеница е достигнатата по-висока рентабилност спрямо 
алтернативни култури през изминаващата година, а оптимизъм 
навяват и относително добрите агро-метеорологични условия. 
Подобна е ситуацията в САЩ, където се очаква ръст на площи-
те, засети с пшеница, от 1,5 млн. ха до 19,8 млн. ха. С 200 хил. 
ха повече се очаква да бъдат засети и в Китай – най-големият 
потребител на зърно в света. Това разбира се не означава, че 
потенциалът за ръст на цената на пшеницата е изчерпан, но 
нейната динамика в голяма степен ще зависи и от прогнозите за 
световния добив на царевица.

Очаква се площите с пшеница да достигнат 222,9 млн. ха 
през 2014 г. – с 3,1 млн. ха повече спрямо т.г. Това разбира се 
не означава, че потенциалът за ръст на цената на пшеницата е 
изчерпан, но нейната динамика в голяма степен ще зависи и от 
прогнозите за световния добив на царевица.

При рекордно високите цени на царевицата от 2006 г. насам 
и въпреки тазгодишния спад, все още са налице достатъчно сти-
мули (или да го кажем така – липса на достатъчно добри алтер-
нативи) за значителна замяна на площите с други култури. Що 
се отнася до другия фактор - климатичния, твърде е рано дори 
да се споменава. Остава нагласата, че освен ако не станем сви-
детели на сериозна суша от мащаба на тази през 2012 г., няма 
сериозни основания да се очаква ръст на цената. Единствено 
SocGen предупреждават, че има потенциал за ръст на цената до 
USD 5/бушел. Напрежение по отношение на търсенето може да 
дойде от животновъдния сектор, който получи глътка въздух 
през 2013 г.

Възможно е цената на слънчогледа да се покачи леко в на-
чалото на 2014 г., движена от засиленото търсене, но след това 
ще се успокои и вероятно ще се понижи в последните месеци на 
пазарната 2013/14 г. заради очакваните добри данни за масле-
ния комплекс в света.

Николай Вълканов 
Институт за пазарна икономика

Засега няма поводи за ръст на цените 
на зърното през 2014 г.

 
 

Информацията в този документ се основава на източници, които считаме достатъчно 
надеждни, но за чиято точност и изчерпателност не гарантираме. Изказаните мнения и 
направените прогнози не са препоръка за инвестиция и могат да бъдат обект на 
последващи изменения. 
 

Месечен преглед на зърнените пазари Ноември, 2013 

та в пристанищата на основния играч на 
този пазар в Черно море – Украйна.  

Слънчогледът продължи да бъде 
атрактивен, макар търсенето и при него 
вече да спада. Обявените цени при условия 
FOB в средата на декември за България са 
от USD 470/тон. 
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година. Това е едно от най-високите нива и 
близко до това от 2008/9 г., макар и под 
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Импулс за увеличение на площите с 
пшеница е достигнатата по-висока 
рентабилност спрямо алтернативни култури 
през изминаващата година, а оптимизъм 
навяват и относително добрите агро-
метеорологични условия. Подобна е 
ситуацията в САЩ, където се очаква ръст на 
площите, засети с пшеница, от 1,5 млн. ха 
до 19,8 млн. ха. С 200 хил. ха повече се 
очаква да бъдат засети и в Китай – най-
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Това разбира се не означава, че 
потенциалът за ръст на цената на 
пшеницата е изчерпан, но нейната 
динамика в голяма степен ще зависи и от 
прогнозите за световния добив на 
царевица.  

ЦАРЕВИЦА: 

Рано е да се говори на този етап за 
царевица. Въпреки това световните 
анализатори се надпреварваха да 
прогнозират колко ниско може да слезе 
цената на зърното, а имаше и такива, които 
прогнозираха ръст от около 10%.  
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От началото на кризата се вижда ясен отлив на банков кре-
дит от строителството и пренасочването му към други сектори, 
свързани с усвояването на европейски средства, или такива 
като селското стопанство и енергийния сектор, които се радват 
на европейски и национални субсидии или на насърчителни 
политики.

Като цяло следващата година се очаква да бъде относително 
по-благоприятна за износно ориентираните сектори и най-ве-
че браншовете на преработващата промишленост. Секторите, 
свързани с усвояването на европейски средства - селско сто-
панство, бизнес услуги, ВиК инженерно строителство - също се 
очаква да продължат да бележат по-добри от средните темпо-
ве на растеж. Фирми от тези сектори най-вероятно ще бъдат и 
сред основните клиенти на корпоративни кредити през 2014 г.  

Предвид консенсусните прогнози за леко засилване на по-
треблението през тази година, може да се очаква по-бърз от 
средния ръст на корпоративния кредит към фирми в търговията.

Икономическият растеж на годишна база през третата чет-
върт на годината - 1,5%, е най-висок през последните осем три-
месечия. Последните данни за БВП дават надежда, че при един 
благоприятен сценарий за българската икономика през 2014 г. 
брутното производство би могло да достигне пред-кризисните 
си нива още следващата година.

Обезкуражените лица на пазара на труда продължават да 
намаляват, като през третото тримесечие на 2013 г. падат под 
200 хиляди души за пръв път от началото на кризата. Това, съче-
тано с увеличаващия брой на хората, търсещи активно работа, 
изпраща положителен сигнал за раздвижване на трудовия па-
зара.

Продължаващото нарастване на доходите на домакинствата 
през третото тримесечие се дължи най-вече на по-големите до-
ходи от заплати и от пенсии тази година, заради поредното ад-
министративно вдигане на минималната заплата и покачването 
на пенсиите от месец април.

Данните за разходите на домакинствата за различни стоки 
и услуги показват намаляващ дял на разходите за храна и бито-
ви сметки, както и увеличаващ се дял на разходите за облекло, 
обувки, свободно време, отдих и образование. Това преориен-
тиране на разходите от стоки от първа необходимост към дру-
ги стоки и услуги може да се интерпретира като подобряване 
в стандарта на живот на гражданите през третото тримесечие.  

Това са основните изводи във втория съвместен тримесечен 
икономически анализ с фокус върху корпоративните кредити 

на Пощенска банка (www.postbank.bg) и Института за пазарна 
икономика (ime.bg). Двете организации си сътрудничат за из-
готвяне на регулярни тримесечни анализи, като всеки от тях ще 
включва и актуален разбор на определен сегмент от банковия 
пазар.

Корпоративни кредити
Кредитният пазар в България претърпя бум в годините до 

кризата през 2009 г., като кредитите от банките към нефинан-
совите предприятия и домакинствата се увеличиха почти три-
кратно между 2006 и 2008 г., т.е. само за 3 години достигнаха 
48,3 млрд. лева. Най-бързо растящите сектори от икономиката 
преди кризата – строителството и операциите с недвижими 
имоти увеличиха около 2 пъти своите дялове в  корпоративния 
кредит в периода от края на 2005 до края на 2008 година. Този 
растеж се случи за сметка най-вече на фирмите от преработ-
ващата промишленост и търговия, които, въпреки че запазиха 
водещите си позиции като кредитополучатели, загубиха част от 
своите дялове в банковия кредит.

Като цяло 2014 г. се очаква да бъде относително по-благо-
приятна за износно ориентираните сектори от гледна точка на 
тяхното развитие и нужда от кредитно финансиране. Предвид 
очакванията за засилване на европейската икономика през 
тази година, ескпортно-ориентираните отрасли и най-вече пре-
работващата промишленост също е вероятно да запазят своя 
висок дял от около 20% в общия банков кредит, а и дори леко да 
го увеличат. Данните за износа на България през 2013 г. веднага 
отразиха първите знаци за излизането на ЕС от поредната реце-
сия през второто тримесечие. През 2014 г. се предвижда един 
по-сериозен положителен ръст на европейската икономика, 
което би следвало да създаде по-голямо търсене за българския 
износ на европейските пазари.

Другите сектори с перспектива за по-бърз от средния ръст 
на кредитите през 2014 г. тези, свързани с европейски фондове 
и субсидии – селско стопанство; бизнес услуги (консултантски 
услуги, правни услуги и т.н.); вода, канализация и управление на 
отпадъци. Строителството вероятно ще задържи стабилен дял 
от около 10-11% от общия банков кредит към фирмите, т.е. там 
очакванията са за ръст на кредита към този сектор в рамките 
на средните темпове. Макар и жилищното строителство да по-
страда сериозно от кризата, строителство на инфраструктур-
ни обекти, финансирани основно с европейски средства, като 
цяло успя да отбележи ръст на продукцията си през 2012 година 
в унисон с усиленото усвояване на европейски средства. През 
2013 година то отново отбеляза спад, който вероятно се дължи 
на смяната на 3 правителства и временното забавяне на реди-
ца проекти. При мобилизиране от страна на администрацията 
през 2014 година, отново може да се очаква ръст на инженерно-
то строителство, който пък да доведе до повишено търсене на 
банкови кредити за пре-финансиране на такива проекти. 

Депозити и кредити на домакинствата
Тенденцията на нарастване на депозитите на граждани и до-

макинства се запазва, макар при нея да се наблюдава засилване 
на спестовността през октомври. Докато през август и септем-
ври депозитите се увеличават със сходни темпове с тези за съ-
щия период на предходната година, през октомври месечният 
ръст е близо 390 млн. лв., което е над два и половина пъти пове-
че в сравнение с октомври 2012 г. Възможно обяснение е покач-

Корпоративните кредити преди и след кризата. 
Очаквания за 2014
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ващата се несигурност, която изпитват домакинствата, и която 
води до отлагане на текущото потребление и преориентиране  
към по-големи спестявания поради неясните перспективи пред 
социално-икономическата среда.

Така например от 18,61 млрд. лв. средно за първите десет 
месеца на 2010 г. потребителските и жилищните ипотечни кре-
дити намаляват до 18,34 млрд. лв. през 2013 г. Тази тенденция 
е резултат от обективни фактори – загуба на работни места и 
доходи, свиване на потреблението и консервативен подход към 
кредитирането, както от страна на клиентите, така и от страна 
на банките.

Пазар на труда
Данните за пазара на труда през третото тримесечие на 

2013 г. изпращат противоречиви сигнали. След две поредни 
тримесечия на ръст на броя на заетите в икономиката на го-
дишна база, в периода юни-август 2013 г. е отбелязан спад - ра-
ботят с 4,2 хиляди души по-малко от същия период на 2012 го-
дина. Въпреки това в повечето области (16 от 28) се наблюдава 
увеличение на броя на заетите на годишна база. Благодарение 
на силния за икономиката летен туристически сезон, броят на 
заетите във Варна през третото тримесечие на 2013 г. доближи 
200 хиляди души за пръв път от 2010 г. насам.

За четвърта поредна година през третото тримесечие са 
регистрирани по-високи коефициенти както на безработица, 
така и на заетост на населението над 15 годишна възраст. Пара-
лелното покачване на двата показателя последните тримесечия 
може да се интерпретира и като положителен сигнал за извест-
но раздвижване на пазара на труда тази година, т.е. повече хора 
виждат по-добър шанс да си намерят работа и започват активно 
да търсят такава, като преминават от редиците на обезкураже-

ните към безработните.
В подкрепа на тази позитивна интерпретация идват и да-

нните за броя на обезкуражените лица. Последните продължа-
ват да намаляват, като през третото тримесечие на 2013 г. падат 
под 200 хиляди души за пръв път от началото на кризата.

Най-сериозно увеличение на броя на заетите се наблюда-
ва в сектора „Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения” (23,1%). Въпреки това 
са налице сериозни признаци, че IT индустрията продължава да 
изпитва затруднения в набирането на подходящи кадри.

Доходи и разходи на домакинствата
През третото тримесечие на 2013 г. общият доход средно на 

домакинство се увеличава с 173,9 лв. спрямо предходното три-
месечие и с 326,4 лв. спрямо същото тримесечие на 2012 г., дос-
тигайки 2598,9 лв. Малко над половината (52,9%) от доходите на 
домакинствата идват от работна заплата, а 25,1% - от пенсии. 
Оттам идва и основното увеличение на доходите –в периода 
юли-септември в домакинствата влизат средно по 166,3 лв. по-
вече от работни заплати и 67,3 лв. повече от пенсии в сравнение 
със същия период на 2012 година.

Данните за разходите на домакинствата за различни стоки 
и услуги показват намаляващ дял на разходите за храна и бито-
ви сметки, както и увеличаващ се дял на разходите за облекло, 
обувки, свободно време, отдих и образование. Това преориен-
тиране на разходите от стоки от първа необходимост към дру-
ги стоки и услуги може да се интерпретира като подобряване 
в стандарта на живот на гражданите през третото тримесечие. 

Съвместен тримесечен икономически анализ 
на Пощенска банка и Институт за пазарна икономика 

Нов Закон за храните поискаха браншови организации 
на среща с директора на БАБХ.

“Аз	съм	един	от	вас” – така проф. Пламен Моллов, изпълни-
телен директор на Българска агенция по безопасност на храни-
те (БАБХ), се обърна към представителите на браншовите орга-
низации в хранителната и питейната индустрия в България на 
неформална среща, организирана от Българската стопанска ка-
мара. Проф. Моллов подчерта, че за него най-важно е да работи 
съвместно с хранителната индустрия, разчита на оперативност 
и публична подкрепа от страна на браншовите организации, за-
щото това е единственият път за постигане на добри резултати 
по отношение на качеството на храните. 

Участниците в дискусията изразиха становища и своята под-
крепа за приоритетите, посочени от Проф. Моллов:

- Приемане на нов Закон за храните, който нормативно да 
гарантира модернизирането на БАБХ и ефективното изпълне-
ние на контрола върху качеството. Проф. Моллов отправи мол-
ба към представителите на професионалните организации да 
представят своите конкретни и детайлни предложения за подо-
бряване на нормативната база на дейността им.

- Концепцията за развитие на БАБХ да е основана на съгла-
суван контрол със съответните производители, защото това е 
единственият вариант за осъществяване на качествен контрол 
на храните;

- Постигане на една от основните цели пред БАБХ – изсвет-
ляване на пазара на храните. Реалният контрол на качеството 
на храните ще извади от пазара съществуващите паралелни су-
бекти и техните съмнителни продукти; 

- Центърът на контролната дейност на БАБХ да се измести 

главно към производителите, защото това е единствената ал-
тернатива и доказано ефективна практика.

Браншовите организации представиха съвместно изготвен 
списък с проблемите на сектора. Те единодушно се обявиха за 
намаляване на сивата икономика и лобизма в бранша. „Необхо-
дим е нов и действително работещ Закон за храните, а не такъв 
който да насърчава сивата икономика. С новия закон трябва да 
се противодейства на лобизма. Нужно е, също така, да се изя-
снят въпросите за лабораторния контрол“, каза Светла Чамова, 
изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвате-
лите в България. Тя призова за повече чуваемост от страна на 
администрацията към бизнеса в сектора и благодари на проф. 
Моллов за проявената готовност за диалог. 

Подкрепа на идеята за нов Закон за храните и спиране на 
лобистките практики изрази и Мариана Кукушева, председател 
на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в Бъл-
гария.

“Кой	и	как	контролира	пристигането	на	закуски	в	детски-
те	градини?	Всички	сме	ставали	свидетели	на	закуски,	които	са	
на	задната	седалка	на	колата.	Подобни	практики	трябва	да	се	
спрат”, каза Мариана Кукушева.

В заключение проф. Моллов подчерта, че за него съвмест-
ната работа с браншовите организации е най-важна – в негово 
лице имат партньор, който разчита на тяхната оперативност и 
публична подкрепа. Сега е моментът за истинска промяна и за-
това е важно да обединят усилията си, за да я постигнат. Пред-
стои да се проведат още срещи с професионалните организа-
ции, в които детайлно да се разгледат проблемите в съответния 
бранш, обеща проф. Моллов.

Нов Закон за храните поискаха браншови организации
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През 2013 г. приключи поредния 7-годишен период (2007 
-2013) за финансиране на дейности със средства от Структур-
ните фондове на ЕС чрез Оперативна програма „Учене през 
целия живот за подобряване качеството на образованието и 
обучението“. На 19 декември 2013 г. Центърът за развитие на 
човешките ресурси (ЦРЧР), в ролята си на Национална агенция 
по Програма „Учене през целия живот” за България, направи 
обзор на осъществените дейности по най-голямата европейска 
програма. По време на събитието проф. д-р Анелия Клисарова, 
Министър на образованието и науката, награди със сертификат 
за качество и плакет дванадесет български образователни ин-
ституции от всички сектори на образованието, които са дока-
зали висок професионализъм при осъществяване на проекти в 
рамките на секторните програми „Коменски”, „Леонардо да Вин-
чи", „Грюндвиг", и „Еразъм”. Сред тях беше Софийска гимназия по 
хлебни и сладкарски технологии, която вече 9 години успешно 
работи по Програма „Леонардо да Винчи“ за подобряване ка-
чеството на професионалното обучение и привеждането му в 
съответствие с потребностите на пазара на труда. 

Използвайки възможностите, които ЕС предоставя, учили-
щето е организирало международни практики на над 180 свои 
ученици в страни като Германия, Франция, Италия, Испания, 
Белгия и Австрия. По време на тези практики учениците са изу-
чавали нови технологии и са усвоявали добри производствени 
практики, запознавали са се с иновативните аспекти в областта 
на производство на хлебни и сладкарски изделия, спецификата 
при изработка на изделия за диетично и здравословно хранене, 
научили са техники и похвати за изработка на изделия, предназ-
начени за кетъринг или специални събития и др. В рамките на 
Програмата училището е предоставило възможност на 20 учи-
тели да повишат квалификацията си и да се запознаят с новости 
в европейския образователен модел и  иновативни методи в 
професионалното обучение чрез два проекта за обмен в Ита-
лия и Белгия. 

По време на конференцията бяха организирани работни 
ателиета и ученици от гимназията се включиха в тях чрез уърк-
шоп за запознаване на гостите с различни техники за изработка 
на декоративни елементи на тема "Приказна Коледа". 

СГХСТ с награда за професионализъм 
при разработване на проекти
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АБОНАМЕНТ 2014
за сп. “Кафе пауза...”
- само 30 лв. с ДДС

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

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк

България и Румъния ще работят за изграждането 
на две общи борси

Това обсъдиха на 9 януари по време на съвместна среща в 
Русе заместник-министрите на земеделието и храните на Бълга-
рия Бюрхан Абазов и Явор Гечев с държавният секретар на Ми-
нистерство на земеделието и развитието на селските райони на 
Румъния Даниел Ботаниу и държавния секретар, председател 
на Националната агенция по ветеринарно-санитарни въпроси 
и безопасност на храните на Румъния Влад Манастиреану. Бор-
сите ще бъдат разположени около двата моста на Дунав, а стро-
ителство им ще бъде финансирано по Програмата за трансгра-
нично сътрудничество. "Това е шанс за фермерите от България 
и Румъния директно да продават селскостопанската си продук-
ция и е важна стъпка в подкрепа на производителите", подчерта 
зам.-министър Гечев. Той уточни, че идеята е в начален етап и в 
следващите месеци предстои активен диалог за уточняване на 
детайлите по проекта.

По време на срещата участниците се договориха за изгот-
вяне на договор между двете министерства, в който да се ре-
гламентират областите на сътрудничеството в земеделието. 
"Днешната среща е продължение на една традиция още от пе-
риода на предприсъединяването ни към ЕС. Много от обсъж-
даните теми са общи за двете страни. Затова трябва да бъдем 
единни по тези въпроси в позицията си пред Брюксел”, заяви 
зам.-министър Абазов. Той допълни, че по време на разговори-
те са дискутирани конкретни предложения, свързани с Общата 
селскостопанска политика, безопасността на храните и вете-
ринарно-медицинските изисквания. Формираните тематични 

групи ще провеждат редовни срещи за обмяна на опит и при-
емане на най-работещи решения в подкрепа на земеделските 
производители.

„Тъй	 като	европейските	регламенти	и	директиви	 са	общи,	
но	 всяка	 страна-членка	 има	 право	 на	 своя	 национален	 избор,	
целта	е	регулярно	да	споделяме	идеи	и	опит,	за	да	може	всяка	от	
страните	да	вземе	най-подходящото	решение	и	да	защити	на-
ционалния	си	интерес”, беше категоричен зам.-министър Гечев.

Сред приоритетите  на румънската страна е обща позиция 
по въпроса с износа с живи свине в страни от ЕС и трети страни, 
търговията с плодове и зеленчуци, както и контрола на храните.  
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Исторически факти
Тъй като млякото може да се превърне в масло дори случай-

но, най-вероятно изобретяването на маслото датира от древни 
времена. Възможно е да се е появило за първи път в региона 
на Месопотамия между 9000 и 8000 пр.н. е. Най-ранното масло 
трябва да е било овче или козе - смята се, че говедата са оп-
итомени едва около 1000 години по-късно. Някои от древните 
начини за приготвяне на масло все още се използват в някои 
части на Африка и Близкия Изток.

Маслото със сигурност е било познато на класическите сре-
диземноморски цивилизации, но по-скоро не е било основна 
храна, особено в Древна Гърция и Древен Рим. В топлия Сре-
диземноморски климат маслото се разваляло лесно, за разлика 
от сиренето. Хората в Древна Гърция и Рим изглежда са смя-
тали, че маслото е по-подходяща храна за северните варвари, 
а те почитали и прославяли зехтина. Една от пиесите на гръц-
кия писател на комедии Анаксандрид разказва за тракийците 
с името boutyrophagoi (маслоядящите). Националната история 
на Плиний описва маслото като "най-изисканата от храните на 
варварските нации", след което продължава с описания на ме-
дицинските му свойства.

Хладният климат в Северна Европа позволява маслото да 
се съхранява за по-дълъг период без допълнителна обработ-
ка. Скандинавия има най-стара традиция в Европа за износ на 
масло, която се появява около 12 век. След падането на Рим и 
през голяма част от Средновековието, маслото се използва за 
храна в повечето страни в Европа, но има лоша репутация и се 
консумира главно от селяни. Маслото лека полека си пробива 
път и към висшата класа, особено когато в началото на 16 век 
Римокатолическата църква разрешава консумацията му по вре-
ме на Великите пости. 

В древността маслото се използва за гориво в лампите като 
заместител на олиото. Известна е Маслената кула на Катедра-
лата в Руан, построена в началото на 16 век. Тогава архиепис-
коп Жорж Д’Амбозе разрешава използването на масло вместо 
олио, което е ограничено по време на Великия пост. В почти 
цяла Северна Европа, предимно в периода 11-14 век, маслото 
се е съхранявало в бъчви, които се потапяли в торфените бла-
та, които престоявали там в продължение на няколко години. 
"Блатното масло" развивало силен вкус, благодарение на уни-
калната хладна, безвъздушна, антисептична и кисела среда на 
торфеното блато. Тази практика приключва напълно през 19 

Няколко думи за маслото
Толкова е хубаво, че се топи в устата...

И е много важно за сладкарството!

век. Бъчви с такова масло са открити при археологическа на-
ходки в Ирландия. 

Индустриализация
Подобно на Ирландия, Франция също става известна с про-

изводството на масло, особено в областите Нормандия и Бре-
тан. До 1860 г. маслото става толкова търсено във Франция, че 
император Наполеон III предлага парична награда за изобретя-
ването на един евтин заместител, който да допълва недостига 
му. Така се стига до изобретяването на маргарина от френски 
химик през 1869 г. Първият маргарин е произведен от говежда 
лой с добавено мляко за аромат и наподобява маслото. Расти-
телният маргарин се появява около 1900 г., когато се изобретя-
ват хидрогенираните масла. 

До 19-ти век, по-голяма част от маслото се произвежда ръч-
но в земеделските стопанства. Първите фабрики за масло се по-
явяват в САЩ в началото на 1860 г. В края на 1870 г. шведският 
инженер Карл Густав Патрик де Лавал изобретява центрофуга-
та, благодарение на която маслото се отделя от останалата суб-
станция. Това значително ускорява производствения процес 
и маслото се образува на повърхността на млякото. До 1900 г. 
повече от половината от маслото В САЩ се произвежда във фа-
брики, като Европа също не закъснява. 

До 1920 г. са отстранени и повечето дефекти и недостатъ-
ци при фабричното производство на маслото – неравномерен 
цвят, въздействието на някои метали и течности, киселинност и 
др. Така се стига до въвеждането на международни стандарти-
зирани норми.

Производство на масло
Млякото и сметаната са нехомогенни смеси - съдържат 

млечни мазнини под формата на микроскопични капчици. Тези 
капчици са заобиколени от мембрани, съставени от фосфоли-
пиди (емулгатори на мастни киселини) и протеини, които пре-
дотвратяват превръщането на мазнините в млякото в еднород-
на маса. Маслото се произвежда чрез разбиване на сметаната, 
което поврежда мембраните и позволява на млечните мазнини 
да се слеят, отделяйки се от другите части на сметаната. Различ-
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ните методи на производство дават масла с различни консис-
тенции, което се дължи най-вече на състава на млечни мазнини 
в крайния продукт. Маслото съдържа основно триглицериди, 
по-малко диглицериди, свободни мастни киселини,стероли и 
незначителни количества фосфолипиди и пигменти. В крайния 
продукт различните пропорции на тези форми довеждат до 
различните консистенции в маслото – по-твърдо с много крис-
тали и друг вид с доминиращи свободни мазнини.

Почти всички процеси за производство на масло започват с 
пастьоризация на сметаната, която се загрява до сравнително 
високи температури - над 80°C. Преди да се разбие сметаната се 
охлажда до около 5°C и се оставя на стайна температура за поне 
осем часа. При тези условия водата в сметаната кристализира. 
Образувалите се кристали повреждат мембраните на капчици-
те по време на разбиването, с което ускоряват процеса на про-
изводство на маслото.

Разбиването води до образуване на малки зрънца масло, 
плуващи в частта от сметаната, която е на водна основа. Тази 
водниста течност се нарича мътеница. Суроватката се изцежда, 
като понякога остатъците от нея се премахват чрез изплаква-
не на зрънцата масло с вода. След това зрънцата се обработват, 
притискат се и се омесват заедно. Когато маслото се приготвя 
ръчно, това се прави в дървени калъпи, които служат и за при-
даване на форма. Тази обработка свързва зрънцата масло до 
твърда маса и изкарва водата от вътрешните кухини като малки 
капчици на повърхността.

При промишленото произведено маслото се състои от око-
ло 80% млечни мазнини и 15% вода. Традиционно произвеж-
даното масло може да съдържа само 65% мазнина и 30% вода. 
Млечната мазнина се състои от много на брой мастни кисели-
ни със средноголеми, наситени въглеводородни вериги. Тя 
е триглицерид, естер, получен от глицерол и три мастно-ки-
селинни групи. Маслото гранясва, когато протичат нежелани 
окислителни процеси. Плътността на маслото е 0,911 г/см, поч-
ти същата като на леда.

В млечната мазнина могат да съществуват повече от 400 
различни мастни киселини, но само 12 от тях са в достатъчно 
количество и могат да се определят в процентно отношение. 
Някои от тях могат да се открият в минимални количества и за-
висят от храната на кравите, от сезона и т.н.

Здравословни аспекти
През 20-ти век консумацията на масло в западните страни 

намалява, поради нарастващата популярност на маргарина, 
който е по-евтин и се оценява и като по-здравословен. 

Според данни на USDA (Американската агенция по храните и 
лекарствата) една супена лъжица масло (14 г) съдържа 100 ккал – 
11 г мазнини, от които 7 г са ненаситени и 0.46 г холестерол.

Маслото се състои предимно от наситени мазнини и е зна-
чителен източник на холестерол. Поради това се  определя като 
причина за някои здравословни проблеми, особено сърдечни 

заболявания. Маргаринът се препоръчва като заместител, тъй 
като има по-високо съдържание на ненаситени мазнини и съ-
държа малко или никакъв холестерол. През последните години 
обаче е доказано, че транс-мазнините, съдържащи се в частич-
но хидрогенираните масла използвани в маргарина, значител-
но повишават нивата на лошия холестерол.

Много диетолози, поддръжници на употребата на орга-
нично масло, посочват хранителната му стойност, защото то е 
богато на къси и средни вериги мастни киселини, които могат 
да имат положителен ефект върху здравето и да предпазват от 
някои заболявания. Маслото съдържа само следи от лактоза, 
така че умерената консумация на масло не е проблем за хората 
с непоносимост към лактозата. Хората с алергии към млякото е 
необходимо да избягват масло, което съдържа достатъчно ко-
личество алергени, образуващи се от млечните протеини. 

Приложение в производството на хлебни и сладкарски 
изделия и кулинарията

Това, че маслото не се смесва с водата се знае от всички, но, 
че точно тази характеристика се експлоатира от сладкари и гот-
вачи. Може би сте се чудили защо тестото не пуши във фурната? 
Именно поради невъзможността водата в тестото да се смеси с 
маслото тя се изпарява свободно. 

Законодателство
Според Наредбата за специфичните изисквания към маз-

нините за мазане (приета с Постановление № 34/28.02.2005 г., в 
сила от 16.09.2005 г., обн. ДВ. бр.22 от 15.03.2005 г.) са определе-
ни следните търговски наименования на мазнините:

• Масло - продукт със съдържание на млечна мазнина не по-
малко от 80 %, но по-малко от 90 %, с максимално съдържание 
на вода 16 % и максимално съдържание на сухия безмаслен ос-
татък от млечен произход 2 %. 

• 3/4 масло - продукт със съдържание на млечна мазнина не 
по-малко от 60 %, но не повече от 62 % 

• 1/2 масло - продукт със съдържание на млечна мазнина не 
по-малко от 39 %, но не повече от 41 %. 

• X % млечна паста за намазване - продукт със следното съ-
държание на млечна мазнина:

- по-малко от 39 %;
- повече от 41 %, но по-малко от 60 %;
- повече от 62 %, но по-малко от 80 %.
В наредбата са посочени характеристиките на различните 

видове маргарини и други мазнини.
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От 28 до 30 октомври 2013 г. в Париж се проведе петото издание на World Chocolate Masters в рамките на специализираното 
изложение Salon du Chocolat. В надпреварата се включиха 19 майстори-шоколатиери от Япония, Полша, Швейцария, Италия, Ав-
стралия, Белгия, Швеция, Испания, САЩ, Германия, Макао, Мексико, Холандия, Канада, Великобритания, Бразилия, Русия, Турция и 
Франция. Състезанието се организира от Cacao Barry, Callebaut и Carma. От самото си създаване през 1842 г. , мисията на Cacao Barry 
е да осигури нови перспективи и постоянно да определя по-високи стандарти за творчество в света на шоколада. 

В продължение на 3 дни шоколатиерите представиха най-доброто от себе си в шест категории в спираща дъха конкуренция:
- Chocolate Showpiece 
- Dipped Praline 
- Chocolate Layered Cake 
- Gastronomic Chocolate Dessert 
- Moulded Praline 
- Creation of the Architect of the World
Темата, която обединяваше всички шоколадови творения бе „Архитектура на вкуса“. 
Победител в Петото издание на World Chocolate Masters е Davide Comaschi от Италия. На второ място остана Marike Van Beurden 

от Холандия и на трето място - Deniz Karaca от Австралия.

World Chocolate Masters 2013

Davide Comaschi

Davide Comaschi

Marike Van Beurden

Deniz Karaca
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От 30 октомври до 3 ноември 2013 г. в Париж се проведе 19-тото издание 
на специализираното изложение Salon du Chocolat, което посрещна над 130 000 
посетители и изложители от цял свят на площ от повече от 20 000 кв.м., изця-
ло посветени на шоколада и сладкарството. Международния форум събра на 
едно място вълнуващи събития - конференции , изложби, известното Chocolate 
Fashion Show, готвачи, демонстрации, състезания …

 
CHOCOLATE FASHION SHOW
За пореден път Salon du Chocolat доказа, че е инициатор на една уникална и 

дръзка идея за асоцииране на най-добрите модни дизайнери и най-талантливите 
шоколатиери в създаването на изключителни модни шедьоври.
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CONFECTIONARY 13

Малко история
Канелата е една от най-старите подправки в света. Споме-

нава се в Библията, записана е и в една от най-ранните книги на 
император Шен-Нунг-Кваи (2800 г. пр. Хр.) за Китайската расти-
телна медицина. Римляните са я използвали в производството 
на тяхното силно и горчиво вино, арабите - за подслаждане на 
чая, а гърците - за овкусяване на месните и зеленчуковите яс-
тия. В Древен Египет канелата е имала по-висока стойност от 
златото - не само като кулинарно и лечебно средство, но също и 
като балсамиращо вещество в погребалните церемонии. Кане-
лата става известна в Европа през 1505 г., когато португалците 
пристигат в Цейлон и научават как се произвежда. 

Всеки цейлонец над 12-годишна възраст трябвало да дос-
тавя годишно по 18 кг кора от канела, като цифрата се увели-
чавала ежегодно. Този вид данък струвал живота на мнозина. 
В същото време в Амстердам изгаряли планини от канела, щом 
цените падали. Първите плантации за производство на канела 
се появяват през VIII век в тропиците и субтропиците на Азия. 
През Средновековието популярността на канелата толкова на-
раснала, че тя се превърнала в една от първите търговски стоки, 
разменяни редовно между  Европа и Близкия Изток. И докато 
английските благородници можели да се наслаждават на дели-
катния вкус на Цейлонската канела (произвеждана в Шри Лан-
ка, Индия, Бразилия, Мадагаскар и Карибския басейн), в САЩ и 
до днес продължават да консумират предимно Китайска канела 
(произвеждана в Китай, Виетнам и Индонезия). През 4 век пр. 
н.е. Херодот пише, че Александър Македонски се отправил към 
Индия, където „канелата избуява в дълбоки езера, в близост до 
убежищата на летящи твари”. 

Българската дума „канела“ произлиза от древноегипетски и 
означава „малки тръбички.

Канелата намира активно приложение в хранителната, коз-
метичната и фармацевтичната индустрия заради полезните си 
съставки. 

Растението
Канеленото дърво е от сем. Лаврови. Расте върху песъчли-

ва почва при топъл и влажен тропически климат. Кората му е 
със светлокафяв цвят. Цветовете са бледожълти и образуват 
своеобразни гроздове. В природата канела дървото достига 
15-20 метра височина. Листата на вечнозеленото растение са 
широки, овални, жилави, светло зелени отгоре, с дълбоки вени. 
Ценното на канелата е нейната кората, която се  обелва от дър-
ветата през две години по време на дъждовния сезон от май до 
октомври. Кафявата кора на канеленото дърво се суши, навива 
се на руло и приема формата, известна като канелена пръчка. 
Канелата може да се намери във формата на пръчици кане-
ла или на прах. Познати са няколко вида канела – цейлонска 
(Cinamomum zeylanicum), китайска (Cinnamomum cassia), виет-
намска (Cinnamomum loureirii) и индонезийска (Cinnamomum 
loureirii). Най-скъпите сортове канела са тънки като хартия, с 
тъмно кафяв до червеникав цвят. За родина на тази подправка 
се счита Шри Ланка, а към днешна дата растението се отглежда 
в Китай, Египет, Индия, Африка, Австралия.  

Двата най-разпространени вида канела на пазара са цей-
лонската канела и касия (Cassia). Те са различни видове от едно 
и също семейство, но само цейлонската разновидност се счита 
за истинска канела. Тя е по-скъпа и съдържа повече хранителни 
вещества. И двете разновидности доказано имат антимикробни 
и противовъзпалителни свойства и регулират кръвната захар.

Основната разлика между двата вида канела е съдържа-
нието на кумарин. Канелата касия има много по-високо съ-
държание на кумарини и затова трябва да се използва по-уме-
рено в сравнение с цейлонската. Често растението се бърка с 

няколко подобни видове (Касия – Cinnamomum aromaticum, 
Cinnamomum loureiroi и Cinnamomum burmannii), от кората на 
които също се добива подправка и носи името касия или отно-
во канела. Свойствата на крайните продукти са доста подобни, 
основната разлика е в това, че кората на „истинската” канела е 
по-пореста и мека, с ясно очертани слоеве. Различните видове 
канела обикновено не са посочени на опаковките. Канелата на 
прах мирише и изглежда по един и същ начин. Поради тази при-
чина е препоръчително да използваме тази подправка умере-
но, освен ако не сме сигурни, че е цейлонска. 

Състав на канелата
Канелата съдържа голямо количество етерични масла, кане-

лен алдехид, смола, нишесте и дъбилни вещества. Тя е отличен 
източник на манган и един много добър източник на диетични 
фибри, калций и желязо. Две чаени лъжички канела съдържат 
11.84 калории и 0.16 г мазнини.     

Приложение  в  кулинарията
Канелата се използва преди всичко в сладкарството, като 

се добавя към десерти, сладки питиета, конфитюри и сладка, 
но също така в малки количества може да се използва и за под-
правяне на агнешко и птиче месо, печена гъска, ябълков и сли-
вов мус, греяно вино, печени ябълки и плодови супи, на които 
придава приятен вкус. Кафето на зърна също получава по-хубав 
вкус, ако към него се добави малко канела.

Ползи от канелата 
Уникалните лечебни свойства на канелата идват от три ос-

новни типа етерични масла, намиращи се в нейната кора. Тези 
масла съдържат активни съставки, наречени цинемалдехид, 
цинемил ацетат, цинемил и алкохол, както и широк спектър от 
други летливи вещества. Цинемалдехидът блокира освобожда-
ването на възпалителни агенти по клетъчните мембрани. Най-
общо ползите на канелата за здравето са:

- Антисъсирващо	 действие. Цинемалдехидът е добре из-
следван за неговото въздействие върху кръвните тромбоцити. 
Той помага да се предотврати нежеланото съсирване на кръвни 
тромбоцити. Възможността на канелата за намаляване изпуска-
нето на арахидонова киселина от клетъчните мембрани я слага 
в категорията на антивъзпалителните храни.

- Антимикробно	действие. Канелата има способност да по-
мага спирането на развитието както на бактерии, така и на гъби, 
включително и често проблемните дрожди Кандида.

- Контрол	на	кръвната	захар. Подправянето на  храната с 
канела може да помогне за намаляване на кръвната захар. Ка-
нелата забавя скоростта, с която се изпразва стомаха след хра-
нене, което води до по-малко покачване на кръвната захар след 
хранене. Поради тази причина канелата е много ценна под-
правка в борбата с диабет тип 2, а също така тя възпрепятства 
появата на целулит.

Какво знаем за канелата?
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- Канеленият	мирис	повишава	мозъчната	дейност, стиму-
лира зоните в мозъка, които подобряват вниманието и паметта.

- Съдържанието	на	 калций	и	фибри в канелата подобрява 
здравето на дебелото черво и осигурява защита от сърдечни 
заболявания;

- Канелата	може	да	се	използва	превантивно	срещу	Алцхай-
мер, проф. Михаил Овадия установява, че изолирана субстан-
ция от канела не позволява развитието на болестта  при опити 
върху животни.

В допълнение към активните съставки в етеричните масла и 
хранителните съставки, канелата също е известна в медицина-
та, и особено в китайската медицина, с нейните качества на за-
топляне и сгряване. Поради тази причина, канелата се използва 
като помощно средство при настинка или грип и помага много 
за сгряване, особено при смесване с чай. 

Вреди от канелата
Канелата не е алергенна храна и не е известно да съдържа 

измерими количества гойтрогени, оксилати и пурини. Все пак 
в някои случаи може да предизвика алергична реакция, кожно 
раздразнение и ускорено сърцебиене, което е опасно за хора-
та със сърдечни проблеми.  Бременните жени трябва да бъдат 
внимателни с консумацията на канела, защото във високи дози 
подправката се превръща в маточен стимулатор. Маслото от ка-
нела да се избягва изцяло.

Дозиране
Приемът на канела не трябва да бъде повече от 6 г на ден, 

тъй като тя съдържа веществото кумарин, което във високи 
дози може да е опасно за здравето. Това вещество е добре да се 
знае, че се съдържа в по-големи количества в Китайската кане-
ла и в почти минимални количества в Цейлонската канела.

Как да съхраняваме канелата?
За да бъдат извлечени пълноценно ползите от канелата, тя 

трябва да бъде съхранявана по подходящ начин - на хладно, 
сухо и тъмно място, в плътно затворен съд. 

Канелата на пръчки има трайност около една година, а тази 
на прах - до 6 месеца. За да проверите свежестта й, помирише-
те подправката. Ако ароматът е сладникав, то все още става за 
консумация. 

Жана Милчева Бъзинска, 
студент на проф. Фани Рибарова

МУ – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“

Горчилката от намерението на Евросъюза да забрани вла-
гането на канела в стоките за масовия пазар развали настрое-
нието не само на държавите в Централна и Северна Европа, къ-
дето подправката е задължителна за много рецепти. И породи 
резонния въпрос защо й посягат. Обяснението - че така ще се 
намали рискът от предозиране на потенциално вредното веще-
ство кумарин. Всъщност то е в пренебрежимо малки количества 
в оригиналната цейлонска канела - Cinnamomum Verum (в пре-
вод буквално - истинска канела). Присъства повече в евтините 
роднини на подправката, които са много разпространени. За-
това намерението, за което британската преса съобщи навръх 
Нова година, когато във всеки дом имаше поне един сладкиш с 
дъх на канела, буди още по-важния въпрос защо ще се забраня-
ва тя, а не кумаринът.

Цейлонската канела, наричана истинска, е в едно ботани-
ческо семейство с още три вида растения, от които се добавят 
много подобни, но не и идентични подправки. Общото между 
тях е, че всички те имат дълги стебла с ароматни кори, които 
след обелване се използват за кулинарни, фармацевтични и 
козметични цели. Объркването идва от това, че заради сход-
ството всички се смятат за един вид - канела. В някои държа-
ви като Америка например едно от растенията - касията, поч-
ти изчерпва представата за канела и най-често се предлага на 
дребно с името кулинарна канела. На другия полюс е Мексико, 
където не признават за канела нищо друго освен цейлонския 
оригинал. В него количеството от токсина, който тревожи евро-
пейските здравни експерти, е окачествявано като "следи от ку-
марин". Веществото е на прицел, защото има свойството да раз-
режда кръвта, казано популярно. Действа на част от кръвните 
клетки, като затруднява кръвосъсирването и уврежда черния 
дроб и бъбреците. При високи дози това може да се превърне в 

сериозен проблем. Затова са и споровете около съдържащата я 
в по-големи количества китайска касия. Още повече че цейлон-
ската касия е смятана за средство, което понижава кръвната за-
хар и диабетици си я препоръчват като нелекарствено средство 
за редовна употреба. Когато обаче вместо нея се употребява ко-
рата на китайското растение, може да се стигне до натрупване 
на токсина. Подобни ефекти имат и другите две растения, бра-
товчеди на истинската канела - виетнамската и индонезийската. 
Впрочем синтетичен кумарин е активната съставка на известно 
лекарство с антикоагулационен ефект. 

Традиционната китайска медицина държи касията сред 50-
те основни билки в арсенала си. Въпреки предупрежденията 
за умерена употреба на по-агресивните подправки, подобни на 
канелата, те са масово използвани в кухните по цял свят заради 
сравнително ниската цена. Нещо повече - в употреба са дори 
пъпките им, които приличат на скилидки и също изпускат аромат 
на канела. На Изток те се използват в разядки, маринати и чайове. 
Освен кумарина учените са нарочили и други няколко естестве-
но съдържащи се в подправките от този вид съединения. 

Малки количества канела са били използвани в продълже-
ние на хиляди години като подправка без никакви странични 
ефекти, напомнят застъпниците на цейлонското растение. Спо-
ред тях няма основание да се ограничава използването на ори-
гиналната подправка. По-скоро трябва да се увелича инфор-
мацията за видовете канела и количествата, които се смятат за 
безопасни за употреба. 

Основното според лекарите е да се знае, че химичният със-
тав на канелата и на касията е различен. Освен това ботаниците 
и специалистите по храните отдавна препоръчват лесни визу-
ални маркери, които правят двата вида подправки лесни за раз-
познаване и от неспециалистите.

ЕС може да ограничи употребата на канела
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Фонданът като основна суровина е леко позабравен на бъл-
гарския пазар. Първо трябва да се уточни, че съществува разли-
ка между познатите у нас продукти – „захарно тесто” за облича-
не на торти и „фондан”. Това е един уникален продукт, който има 
извънредно голямо приложение, и в същото време позволява 
лесна и бърза употреба.

Технологията на фондана се състои в получаване на фонда-
нова маса с дребнокристална структура. Това се постига чрез 
сваряване на захаро-глюкозен сироп или захаро-инвертен си-
роп до определена концентрация и следващо разбиване и ох-
лаждане на сиропа, при което става кристализиране на по-го-
лямата част от захарозата в микроскопични кристали. Готовият 
фондан представлява сложна система, състояща се от твърда, 
течна и газообразна фаза. Твърдата фаза е основната. Тя се 
състои от различни по големина кристали. Течната фаза пред-
ставлява наситен захаро-глюкозен или захаро-инвертен сироп 
от некристализиралата част от захарозата, която заобикаля 
твърдата фаза. Консистенцията на фондана се определя между 
съотношението между твърдата и течната фаза – мек, средно 
мек, твърд. Газообразната фаза представлява въздух, чиито 
мехурчета се захващат в основната маса в процеса на разбър-
кване и е около 2% от обема на фондана. Тази фаза му придава 
известна пухкавост  и порьозност.

При нагряване се наблюдава промяна в съотношението меж-
ду фазите поради това, че се увеличава разтворимостта на захар-
та, т.е. при нагряване фондановата маса започва да се топи (нама-
лява твърдата фаза) и фонданът става все по-мек. Този процес се 
наблюдава, когато фонданът се обработва на водна баня.

Друг важен фактор определящ консистенцията при работа с 
фодан е това, че когато добавяме към фондановата маса течни 
съставки – допълнително вода, мляко, сметана, масло, течната 
фаза се увеличава и масата става течлива. Това се наблюдава осо-
бено, когато използваме фондана директно (без водна бяна), за 
да приготвим крем за слепване на бисквити, вафли и др. 

Когато приготвим по-голямо количество фонданов крем, 
можем да го съхраняваме на прохладно място доста дълго вре-
ме, но е желателно, за да не изсъхва, съдът да бъде покрит с 
влажна кърпа.

От всичко казано дотук следва, че фонданът се влияе основ-

Каква е разликата между фондан и захарно тесто? 

При фондана има само три компонента - захар, глюкоза, 
вода, които се смесват при специална технология, за да се 
получи финна кристална структура. Фонданът се използва 
за заливки, база за направа на кремове, за пълнежи на бон-
бони. Той е много мек и не позволява разточване (например 
обличане на торти). Може да се разточи само леко за декора-
ция на малки бисквитки. 

При “захарното тесто” (моделираща маса) освен захар, 
глюкоза и вода се добавя допълнително масло, брашно, сгъс-
тители (понякога се слага желатин), за да се получи еластична 
маса, която да позволи разточване, така че да не се къса тес-
тото. Самото получаване на тестото се прави по различна от 
фондана технология (при фондана има строг темепературен 
режим и се гони определена концентрация на сиропа).

В България фонданът е бил известен като “бяло сладко”.

Използване на фондан 
в сладкарството

но от температурата и  влагата (вътре в сместа) и тази на окол-
ната среда при съхранение по-дълго време. 

Затова трябва да сме прецизни, когато работим с фондан и 
да имаме предвид неговото поведение.

Фондановата маса намира приложение за приготвяне на:
•	захарни	глазури	за	торти,	еклери,сладки
•	пълнежи	за	шоколадови	бонбони
•	кремове	за	слепване	на	вафли,	бисквити,	бишкоти

Фонданът позволява творчество при създаване на различ-
ни рецепти – оцветяване с бои, добавяне на ядки, аромати, ко-
косови стърготини,  какао на прах, конфитюр и т.н. Така от една 
изходна суровина можем да получим разнообразни крайни 
продукти. Не на последно място си спестяваме доста време и 
усилия да смесваме глюкоза със захар, да бъркаме дълго, да ва-
рим и т.н. – излишна загуба на време и на пари.

С една дума фонданът е доста рентабилен продукт!
инж. Диана Добрева

Фирма “РС груп” ЕООД
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ПРОГРАМА  28 ЯНУАРИ  2014г.      №150  

СЕМИНАР – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 10.00ч. до 16.00ч. в АЛМА ЛИБРЕ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР 

                                                                  ТЕМИ : - РАБОТА С ЗАХАРНА ПАСТА В СЛАДКИ, ДЕТСКИ И ДРУГИ ТОРТИ 
                                                                                   НОВИ ЗАХАРНИ  ПАСТИ  ОТ  SUGART  
                                                                                   ЗА МНОГО БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО С ИДЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.  
                                                                                   Нови декорации за ТОРТИ ЗА ВЛЮБЕНИ. 
                                                                                   -ЛУКС И ЕЛЕГАДНОСТ С ИСТЕНСКИ СРЕБЕРНИ СЪРЦА 
                                                                                    НОВИ ХРУПКАВИ ДЕКОРАТИВНИ СЪРЦА       
                                                                                    шоколадови ИНОВАТОРСКИ УКРАСИ В СЛАДКАРСТВО. 

                                                                                   -„КРЕХКИ СЛАДКИ КЪМАЧЕТА“ – иновация и вкус. 
 
 
 
 
 
ПАСТА ШУГАРТ: еластичност-пластичност-здрава структура-не изсъхва-снежно бяла-оцветини. 
                                                                                                                                                                                                        ПЕРЛИ от ИСТИНСКО СРЕБРО 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Всяка фирма участник ще трябва да закупи  
продукти (или мострени комплекти)  на стойност 200лв. 

       Местата са ограничени, молим да се обадите предварително за осигуряване на места. 
Регистрация пет дена преди датата на презентацията : тел. 0878690025, 0878984887, 0878515026 
 



8-12 март 2014
Изложбен  парк 
Париж Норд Вилпент
ФРАНЦИЯ I europain.com

Една по- нова и по- пълна оферта

Най- голямата 
хлебарница и 

сладкарница в света!

ВАшИЯт безПлАтеН ПРоПуск зА 
ИзложеНИето

с кода за безплатна регистрация PFH в сайта: europain.com 
tradingconsultbg@yahoo.fr - Tel. : + 359 32 966661
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WORLD BAKERY, PASTRY, 
ICE-CREAM, CHOCOLATE 

AND CONFECTIONERY TRADE SHOW

■  770 изложители от 24 държави
■  82 700 професионални 

посетители от 143 държави
■  Всички нововъведения, за да 

развиете вашата дейност!
7 тенденции, за да разберете 
състоянието на пазара и да 
подготвите вашата оферта

сцената за най- добрите 
грандиозни конкурси за 
хлебарство и сладкарсвто 

заедно с изложението за 
съвременно ресторантьорство 
SuccessFood

Изтеглете 
приложението 

Europain
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