




Шоколадите от гамата RENO са продукти с изключи-
телно качество. За тяхното производство е използвано 
какао с различен произход, като всеки един от видовете 
е с ексклузивни органолептични характеристики. 

В натуралните шоколади CIOCCOLATO FONDENTE 
са използвани какаови смеси от Кот Д’Ивоар, Гана, Еква-
дор и Нигерия, които придават на продукта целия наси-
тен аромат, заключен в какаовото зърно.  

Млечните шоколади CIOCCOLATO AL LATTE са про-
изведени със смеси от Кот Д’Ивоар, Мадагаскар и Ява, ко-
ито придават деликатен и изтънчен аромат в перфектно 
равновесие с хармоничния вкус на карамел. 

При белите шоколади CIOCCOLATO BIANCO се вла-
га какаово масло от Еквадор, което е с изключително ка-
чество и придава екзотичен аромат.  

Лешниковият шоколад CIOCCOLATO GIANDUIA съдър-
жа висококачествено мляко и паста, произведена от се-
лекционирани печени лешници, които придават непов-
торими органолептични характеристики.  

Всеки един от тези видове може да бъде произведен 
с различно количество мазнини (какаово масло – краве 
масло – лешниково олио). Количеството на мазнините 
се изразява процентно с min/max, например 26-28, 28-
30, 30-32, 32-34 и т.н. Това е важно, защото показва както 
консистенцията, така и насочва към ценовата категория 
на продуктите. Шоколади 26-28, 28-30, 30-32 имат висо-
ка консистенция и се използват предимно за отливане, 
яйца, блокчета, докато шоколади 34-36 – за покриване и 
пралини. Шоколади 32-34 са по средата на двата вида.  

След като се уточни за какво ще се използва шокола-
дът, трябва да се обърне внимание и на други органолеп-
тични характеристики – съдържание на какао, цвят, вкус, 
аромат, финост.

Линия Шоколади RENO

• RENO FONDENTE 52% (32-34) Ghana President
• RENO FONDENTE 58% (36-38) Venezuela Supreme
• RENO FONDENTE 72% (40-42) Sumatra Extreme
• RENO LATTE 30% (33-35) Papua Classic
• RENO LATTE 34% (37-39) Java Superior
• RENO BIANCO (34-36) Nouvelle Guinee
• RENO BIANCO (38-40) Sulawesi Imperial
• RENO BIANCO (31-33) Nouvelle Guinee
• RENO GIANDUIA LATTE Piemonte Royal
• RENO FONDENTE 64% (41-43) Guayaquil Intense

Как да направим:
Ганаш “Слонова кост”: 350 г сметана, 650 г RENO 

BIANCO 38/40, 20 г ликьор “Grand marnier”.
Ганаш “Забайоне”: 300 г сметана, 700 г  RENO BIANCO 

38/40,  50 г PASTA ZABAIONE, 50 г чист алкохол.
Ганаш “Капучино”: 300 г сметана, 35 г разтворимо 

кафе, 700 г RENO BIANCO 38/40. 
Ганаш “Фонденте”: 350 г сметана, 650 г RENO FON-

DEN TE 36/38, 50 г чист алкохол. 
Ганаш “Портокал”: 350 г сметана, 650 г RENO FON-

DENTE 40/42, 20 г ликьор “Grand marnier”, 15 г масло, пор-
токалова есенция. 

Сметаната се слага да заври, изсипва се върху шоко-
лада, който предварително е разтопен при 40-45°C. Раз-
бърква се внимателно, докато се получи хомогенна маса. 
Оставя се да се охлади и се добавят ликьорът и останали-
те съставки, предвидени в рецептата.  

Натурални шоколади за крем ганаш 
• Choco ganache 26/28 – мин. 44% какао
• Choco ganache 28/30 – мин. 50% какао
Изискани шоколади за производство на крем ганаш 

с изключително високо качество. Тяхното използване в 
различни рецепти за пълнеж на пралини гарантира ра-
финиран вкус и аромат на шоколад в крайните изделия. 
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докато парче торта падне на пода - той вече е напълно 
втвърден и готов за натоварване само след 2 часа!

- монолитна, безфугова и нехлъзгаща се повърхност
- антибактериални и киселинноустойчиви
- устойчив на износване, топло и студено
- широка гама от цветови решения

когато нещата станат наистина напечени, когато подът 
започне да се разрушава, “чашата прелее” и дупките се 
разпространяват навсякъде...

за контакти: 1309 София, Зона Б-18, бл.3, партер
тел.: 02/ 92 00 569, 92 00 545: факс: 02/ 92 00 003
e-mail: office@silikal-bulgaria.com
www.silikal-bulgaria.com

направете си едно удоволствие - подложете ни  
на проверка и се обадете!

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
ПОДОВИ ПОКРИТИЯ...

w

... ние имаме правилното решение  
на проблема с Вашия под
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В последно време се наблюдава тенденция на за-
силен интерес към производството и консумацията 
на различни видове хляб с увеличено съдържание 
на диетични фибри, като: пълнозърнест хляб; хляб 
с трици; хляб с ниска калорийна стойност и др. Про-
изводството на тези продукти се различава от това на 
обикновения хляб, тъй като по-високото съдържание на 
фибри води до увеличаване абсорбацията на вода, което 
се отразява върху консистенцията на тестото и съответно 
върху качеството на крайния продукт. 

Видове фибри
 Фибрите се съдържат основно в растителните клетъч-

ни мембрани. Те са трудно смилаеми от организма. Пора-
ди тяхната голяма набъбваща способност, растителните 
фибри могат да свързват голямо количество вода, при ко-
ето значително увеличават обема си. Това спомага за ре-
гулиране консистенцията на приеманата храна в стомаха 
и особено в червата, и играе важна роля за по-бързото 
й преминаване през храносмилателния тракт. В зависи-
мост от техните физични свойства се класифицират на 
разтворими и неразтворими.

Разтворимите фибри са съставени от пентозани, бе-
та-глюкани и други гумообразни вещества. Те могат да 
понижат нивото на холестерол в кръвта и да допринесат 
за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболява-

ния. Неразтворимите фибри са съставени главно от це-
лулоза, лигнин, хемицелулоза и пектини. Те имат положи-
телно възействие върху преминаването на храната през 
червата и могат да намалят риска от някои видове ракови 
заболявания.

Пшеницата съдържа смес от разтворими и неразтво-
рими пентозани в ендосперма си и неразтворима хеми-
целулоза в триците си, което прави пълнозърнестото 
брашно, както и пшеничните трици, добър източник на 
диетични фибри. Други източници са царевичните, ори-
зовите, овесените, соевите трици и смляната целулоза. 
Най-важ ните критерии за избор между тях са съдържа-
нието на фибри, цената, цветът, вкусът, абсорбацията на 
вода и задържането на водата след изпичане на издели-
ята. В хляба нивото на фибри може да варира от 1 до 4%, 
а във видовете с високо съдържание на фибри до 20% - 
например в нискокалоричния хляб.

Съчетаване на суровините
При производството на хляб с високо съдържание 

на фибри трябва да се използва по-силно брашно (с по-
високо съдържание на глутен), в сравнение с брашното, 
използвано за производство на обикновен бял хляб. Пъл-
нозърнестият пшеничен хляб се приготвя от 100% пълно-
зърнесто пшеничено брашно, без добавка на обикнове-
но брашно. Хлябът с високо съдържание на фибри или с 

Производство на хляб 
с високо съдържание 
на фибри

Суровини Нискокалоричен хляб 
с високо съдържание 

на фибри

Хляб с високо 
съдържание 

на фибри

Пълнозърнест 
пшеничен хляб

Брашно

- обикновено 88-92% 100% -

- пълнозърнесто - - 100%

Фибри 10-20% 4% (вариращи количества) -

Пшеничен глутен 8-12% 2-4%  (вариращи количества) 1-2%

Вода 108-120% 60-65% 55-60%

Мая 4-6% 3-4,5% 3-4,5%

Сол 2% 2% 2%

Захар 8-12% 8-12% 8-12%

Шортънинг 1% 3% 3%

Емулгатори 0,5-1,5% 0,5-1% 0,5-1%

Окислителни ензими  (вариращи количества)  (вариращи количества)  (вариращи количества)

Калциев пропионат 0,2-0,5% 0,2-0,5% 0,2-0,5%

Рецептури за хляб с високо съдържание на фибри
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високо съдържание на трици най-често се произвежда от 
обикновено брашно и добавки на различни количества 
от фибри, други видове брашна от зърнени култури, три-
ци. Нискокалоричният хляб съдържа големи количества 
както фибри, така и пшеничен глутен.

Витален пшеничен глутен се прибавя до 12% към 
съставките, за да компенсира въздействието на фибрите 
върху хлебопекарното качество на използваното браш-
но. В рецептурите с маяно и главно тесто, половината от 
глутена се прибавя към маяното тесто, а другата полови-
на – към главното.

Количеството на водата нараства главно поради ви-
соката абсорбция на вода, дължаща се на глутена и фи-
брите. Практическото правило е да се увеличава водата 
с 1 до 2% за всеки 1% глутен. Преценяването на водопог-
лъщането от фибрите обикновено се прави чрез опити 
и може да се получи грешка не само от количеството на 
поетата вода от фибрите, но също и от степента на задър-
жане на водата след изпичането.

Количеството на маята обикновено се увеличава с 1 
до 3%, за да се постигне оптималното време на фермента-
ция на тестото и съответния обем на готовото изделие. 

Количеството на захарта може да варира. При хляб 
с високо съдържание на фибри прибавянето на захар е 
обикновено по-високо от това при белия хляб.

Шортънингът* се намалява или напълно се изключва 
при нискокалоричния хляб. Дори и малкото намаление 
има съществено значение, тъй като мазнините имат ви-
сока калорийна стойност.

Количеството на емулгаторите се увеличава, за да 
може да се намали количеството на влагания шортънинг 
и да се противодейства на отслабващото въздействие на 
фибрите върху структурата на тестото. За стабилизиране-
то му се прибавят емулгатори като моно- и диглицериди 
на мастни киселини. Емулгаторите се прибавят за подо-
бряване структурата на средината на хляба. Моноглице-
ридите внасят известно количество калории, обаче те 
допринасят за намаляване количеството на прибавените 
мазнини, като благоприятното им въздействие се постига 
със съвсем малки количества на добавката.

Количеството на окислителите обикновено е по-ви-
соко при хляба с високо съдържание на фибри, който из-
исква допълнително заздравяване на глутеновата мрежа. 
Количеството на прибавената аскорбинова киселина е до 
0,01%, на азодикарбонамид (ADA) – 0,0045% и на бромат 
– до 0,0075%. Калциев пероксид се използва за подсуша-
ване на тестата и за противодействие на лепкавостта на 
тестата с високо съдържание на фибри, като се влага ди-
ректно след замесване на тестото. 

Количеството на консервантите е по-високо за тес та 
с високо съдържание на фибри, тъй като готовото изде-
лие има по-високо съдържание на влага. При белия хляб 
се добавя около 0,2% калциев пропионат, докато при хля-
ба с високо съдържание на фибри се препоръчва 0,5%.

* Шортънинг - смес от твърди и течни мазнини, подходящи за използване в хлебарството и сладкарството.
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Препоръки
По-голямото поемане на вода от фибрите налага по-

продължително месене, тъй като много от неразтвори-
мите фибри абсорбират водата бавно. След допълни-
телно прибавяне на вода тестото може да бъде лепкаво 
непосредствено след месенето и ще стане много сбито 
след протичане на ферментацията му, в резултат на което 
ще се получи хляб с малък обем и по-лоша структура на 
средината.

Времето за ферментация трябва да се намали, когато 
се използва процес с маяно тесто и главно тесто. Фибрите 
понижават толеранса на ферментация и могат да се полу-
чат теста, които колабират в края на ферментацията.

Времето за месене на тестото трудно може да се оп-
редели поради бавната абсорбция на водата през време 
на месенето. Фибрите понижават толеранса на месенето, 
за това е по-добре да се меси по-малко, отколкото да се 
премесва тестото. 

Времето за втасване и температурата трябва да се 
намалят при увеличаване количеството на маята. Когато 
се произвежда с маяно тесто или предфермент, трябва да 
се използва активиране на маята при замесване на тес-
тото.

Претегленото тесто и обема на готовия хляб изиск-
ват специално внимание. Загубите при печенето зависят 
от вида на използваните фибри и желаната калорична 
стойност на отрязано парче от хляба.

Условията на печене (време и температура) трябва 
да се оптимизират за хляб с високо съдържание на фиб-

ри, за да се получи нормално покафеняване на кората на 
хляба и да се избегне излишната загуба на влага. По-дъл-
гото време на печене и по-ниските температури могат да 
доведат до излишно покафеняване на кората.

Нарязването е проблем поради съдържанието на 
влага и структурата на средината. Машините за рязане и 
ножовете изискват специално внимание.

 Състав и структура 

Основните съставки на фибрите са: целулоза, хемице-
лулоза, лигнин и пектин (не-нишестени полизахариди). 
Целулозата формира групата на неразтворими фибри.
Хемицелулозата е общ термин за нецелулозната част на 
фибрите. Пентозаните са част от хемицелулозната фрак-
ция и те могат да бъдат разтворими или неразтворими, в 
замисимост от редица фактори и от тяхната степен на по-
лимеризация. Хемицелулозната фракция обикновено се 
описва като неразтворима. Пентозаните на пшеничното 
брашно често са свързани с протеините. Хемицелулазата 
и пентозаназата са ензимите, които разкъсват неразтво-
римите фракции, в резултат на което се увеличават раз-
творимите части. 

 Благоприятното въздействие е, че се улеснява задър-
жането на водата, намалява се сбиването и се постига же-
ланата консистенция на тестото.

Обработен превод: проф. д-р Елена Атанасова
по материали от чуждия печат 

ROQUETTE предлага на световния пазар своя продукт –диетични фибри, представляващи пшеничен или царевичен декс-
трин. Те са не само нискокалорични, но имат и пробиотичен ефект. При съвременния уседнал начин на живот и тенденцията 
към затлъстяване, обогатяването на храните с фибри е вече необходимост, особено за хора, стремящи се към здравословно 
хранене.

Разтворимите фибри NUTRIOSE® могат да се добавят практически навсякаде в хранителните производства, но най-често 
са използвани в хляба, бисквитите, шоколада, енергийни или други безалкохолни напитки, мюсли-блокчета.

NUTRIOSE® са с приблизително 85% съдържание на разтворими фибри (на база сухо вещество). Следователно имат съ-
ществено влияние върху съдържащите се в крайните продукти количества фибри, както и върху порционното съотношение 
разтворими/неразтворими фибри. 

NUTRIOSE® са с много добра поносимост, позволявайки с това влагането им в много по-големи количества, отколкото 
другите фибри: те са едни от най-добре толерираните разтворими фибри. Затова съставната им част може да е 20-25 % от про-
дукта, без да причиняват дискомфорт или подуване.

NUTRIOSE® са адаптирани за промишленото им влагане:
• Лесни за работа (добра течливост, моментално разпръскване, бързо разтваряне)
• Ниска хигроскопичност (понася без проблеми относителна влажност до 70% при 20°С, за 24 часа)
• Неограничена разтворимост и нисък вискозитет (това позволява употреба в доста високи дози)
• Стабилност в киселинна среда (pH от 2,5 до 7)
• Стабилност при термична обработка (печене, замразяване, ферментация)
• Стабилност при технологични процеси (от стерилизация през пастьоризация и екструдиране до печене във фурна)
• Не повлияват вкуса на крайния продукт - без вкус или евентуално добавят съвсем лека сладкост
• Подобряват вкусовото възприятие на крайния продукт - мекостта на хляба или сладкарските изделия се подобрява
•  Ниска калоричност - около 2 kCal/g на сухо вещество. Подходящи за диабетици.

София 1528, гара Искър, ул. ”5004” №6, тел.: 02/807 16 09, факс: 02/973 28 08
www.roquette.com; www.nutriose.com 

Разтворими фибри  
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На 9 април в Министерство на земеделието и хра-
ните се проведе редовно заседание на Консултатив-
ния съвет по зърно. 

По време на пресконференцията, дадена след съ-
вета, зам.-министър д-р Светла Бъчварова съобщи, 
че според направените анализи на състоянието на 
есенните култури към момента, през тази кампания 
се очак ват значителни добиви и добра зърнена ре-
колта.

През есента на 2008 г. са засети 10 933 840 дка с 
пшеница и 2 332 558 дка със зимен ечемик. Спрямо 
същия период на предходната година заетите площи 
са в повече с 5,8 % за пшеницата и с 12,4 % за ечемика, 
информира зам.-министър Бъчварова. Оценката за 
състоянието на посевите е от добра до много добра 
за 84,6 % при пшеницата и 83,6% при ечемика. Изклю-
чително активната търговия с пшеница и ечемик е 
допринесла за положителното търговско салдо в сек-
тор земеделие. Експортът на пшеница реколта 2008 е 
1 678 192 тона. Износът за трети страни на пшеница 
нова реколта, за периода 1.07.2008 г. – 28.02.2009 г., е 
1 126 308 тона, а за страните от ЕС - 551 884 тона.

Импортът на пшеница нова реколта е 4 700 тона. 
Експортът на ечемик реколта 2008 е 328 020 тона. 
Износът за трети страни, за периода 1.07.2008 г. – 
28.02.2009 г., е 276 159 тона. Вносът на ечемик нова 
реколта е 538 тона. От новата реколта износът на ца-
ревица е 120 398 тона, а на маслодаен слънчоглед - 82 
762 тона. Импортът е както следва: за царевица – 27 
445 тона и за маслодаен слънчоглед – 2 274 тона, каза 
изпълнителният директор на Национална служба за 
зърното и фуражите - Злати Златев. 

По оперативна информация на Главна дирекция 
„Земеделие”, за периода 23-27 март 2009 г., е устано-
вено, че есенниците се развиват много добре, бла-
годарение на подходящите агрометеорологични ус-
ловия, както през есента на 2008 г., така също и през 
зимата и началото на пролетта на 2009 г.. Не е устано-
вено вредно въздействие от природно-климатични 
фактори или от масово намножаване на вредители.

По време на заседанието бе представен Доклад 
за резултатите от съвместните контролни действия 
на Регионалните инспекции по опазване на общест-
веното здраве (РИОКОЗ) и Националната служба по 
зърното и фуражите (НСЗФ) върху дейността на обек-
тите за преработка на зърнени продукти. 

Членовете на Консултативния съвет обсъдиха и 
тенденциите за движението на цените на междуна-
родните зърнени пазари.  

Ниските цени на зърното са временно явление и си-
туацията ще започне да се променя още през следващия 
сезон 2009/2010г. Спадът в цените на земеделските про-
дукти като цяло и на житото в частност, започнал с на-
стъпването на рецесия в световната икономика, не озна-
чава преодоляване на световната хранителна криза.

Добивите на зърнени култури през тази селскосто-
панска година (която приключва през юни 2009) в много 
отношения ще бъдат рекордни. Въпреки това, още през 
следващия сезон производството на зърнени култури ще 
намалява и цените ще започнат да растат. В дългосрочен 
план, до 2018 г., цените на зърнените култури ще бъдат 
по-високи, отколкото в последните години.

Рекордният спад в цените през сезон 2008-2009 г. е 
причинен от няколко фактора. Първо - по-високи от очак-
ваното добиви, второ - масивен приток на капиталови ин-
вестиции в стоковия сектор, трето - опасенията, че гло-
балната рецесия ще намали търсенето, четвърто - спадът 
в цената на нефта. Предлагането на зърно на световния 
пазар дори и да се увеличава през тази година, (което 
преди оставаше скромно), цената му неизбежно ще отива 
нагоре.

Според анализаторите на агенцията Barclays Capital, 
световното производство на пшеница в сезон 2008/2009г. 
се предвижда да е 684 млн. тона, т.е. с 92 милиона повече, 
отколкото през сухата 2006/2007-ма селскостопанска го-
дина. В същото време потреблението на зърнени култури 
в света се разраства, а ако през миналия сезон световни-
те запаси от пшеница са били достатъчни за 10 седмици, 
в този благополучен сезон периодът ще се увеличи само 
със седмица и половина.

Заседание на 
Консултативния съвет 
по зърно

Влияние на световната 
финансова криза върху 
международните пазари 
на зърно
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Устойчиви цени на 
брашното

На фона на очерталата се през последната седмица 
на април тенденция за намаление на котировките на су-
ровината за насъщния на европейския пазар (на борса-
та в Будапеща за пшеницата те достигнаха дъно от 210 
лв./т, а за тази за фуражни цели – 187 лв./т) очакванията 
на борсовите експерти са за последващо намаление на 
котировките на предлагането и на българския пазар. По-
твърждение на тази констатация е устойчивото ценово 
ниво на предлаганото брашно: котировката „продава” 
на тип 500 се задържа на 366,67 лв./т, което предполага, 
при прилагане на съотношението по веригата пшеница – 
брашно (1:2), че то е произведено от суровина при цена 
около 183 лв./т. Тип 700 се предлага на цена 350 лв./т, а 
тип 1150 – 250 лв./т без ДДС. Въпреки големия износ на 
пшеница, надхвърлящ вече 2 млн. тона, богатата минало-
годишна реколта в размер на 4,421 млн. тона е основание 
за поддържане на баланса в страната в условията на из-
лишък, т. е. при ниски цени. 

Пловдивска стокова борса

Според анализаторите, в сезон 2009/2010г., площите 
засети с пшеница в света ще намалеят с 1%. Причини за 
това ще бъдат прекалено ниските пазарни цени на пше-
ницата и високите разходи за производство. Въпреки 
фак та, че експертите на IGC (Международен съвет по зър-
нени култури) преценяват общите условия в северното 
полукълбо като благоприятни, производството на пше-
ница може да спадне рязко и да достигне 650 милиона 
тона. Най-голямо намаление на производството на пше-
ница през следващия сезон се очаква в ЕС, Русия, Украй-
на, САЩ и Китай.

Обемите на световната търговия с пшеница (включи-
телно брашно) през следващите 10 години се очаква да 
нараснат с 22 милиона тона (18%) и да достигнат 141,6 
милиона тона. Традиционните пет най-големи страни-из-
носителки на пшеница (САЩ, Австралия, ЕС, Аржентина и 
Канада) ще държат около 70% от световния износ на па-
зара на пшеница. Това е по-малко, отколкото преди едно 
десетилетие, за сезон 1997/1998 г., когато делът на тези 
страни достигаше 89%. Както бе обяснено от експерти, на-
маляването на техния дял в световния пазар на пшеница 
се дължи главно на ръста на предлагането от страните от 
Черноморския басейн. Украйна, Русия и Казахстан, които 
ще продължат да засилват позициите си в редиците на 
водещите износители на агропродукция, поради ниските 
разходи за производство, новите инвестиции в селско-
стопанския сектор и като цяло най-благоприятните кли-
матични условия. През последните три години делът на 
тези три страни на световния пазар е нараснал до 20%.

Агровести
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Комплектна система Mixolab 
с три програми за анализ на брашно 

1612 София, ул. Ворино № 15
тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90
e-mail: astelbg@nat.bg; www.astelbg.com

Mixolab е разработка на френската фирма CHOPIN 
Technologies и се използва за контрол на качеството на суро-
вините, тъй като се базира на пълния анализ на брашното, на 
неговите съставки и на техните взаимодействия:

- Mixolab Standart – използва се за подробен и стандар-
тизиран анализ на продуктите и развитието на многобройни 
прог нозни модели

- Mixolab Simulator – позволява да се получат фаринограф-
ски стойности (абсорбция на вода, време за получаване на тес-
то, стабилност и отпускане). Така системата Mixolab System от-
говаря на всички нужди – от R&D с Mixolab Standart до рутинен 
контрол с Mixolab Profi ler.

Mixolab Simulator позволява една динамична връзка с кла-
сическите методи, използвани за измерване поведението на 
тестото по време на месене.

CHOPIN Technologies прави нововъведение със ситемата 
Mixolab System, което позволява да се осъществява прецизен 
анализ на качеството на брашната (например за подобрение). 
Системата дава също възможност и за разработка на прогнозни 
модели, осигурява пълен контрол на качеството и лесна интер-
претация  на получените резултати - всичко това само в един 
апарат! 

- Mixolab Profi ler е инструмент за интерпретиране на кри-
вата, получена от Mixolab Standart. Той позволява да се превър-
не кривата в една поредица от 6 оценки, от 1 до 9, определящи: 
възможността за абсорбция на вода, поведението при месене, 
силата на глутена, вискозитета при загряване, амилазната ак-
тивност и възвръщането. Тези оценки са представени графич-
но, което позволява да се направи пълен профил на качеството 
mini/maxi на анализираното брашно (фиг.1)

Програмата Mixolab Profi ler, която получи наградата за ино-
вации на специализираното изложение Europian 2008 в Париж, 
се доставя с набор от типови профили (фиг.2), които могат да 

Фиг.1 Охарактеризиране на брашно 
с Mixolab Profi ler

• в зелено – избрания тип профил
• в жълто – параметрите отговарящи 
на профила
• в червено – извън допустимите па-
раметри

се използват. Има възможност да се създаде типов профил на 
брашното, отговарящ най-добре на производствения процес. 
Достатъчно е да се анализира средния профил на десетина 
проби брашно, даващ задоволителни оценки върху линиите, да 
се дефинират допустимите граници и да се “информира” за това 
софтуера.   

С визуализирането на кривата върху Mixolab Standart съот-
ветстващият й радар се изписва на екрана на компютъра. По 
този начин веднага може да се установи дали брашното отгова-
ря на заданието. Ако един от параметрите е извън допустимото 
(фиг. 1), има възможност веднага след края на опита да се влезе 
в Mixolab Guide, който ще посочи възможните причини за това 
отклонение, както и няколко варианта за подобряване. Сравне-
ние с готовия набор от профили дали това брашно не отговаря 
на друг профил (напр. на предишен клиент), позволява то евен-
туално да се преориентира за друго приложение.

Фиг. 2 Примери за типови профили

1. пица 2. многолистно 
тесто

3. бисквити 4. кифли
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• Как да оптимизирате продажбите си? 
• Как клиентите ще решат да оставят част от па-

рите си във Вашия обект?

Информацията за финансова криза разтърси потре-
бителите и ги накара да променят поведението си при 
покупка. Производителите съкращават разходи и акцен-
тират на по-ниските цени. Това ли е най-правилната поли-
тика в дългосрочен план? 

За да намерите Вашето решение предлагаме следната 
методика:

1. Задайте си следните въпроси:
Какви са били продажбите Ви през миналата го-• 
дина по месеци? 
Кои са продуктите, които най-много са се харес-• 
вали и продавали?
Кои са Вашите клиенти сега – тук се консулти-• 
райте и с хората, които им продават директно? 
Направете си наблюдение – в рамките на сед-
мица или месец проследявайте всеки един кли-
ент – какво купува, колко време избира, само 
за себе си ли купува? Сам ли купува или е със 
семейството си? Попитайте ги какво искат още 
да намерят при Вас? 

2. Анализирайте отговорите:
Има ли сезонност? Как се движат продажбите в • 
активен и неактивен сезон? Има ли прилика със 
сегашната ситуация?
Защо са се харесвали най-много тези продукти? • 
Когато клиентът Ви купува един от най-прода-

Нека да говорим 
за пари

ваните продукти, желае ли да купи още нещо? 
(пример: баница и айрян)
Наблюдавайки Вашите клиенти, ще установи-• 
те, че те си приличат и можете да ги групирате 
по някои основни параметри. Групирайте ги и 
виж те, коя група е най-многочислена.

3. Действайте
Изберете групата клиенти, която Ви носи най-• 
голям оборот на месец (това не винаги е най-
многочислената). Вижте нейните характеристи-
ки.
Изберете 3 продукта, които да са на промоция • 
– един да е най-харесваният, друг с голяма пе-
чалба за Вас (и да е интересен за многочисле-
ната група клиенти) и един допълващ продукт 
(например айрян)
Направете плакат (промоция на 1 продукт и • 
ТОП продукти - другите два)
Ценовите етикети на трите продукта също ги • 
направете различни
Не забравяйте да сложите срок за промоцията • 
(около 14 дни)
Наблюдавайте реакцията на клиентите си, дви-• 
жението на продажбите по продукти и разбира 
се оборота
Анализирайте резултатите, коригирайте стра-• 
тегията си ако е необходимо и отново дейст-
вайте....

И сега вече можем да си говорим за пари ...
Когато финансовата криза се е отразила на Вашите 

клиенти, Вие имате златната възможност да им покажете, 
че мислите за тях и че ако техните нужди се променят, и 
Вие ще се промените. 

Когато клиентите Ви чувстват близки и Ви имат дове-
рие, те ще бъдат постоянни в покупките си и ще Ви доне-
сат онези така нужни постоянни приходи.

Стресът от кризата ще отмине и тогава Вие ще акуму-
лирате по-големи печалби. А по време на криза ще оста-
нете на пазара. Не Винаги съкращаването на разходите, 
драстичното намаляване на цените и съответсващото ни-
ско качество водят до дългосрочни успехи. 

Моят опит показва, че подобряване на качеството, 
поз наването на клиента и миксът от специални предло-
жения за продажба имат по-голям ефект. 

Мая Златева-Вълчева
„еМ Студио Адвъртайзинг енд Криейтив” ООД

Специализирана агенция за реклама 
в точката на продажба
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Френската дума choux (зеле) се използва за парено 
тесто с неутрален вкус, което намира приложение както 
в сладкарството, така и в гастрономията. Една от възмож-
ностите за етимология на думата е кръглата форма (при 
профитеролите), наподобяваща зеле.

Този вид тесто позволява обработка и приготвяне на 
различни форми. Благодарение на деликатния си вкус 
може да се пълни и със солени продукти и да се предлага 
като предястие.

Профитеролите са кръгли сладкиши с пълнеж от 
сладкарски крем, крем шантли, сметана или сладолед, 
с шоколадова или карамелена глазура. Най-разпрост-
раненото представяне на тези сладкиши е подрежда-
нето им във вид на планина при френския специалитет 
“croquembouche” (вид сватбен сладкиш). Тази техника се 
доразвива и терминът се използва за изработването на 
различни фигури с помощта на профитероли – кошници, 
коли, самолети и др. Кръглите сладкиши служат за деко-
рация на известната торта  Saint Honoré.

Профитеролите стават популярни във Франция по 
време на Възраждането, когато Катерина Медичи, съпру-
га на френския крал Анри, пренася от родната Тоскана 
много рецепти, между които и много ценената за тесто 
“шу”. Известността на този сладкиш се разраства след XVII 
в., когато се развива истинското сладкарско изкуство. 

Думата “профитероли” съществува от XVII в., но нейно-
то оригинално значение както в английския, така и във 
френския език не е изяснено, въпреки че се използва и 
за вид хляб “печен на пепел”. Актуалното му значение за-
почва да се употребява за обозначаване на сладкишите 
през XIX в. 

Един от най-разпространените продукти от парено 
тесто е еклерът с пълнеж и глазура. Тестото е същото като 
за профитеролите, но се оформя в продълговата форма и 
също се пече (без да се запича), като вътрешността остава 
почти куха. След като изстинат се пълнят със сладкарски 
крем, който може да бъде овкусен с шоколад, кафе, пло-
дове, ядки или със сметна. Готовите сладкиши се декори-
рат с пудра захар или глазури – шоколад, карамел и т.н. 

Този вид сладкарски изделия също стават популяр-
ни по време на Възраждането във Франция и Италия (в 
двора на Медичите), благодарение на френския майстор-
готвач Marie-Antoine Carême (1784-1833). Авторството на 
рецептата се приписва на италианския готвач Panterelli, 
който изобретява това тесто през 1540 г., седем години 
след като напуска Флоренция заедно с Катерина Меди-
чи. 

На френски език “éclair” означава “светкавица, мълния” 
и започва да се употребява в началото на 60-те години на 
XIX век като термин за “пастичка”. В речника на Френската 
академия може да се намери следната интерпретация за 
наименованието еклер: “става въпрос за сладкарски спе-
циалитет с пълнеж от крем, който се нарича така, защото 
се изяжда за секунда”! 

Изделия от парено тесто
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КРЕМ ДЕЛИКАТ, ДРИЙМ КРЕМ, 
КРЕМ МИНУТА, КРЕМ GR 

Студени кремове за сладкарското производство с 
висока степен на разреждане. За пълнеж на сладкар-
ски изделия. Стабилни при замразяване, размразяване 
и печене, с изключителен вкус и трайност.

СЛАДКАРСКИ КРЕМ
Продукти: 1 л прясно мляко, 250 г захар, 125 г браш-

но, 25 г нишесте, 4 яйца, 100 г захар.
Метод на работа: В отделен съд смесете малка част 

от млякото, яйцата и нишестето и разбийте до получавате 
на еднородна рядка кашичка. В съд за варене поставете 
останалите мляко и захар и ги кипнете. След като заври 
млякото със захарта добавете предварително разбитата 
кашичка и бъркайте 3-5 минути до сваряване на крема. 
Свалете от котлона и добавете маслото, като бъркате до-
като се поеме. Кремът се изсипва върху широка тава или 
повърхност, за да се охлади бързо. За предотвратяване 
образуването на коричка – намажете повърхността с мал-
ко масло или поръсете с пудра захар. След като изстине 
го съберете в съд и покрийте плътно с фолио. Така при-
готвеният крем може да бъде съхраняван в хладилник до 
36 часа. Към сладкарския крем може да се добавят избита 
сметана, маслен крем, ядки, плодове или плодови сладка, 
както и други овкусители и аромати.

DELI CHOUX - готов микс за еклери и  профитероли
SOVRANA и SOVRANA LATTE - концентрирана база за 
производство на традиционен сладкарски крем

КРЕМ  „СЕН ОНОРЕ”
Продукти: 500 г прясно мляко, 250 г захар, 8 

бр. жълтъци, 50 г брашно, 32 г желатин, 8 бр. бел-
тъци, есенция ванилия/ром.

Метод на работа:
Накиснете желатина в 50 г вода. От предвиде-

ното количество захар отделете 100 г и избийте белтъците на твърд сняг. С прясно-
то мляко, останалата захар, брашното и жълтъците сварете крем по начина описан 
за приготвяне на сладкарски крем. След сваряване на крема и отстраняването му 
от котлона добавете накиснатия желатин. 1/3 от избитите на твърд сняг белтъци 
добавете към топлия крем и разбийте енергично до получаване на еднородна 
маса. Добавете постепенно и на порции останалите избити белтъци, като бъркате 
много внимателно. Ароматизирайте.

За приготвянето на торта „Сен Оноре” са необходими следните продукти: изпе-
чена подложка от многолистно тесто, около 20 бр. малки кръгли еклери, потопени 
в карамел (в зависимост от размера на подложката), крем „Сен Оноре”, избита сме-
тана.

Пълним еклерите с крем и ги подреждаме като венец върху подложката. Оста-
налият крем „Сен Оноре” разпределяме равномерно върху подложката от много-
листно тесто. Гарнираме с избита сметана или крем „Сен Оноре”.

Според вашето въображение можете да разнообразите декорацията на торта-
та, а ние ви предлагаме някои идеи.

ТОРТА “СЕН ОНОРЕ”

ЕКЛЕРИ
Продукти: 100 г вода, 100 г брашно, 3 г сол, 50 г маз-

нина, 150 г яйца
Метод на работа: Поставете в съд водата, мазнината 

и солта и кипнете. След това добавете наведнъж брашно-
то и бъркайте енергично докато сместа стане еднородна 
и жилава и започне да се отделя от съда. Оставете да се 
охлади леко и добавете  постепенно с непрекъснато бър-
кане яйцата. Полученото тесто е жълто на цвят, с мазна и 
гладка консистенция. С пош и дуй се шприцоват издели-
ята в желаната форма върху намазнена тава. Еклерите се 
изпичат за около 20 минути при температура 220°С, като 
първите 10-15 минути температурата трябва да е по-ви-
сока, а след това се понижава до 180°-200°С за доизпи-
чане. Готовите еклери са светлокафяви на цвят, с малки 
пукнатини по повърхността, добре оформена  въздушна 
кухина и здрава структура на черупката.

02/929 94 93, 462 13 81

02/962 39 34, 02/862 18 35

Болкан Фуудс Трейд
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Русе - 082/84 20 29, 0899 917 039 • Плевен - 0899 917 042 • Пловдив - 032/68 17 51, 68 17 53, 0898 777 018
e-mail: sofi a@hellashem.com • www.hellashem-zeelandia.com

Продукти за крема: 
1 кг Kasekuchen soft (смес за чийз 

кейк), 1 кг изцедено кисело мляко, 1 л 
прясно мляко, 1 л вода, 500 г яйца. 

Метод на работа: Смесете заед-
но всички продукти в миксера и бър-
кайте на бавна скорост за 4 минути. 
Предварително се погрижете проду-
ктите да са със стайна температура, 
така че накрая на бъркането кремът 
да бъде с температура 25-29°С.

Продукти за платката: 
1 кг Мърбекс, 350 г маргарин 

Princess, 50 мл студена  вода.
Метод на работа: Смесете добре 

всички продукти, докато се получи 
гладко и хомогенно тесто. 

Изберете съд с височина 5-6 см. 
„Постелете” дъното с тесто на пласт 
около 5 мм и печете при 180°С за 
около 10 мин., докато се стегне. При-
бавете крема  (пласт около 3-4 см). 
Може да поставите парченца плод 

Masca Biscuit

Сладкарски бижута

Продукти за основата: 
2 кг Honey Choc Cake, 100 г вода, 900 г 

яйца, 900 г маргарин Princess.
Разбъркайте всички продукти с миксер 

за 5 минути на средна скорост и печете 
около 40 минути при 190°С.

Продукти за пълнеж: 
200 г Zeessan Caramel, 250 г хладка вода, 

1 кг сметана.
Смесете водата със Zeessan Caramel, 

след което добавете полуизбитата сметана.

Продукти за украса: Masca Biscuit, 
Masca Caramel

Сложете платка от Honey Choc Cake 
за основа, нанесете пълнежа със Zeessan 
Caramel и покрийте с Masca Biscuit и Masca 
Caramel.

Cheese cake на фурна

върху наполовина изпеченото тесто преди прибавяне на крема. Печете във 
фурна при 190°С за 45-60 минути в зависимост от количеството Чийз кейк. 
След изваждане от фурната е необходимо време, за да стегне. 
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С този термин (от френски) се означавт различни ви-
дове глазури и пълнежи за сладкиши. Познат е от 1850 г., 
създаден вероятно в Швейцария или във Франция, където 
е бил използван като основа за приготвянето на трю-
фели. Други казват, че е създаден в Париж в сладкарница 
„Саравдим”. В кулинарните народни легенди се разказва, 
че ганашът се е получил при  кулинарна „авария”, при 
която чиракът на шоколатиера разлял сметана върху 
шоколад и той се стопил. Майсторът нарекъл чирака 
„ганаш”, иначе казано “глупак”. Резултатът обаче бил  
вкусен, а името му лепнало.

Ганашът обикновено се приготвя от затоплена смета-
на и настърган тъмен шоколад. Разбърква се до гладка 
смес, може да се добавят ликьор или други овкусители. 
В зависимост от вида на използвания шоколад, сметаната 
трябва да има желаната консистенция.

Ганашът може да се използва и като пълнеж за шоко-
лади, шоколадови трюфели и други десерти. Съотноше-
нието шоколад/сметана варира в зависимост от това за 
какво ще се използва кремът. Обикновено се приготвя 
в пропорция 2:1 (2 части шоколад и 1 част сметана) и е 
подходящ за пълнеж на сладкиши. Като основа за шоко-
ладови трюфели се използва два пъти повече шоколад, а 
за направата на глазура, три пъти повече шоколад, откол-
кото сметана. Ганашът може да се охлади и разбие до уве-
личаване на обема, а после да се използва за покриване 
на сладкиши. 

За ганаш може да се използват тъмен, млечен или бял 
шоколад, като се добавят и различни есенции, ликьори и 
екстракти. Може да се добавят и масло, течни масла или 
царевичен сироп, когато е необходима тъмна и лъскава 
глазура.

Кои са основните указания за приготвяне на ганаш?
Ганашът е широко използван в сладкарството. За да 

направите глазура или да покриете сладкиш: използвайте 
една част сметана и три части шоколад. За да приготвите 

Крем ГАНАШ

пълнеж за трюфели: използвайте една част сметана и две 
части шоколад. За да направите лек пълнеж: използвайте 
една част сметана към една част шоколад. Леко затоплен, 
втечнен ганаш може да залеете върху сладкиш или тор-
та за гладка и лъскава глазура. Охладен ганаш може да 
разбиете за пълнеж или глазура или да оформите като 
трюфели. 

Вкусът и качеството на ганаша зависи преди всичко 
от качеството на шоколада, който използвате. Запомнете: 
не всички шоколади са еднакви.  Шоколадът произхожда 
от зърната на  тропическото дърво Theobroma, чието име 
означава „Храна на Боговете”. Има три вида какао на зър-
на (Forastero, Criollo и Trinitario) и качеството и мястото на 
отглеждане влияят след това и върху качеството и вкуса 
на шоколада. Други фактори, които влияят са начинът, 
по който се сушат зърната, как зърната се смесват с ма-
сата, наричана шоколадов ликьор, качеството и броят на 
различните добавки, както и колко дълго шоколадовият 
ликьор е преработван. От шоколад с високо съдържание 
на какаово масло ще се получи ганаш, който е по-сбит и 
твърд от шоколада с ниско съдържание на какаово мас-
ло. От шоколад с мека и гладка като кадифе консистенция 
ще се получи ганаш мек и гладък като кадифе. Най-важ-
ният критерий при избора на шоколад за приготвянето 
на ганаш е дали харесвате шоколада, когато го ядете без 
мярка. 

Производството на ганаш e сложен процес, отнема време 
и изисква голяма прецизност. Затова ние в Puratos разработи-
хме Cryst-o-fi l - пълнежна база с  фина структура, към която 
могат да се добавят най-различни съставки като сушени пло-
дове, ядки, бисквити, овкусители, ликьори и алкохол. И трите 
вида Cryst-o-fi l (млечен, черен и бял) съдържат минимум 50% 
белгийски шоклад. Липсата на транс-мастни киселини и кон-
серванти в продукта допринасят за здравословното клеймо 
на изделията ви. 

Cryst-o-fi l е с гладка,  кремообразна  текстура, удобен за 
работа и спестява ценно време. Подходящ е както за стопя-
ване, така и за избиване с миксер. Благодарение на  специал-
ната технология, по която се произвежда, вашите шоколадо-
ви торти и бонбони ще се отличават с изключителен вкус на 
истински белгийски шоколад. В същото време вие получавате 
гаранция за срок на годност на вашите изделия до 1 година, 
без да се налага да добавяте консерванти.

Пълнежна база Cryst-o-fi ll

тел. 076 67 00 71, 0887 66 56 31
info@puratos.bg
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Препоръки:
Ако покривате торта с ганаш, който ще бъде поставен 

в хладилник, преди да покриете се уверете, че тортата е 
студена. Това Ви гарантира, че ганашът няма да загуби 
блясъка си и няма да стане матов, докато е в хладилника. 

Почистете трохите от тортата и я поставете на реше-
теста/телена поставка. Сложете поставката върху листа 
за печене. По този начин, ако ганашът потече, той ще се 
стече върху листа за изпичане, който ще почистите лес-
но. С помощта на шпатула намажете тортата от всички 
страни с около 2 с.л. ганаш. По този начин прилепвате 
трохите и уплътнявате, така че тортата да има по-гладка 
повърхност. Поставете я за 5 минути в хладилника, за да 
се стегне покритието. Ако в ганаша има въздушни мехур-
чета или бучки, прецедете го. За да покриете добре, изси-
пете ганаша в средата на тортата. Разстелете с шпатулата 
и притискайте ганаша по всички страни, докато покриете 
изцяло, работете бързо. Ако са останали непокрити пет-
на, използвайте ганаша, който Ви е останал и намажете 
до гладка повърхност. Останалият неизползван ганаш 
можете да поставите в хладилник и когато се охлади да 
го използвате, за да приготвите трюфели. Можете и да го 
разбиете с електрически миксер или с тел за разбиване 
на яйца, за да го използвате за украса.

Продукти: 230 г средносладък или горчив шоколад, 
нарязан на малки парченца, 180 мл бита сметана, 2 с.л. (30 
грама) безсолно масло, 1 с.л. коняк или бренди (по жела-
ние).

Метод на работа: Нарежете шоколада в средноголя-
ма купа от неръждаем метал. Оставете го настрана. Затоп-
лете сметаната и маслото в средно голяма тенджера на 
средна температура докато кипне. Веднага залейте шо-
колада с горещата сметана и оставете сместа да престои 
5 минути. Разбъркайте с тел докато сместа стане гладка 
и ако желаете добавете ликьор. Това количество е доста-
тъчно за покриване на торта с 23 см диаметър.

Рецепта за Ганаш

С ганаш можете да направите и трюфели - малки шо-
коладови топки, които могат да бъдат оваляни в какао на 
прах, пудра захар или препечени нарязани ядки. Може-
те да оформите трюфелите с ръце или с  малка лъжичка. 
Уверете се, че шоколадовият ганаш е добре охладен, пре-
ди да оформите топките. Трюфелите могат да се оставят 
в хладилник за няколко седмици или да се замразят за 
няколко месеца. Те са вкусни и са чудесен начин да се из-
ползват “остатъците”.

ТРЮФЕЛИ



Ш
О

КО
Л

А
Д

CHOCOLATE22

Произведен е в Дубай и съчетава в себе си вкусовете и тра-
дициите на пустинята. Al Nassma Chocolate LLC (или на кратко Al 
Nassma, www.al-nasma.com) е първата компания в света, която 
реализира този вид шоколад. В края на 2008 г., на специално ор-
ганизирана пресконференция в Дубай, шоколадовите продукти 
са представени и на света.

В резултат на задълбочената работата на международен 
екип от експерти и търсене, продължило две години, е създа-
ден шоколад, който бързо  се превръща в предпочитан луксо-
зен продукт.  Поради тази причина компанията-производител 
много внимателно избира неговото име. Наименованието про-
изхожда  от езика на Емиратствата, на който Al Nassma означава 
сезонен бриз, очакван и  предпочитан от пътешествениците в 
пустинята. По аналогия, специалният шоколад се опитва да до-
несе полъх на свежест и изискан вкус на този, който го опита.

Неоспорими са неговите хранителни качества: камилското 
мляко съдържа желязо, калий и три пъти повече витамин С в 
сравнение с кравето мляко, но има по-малко захар, лактоза и 
мазнини. Освен като една от основните храни на бедуините, 
днес камилското мляко се препоръчва и при лечение на болести 
като диабет, рак, СПИН, хепатит C, сърдечна недостатъчност.

“Al Nassma е уникален продукт, който обединява духа на 
Арабия и Дубай.  Развитието на производството на този ексклу-
зивен шоколад беше педантично и избирахме най-рафини-
раните суровини, за да бъдем сигурни, че ще получим краен 
продукт с превъзходно качество” – споделя Martin Van Almsick, 
почитател на шоколада и бивш директор на известния Музей на 
шоколада в Кьолн. Той работи с австрийски и немски експерти, 
за да създаде един специален вкус, който да задоволи и най-до-
брите поз навачи. Със сигурност шоколадът Al Nassma е обеща-
ващ бранд за Обединените Арабски Емирства. Според послед-
ни изследвания, пазарът на шоколад в ОАЕ е твърде силен и се 
оценява на 41.6 млрд. долара. 

7 0 - г р а м о -
вите шоколадо-
ви блокчета се 
предлагат в пет 
различни вкуса: 
с деликатен вкус 
от местни под-
правки и мед; с 
фурми и мед; с ав-
стралийски орех* 
и портокал; със 
70% съдържание 
на какао и пълно-
маслено мляко. Освен това се предлагат и пралини с крем “араб-
ско кафе”, с лешници и с шам-фъстък. Разбира се, на най-голяма 
популярност се радват шоколадовите фигурки на камила, които 
се предлагат в изящна кутия, подредени в редичка като керван 
или като единични бройки от 130 до 730 г. 

* Австралийският орех (макадамия) е почти непознат у 
нас. В Хаваите има огромни плантации с него.Той е единствено-
то годно за ядене орехоплодно в този район на Земята, но става 
дума за костилка, а не за плод. По вкус напомня лешник. Име-
то си получава от фамилията на 
шотландския химик Джон Мак 
Адам,  култивирал  това диво-
растящо дърво, което дотогава 
е смятано за декоративно. Тъй 
като макадамиите се отделят  
трудно от кората, те са много 
скъпи. Аборигените наричат ма-
кадамията киноуал-киноуал. 

Награда “Оскар” и за шоколадите

Най-добрият шоколад в света? Той е италиански и е на занаятчийската фирма 
Amedei (в Тоскана), която с девет гласа грабна голямата награда “Golden Bean”. Призът, 
който се равнява на “Оскар” при шоколадите, се присъжда от Academy of Chocolate. В 
края на януари, след 4 дни на старателно и щателно преценяване от 25 съдии, избрани 
между най-добрите експерти в шоколадовия сектор, Amedei бе обявена за победител 
от 400 подбрани фирми.

Amedei, ръководена от фа-
милията Тасиери, получи още 
няколко награди: две златни 
за продуктиге “Porcelana” и 
“Toscano Black 70%”, сребърна – 

за “Toscano Black 63%” и бронзова – за “Toscano Black 66%”. Можете да се за-
познаете с продуктите на фирмата на нейния интернет-адрес (www.amedei.
com).

Academy of Chocolate стартира своята дейност на 15 юни 2005 г. в Лондон, 
за да насърчи производителите и да предизвика интерес към качествените 
и финно изработени продукти. Създател на Академията е Мартин Кристи.

Сред отличилите се фирми беше и Amano, намираща се в щата Юта, САЩ 
(www.amanochocolate.com). Наградата за най-добър шоколатиер в Англия 
отново бе присъдена на Улиям Кърли (www.williamcurley.co.uk). Академи-
ята присъди награди общо в 14 категории, като всички крайни продукти 
трябваше да съдържат естествени съставки, без изкуствени аромати и оцветители. За първи път тази година бе дадена награда и 
за най-добра опаковка.

На тези адреси можете да разгледате продукти на част от останалите наградени фирми: 
www.hotelchocolat.co.uk, www.aubergechocolat.co.uk, www.valrhona.com, www.paulayoung.co.uk, www.theochocolate.com, 
http://rococochocolates.com, www.debondt.it, www.chocolats-pralus.com, www.boojabooja.com

Шоколад с камилско мляко
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Според Христо Александров, собстве-
ник на сладкарска фирма “Александров” 
в София, трябва да успяваш поне малко 
да предвиждаш нещата, за да можеш да 
задържиш клиентите си. “Рецептата – 
повишаване на качеството и задържане 
на цените! Друг вариант няма, намаля-
ваш печалбата. По-добре да спечелиш 
малко, отколкото нищо”. 

Фирмата е създадена през 1994 г. и 
една от първите в частния сектор. Христо 
е завършил Техникума по туризъм в Бан-
кя и сладкарството е негова професия и 
призвание. Преди промените е работил 
в системата на “Балкантурист”, след ко-
ето решава да открие собствена фирма. 
“Има много “хляб” в този бизнес стига  
да знаеш как да го развиваш и откъде 
да изкараш пари” – споделя той. В нача-
лото започва сам, след това му помага и 
съпругата. Сега разчита и на своите деца, 
които се включват винаги с желание, ко-
гато имат възможност. Може би един от 
най-важните фактори за успеха на една 
семейна фирма е сплотеността в семей-
ството, разбирателството и помощта. “Аз 
също мога да си позволя да купя много 
неща, но преценявам. Предпочитам да 
инвестирам в производствената си 
база, в технологичното оборудване. Ние 
ползваме специализирана техника още 
от самото начало. Например всичко в 
цеха се мие в миялни машини, купихме 
конвектомати, спрейове за желета, 
пъл начки за кремове и всичко ново като 
оборудване. Това е само в полза на моя 

бизнес, защото ръчнният труд забавя много цикъла на работа и произ-
водителноста е ниска”. 

На много от колегите му би се сторил “неразумен” неговия оптимизъм в 
днешната ситуация, когато от всички страни ни залива медийна офанзива 
за разрастване на кризата. Наистина, може би в по-малките населени мес-
та, нещата са по-осезаеми, но всеки производител трябва да търси изход 
от тази ситуация.

“В последните две години имаше страхотен ръст в икономиката в 
сравнение със сега. Когато ти дават пари безконтролно и всеки тегли за-
еми, за каквото и да е, неминуемо се стига до днешното положение. Сега не-
щата влизат в някакви норми. По време на празници съм продавал огром-
ни количества торти, и въпреки че съм производител и от това печеля, 
за мен това не е нормално. Торта би трябвало да се купува по празничен 
повод - останалото е разхищение. 70-80% от българите купуват слад-
киши, което означава, че тези хора са осигурили всички останали храни-
телни продукти, за да си позволяват и десерта. И какво като е намаляла 
работата, нали не е спряла. Знаеш ли как да работиш и правилния подход 
към пазара няма страшно от кризата.  Според мен сега е моментът да се 
строи, защото преди цените на материалите не бяха актуални за наши-
ят бизнес. Проблемът е, че много колеги теглиха големи заеми и сега из-
питват затруднения. Когато се развиваш с такива темпове, неминуемо 
е в един момент нещата да се променят. В нашия цех сладкарите винаги 
работят, винаги са ангажирани и няма текучество на кадри. При мен ра-
ботят хора от 15 години, а проблемът с текучеството е резултат от 
ниското заплащане на труда. Между качество и цена трябва да се избере 
нещо средно, за да се продава. Ние сме фирма, която държи да има продаж-
би дори и с малка печалба. Аз зареждам големи супермаркети и ако един 
продукт не се купува веднага преминава в акция, намалява му се цената с 
поне 10% и той продължава да се купува, в същото време качеството се 
подобрява и след това, когато цената се върне на предишното ниво, той 
продължава да се купува по инерция поне още 6 месеца”. 

Оптимист съм: кризата ще ни 
подейства оздравително!
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Пазарът на хлебни изделия се развива в условия на 
много динамични промени. Докато в страните със сил-
на традиция в консумацията на хляб и хлебни изделия 
се наблюдава промяна в продуктовата гама и процес на 
концентрация на производството, то хлябът, сандвичи-
те и дребните сладкиши са все по-ценени от хора, които 
доскоро са се хранили с непшенични продукти. Напри-
мер в Азия все повече се увеличава броят на почитатели-
те на европейски хлебни изделия, което демонстрира, че 
световната глобализация на икономиката влияе и върху 
хлебопроизводството. От друга страна в европейските 
фурни вече се продават донъти, багелс, мъфини, безква-
сен хляб или арабски питки. Расте разпространението на 
типични традиционни продукти. В големите градове лес-
но могат да се намерят специални хлебни и сладкарски 
продукти, типични за отделните европейски страни. На 
iba 2009 в Дюселдорф интернационализацията на хлеб-
ния пазар ще бъде добре изразена – очаква се от 1000 
изложители – 50% да бъдат чуждестранни. 

Разбира се, пазарът регистрира не само засиления ин-
терес към традиционните продукти, но и други промени 
в предпочитанията на потребителите. В последните годи-
ни се забелязва обаче и спад на консумацията на хляб в 
къщи, в почти всички европейски страни. В същото вре-
ме се увеличава потреблението на хлебни изделия, във 
всичките им разновидности, навън. Причините за тези 
тенденции са от една страна все по-големият брой на до-
макинствата от един човек, за които традиционните изде-
лия не са от съществено значение, а така също удължено-
то работно и по-малко свободно време. Последствията от 
всичко това се усещат от хлебопроизводителите. Налице 
е увеличен интерес към различните видове закуски, по-

Iba 2009 – целият свят 
на хлебарите в услуга на 
хлебарите от целия свят

луфабрикати и продукти, които могат да заместят бързо 
обяда или вечерята. 

Тези тенденции естествено влияят на продажбите, за-
това производителите трябва да се съобразяват с тях – 
почти задължително е да се обособи поне малко място в 
пекарната или магазина, където да се продават различни 
видове сандвичи и закуски за бърза консумация. На iba 
2009 можете да намерите всички новости и в тази област.

В последните няколко години се появиха много де-
нонощни магазини, закусвални, фурни, които предлагат 
хлебни изделия за целодневна консумация, в компанията 
и на други подходящи хранителни стоки. 

От дълго време процесът на концентрация влияе и 
върху хлебопроизводството, създавайки все по-големи 
структури и компании. В този контекст влиянието на кон-
центрирането върху технологичния процес е неизбеж-
но, т.е. в този случай се налагат по-големи инвестиции в 
специфично оборудване и технологии. Въвеждането на 
информационните технологии (ИТ) в производството ще 
доведе до създаването на мрежа, която обединява всич-
ки дейности на предприятието, увеличавайки икономи-
ческите показатели и качеството на продуктите.

Iba 2009 ще предложи на посетителите точните офер-
ти и оптималните решения за фирми с различни обеми 
на производство, преминавайки през всичките му фази 
– обработка на тестото, контрол на ферментацията, тех-
нологии, оборудване и т.н. 

Официален представител за България:
Германо-българска 

индустриално-търговска камара
тел.: 02/816 30 30, Мичо Чипев






