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Уважаеми читатели, рекламодатели и почитатели на сп. “Кафе пауза...”, на първо 
място искам да ви благодаря, че се доверихте на мен, като на човек работил дълго 
време в този бранш, и второ, че приехте, четете и харесвате списанието, поне от 
отзивите, които получавам. Е, вероятно има и такива производители, според които 
няма какво да се прочете и научи, но аз смятам и винаги съм вярвала в това, че в едно 
професионално издание може да се намери поне една полезна информация.

Както знаете, списанието се разпространява безплатно и се надявам това да 
продължи и в бъдеще. Аз полагам много усилия, отделям много време на списанието, 
за да се получи един добър и четивен краен продукт. Смятам, че за една година спи-
санието претърпя развитие. Участва успешно на специализираното изложение БУЛ-
ПЕК, много международни изложения му се довериха като на сериозна специализирана 
медия. “Кафе пауза...” бе единственото българско списание, поканено официално от 
организаторите на специализираните изложения SIGEP в Римини и EUROPAIN в Париж, 
което е едно голямо признание за труда, който полагам.  

Радвам се, че списанието навършва първата си годинка в навечерието на един от 
най-светлите български празници Възкресение Христово, дълбоко свързан с нашите 
традиции, с печенето на ароматни козунаци и боядисването на шарени яйца.

Искам да пожелая на всички вас, на вашите семейства, на вашите екипи да бъдете 
здрави, да преодолявате трудностите с повече креативност и повече енергия, да се 
зареждате с оптимизъм и вяра в бъдещето!

Йорданка Найденова

“Кафе пауза...” навърши 1 годинка!
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Възкресение Христово е най-велик, тържествен и почитан в 
християнския свят празник, поради което е наречен Великден.

Според обичая след Великденското богослужение се благо-
славят червени яйца и козунаци.

Козунакът е приет от християните като ритуален продукт 
през първите години на 20-ти век. Думата “козунак” произлиза 
от гръцката дума “козана”, която означава “кукла”. В Русия се на-
рича “кулич” , но също така присъства и на великденската тра-
пеза в Чехия, Словакия, Австрия и други страни.

Козунакът представлява хлебно изделие със сравнително 
голяма маса (250-1000 г), висока хранителна стойност и много 
приятни вкусови качества.

Козуначеното тесто спада към обогатените теста. Приготвя 
се от брашно тип 500 с добавка на около 15% мазнина, 30% за-
хар, 20% яйчена маса, сол и 5-6% пресувана мая. Замесването 
на тестото се извършва с прясно мляко. Особеност на козуначе-
ното тесто е участието на голямо количество захар и мазнина, 
което налага използване на по-голямо количество пресувана 
мая в сравнение с тестата за другите хлебни изделия.

Класическа технология
Приготвянето на козуначеното тесто се извършва по двуфа-

зен способ, който включва :
Замесване на маяно тесто – приготвя се от брашно, мая, 

1/3 от количеството на млякото, с температура 28-30°С и втас-
ване 60 минути.

Замесване на главно тесто - към маяното тесто се приба-
вят: захарта, яйцата, останалото количество мляко, солта, поло-
вината от мазнината и аромат. Температурата на главното тесто 
трябва да бъде 30-31°С, като втасването продължава 60-90 мин., 
докато се удвои обема на тестото. По време на втасването тесто-
то се премесва еднократно.

Формирането на козунаците се извършва обикновено с 
включване на останалата мазнина. Оформят се различни плетки 
от отделни фитили тесто – тройка, четворка, обла плетка или 
плетка тип “костенурка”. След оплитането козунаците се поста-
вят в намазани с мазнина тави, където окончателно втасват при 
температура 32-34°С в продължение на 30-40 мин. В последната 
фаза на втасването, непосредствено преди изпичането им, ко-
зунаците внимателно се намазват с разбит жълтък и се поръс-
ват с кристална захар.

Козунаците се изпичат при температура 180-200°С в про-
дължение на 30-40 мин., в зависимост от масата им. Охлаждат 
се, след което се опаковат и транспортират.

Както се вижда от изложеното по-горе, козунаците се про-
извеждат по една богата рецептура, която включва значителен 
брой суровини и един сравнително сложен продължителен тех-
нологичен процес.

Технология за приготвяне на козунаци днес 
В съвременното хлебопроизводство, успешно се наложи из-

ползването на козуначен микс за проготвяне на козунаци. Това 
е едно улеснение за производителите, което им осигурява по-
стоянно и добро качество на готовите изделия.

В козуначения микс са включени всички съставки на рецеп-
турата с изключение на водата, пресуваната мая, брашното и 
мазнината, които се влагат допълнително.

Предимствата от използване на козуначен микс се изра-
зяват в следното:

• Сигурно и постоянно качество на готовите изделия
• Не се използват сурови яйца и по този начин се изключва 

възможността от заразяване със салмонела

• Обединяването на няколко суровини в една смес свежда 
до минимум евентуални субективни грешки (неточност в дози-
рането и др. пропуски).

• Разходите при производство на козунаци по класическата 
технология са по-високи в сравнение с тези при използване на 
микс “козуначен”.

• Възможност за производство на голямо разнообразие 
асортименти козунаци, от добавка на различни видове арома-
ти и пълнежи, които са стабилни и се запазват при изпичане на 
изделията.

• Готовите изделия запазват характерните си вкусови и аро-
матни качества, специфичната си средина „на конци”и приятно 
оцветената си хрупкава коричка.

Рецептура за работа с козуначен микс:
Суровини: 
Микс “козуначен” - 2,00 кг
Брашно тип 500 - 10,00 кг
Мазнина (маргарин или олио + свинска мас) - 0,8 кг
Пресувана мая - 0,5 кг
Вода - около 4,5 л
Аромати, стафиди, ядки - по желание лимонена или ванило-

ва есенции, стафиди, орехи.
Технология на приготвяне:
Време на замесване: 4 мин. на бавни обороти и 6 мин. на бър-

зи обороти
Температура на тестото: 30-32°С
Почивка на тестото: 10-20 мин.
Формиране: Тестото се разделя на малки късове, от които се 

Козунакът  -  великденска  традиция
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оформят „фитили” и се правят различни плетки на козунака.
Окончателна ферментация: около 60 мин. при 32-35°С
Изпичане: при температура 180°С без пара.
 
Използването на козуначен микс е едно улеснение за произ-

водителите на козунаци, като готовите изделия запазват харак-
терните си вкусови и ароматни качества. 

Козунакът е изделие с висока хранителна стойност (богат е 
на белтъчини, въглехидрати,мазнини), с различен външен вид 
(оформят се различни плетки от отделни фитили), с много прия-
тен сладък вкус и аромат.

Много често диетолозите препоръчват на хората, които ис-
кат да намалят теглото си, да ограничат консумацията на хлебни 
изделия и особено на козунак. Това мнение не е нищо повече 
от едно популярно погрешно схващане. Всъщност хлебните 
изделия са важна част от балансираната диета. Ето защо, хле-
бопроизводителите трябва да знаят хранителните предимства 
на произвежданите от тях изделия.

Препоръчителна 
дневна доза
за възрастен 

човек

Хранителна 
стойност
на 100 г 
козунак

% от препо-
ръчителна 

дневна доза в 
100 г козунак 

Енергия kcal 2000 296,6 15,0

Белтъчини 45,0 г 7,43 16,5

Въглехидрати 230,0 г 52,0 23,0

от които захари 90,0 г 17,0 19,0

Мазнини 70 г 5,7 8

При дневна консумация от 100 г козунак (3 средни по голе-
мина филии), това ще представлява едва 15% от необходимата 
дневна енергия, която за възрастни хора е 2000 kcal, 19% от не-
обходимото количество захари, което е 90,0 г и 8% от необходи-
мите мазнини, които са 70 г като препоръчителна дневна доза. 
 

Показаната хранителна стойност на козунака е важна за 
хората, за да осъзнаят правилно взаимовръзката между храна 
и здраве. Така потребителите получават важна информация за 
хранителните характеристики на козунака. 

Консултант: д-р инж. Магдалина Гаджева
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Макар че паят не е част от българската на-
ционална кухня, той има много почитатели и у 
нас. Още от дълбока древност продуктът е пред-
почитана храна, но за първи път думата „пай” се 
използва в Англия през 12 век. Според една ле-
генда кралица Елизабет І е направила собствено-
ръчно първия в световната кулинарна история 
черешов пай. 

Паят, пренесен в Америка от първите засел-
ници, се превръща в любима храна на жителите 
на новия континент. Той се консумира като ос-
новно ястие със солена плънка, а също и за де-
серт, комбиниран с ароматна чаша кафе.

У нас по-популярен е десертният вариант. Ма-
кар че можете да си го приготвите вкъщи, далеч 
по-бързо, лесно, удобно и вкусно е да си купите 
готов пай. За това се е погрижила марката „Бел-
ла”, която пусна на пазара два уникални вкуса от 
апетитното изделие – с крем брюле и болонезе. 

Пайовете са продължение на серията удобни 
продукти на марката. Тестото, от което са пригот-
вени, е на ензимна основа и гарантира мекота 
след изпичане за по-дълъг период от време. 

Дори не е нужно да размразявате продукти-
те, просто ги взимате от фризера в магазина или 
у дома и ги поставяте направо във фурната. Така 
спестявате време и усилия, а днес това е истин-
ски подарък.

Пай „Белла” – с крем брюле и болонезе



7

ПРОДАВА СЕ ЧИСТО НОВ ШОК ФРИЗЕР, модел "Мистрал" на холандската фирма КОМА (www.koma.com). Съче-
тание на ултрамодерна технология за възможно най-бързо охлаждане/замразяване и енергоспестяваща система. 
Лесен за почистване и изцяло съобразен с всички HACCP изисквания. Различни режими на програмиране в зави-
симост от нуждите. Подходящ за всякакви продукти. Може да се използва от полу-индустриални хлебоприозво-
дители, хотели, ресторанти и кетеринг фирми. Техническа информация: Вместимост: две колички (50x60x160cm), 
температурен режим: -35°С/+15°С, захранване: 415V-3 фазен-50Hz. Необходимо пространство за вграждане: висо-
чина 2400 мм, ширина 1660 мм, дълбочина 1360 мм. Цена 23 000 EURO.

За повече информация: 0888 800 655

„Да запазим традицията и да превър-
нем козунака в сладкиш, който ще се про-
дава целогодишно”.

„До традиционните рецепти и ви-
зии за козунака да представим на кли-
ентите си нови визии, вкусове, пълнежи 
и глазури за козунаци. Нека бъдем една 
крачка напред и по отношение на козу-
наците...” - това бяха тезите, които АЛМА 
ЛИБРЕ представи и разви пред повече от 
30 производители на козунаци от цялата 
страна. 

Основния продукт е сместа ЙОГО-
ФАЙН на немската фирма КОМПЛИТ. С 
тази сладка смес за маяни теста се произ-
веждат козунаци, немски гевреци, бриош, 
донъти, панетоне и др. Бързо производ-
ство, стабилни и отлични резултати. Аме-
рикански плодови овкусители ФРУТАЙС 
на R&H,  белгийските плодови пълнежи 
на БАКБЕЛ, готовия датски бадемов пъл-
неж ОДЕНБЕЙК на ОДЕНС, бадемовата 
марзипан АРТЕПАН на ПАМИ, шоколадо-
во-лешниковите и др. пълнежи за печива 
на ПАМИ, глазурите за козунаци АРТЕ-

Иновация при производство на козунак
„Серия хлеботворения”

ГУРМЕ и МУЛТИКРИМ, ядките и другите 
продукти  за производство на  козунаци 
от ново поколение, впечатлиха присъст-
ващите.

„Новото, винаги впечатлява, отбе-
лязоха лекторите на АЛМА ЛИБРЕ, впе-
чатлете вашите клиенти с нови идеи, 
нови рецепти, нови визии”. АЛМА ЛИБРЕ 
предлага продуктите си заедно с богати 
сладкарски идеи,  съобразени и разра-
ботени с възможностите и качествата 
на тези продукти. С други продукти тези 
идеи губят голяма част от стойността си. 
Не са вече оригинални.

Крайните продукти, които предлага 
като рецепти АЛМА ЛИБРЕ са достъпни 
за всеки потребител, но истинската цена 
на продукта се определя именно, когато 
потребителят, доволен от вкуса и визията 
потвърждава, че иска отново да закупи 
дадения козунак от конкретния обект. 

„Тогава екипът от производители на 
суровините, вносителите, сладкарите, 
продавачите в обекта ... сме успели” - от-
беляза Янис Лиолиос.
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Маргаринът е водно-маслена емулсия, която се състои от 
80-82% мазнина, а останалото е вода и други съставки. Маз-
нините използвани за производството на маргарин са 90% на 
растителна основа. В частност това са соевото, слънчогледо-
вото, памуковото, палмовото, палмоядреното и кокосовото 
масло. Животинските мазнини като свинската мас, рибеното и 
китовото масло се използват, но в много малко количество. За 
производството на маргарини са необходими повече твърди 
мазнини отколкото масла (мазнини, които са течни при стайна 
температура). Растителните масла се получават чрез пресоване 
и екстракция (отделяне посредством разтворител на мазнини). 

В допълнение към различните раличните масла и мазнини 
маргаринът съдържа следните съставки: вода или обезмаслено 
мляко, витамини (А и Д), каротен, сол (3%), лецитин (0.2%), суро-
ватка, растителни моно- и диглицериди, ароматизатори.  

Производственият процес при маргарина включва: 
- смесване на маслената фаза - маслата, мазнините, разтво-

римите мазнини, витамините, каротена, лецитина се смесват 
като се загряват постепенно;

- смесване на водната фаза - солта, и другите съставки се 
разтварят във вода или обезмаслено мляко;

- емулгиране - маслената и водната фаза се емулгират чрез 
разбъркване в „бърз охладител”;

- охлаждане и смесване - по време на емулгиращия процес 
емулсията се охлажда и полученият маргарин се изтласква от 
охладителя.

Производителите на маргарин предлагат за хлебопро-
извоството специални видове в зависимост от тяхната упо-
треба:

- Маргарин за печене
- Маргарин за разточване
- Оцветени и неоцветени маргарини
Маргаринът за печене е приспособен към условията на тес-

тото по време на неговата ферментация. Специалните изисква-
ния към маргарина за печене са:

- Температурата на разтопяване - трябва да е по-висока от 
температурата по време на ферментация на тестото. По този на-
чин мазнината запазва своята пластичност и не оказва влияние 
върху неговата стабилност.

- Консистенцията трябва да е гладка, мека и мазна – по 
този начин теста с по-голямо маслено съдържание да запазват 
своята консистенция и стабилност по време на ферментацията.

- Трябва да запазват своята консистенция гладка и стабил-
на, когато се съхраняват на хладно място - маргаринът не е не-
обходимо да се изважда часове преди да се вложи в тестото.

- Трябва да са пластични - по този начин по-лесно могат да 
се получат желаните характеристики на тестото, обема и струк-
турата на крайния продукт.

Маргарините за печене са еднакво подходящи за произ-
водство и на сладкиши от маслено тесто. Същевременно за 
направата на сметани и теста за разточване, маргаринът е по-
подходящ в сравнение с чистите мазнини, защото производи-
телят може да нагласи консистенцията специално за крайната 
употреба.

Маргаринът запазва своите качества до 10 седмици когато 
се съхранява при температури под 16°С

Превод от „Baking”, 2008

Маргарин – производство и приложение в 
хлебопроизводството



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 Standart:
- Може да се използва директно в производството, като се 

вземе проба от тесто от производствената линия и се тества с 
Mixolab

- Нови протоколи за анализ на: убодена пшеница, грис и 
ориз

- Персонализация на протоколите и разширяване на въз-
можностите, като работа с постоянна хидратация или постоян-
на консистенция; промяна на скоростта; промяна на температу-
рата; добавяне на течност

Mixolab Profi ler:
- Създаване на собствени профили
- Персонализиране на Mixolab Guide
- Автоматично търсене на най-близкия на вашето браш-

но профил

На изложението EUROPAIN в Париж фирма “CHOPIN Technologies” 
представи нови възможности на част от своите апарати за анализ

С Infraneo и Infraneo Junier управлявате 
ефикасно всички етапи 

от входа до изхода на вашата мелница

Infraneo®
Апарат за анализ на пшеница, брашно, трици и смески - за по-малко от 10 секунди!

Infraneo® може да намери приложение в:
- силозните стопанства – може да се оптимизира подготов-

ката на пшеницата (задължителен етап по отношение на ранде-
мана и качеството на брашното), да се контролира влагата на 
пшеницата. Анализите с Infraneo® на цели зърна, без предва-
рително смилане, позволяват да се запази целостта на цялата 
извадка – влага, протеини и мокър глутен (във финалното раз-
пределяне на пшеницата в силозите и приготвянето на смеси от 
пшеница), специфично тегло и оценка на параметър “W”.

- мелниците – може да се контролира процесът на смила-
не, анализирайки произвежданите брашна (протеини, влага, 
пепелно съдържание...); осигурава постоянно качество на про-
извежданите брашна и ограничава броя на дългите анализи 
(необходими вече само при съмнителни проби).

Производителите имат възможност да подобрят и развият 
нови калибровки, благодарение на гъвкавостта на калибров-
ката PLS и съдействието от страна на приложната лаборатория 
на CHOPIN Technologies. Последните калибровки от 09.07.2009 г. 
вече са на разположение и те могат да бъдат актуализирани във 
всички налични  апарати. 

Благодарение на уникално интегрираната система SAM (са-
мостоятелно регулиране на монохронометъра), всеки път, кога-
то се включи апарата се повишава надеждността и стабилността 
на резултатите в цялата работа на устройството! Поддръжката 
на Infraneo® е опростена, благодарение на тази система, която 
позволява, в случай на нужда, ползвателите сами да сменят лам-
пата.
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Специализирана литература

Специализирана литература

• СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС (организиране и функцио-
ниране на сладкарската работилница) – формат А4, 446 стр. -  цена 
44.70 лв. с ДДС

• СЛАДКАРСТВО – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ШОКОЛАДЪТ – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕ – формат А5 – 

цена 9 лв. с ДДС
• РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ 

ИЗДЕЛИЯ (суровини, рецептури, технологии) – формат А5, 256 
стр. – цена 18 лв. с ДДС

За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. 
Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

КУЛИНАРЕН РЕЧНИК 
НА 6 ЕЗИКА 
– български, немски, френ-
ски, английски, италиански, 
испански – формат А5, 288 
стр., цена 23 лв. с ДДС.

КЕТЕРИНГЪТ – ОРГАНИЗИРА-
НЕ И УПРАВЛЕНИЕ (планиране 
и организиране, оборудване и 
инструменти, меню, изгражда-
не на имидж, ценообразуване 
и др.) – формат А4, 248 стр., 
цена 23,90 лв. с ДДС.

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

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

ФРЕНСКИ ДОМАШНИ 
СЛАДКИШИ 
луксозно издание с твърди корици 
(на френски език) - 128 стр. с рецеп-
ти за лесни домашни сладкиши – 
формат А4, цена 65 лв. с ДДС.
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“Захарната къщичка”  в София 
изпълнява всички ваши желания

Приказната “Захарна къщичка”  
ви очаква 

на ул. “Цар Иван Асен II” №12
тел. 02/944 68 55

e-mail: pchela_97@abv.bg
www.pchela-bg.net 

Приказният бутик се нами-
ра на ул. Цар Иван Асен II и ако 
прекалено бързате може и да 
го подминете, защото е малко 
помещение, което обаче е съ-
брало в себе си много уют, про-
фесионализъм и въображение. 
До него се намира и сладкарни-
ца “Пчела”.

“Захарната къщичка” е проект на ве-
ригата-сладкарница “Пчела” и е открита 
през юни 2008 г. - малък бутик за поръч-
кови торти, захарни фигури и шоколад, 
чието мото „Имало едно време една За-
харна къщичка, която изпълнявала всич-
ки Ваши желания” е в основата на закупу-
ването през същата година на още един 
цех за производство на широка гама от 
продукти – празнични и бутикови торти, 
пасти, сиропирани сладкиши и шоколад.

Собствениците в желанието си за ра-
бота и осъществяване на идеите си пре-
именуват преди 16 години старата слад-
карница ,,Пчела” в сладкарница ,,Коко”. 
Не след дълго се убеждават, че акo искат 
да успеят, трябва да върнат старите кли-
енти-почитатели на традиционната бъл-
гарска сладкарница с известната в цяла 
София наливна боза, сочните толумбички 
и вкусни сладкиши. Освен голямото раз-
нообразие от торти и сладкиши, в слад-
карница “Пчела” могат да се намерят и 
диабетични торти. 

Едно от важните условия за успешно 
развитие на фирмата и привличането на 
нови клиенти е желанието на собствени-
ците да се придържат към българските 
традиции в сладкарството. 

Не на последно място, трябва да спо-
менем екипа от хора, който допринася 
много за успешното изпълнение на всич-
ки поставени цели в „Пчела”. 

Фирмата винаги се е стремяла да бъде 
привлекателен работодател за всички. 
Тук работят повече от петдесет служите-
ли, които използват целия си потенциал и 
компетенции във всеки етап от веригата 
(производство, обслужване, дистрибу-
ция и т.н.). Проявените лоялност и профе-
сионализъм не остават незабелязани от 
ръководството на фирмата и от клиенти-
те, за задоволяването на чиито вкусове и 
потребности се работи неуморно.

За Великден “Захарната къщичка” 
е подготвила много лакомства за малки 
и големи. Всевъзможни размери шоко-
ладови яйца, зайчета, агънца, пиленца... 
Можете да зарадвате своите приятели 
с букети от захарни цветя или пролетни 
торти. За да бъдете оригинални, в “Захар-
ната къщичка” могат да направят за вас и 
уникална захарна картичка, с предложе-
на от вас тематика. С една дума... те из-
пълняват вашите желания!
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Представяме две рецепти за класически френски макарон от книгата “Моите тайни за макарон” 
на Стефан Гласие. Той е обявен за най-добрия сладкар на Франция за 2000 г. Бил е водач на отбора 
на Франция на Световния шампионат по сладкарство през 2006 г. Автор е на професионални книги 
и преподава в най-големите училища по сладкарство. Посланик на френското сладкарство по све-
та. Пътува и преподава в чужбина. Ръководи 3 предприятия с различна насоченост – сладкарски 
бутик, фирма за обучение и издателство “SGP Saveurs”. 

Книгата на Стефан Гласие може да поръчате на телефона на сп. “Кафе пауза...” – 0884 673 836

Необходими продукти:
За макароните: 7 белтъка (200 г), 50 г пудра захар, 1 к. л. ли-

монов сок, 7 до 8 капки жълт оцветител, 450 г кристална захар, 
250 г бадемово брашно, щипка сол.

За крема: 100 г варен ананас, 250 г 50%-тово бадемово тес-
то, 90 г масло, 2 с. л. ром.

Начин на приготвяне: 
В голяма купа разбийте белтъците с пудрата захар, солта и 

сока от лимона, докато се получи твърд сняг. Добавете жълтия 
оцветител. Смесете предварително пресятото бадемово браш-
но с кристалната захар и ги изсипете върху разбитите белтъци. 
Бъркайте с шпатула, докато се получи мека и блестяща смес.

Напълнете един пош със сместа за макарони. Поставете хар-
тия за печене или фолио върху тавата за печене. Оформете топ-
чета с размер 7 см диаметър или 3 до 4 см, в зависимост от това 
дали искате да правите големи или малки макарони. Оставете 
да почиват  на стайна температура за около 20 мин. Печете във 
фурна при 150°С - 12 мин. за малките и 20-22 мин. за големите 
макарони. Извадете от фурната и оставете макароните да изсти-
нат. Когато печете върху фолио, за по-бързо изстиване, може да 
сипете малко вода под него.

Начин на приготвяне на крема: 
Нарежете ананаса на ситно. Разбийте с миксер ананаса, ба-

демовото брашно, размекнатото масло и рома. Напълнете един 
пош, гарнирайте макароните и ги залепете две по две.

Необходими продукти:
За макароните: 7 белтъка (200 г), 50 г пудра захар, 1 к. л. 

лимонов сок, 5 капки червен оцветител, 450 г кристална захар, 
250 г бадемово брашно, 30 г горчиво какао на прах, щипка сол.

За крема: 250 мл течна сметана, 1 с.л. мед, 200 г черен шо-
колад 70%, 30 г масло.

Начин на приготвяне: 
В голяма купа разбийте белтъците с пудрата захар, солта и 

сока от лимона, докато се получи твърд сняг. Добавете черве-
ния оцветител. Смесете предварително пресятото бадемово 
брашно с кристалната захар и какаото и ги изсипете върху раз-
битите белтъци. Бъркайте с шпатула, докато се се получи мека 
и блестяща смес.

Напълнете един пош със сместа за макарони. Поставете хар-
тия за печене или фолио върху тавата за печене. Оформете топ-
чета с размер 7 см диаметър или 3 до 4 см, в зависимост от това 
дали искате да правите големи или малки макарони. Оставете 
да почиват за около 20 мин. на стайна температура. Печете във 
фурна при 150°С -12 мин. за малките и 20-22 мин. за големите 
макарони. Извадете от фурната и оставете макароните да изсти-
нат. Когато печете върху фолио, за по-бързо изстиване, може да 
сипете малко вода под него.

Начин на приготвяне на крема:
В съд сложете да заври сметаната с меда и добавете пред-

варително настъргания шоколад. Разбъркайте внимателно и 
добавете нарязаното на малки парченца масло.  Оставете да 
изстине. Напълнете един пош, гарнирайте макароните и ги за-
лепете две по две.

Макарон с шоколад

Макарон с ром и ананас
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Посещението бе организирано със съдействието на г-н Бер-
тран Гардер, представител на изложението EUROPAIN за Бълга-
рия. Малката и сплотена група на сп. “Кафе пауза...” имаше въз-
можността да се запознае отблизо с така нашумелия вече и в 
България френски макарон. Тук трябва да благодарим на г-жа 
Мария Попова от фирма “Астел”, която беше нашия професио-
нален преводач в тънкостите на макарона. 

Главният сладкар на “Acide Macaron”  Джонатан Бло ни по-
среща в своя бутик, за да ни покаже неговата гама от макарони: 
оригинални вкусове и абсолютно нови, с различно виждане, за-
щото той е създал една гама с кисели вкусове!

Кисел Макарон, както се казва и фирмата, е напълно ино-
вационна, перфектна концепция в областта на производство 
на макарони в Париж. Изразява се в точното дозиране между 
сладко и кисело, за да се получи един уникален вкус, благода-
рение на това, че се изработват с аромати от плодове и кори, 
което позволява да изпъкне киселинността в един сладък ма-
карон. Бутикът предлага и един напълно кисел макарон на база 
цитрусова киселина и плодове. Киселото и сладкото се сливат 
хармонично в устата! 

Освен постоянната гама, всяка седмица тук може да нами-
рате един нов продукт -  “макаронът на седмицата”, който ще 
ви накара да откривате нови и нови вкусове и да се връщате в 
бутика.  

Джонатан Бло работи само с най-добрите и качествени про-
дукти, които могат да  ви накарат да пътувате около света чрез 
неговите макарони. “Една хапка за експлозия на вкусовете в ус-
тата”. 

Бутикът има и своя собствена концепция за предлагане на 
изделията. Всички макарони се продават в кутии с лазерно по-
критие, които могат да издържат в хладилник и фризер, с храни-
телна хартия отвътре. Те наистина са представителни и могат да 
бъдат истински подарък за всеки. Кутията и специалната книж-
на торбичка придават луксозния вид на тази покупка.  

Ателието е отделено от магазина само от стъклена врата. 
Можете да видите директно, как работят сладкарите! Без да се 
забравя противоречието между света на улицата и лукса, под-
чертан от огромните графити, които украсяват белите стени 
на сладкарницата. След като е била създадена основната гама, 
всеки макарон е бил свързван с дадена известна личност от 
творческите среди, на която той подхождал заради вкусовете 
и темперамента, и която предпочитала този макарон. Всеки 
макарон, т.е. 11 са взели името на един човек, с когото той се 
свързва и неговият портрет е окачен на стената на бутика, с из-
ключение на един, “анонимният макарон”, който още търси своя 
кръстник! 

За повече информация моете да посетите сайта на бутика: 
www.acidemacaron.com

В един бутик за макарон в Париж



Необходими продукти: 
1000 г Патис Макарон
200 г гореща вода (45 до 50°С)*
оцветител по избор
* при използване на течен оцветител, извадете количеството 
на оцветителя от водата.
Начин на приготвяне:
· Разбърквайте сместа в продължение на 4 мин, с плоска бъркалка 
на висока скорост.
· Шприцовайте върху силиконово килимче (препоръчително) или 
готварска хартия.
· Подова пещ: 150°С – 20 до 25 мин. на отворена клапа
Конвектомат: 135°С – около 20 мин. на отворена клапа
· Охладете макароните и ги гарнирайте с пълнеж по избор.

Приготвяне на МАКАРОН

Пълнежи за Макарон:
Пълнежи с луксозна паста Дели:
Дели Лимон / Карамел – 800 г
Сметана Силкпак – 100 г
Белко бял дропс – 150 г
Пригответе ганаш от белия шоколад и сметаната (загрейте сметаната до кипване и разтопете в нея шоколада). 
След това добавете Дели пастата.

Бадемов пълнеж: 
Аржента Крем – 350 г
Марципан (Катания) – 650 г
Размекнете маргарина и загрейте леко марципана. Добавете малко по малко маргарина към марципана.

Овкусен бадемов пълнеж:
Към същата рецепта, добавете 50 г Classic (Мока, Портокал, Маракуя, Манго...) 
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Тръгвайки от класическото великденско яйце, Анто-
нио Ле Розе го трансформира в многообразни обекти, 
между фантазията и реалността.

Шоколадовото яйце се превръща в телце на дете с 
дълги ръчички и спирали, също от шоколад. За глава из-
ползва шоколадови сфери залепени за върха на яйцето

Половин яйце се трансформира в анимирана прахо-
смукачка, декорирана с боядисани в различни цветове 
шоколадови цветя...

За тази разработка мислех за “Palio di Siena” – споде-
ля Антонио. Върху половин яйце поставих два шоколадо-
ви коня и репродукция на дворец, намиращ се на “Palazzo 
del Campo” като използвах натурален, млечен и бял шо-
колад.

Трансформацията на шоколадовото яйце
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Трансформациите на шоколадово-
то яйце дават възможност дори да се 
разкаже вкусно приказка ... например 
“Вълшебникът от Оз”.
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са много различни и вкусни.
Козунакът с немския микс “ЙОГОФАЙН”, който фирма “АЛМА 

ЛИБРЕ” представи и на презентация в Консултанския си център 
през март, бе определен като “вкусен, много близо до българска-
та традиция и едновременно с това - една крачка напред”.

На втория ден на посещението, на 06.03.2010 г., презен-
тациите на “АЛМА ЛИБРЕ” продължиха по групи  пред щан-
довета на фирмите “KODA” и “SUGART”. 

На щанда на “KODA” гръцкия сладкар Ламброс Скуликас 
представи печива с американските смеси “РИЧКРЕМ КЕЙК”. 

Дегустираха се над 10 различни виенски сладкиши от серията 
„виенезуари”, както и от серията „американски сладкиши” като 
донати, кукис, мъфини и други.

От присъстващите български фирми, които вече работят 
със сместа “РИЧКРЕМ КЕЙК”, Татяна Нуриева от Пазарджик, уп-
равител на “Захарната къща” сподели, че: „...с тази смес бързо и 
безгрешно се правят чудеса, които осигуряват допълнителен 
оборот за всеки обект”.

От серията „солени хлеботворения” гризините ентусиази-
раха клиенти от Пловдив, Пазарджик, Монтана, Бургас и Видин 
които решиха веднага да започнат производство.

Пред щанда на SUGART, по ръководство на г-н Салагянис, 

Това стана по инициатива на фирма “Алма Либре”, която ор-
ганизира за свои клиенти работно посещение на изложението 
на 5 и 6 март, с подкрепата на Гръцката федерация на хлебопро-
изводителите и организаторите от HELEXPO. 

Първата презентация за българската група бе на щанда 
на фирма „Стелиос Канакис”. Няколко бяха основните акценти: 

- Бутиково произведения сладолед е неразделна част от 
сладкарството и осигурява допълнителен оборот в обекта.

- Презентаторът Георгиос Косиучук откри малки тайни за 
успешното производство и предлагане на сладоледа, докато 
участниците дегустираха. Над 25 различни вкусове, произведе-
ни с продуктите на италианската фирма “ФАБРИ” ентусиазираха 
гостите.

- Производство на “Топъл сладолед”. Това са замразени торти 
и сладкиши, сладоледени торти и мини сладоледки, произведе-
ни много бързо без да е необходимо специално технологично 
оборудване за производство на сладолед. Магическите продук-
ти бяха на френската фирма “Еле вир”. Замразените сладкиши 
като профитероли, торти ванилия, ягода, чизкейк, браунис ФЕ-
РЕРО и други впечатлиха всички присъстващи.

- Сладки печива. Към познатите на клиентите на фирма 
“АЛМА ЛИБРЕ” печива от сериите “Виенезуари” и “американски 
сладкиши”, се добавиха нови рецепти като “млечна баница”, “ба-
ница с кисело мляко” и “чизкейк”. Хапките “финансие” с оденвейк 

150 български производители посетиха
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Бойко Владимиров, демонстраторът на АЛМА ЛИБРЕ Консул-
тански център направи подробна презентация за оформяне на 
детски и сватбени торти.

Предимствата на захарните плаки спрямо вафлените впе-
четлиха гостите. Клиентка на АЛМА ЛИБРЕ от София искрено 
обяви, че: „...вече, работейки със захарните плаки на ШУГАРТ, де-
цата доволни консумират захарната глазура отгоре, .... преди, 
когато работехме с вафлени плаки, децата молеха майките си 
да махнат хартията отгоре...” 

Гостите, ентусиазирани от всичките представени продукти 
питаха откъде могат да се снабдят с рецепти и продукти за тях-
ното производство. Търговците на АЛМА ЛИБРЕ обявиха, че се 
подготвят пет проекта с нови рецептурници за 2010 година. На 
въпроса от гостите, че, „... сигурно тези продукти ще бъдат мно-
го скъпи” президентът на АЛМА ЛИБРЕ Янис Лиолиос отговори, 
че: „...всичките крайни рецепти, които предлагаме са ДОСТЪП-
НИ за българския потребител и, че цената на един продукт НЕ 
Е САМО СЧЕТОВОДНА ВЕЛИЧИНА. Цената на един продукт, се оп-
ределя от възможността, която крие в себе си да предизвиква 
отново покупка от клиента.”

Втория ден на работното посещение в Солун завърши с 
гостуване във фабриката на “TORRE-COOPERLAT”, произво-
дител на сметаната “HOPLA”. След кратка презентация на TORRE-
COOPERLAT и възможностите, които се крият в 24 фабрики в 
Италия и Гърция, присъстващи в тази коооперация,  г-н Глат-
зунис изрази дълбокото си удоволствие за съвместната рабо-
та с АЛМА ЛИБРЕ през последните 15 години. Бе направена и 
малка, но изключително съдържателна презентация на кафе-
то “ПАСКУЧИ”, което отскоро е включено в гамата от продукти 
на “TORRE-COOPERLAT” и вече се предлага и от “АЛМА ЛИБРЕ”. 
Гостите имаха възможност на групи да видят производствения 
процес на опаковане на замразени зеленчуци и производство-
то на сладоледа HOPLA. 

Пътуване в света на 
професионализма!

Списание “Кафе пауза...” и фирма “JP Media” ви предла-
гат няколко дни на неповторимо изживяване през април, 
потапяйки се в атмосферата на Виена и докосвайки се до 
професионализма на най-известните майстори-сладкари в 
австрийската столица. Пътешествието в света на професи-
онализма ще продължи с посещение на специализираното 
изложение по хлебарство и сладкарство OBA&OKONDA във 
Велс от 24 до 27 април, както и посещение на “Дома на хля-
ба” на фирма Backaldrin в Астен. 

Програма на пътуването:
23 април – Отпътуване от София за Виена. Обиколка на Виена и 

посещение на двореца Шонбрун. Отпътуване за Линц. Нощувка.
24 април – Трансфер до Велс и обратно за посещение на изло-

жението OBA&OKONDA diegenuss.  Нощувка в Линц.
25 април – Трансфер до Астен за посещение на “Дома на хляба” 

на фирма Backaldrin и представяне на продуктите и технологиите на 
фирмата. Заминаване за  Виена. Нощувка.

26 април – Обиколка на виенски сладкарници и цехове за раз-
глеждането им. Програма по желание. Нощувка.

27 април – Трансфер до летището във Виена и отпътуване за 
София.

Пакетна цена: 500 евро (цената е валидна при запис-
ване до 18 март).

След тази дата цената може да се оскъпи поради промяна в це-
ната на самолетния билет!

Цената включва: Самолетни билети и летищни такси в двете 
посоки, трансфер летище във Виена – двореца Шонбрун – хотел в 
Линц, трансфер Линц – изложението във Велс – Линц, трансфер Линц 
– Астен – Виена - летище, обзорна автобусна обиколка на Виена, две 
нощувки със закуски в двойна стая във Виена и две нощувки със за-
куски в Линц, вход за изложението OBA&OKONDA diegenuss във Велс, 
застраховка „Медицински разходи” по време на пътуването.

За контакти:
JP Media Ltd, тел: 02/ 987 76 50, e-mail: jpmedia@abv.bg
София 1000,  ул “Хан Аспарух” № 37
сп. “Кафе пауза...” – 0884 673 836 – Йорданка Найденова

Пътуването се осъществява с любезното 
съдействие на Backaldrin – България!
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Така може да се характеризира на-
кратко организираното от сп. “Кафе па-
уза...” и JP Media посещение на между-
народното специализирано изложение 
EUROPAIN& INTERSUC в Париж, което се 
проведе от 6 до 10 март. Участваха 642 
фирми-изложители в седем сектора: за-
наятчийско хлебарство, индустриално 
хлебарство, занаятчийско и индустриал-
но сладкарство, шоколад и бонбони, сла-
долед, оборудване за магазини, професи-
онални училища.

За първи път тази година бяха обосо-
бени два международни павилиона на 
Турция и Бразилия. 

Изложенията отделят изключително 
внимание на иновативните продукти и 
оборудване в бранша и по този поводе са 
учредени и две награди:

EUROPAIN Trophies
През 2008 г. 65% от посетителите са 

заявили, че идват на изложението имен-
но заради  иновативни продукти и обо-
рудване. В този се сектор се показват как-
то реални продукти и оборудване, така и 
проекти. 

INTERSUC Blue Ribbons е другата 
награда, която се връчва за иновативни 
методи за обучение, нови продукти и 
суровини в сферата на сладкарството и 
шоколада. 

Какво още видяхме на EUROPAIN & 
INTERSUC?

• Експертите на шоколада - най-нови-
те техники и рецепти

• Международния конкурс „Изкуство-
то на захарните изделия”- едно изклю-
чително съревнование, три дни - 21 часа 
състезания със смесени отбори (мъж/ 
жена - по двама кандидата в отбор) от 
цял свят около една цел - изкуството на 
сладкишите.

• Състезание за Купата по хлебарство, 
в която участваха 24 кандидата в три 
категории – хляб, виенски кифлички и 
кроасани и арт изделие. От тях бяха но-
минирани 8 души, които се състезаваха 
за голямата награда. 

• Улицата на специализираните учи-
лища - 25 училища представиха интерес-
ни техники и демонстрации

• Национална купа на Франция за 
специализираните училищата - това бе 
второто издание на конкурса, в което 
вземаха участие учениците от френските 
училища по хлебарство и сладкарство. Те 
се конкурираха в отбори от по 3-ма чове-
ка на едно и също ниво, в които трябва да 
има поне по едно момиче. 

• Международна купа по готварство 
– конкурсът се проведе за първи път със 

Три дни с много впечатления
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съдействието на Съюза на френските гот-
вачи, чиито две главни цели са да напра-
вят популярен своя занаят и да утвърдят 
техниките на френското кулинарно на-
следство. 

• Първа европейска купа за приготвя-
не на пица – в два от дните на изложени-
ето се организира конкурс- един хлебар 
или един пицар, заедно с един майстор- 
готвач трябваше да приготвят най-добра-
та пица.

Нашите впечатления
Без да проявявам излишна нескром-

ност, сп. “Кафе пауза...” отново беше един-
ствената българска медия, поканена офи-
циално от организаторите на EUROPAIN 
& INTERSUC и лично от Директора на из-
ложението г-н Жан-Пол БРУТИН да при-
съства на организираната от него гала-
вечеря в Музея на изкуствата “Musée des 
Arts Forains - Les Pavillons de Bercy”. Искам 
да благодаря на цялата група за това, че 
бяхме изключително сплотени, ентусиа-
зирани и се забавлявахме през цялото 
време.

Пътуването ни до Париж се осъществи 
и със съдействието на г-н Бертран Гардер 
и неговия екип от Промосалон-България, 
които са официалните представители на 
EUROPAIN, на които също искам да благо-
даря и се надявам да продължим успеш-
ното ни сътрудничество.

Със стъпването ни френска земя про-
грамата ни започна на “eкс”. Почти ведна-
га  след настаняването в хотела, ни очак-
ваха в бутика за френски макарон “Acide 
Macaron”, който вече представихме на 
предишните страници. След това ни оста-
на време за разходка по Сена с корабче, 
въпреки студеното време и вятъра. Раз-
ходката приключи с прекрасната гледка 
към осветената Айфелова кула.

През втория ден на престоя ни имах-
ме много ползотворна програма на из-
ложението. Смятам, че всеки от групата 
успя да намери нови идеи, продукти и 
иновации в своята област. В 14 часа се 
проведе специална демонстрация за 
българската група на щанда на фирма 
Chopin Technologie (с преставител за 
България - фирма “Астел”), която след 
това продължи в зала за семинари и бяха 
представени едни от най-популярните 
лабораторни апарати за анализ на зърно 
и брашно. Междувременно успяхме да се 
видим и с други българи, които посеща-
ваха изложението самостоятелно.

Третият ден отделихме на самия Па-
риж, което, както разбирате, е крайно 
недостатъчно. Но ние се спуснахме в над-
превара с времето и успяхме да видим 
много неща. Вечерта, за по-голяма част 
от групата, приключи в приказната атмос-
фера на Мулен Руж.  

Йорданка Найденова

Спомен от гала-вечерята с 

директора на EUROPAIN г-н Жан-

Пол Брутин (на снимката горе) 

и с г-н Бертран Гардер, управи-

тел на Промосалон-България 

-  официален представител на 

изложението.
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д-р инж. Илия Иванов

Започвам веднага с въведението, че EUROPAN 2010 оправда 
очакванията ми за световен пазар на продукти, техника и идеи. 
Още повече като специалист станах свидетел на един уникален 
синтез между модерното хлебопроизводство и традиционализ-
ма в хлебопекарския занаят. 

Оценявам, че EUROPAN 2010 ми предложи възможността да 
се направи една реална равносметка на 30-годишния ми опит в 
хлебопекарната индустрия - да погледна назад във времето за 
натрупаните ми знания, но и да видя най-актуалните перспекти-
ви за развитие на технологиите и техниката при производство-
то на хлебни  и сладкарски изделия.   

За мен EUROPAN 2010 е една огромна световна борса, на 
която идват посетители  с ясното намерение за иновационни 
решения. И в това безспорно имах възможноста лично да се 
убедя след като се докоснах и убедих в качествата на изложе-
ните продукти и в професионализма  на световноизвестните 
фирми-изложители. 

Много съществен момент е, че бе отделено изключително 
внимание на иновативните продукти и оборудване, като за цел-
та имаше отделен павилион, където се провеждаха състезания 
за иновативни нови продуксти, технологии, оборудване и мето-
ди за обучение.

Друг специфичен момент бе, че на това издание на изло-
жението, най-вероятно заради икономическата криза, големи-
те фирми в областа на хлебопроизводтвото бяха представени 
от тяхните дистрибутори във Франция като Puratos - Франция, 
Ireks - Франция, Bake Mark - Франция и др. Това естествено не 
намали тежеста на изложението, защото мотото на EUROPAIN  
бе иновационни продукти  в областта на хлебопроизводството, 
като еко хлебни продукти  и хлебни продуктите за здравослов-
но хранене на основата специални тъмни непшенични брашна. 

С тези продукти Европейските държави все повече се задъл-
бочават в търсенето на нови суровини за хлебни здравословни 

продукти, докато у нас основните тъмни брашна са изключител-
но на пшенична основа и още повече, че тяхния дял не надхвър-
ля 20% от общото производство на брашна у нас.

Искам да изказа своята благодарност за отделеното внима-
ние от страна на фирма „Chopin Technologies” , която ни предос-
тави възможността да се докоснем до най-новите иновативни 
уреди за анализ в мелниците и хлебопроизводството. Не мога да 
не сподоля моите възхищения от един уникален за пазара уред 
МIXOLAB – уред, който съчетава възможността за предоставяне 
на данни за 6 различни основни анализа. В икономически ас-
пект този уред също стои добре, защото отпада необходимоста 
от закупуването на глутеномиячка, фаринограф, екстензограф, 
число на падане и алвеограф. Още повече уредът е изключител-
но удачен, както за мелниците, така и за фирмите, които предла-
гат адитиви или коректори за мелници и хлебозаводи.

И тук е мястото да кажа, това че вече сме членове на ЕС пре-
дизвиква интереса на редица изложители, които нямат предста-
вителства у нас, за стъпване на българският пазар. В заключе-
ние, по време на срещите с редица фирми се усещаше тяхното 
желание да инвестират у нас, което от една страна е израз на 
доверие в нашата икономика, а от друга - е ясен знак, който ни 
дава увереноста в по-нататъшното по-модерно развитие на 
българското хлебопроизводство. 
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