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Продукти за тестото: 350 г брашно тип 500, 2.5 г сол, 25 г за-
хар, 20 г прясна мая,120 мл топло прясно мляко, 1 разбито яйце, 
50 г масло, 15 г печени бадеми.

Продукти за пълнежа: 115 г маково семе, 50 г масло, 75 г за-
хар, 75 г стафиди, 50 г ситно смлени бадеми, канела на вкус.

Продукти за глазурата: 115 г пудра захар, 15 г лимонов сок, 
10-15 мл вода. Можете да използвате и готов фондан.

Начин на приготвяне на тестото: Намажете тава с масло. В 
голяма купа смесете брашното и солта, добавете захарта. Разт-
ворете маята в млякото, добавете яйцата и маслото и омесете 
всичко добре върху набрашнена повърхност за около10 мину-
ти. Оставете да втасва в намазнена тава на топло за около 1 час 
(докато удвои обема си).

Начин на приготвяне на пълнежа: Залейте маковото семе 
с вряла вода, оставете да изстине и го прецедете. Разтопете мас-
лото и към него добавете маковото семе, оставете да се задуши 
около 1-2 минути. Отстранете от огъня и добавете стафидите, 
смлените бадеми и канелата. Оставете пълнежа да изстине.

Втасалото тесто поставете върху набрашнена повърхност и 
отново го омесете. Разточете правоъгълна кора 35х25 см. По-
ставете отгоре пълнежа на 2 см от края на кората. Навийте на 
руло и го оставете да втасва отново, докато удвои обема си (же-
лателно е да бъде покрито).

След това затоплете фурната до 190°С и печете около 30 ми-
нути до зачервяване. Оставете да изстине върху скара.

През това време пригответе глазурата. Декорирайте изсти-
налото руло и отгоре поръсете с филирани бадеми.  

Продукти за 1 хляб: 300 г брашно тип 500, 1 пактече суха 
мая, 100 г мед, 120 г захар, 40 г обелени лешници, 40 г обелени 
бадеми, 20 г филирани бадеми, 3 яйца, 100 г масло, 1 лимон, 80 г 
стафиди, 200 мл мляко.

Начин на приготвяне: Предварително накиснете стафиди-
те в топла вода за около 20 мин. Смелете на едро лешниците и 
бадемите. Настържете кората на лимона.

Смесете брашното с маята и след това добавете 100 г за-
хар, меда, яйцата, настърганата лимонена кора, 80 г масло на 
парченца и млякото. Тестото се омесва, като на края се добавят 
леко набрашнените стафиди и смлените ядки.

Поставете тестото в продълговата форма, намазана с масло. 
Върху тестото поръсете едра захар и филираните бадеми. Пече-
те в затоплена фурна на 180°С около 1 час. 

Руло с маково семе

Сладък хляб с мед
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Силата на брашното е понятие, което изразява свой-
ството му да образува тесто с определени физични качест-
ва след замесването и по-нататъшната му технологична 
обработка. Това е условно понятие, с което най-често  се 
изразява качеството на брашното. Физичните свойства 
на тестото - еластичност, разтег ливост, пластичност, 
късливост, лепкавост и др. са от основно значение за ка-
чеството на готовата продукция и за обработката на 
тестото през целия технологичен процес. Според силата, 
брашното се дели на три групи:

Силно брашно
Съдържа голямо количество белтъчни вещества и се отлича-

ва с висока водопоглъщателна способност. Замесва се с по-голя-
мо количество вода, за да се получи тесто с нормална консистен-
ция. Тестото запазва устойчиви физичните си свойства в процеса 
на замесването, ферментацията и по-нататъшната му обработка. 
То е сухо на пипане, еластично, не лепне по работните органи на 
машините. Тестото има добра формоустойчивост. Тестените къ-
сове запазват формата си при окончателната ферментация и из-
пичането, слабо се разстилат. Тестото добре задържа отделилия 
се при ферментацията въглероден диоксид, т.е. има добра газо-
задържаща способност. Разграждането на белтъчните вещества 
под действието на протеолитичните ензими, протича с много 
ниска скорост. Хлябът от силно брашно е с голям обем и добре 
развита шупливост на средината.

Средно силно брашно
Като свойства и показатели заема междинно положение 

между силното и слабото брашно. 
Слабо брашно
Замесва се с относително по-малко количество вода, за да се 

получи тесто с нормална консистенция. Замесеното тесто бързо 
влошава физичните си свойства по време на замесването, фер-
ментацията и по-нататъшната му обработка. След ферментаци-
ята тестото е оводнено, лепкаво, малко еластично. По време на 
обработката залепва по работните органи на машините и много 
трудно се обработва. Формираните тестени късове силно се 
разстилат при окончателната ферментация и изпичането. Тес-
тото слабо задържа отделилия се при ферментацията въглеро-
ден диоксид. Хлябът от това брашно е с малък обем, разлят, с 
не-добре развита хлебна средина.

Силата на брашното се обуславя от следните фактори:
• Количеството, състоянието и свойствата на белтъчните ве-

щества, съдържащи се в брашното. 
• Kоличеството, състоянието и действието  на ензимите, ко-

ито хидролизират белтъчните вещества или т.нар. наречените 
протеолитични ензими.

• Количеството, състоянието и свойствата на веществата, ко-
ито ускоряват (активатори) или подтискат (инхибитори) дейст-
вието на протеолитичните ензими.

Тези три групи фактори влияят върху белтъчно-протеиназ-
ния  комплекс на брашното, а той от своя страна определя  него-
вата  сила. Количеството на белтъчните вещества има  същест-
вена роля в тестото, тъй като те са спояваща съставка, около 
която се привличат всички останали компоненти в тестото. Бел-
тъчните вещества глиадин и глутенин образуват т. нар. „скелет” в 
тестото, от който зависят физичните му свойства. Установено е, 
че при съдържание на белтъчини в брашното под 7,5%, не може 
да се образува тесто. От количеството, състоянието и съства на 
белтъчните вещества в брашното зависи и задържането на от-
делящия се при ферментацията газ въглероден диоксид.

Стремежът е да се задържа повече газ в тестото, който при 
окончателната фарментация и изпичането оформя обема на 
хляба и структурата на средината. 

Белтъчните вещества се хидролизират от протеолитичните 
ензими. Поради това количеството и активността им е от голямо 
значение за протеолизата в тестото. В  маята  се съдържа акти-
ваторът на протеиназата глутатион. Освен това с маята винаги 
се внасят активизиращи протеиназата вещества. Инхибитори 
на протеиназата, които подтискат активността са окислително 
действащи вещества. Например кислородът от въздуха, който 
се вработва в тестото при замесване. От особено значени е пог-
лъщането на вода (набъбването) от белтъчните вещества, от ко-
ето зависят и водопоглъщателните свойства на брашното.

Oт белтъчните вещества на брашното, замесено в тесто 
може да се отмие (под струя вода) тази част от тях, която не се 
разтваря във вода и солеви разтвори. При отмиването водо-
неразтворимите белтъчни вещества глиадин и глутенин 
поглъщат вода и набъбват. Тази отмита част от набъб-
нали водонеразтворими белтъчни вещества се нарича 
глутен. От количеството и качеството на глутена най-често се 
определя силата на брашното. Различаваме мокър (суров) и сух 
глутен. Мокрият глутен се състои от 2/3 вода и около 1/3 сухо ве-
щество. Сухият се получава чрез изсушаване. Освен основните 
съставки глиадин и глутенин (около 75-90%) глутенът съдържа 
и други химично свързани или механично сорбирани вещества 
от брашното - нишесте, целулоза, минерални вещества, захари 
и липиди.

В зависимост от физичните си свойства глутенът се 
разделя по сила на пет групи:

Сила на брашното
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Много слаб глутен
При отмиване лепне и част от него се загубва. При отмива-

не образува лепкава разводнена маса. След престояване бързо 
се отпуска. Притежава много голяма разтегливост и нищожна 
еластичност.

Слаб глутен
По лесно се отмива в сравнение с много слабия глутен. Раз-

теглив е и слабо еластичен. При отлежаване бързо влошава фи-
зичните си свойства и става лепкав. 

Средно силен глутен
Добре се отмива, като образува свързана маса. Притежава 

добра еластичност и средна разтегливост. Не се разстила мно-
го при отлежаване, запазва сравнително добри физични свой-
ства.

Силен глутен
При отлежаване се образуват отделни късчета (агрегати), 

които накрая образуват обща маса. Притежава голяма еластич-
ност и малка разтегливост. След отлежаване незначително се 
разстила, не влошава физичните си свойства. 

Много силен глутен
Отмива се на отделни късчета, които образуват обща маса 

след 2-3 часа отлежаване. Притежава много добра еластичност 
и нищожна разтегливост. При разтягане се къса и затова се на-
рича къслив глутен. След отлежаване не влошава физичните си 
свойства.

В практиката се използват три групи за окачествяване на 
глутена - слаб, средно силен и силен. По силата на глутена се 
съди за силата на брашното.

Технологично значение на силата на брашното  
Силата на брашното определя количеството вода необхо-

дима за замесване на тестото, обуславя физичните му свойства, 
степента на механична обработка и състоянието на тестото 
през останалите етапи от технологичния процес. От силата на 
брашнoто зависят газозадържащата способност на тестото, не-
говата формоустойчивост, качеството на готовия хляб, избора 
на технологичния режим. При занижени качествени показатели 
на брашното се прилагат различни технологични обработки, а 
при големи отклонения се прибягва и до използване на подо-
брители. Съвременният пазар предлага богата гама от ензимни 
препарати и комбинирани подобрители за хлебопроизводство-
то, които въздействат основно върху белтъчно-протеиназния 
комплекс на брашното, подобряват физичните свойства на тес-
тото и качеството на готовата продукция.

инж. Ружа Панева

Екзотични и много вкусни – така оцениха замразената серия 
баници и хапки BELLA посетителите на най-голямото изложение 
за храни и напитки в региона на Персийския залив Gulf Food. 
След като дегустираха хапките със сирене, мини щруделите с 
ябълка, баничките от точени кори с маслинена паста, сирене и 
спанак, гостите на панаира не спираха да разпитват за история-
та на продуктите, тяхното качество и реализация на световните 
пазари. 

В края на февруари и първите дни на март градът с най-лук-
созния хотел, най-големия фонтан и  най-високата сграда в света 
събра над 4000 изложители от над 100 държави. А посетители-
те, които търсеха контакт с потенциални партньори бяха близо 
60 хиляди. Всички те бяха дошли да се запознаят с последните 
тенденции и иновации в хранителната индустрия. 

„Белла България” участва за пръв път в дубайското изло-
жение, което се проведе за 16-та поредна година. До края на 
2011 г. компанията е планирала участия и в PLMA Private Label 
– Амстердам, Холандия (24-25.05.2011), и ANUGA - Германия (08 
- 12.10.2011).

БЕЛЛА в Дубай

АБОНИРАЙТЕ СЕ 
за сп. “Кафе пауза...”

2011 - само 30 лв. с ДДС
С пощенски запис или по сметка: 

BG44 RZBB 9155 1023 5194 18
BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк
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Динамиката в изменението на цените на хранителните стоки 
е функция от няколко фактора, водещи до синергетичен ефект: 
сезонност, климатични условия, конюнктурата на международ-
ните пазари, ценовата конвергенция в рамките на Европейска-
та общност, търсенето и предлагането, влиянието на местните 
фактори и особеностите на българската пазарна икономика. 

Финансовата криза у нас се отрази върху доходите на насе-
лението, което доведе до свиване на потреблението. Макар и в 
по-малка степен, този фактор даде отражение и върху пазара 
на хранителните стоки. Наблюденията на Държавната комисия 
по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) показват, че от средата 
на 2010 г. цените на голяма част от хранителните продукти се 
движат нагоре, като са отчетени и стойности, по-високи спрямо 
предходните две години. 

Цените на някои стоки и групи стоки (брашно, олио, захар 
и млечни произведения), които имаха стабилен характер през 
2009 г. и първите месеци на 2010 г., от месец август започнаха 
трайно да се покачват, като тенденцията се запази до края на 
годината. Цените на месните произведения, варивата и ориза 
останаха през годината стабилни, като при някои от тях се на-
блюдаваха и низходящи тенденции. 

Брашно 
В средата на юни 2007 г. беше регистриран скок в цената на 

брашното, като към края на август стойностите бяха с 24% по-
високи спрямо средната цена за първите месеци на годината. 
До края на 2007 г. кривата запази възходящият си характер, 
като движението нагоре продължи и през първите месеци на 
2008 г. От началото на юни същата година се заражда трайна 
низходяща тенденция, наблюдавана и през цялата 2009 г., а през 
първите месеци на 2010 г. стойностите трайно се стабилизират 
на ниво 0.66-0.71 лв./кг. От средата на юли се заражда плавна 
възходяща тенденция, която през м. август придобива скокоо-
бразен характер и в началото на септември цената на брашно-
то стъпва на ниво от 0.86 лв./кг. Поскъпването на тази стока за 
един месец е 32%. През септември се наблюдава успокояване на 
пазара и кривата тръгва леко надолу, достигайки ниво от 0.81 лв./
кг. Още през м. октомври започва нова покачване на стойностите 
и в края на годината цената на брашното е около 0.90 лв./кг. Пос-
къпването за периода юли – декември 2010 г. е около 38%. 

Захар 
В началото на 2006 г. бяхме свидетели на рязък скок на це-

ната на едро на захарта у нас, когато само за месец стойностите 
се покачиха с почти 50%. Последва силен спад на цената и към 
началото на май през същата година стигна ниво от 1.25 лв./кг.  
През този период пазарът на захар в нашата страна беше силно 
повлиян от тенденциите на световния пазар на захар. Произ-

водството в България на захар се осъществява почти изцяло от 
вносна суровина и цените на вътрешния пазар в повечето слу-
чаи следват цените на международния пазар. 

Наред с външните обективни фактори, върху формирането 
на цената на захарта у нас нерядко оказват влияние и чисто въ-
трешни, субективни и конюнктурни причини. По тази причина 
през 2006 г. тенденциите на световния пазар на захар се прене-
соха и на вътрешния пазар, но през 2009 г. колебанията на меж-
дународния пазар не се отразиха у нас. Факторите, които влияят 
върху задържането на цената на едро на захар у нас през този 
период е намаленото търсене, запасяването на българските 
производители със суровина на по-ниска цена и до известна 
степен задържането на високи цени през 2008 г., когато между-
народните цени падаха. 

През 2009 г. цената на захарта се стабилизира трайно на 
ниво 1.47 лв./кг, а в началото на 2010 г. - около 1.36 лв./кг. От 
началото на май се наблюдава постоянен спад на стойностите и 
в началото на юли захарта се търгува на цена 1.29 лв./кг Нама-
ляването на цената на захарта за този период е 5%. През втората 
половина на 2010 г. се наблюдава покачване на цената на два 
етапа. Първият период на поскъпване е през юли и август, ко-
гато стойностите се покачват до ниво 1.34 лв/кг. Увеличението 
спрямо юни е 3.9%. През есента цената на захарта се стабили-
зира на ниво 1.32 лв./кг, а от началото на ноември се заражда 
трайна възходяща тенденция. В края на годината захарта се 
търгува на цена 1.39 лв./кг, като увеличението на стойностите 
за периода юни – декември е 7.7%.

За разлика от нашия пазар на захар, който през последните 
три години до лятото на 2010 г. остава стабилен, на междуна-
родния пазар за същия период се наблюдават значителни коле-
бания в двете посоки. 

От края на 2008 г. цената на захарта на Лондонската стокова 
борса започва да расте и в края на 2009 г. са регистрирани най-
високите нива за последните години (715 долара/тон). Повиша-
ването на захарта за периода декември 2008 г. – декември 2009 
г. е около 127%. През първите няколоко месеца на 2010 г. кривата 
на цената на международния пазар тръгва рязко надолу и стъп-
ва на ниво 448 долара/тон. Спадът на цената за този период е 
около 40%. Следва трайна стръмна възходяща тенденция, в резул-
тат на която в края на годината цената на Лондоската стокова бор-
са стига стойности, които са най-високите, регистрирани от 2003 г. 
до сега. Аналогично е движението на цената на нерафинираната 
захар, като стойностите в края на 2009 г. са 27 цента/либра, което 
спрямо началото на годината представлява увеличение от 142%, 
а в края на 2010 г. цената на Нюйорксата стокова борса е около 34 
цента/либра или с 15% по-висока спрямо края на 2009 г.

Цена на едро на БРАШНО тип "500"през 2010г.
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Анализ на движението на цените на едро на стоките, 
търгувани на стоковите тържища през 2010 г.
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Цена на едро на слънчогледово ОЛИО през 2010г.
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Олио 
Кратка ретроспекция на пазара на олио в нашата страна 

през последните единадесет години показва, че до средата на 
2007 г. той е относително спокоен. С леки отклонения в двете 
посоки, цената през периода 1999-2006 г. се движи в интервал 
1.30-1.80 лв./л. По-големи ценови колебания бяха наблюдавани 
през 2000 г., когато през месец август беше регистриран скок 
на цената на олиото с около 35%. През 2001 г. средногодишна-
та тенденция на кривата беше възходяща и в началото на 2002 г. 
беше отчетена най-високата към момента цена на олиото – 2.06 
лв./л. През следващите пет години пазарът на олио се успокои и с 
малки колебания, цената се движеше в интервал 1.70-1.50лв./бр.

Стабилизирането на цената на олиото на това ниво се запа-
зи до месец май 2007 г. В средата на месеца се наблюдава скок в 
цената на олиото и в началото на месец юли стоката се търгува 
на цена 1,91 лв./бр. През месец юли се наблюдава известно ус-
покояване на пазара на олио. В края на юли и през август 2007 
г. е регистриран нов скок на цената на олиото. През оставащите 
месеци на годината кривата на стойностите запазва възходяща 
тенденция. Поскъпването на олиото за 2007 г. е 78%.

Тенденцията на покачване на стойностите продължава и 
през първите месеци на 2008 г., но през април възходящата 
крива на цената има затихващ характер. През май, юни и юли се 
наблюдава трайна тенденция на стабилизиране на стойностите, 
но нивото остава твърде високо - около 3.25 лв./л. Поскъпване-
то на олиото за периода май’07-май ’08 е 107%.

От последната седмица на месец юли 2008 г. се наблюдава 
лека тенденция на намаляване на цената на олиото и към края 
на август е отчетено поевтиняване на олиото с 5%. През следва-
щите месеци на годината низходящата тенденция се засилва и в 
края на годината слънчогледовото олио се търгува на едро на 
цена около 2.10 лв./л. Спадът на стойностите в края на декември 
спрямо края на юли 2008 г., когато е регистрирано началото на 
намаляване на цената е 36%.

През първите пет месеца на 2009 г. се запазва низходящата 
тенденция на цената на едро. В края на май олиото се търгува 
на цена 1.80 лв./л., като ценовия спад спрямо началото на януа-
ри е 13.5%. През юни и първата половина на юли при движени-
ето на кривата на цената на едро на олиото се наблюдава лека, 
но трайна възходяща тенденция. Поскъпването за този период 
е около 7%. През следващите месеци отново се наблюдава спад 
и в средата на октомври тя стъпва на ниво от 1.67лв./л. В оста-
ващите до края на 2009 г. месеци се наблюдава покачване като 
възходящата тенденция се запазва до м. август 2010 г., когато 
цената на едро на олиото се стабилизира на ниво 1.95лв./л. От 
края на месеца стойностите нарастват скокообразно и в нача-
лото на септември стъпват на ниво 2.36 лв./л. Поскъпването на 
олиото за месец е 21%. През есента и зимата на 2010 г. цената 
на олиото продължава да се движи плавно на горе. В края на 
декември цената е 2.60 лв./л, а повишението спрямо началото 
на януари 2010 г. е 44%. Въпреки регистрираното през 2010 г. 
поскъпване на олиото, цената му остава под нивото от 2008 г.

Зеленчуците, захарта и брашното са 
поскъпнали най-много 

за периода декември 2010–март 2011 г. Това сочат данните 
на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. 
Институтът е направил на 1 и 2 март експресно изследване на 
20 стоки.

Захарта е поскъпнала с 33,6% и е достигнала 2,11 лв. за ки-
лограм. Цената на брашното се е вдигнала с 24,9%, като дости-
га 1,16 лв. за килограм през март при 0,93 лв. през декември. 
Оли о то е поскъпнало с 18,4% и достига средна цена 3,33 лв. за 
литър. 

Голямо е и повишението на цените при млякото и млечните 
продукти. Кравето сирене е поскъпнало с 15% и достига 7,23 лв. 
в началото на март за килограм. Кашкавалът е по-скъп с 21,1% 
и достига 12,59 лв. 

Такова драстично поскъпване не е имало през последните 
две години, коментира за БТА директорът на института Любен 
Томев. По думите му това несъмнено ще се отрази негативно 
на бюджета на  домакинствата. Той отбеляза обаче, че средната 
цена при някои продукти като олиото се формира при много 
голям марж (3,33 лева при цени от 2,59 до 4 лева), като не е си-
гурно коя ще се задържи. 

Захарта в Гърция е много по-евтина
Производители на сладкарски изделия, пчелари и частни 

лица от Смолянско нападнаха гръцките магазини и складове 
край Ксанти да си купуват захар. При съседите най-високата 
цена на хубавата захар от цвекло е 85 евроцента, а в България 
е 1,20 -1,30 евро.

През ден до Ксанти през пункта при Златоград пътува зам.-
председателят на Българската асоциация на професионалните 
пчелари Ефрем Моллов от Смолян. "Принуждаваме се да идем 
там, за да си изхраним пчелите през пролетта", обясни той.

Гръцки търговци вече са усетили нишата и продават на едро 
в Златоград захар на 1,60 лв. за килограм при цена на продава-
ната в българските магазини от 2 - 2,40 лв., казват търговци.

Производители: Потреблението на захар у нас 
няма да намалее заради по-високите цени
Потреблението на захар и на захарни продукти няма да на-

малее съществено заради по-високите им цени, смята Григор 
Ковачев, председател на УС на Съюза на производителите на 
захар и захарни продукти.

Пред Агенция „Фокус” той отказа да коментира, с мотива, че 
е фирмена тайна, дали заводите са продали захарта, която е ку-
пена на по-ниски цени.

Никой не знае какви запаси имат, но общо взето няма съ-
ществени запаси в България по заводите. Цената на стоките, в 
които се влага захар – бисквити, вафли, шоколадови бонбони, 
също трябва да се повиши, защото захарта е основен компо-
нент в тези продукти, посочи Ковачев.

По думите му – при тях ще има някакво повишение, но то ще 
бъде по-малко, отколкото ще бъде ръстът при захарта.

Най-голям ръст на месечна база през февруари е регистри-
ран именно при цената на захарта, сочи анализът на Държав-
ната комисия за стоковите борси и тържищата за движението 
на цените на едро на хранителните стоки, плодовете и зелен-
чуците.

През февруари се засилва възходящият тренд при движени-
ето на цената й, като спрямо януари е отчетен ръст на стойно-
стите от 22%. В резултат на трайната тенденция на покачване на 
цената на захарта, наблюдавана още от края на 2010 г., стойно-
стите през февруари тази година са най-високи спрямо същия 
месец на предходните години.
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Щателното почистване е едно необходимо условие за ви-
соко качество при производството на хранителни продукти. 
Продуктите и машините трябва да се съхраняват чисти през 
цялото време, но работещите в хранителната сфера често пре-
небрегват подовете в производствените помещения за храни и 
тяхното съхранение в складовете. Отделно от това се образуват 
малки пукнатини и цепнатини от вибрации, температурни про-
мени и агресивни химикали. Малките пукнатини бързо стават 
идеална среда за развитието на бактерии, които рано или късно 
неминуемо се отразяват на качеството на продуктите.

Когато се преценяват възможните условия, при които ще се 
ползва подовото покритие, е установено, че циментовите за-
мазки, бетона и плочките са положени на основа, която често не 
може да издържи големи натоварвния и показва дефекти след 
много кратко време. Едно компрометирано подово покритие е 
не само пагубно и вредно за хигиената, то може да доведе до 
застой в производството. Увеличава се опасността от големите 
скъпоструващи ремонти и инциденти на работното място.

Метакрилатни реактивни смоли от Silikal ...
… предлагат значителни преимущества пред други смоли, 

като например епоксидни или полиуретанови, като:
• бързо втвърдяване и незабавна пълна възможност да 

се ползва пода - изключително много спестяващи време за 
ремонтни работи

• втвърдяват дори и при ниски температури (до -25 ºC 
в някои случаи)

• лесни за преработка, след като вече метакрилатна-
та реактивна смола е положена върху стара основа

• безвредни за здравето, което ги прави идеални за упо-
треба в хранителната индустрия.

Изборът на адекватна система трябва да съответства на 
видовете натоварвания в помещенията, характерни проце-
си, способи на почистване и специфичните нужди. 

Тези фирми ни се довериха и решиха своите проблеми с 
лесното почистване на подовите покрития и хигиената в произ-
водствените помещения: “Симид”, “Хлебни изделия – Ботунец”, 
“Хлебни изделия – Лозенец”, “Зарина 95”, “Стратос”, “Nestle”, “Craft 
Jacobs Sushard”, “Мис Каприз”, “Русалка”, “Хебър”, “Нилана”, “Пен 
Д’ор”, “Молтен”, “Томи”, “Унипек”, “Деси-92”.

Направето го и вие...  и проблемите с хигиената оста-
ват в миналото!

Подовите системи Silikal 
с широко приложение 
в производството на 
хлебни и сладкарски изделия ...
... и проблемите с хигиената остават в 
миналото

Хляб от брашно, мая и вода?
Спекулира ли се с обществото?

Веселин Данчев, 
вносител на суровини за хлебопроизводството 

и мелничарството  

Идеята да се произвежда хляб само от брашно, мая и вода 
звучи доста архаично на фона на климатичните промени, кои-
то от своя страна водят до промени в качеството на пшеницата 
в световен мащаб. Не може да се твърди, че използването на 
всички подобрители, оцветители, емулгатори, стабилизатори е 
вредно. 

Трябва да се направи сериозна разлика между естествените и 
изкуствените компоненти, които се влагат като цяло в храните. 

По принцип ензимите, които се използват в хлебопроизвод-
ството, са продукт от ферментацията на дрожди, като техноло-
гичният процес се доближава много до този при производството 
на мая. Въпросът е дали те са генномодифицирани или не. Голяма 
част от компаниите, които внасят суровини в България използ-
ват чисти ензими, които под формата на различни коректори, се 
използват в мелничарското производство. При такава реколта, 
няма начин да се произведе качествен хляб без да се подобрят 
някои от показателите на зърното, а оттам и на брашното.

При другите добавки оцветители и аромати също трябва 
да се прави разлика дали те са естествени и изкуствени. Към 
естествените оцветители се отнасят печения  малц, ръжта, на-
турални закваски, някои пълнозърнести брашна. При тях няма 
абсолютно нищо вредно за здравето, напротив – те придават 
приятен вкус и аромат на изделията, а тестото по-лесно се об-
работва. 

Що се отнася до химичните оцвететители несъмнено дър-
жавните органи трябва да предприемат мерки за тяхното регу-
лиране.

В общественото пространство се говори много, че се увели-
чава броя на хората със сърдечно-съдови заболявания, диабет 
и др., при които трябва да се намале употребата на сол. Много 
компании предлагат 100% натурални закваски, които могат да 
заменят солта до 50-60% или напълно. Разбира се, тези закваски 
не са евтини – тя ще увеличи себестойността на хляба с 10-15 
ст., но за болните хора това е важно. Намаляването на солта не 
означава промяна на вкусовите качества.

По отношение на подобрителите също трябва да се прави 
разлика. Те могат да бъдат натурални, на ензимна основа (в ЕС 
има практика на “чист етикет”), макар че в сладкарството и при 
замразените хлебни изделия има емулгатори, които трудно мо-
гат да бъдат избегнати, но трябва да бъдат обявени на етикетите. 

Има достатъчно добри ензимни препарати като липазите, 
които могат да изместят част от емулгаторите. Консервантите 
за удължена трайност на хляба, където се използват моно- и 
диглицериди, могат да се заместят много успешно с изменени 
амилази, които не са вредни за здравето.

Например, имаме сигнали от наши партньори, че при на-
правени проверки и откриване на аскорбиновата киселина 
(витамин С – Е300) в хляба, се забранява да се упоменава “чист 
етикет”. Не може да се говори за нещо, което усилва имунната 
система на човека, че е вредно за здравето. Това са абсолютни 
манипулации и би трябвало да се вземат мерки, потребителско-
то търсене да се насочи в правилната посока. 

Идеята за производството на хляб от брашно-мая-сол-вода 
няма да отговаря на никакви качествени и вкусови показатели, 
като се има предвид качеството на произведената пшеница. 
Желателно е, експертите да обърнат внимание на това и да  не 
налагат забранителен режим на суровини, които могат да подо-
брят качествата на хляба, без да са вредни за здравето.
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Особената ценност на тази жива храна се със-
тои в това, че тя съдържа пълен набор протеини, 
огромно количество кислород, витамини и мине-
рали и при това е необичайно богата на ензими, 
необходими за смилане и усвояване на храната. 
Освен това “живата храна” осигурява на човеш-
кия организъм ефективна енергия, съдържаща 
се в семето,  именно през периода на покълване.

По време на покълването в семената се про-
буждат и разгръщат мощните биологични процеси на синтез 
и трансформации, присъщи за новия жив организъм. По този 
начин само за няколко денонощия биологичноактивните ве-
щества - ензими, витамини и антиоксиданти, нарастват от 3 до 
10 пъти, а основните хранителни съставки - белтъци, мазнини 
и въглехидрати, се трансформират в много по-лесносмилаеми 
протеини, липиди и нишесте.

Когато семената покълнат, в тях стават резки промени: ин-
хибиторите се унищожават, нишестето се превръща в малцова 
захар, белтъчините в аминокиселини, а мазнините в мастни 
киселини. Същото става в организма при храносмилането. Из-
лиза, че голяма част от работата в покълналите семена вече е 
извършена. Нещо повече, в тях се синтезират полезни вещества 
и се мобилизират резерви, за да се насочи цялата енергия за 
развитие на растението. Консервираните и ’’дремещи сили’’ на 
семената се съживяват и се освобождава колосален потенциал 
за раждането на новия живот. Зърното, което се готви да про-
расте, съдържа много повече витамини и микроелементи, от-
колкото в “сух вид”.

Ензими
Покълването е съпроводено от усилена метаболитна дей-

ност. Протичат множество химически реакции, при които се 
синтезират ензими. Ензимите като естествени катализатори ус-
коряват метаболитните реакции, които като елементи на витал-
ността участват в пробуждането на зърното. Ензимите са най-
ценната съставка на покълналите семена, които:

- превръщат скорбялата в  прости захари (глюкоза, фруктоза); 
- позволяват синтез на значителни количества витамини 

(особено А, В и С) и на други ценни биологични вещества;
- превръщат протеините в аминокиселини и улесняват син-

теза на някои аминокиселини, които не се съдържат в зърното;
- превръщат мазнините в мастни киселини;
- превръщат фитиновата киселина и освобождават минера-

ли, които се асимилират лесно.
Кълновете съдържат и множество храносмилателни ензи-

ми. С напредването на възрастта тези ензими намаляват в ор-
ганизма, затова количеството им може да се поддържа с консу-
мирането на кълнове.

За да се асимилира, нишестето трябва да се сведе до прости 
захари. Простите натурални захари се комбинират с някои еле-
менти, необходими за тяхното асимилиране, докато рафинира-
ните захари са лишени от естествени допълнения. Покълналите 
зърна са богати на прости захари, които се асимилират напъл-
но, с което до голяма степен улесняват храносмилателната дей-
ност на организма.

Витамини
В покълналите семена се съдържат неколкократно пове-

че витамини, отколкото в порасналите от тях растения. При 
прорастване на зърното съдържанието на витамините С и В6 
нараства повече от 5 пъти, на витамин В1 - 1,5, на фолиевата 

киселина - 4 пъти, на витамин В12 - 13,5 пъти. Увеличава се кон-
центрацията на природни антибиотици, антиоксиданти, стиму-
латори на растежа. Неслучайно учените смятат кълновете на 
житните растения за извънредно ценен продукт за жителите на 
Крайния Север и постчернобилска Украйна, за геолози, поляр-
ници, космонавти. При всички тези хора дефицитните вещества 
бързо „изгарят” или постъпват в организма в недостатъчно ко-
личество. Тъкмо в тези случаи помагат храните и ястията от по-
кълнали зърна. Това е най-лесният, удобен и естествен начин за 
набавяне на витамини, микроелементи и биологично активни 
вещества за дълъг период от време, независимо  от местона-
хождението на хората.

Покълналото зърно съдържа всички необходими за човека 
витамини, без които организмът не може да съществува. Те са 
прекрасно балансирани помежду си, а също с микроелементи-
те и други вещества в зърното като по този начин се улеснява 
въздействието на всеки от витамините. Особено важно е да се 
знае, че съдържанието на витамин Е - витаминът на живота, 
антиоксидант, подмладяващ всички наши тъкани на клетъч-
но ниво, е близо 40 пъти повече, отколкото в твърдото зърно.

Недостигът на витамин Е води до дистрофия на мускулите, 
съдържанието на миозин в тях намалява, той се заменя с нис-
коактивен колаген и тогава по-рязко се проявява умората. Ви-
тамин Е влияе много  добре върху  сърдечния  мускул. В пше-
ничните зародиши на 100 г тегло се съдържат 25 мг витамин 
Е (в сухия овес - 16-20 мг, в ръжта - 10 мг, в пшеницата 6-7 мг). 
Този мастноразтворим витамин се концентрира в мастните об-
разувания на зърното. При получаване на масло от семената и 
зърното концентрацията на витамин Е се увеличава: в слънчог-
ледовото зърно - 50-75 мг, в царевичното - 90-105 мг, а в маслото 
от пшенични трици и зародиши - 2000-3000 мг.

Важно значение има витамин В3 (ниацин, никотинова кисе-
лина), недостигът на който предразполага към развитие на нев-
ропатологични състояния и алкохолизъм. В покълналите зърна 
на пшеницата и другите житни растения могат да се открият и 
множество други витаминоподобни и биологичноактивни съе-
динения, които  имат определена биологична роля и значение. 
Значимостта на витамините, съдържащи се в прорастъците, се 
определя не толкова от количествения, колкото от качествения 
им състав и баланс помежду им. Богатото съдържание на вита-
мини придава изключителни хранителни качества на покълва-
щите зърна. В покълващото зърно се извършва една истинска 
витаминна експлозия. Тъй като покълналите зърна се консуми-
рат в сурово състояние, тези витамини не се губят.     

Целулоза 
Целулозата на зърната се съдържа в  тяхната грубовлакнеста 

част, представена от обвивката на зърното. Тя се състои от различ-
ни видове влакнини - целулоза, пектинови вещесттва и лигнин. В 
пшеничните и ръжените зърна се съдържа до 2-3% целулоза, а в 
овеса, ориза, царевицата, ечемика и просото - 10-15%. Целулоза-
та частично се смила от микроорганизмите в червата и се отде-
ля частично от организма, абсорбирайки (попивайки като гъба 
и „свързвайки”) различни метаболитни отпадъци. От целулозата 
и част от другите непреработени вещества от растителен произ-
ход микрофлората на червата, преработвайки ги, създава нови 
ферментационни продукти, които лесно се усвояват от стените 
на дебелото черво. Тези вещества проникват в кръвта, доокисля-
ват се и се пренасят до съответните тъкани и клетки, където ор-
ганизмът има нужда от тях. При смилането на целулозата микро-

Продължение от бр. 1/11

Какво съдържат кълновете?
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организмите в червата произвеждат топлина, която се предава в 
кръвта и близко разположените органи. Целулозата предизвиква 
възбуждане на рецепторите на червата, като по този начин на-
стъпват пулсиращи движения (перисталтика), което способства 
за придвижването на храната в чревния тракт.. 

Жителите на Източните страни употребяват ориз или оризо-
во брашно, което ги предпазва не само от атеросклероза, но и  
помага за извеждането на различни паразити, обитаващи поня-
кога  гастроинтестиналния тракт. Атеросклерозата щади и оне-
зи хора, които често се хранят с недоварени или бавно усвоими 
изделия от тесто.

Освен това целулозата предпазва червата от развитие на 
тумори, а също така представлява добро профилактично сред-
ство срещу възникването на различни патофизиологични със-
тояния  в червата.

Микроелементи
Зърното снабдява организма с богат спектър от  микроеле-

менти и минерали: цинк, желязо, мед, манган, никел, хром, вана-
дий, молибден, берилий, титан, сребро, церий, кобалт, арсен, бор, 
селен, калий, калций, магнезий и други участващи в процесите на 
обмяната на веществата и развитието на организма. Те влизат в 
състава на редица органичните съединения, обуславяйки висо-
ката им химична и биологична активност,  в междинната обмяна 
на вещества, като  оказват влияние на основните функции на ор-
ганизма - развитие, растеж, хранене, биосинтеза.  Кълновете съ-
държат голямо количество желязо, което участва в образуването 
на най-важната съставна част от човешката кръв - хемоглобина, 
който снабдява всички части на тялото с кислород.

Вода  
Водата, усвоена от прорастващите семена, се очиства от 

чужди примеси (в това число и химически отрови) и се пре-
връща в структурирана вода (с „ледоподобна” структура на 
молекулите). Същата по структура вода се съдържа и в нашите 
клетки. По тази причина, след като се озове в стомашно-чрев-
ния тракт, водата от прорастъците лесно, с минимални разходи 
на енергия, се поема от стените на червата и пренася до  всич-
ки клетки на организма. Употребявайки такава структурирана, 
прочистена и заредена с жизнена енергия вода, свободна от 
биопатогенни примеси, ние не само икономисваме енергия на 
нашия организъм (каквато е необходима за преработване на 
обикновената вода), но се възползваме и от допълнителните й 
качества - висока енергоемкост и биоактивност. Особено чувст-
вителна спрямо недостига на живителна целебна структурира-
на вода е нашата кожа. Бръчките по кожата се образуват именно 
в следствие недостига на овлажняващи вещества. Благодаре-
ние на прорастъците пресъхналите канали на епидермиса от-
ново попиват влагата и бръчките изчезват. При накисване, по 
време на прорастването, от зърното се освобождават вредните 
за човешкия организъм вещества. Тези вещества се изработват 
от зърната за самозащита при съхраняване, а при обикновени 
условия на култивиране - за понижаване активността на други 
семена, намиращи се близо в почвата. 

Семената могат да бъдат съхранявани в продължение на го-
дини на сухо място, далеч от светлина и гризачи (например в 
контейнери или буркани), при стайна температура.

Покълналите зърна са забележителна здравословна храна. 
Благодарение на изключителната им виталност, богатство 
на витамини, минерали, олиго-елементи, аминокиселини, ензи-
ми и други активни биологични вещества, те регулират липси-
те, причинени от съвременното хранене, влошено от промиш-
лената обработка.

Марина Петрова 
Студент на проф. Ф. Рибарова

Факултет „Медикобиологични науки”
към Нов Български Университет, София
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Този метод ще ви даде възможност да правите лалета много 
лесно и бързо и да получите прекрасни декорации. Направете 
различни листа с по-заострени връхчета, докато схванете тех-
никата. Когато цветето се отваря, вътрешните листа остават по-
тясно затворени. Това го прави много по-лесно за правене.

Тичинки и плодник
За плодника използвайте много светло зелена моделираща 

маса. Оформете като наденичка с топче в единия край. Прока-
райте тел №30 през средата и направете три декоративни раз-
реза. 

Използвайте готови тичинки и ги увийте около плодника 
със зелена лента.

Захарни лалета

Цвят
Направете дебел конус от оцветена моделираща маса и го 

маркирайте вертикално от върха до ¼ от основата на три части 
и срежете по маркираното, за да получите три листа. След кое-
то всяко от така получените листа се оформя с дървена пръчка. 
Накъдрете ръбовете на листата, като използвате инструмент за 
декорация. Навлажнете средата с малко вода и промушете през 
нея плодника и тичинките. Обърнете го нагоре с дръжката и ос-
тавете да изсъхне. 

Разточете тънък лист от същия цвят моделираща маса и из-
режете три листа, които трябва да са с 1см по-високи от вътреш-
ните листа. С инструмента за моделиране ги оформете като въ-
трешните. Прилепете ги към лалето чрез застъпване.

Листа
От оцветена в зелено моделираща маса разточете тънък 

лист, изрежете листо за лалето и прекарайте през средата му 
тел №26. С инструмент за моделиране изтънете върху подложка 
за моделиране ръбовете на листото. Оставете да изсъхне и след 
това прикрепете към стъблото със зелена лента за цветя.

Нови книги за изработка на захарни цветя

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

Цените са в лева без включен ДДС.

Simplifying Sugar Flowers•  - на английски език, 128 стр., 
формат А4, цена 150 лв.
Sugar Flowers•  - на английски език, 144 стр., формат А4, 
цена 170 лв.
Floral Sugarcraft•  - на английски език, 144 стр., формат 
А4, цена 160 лв.
Sugar Flowers•  for Beginners - издание с твърди корици, 
на английски език, формат А4, 128 стр., цена 140 лв.
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Продукти: 4 бр. яйца, 110 г захар, 110 г брашно.
Маслен крем и сладко от малини за намазване на рулото.
Темпериран шоколад за тункване.
Захарно тесто за моделиране.
Оцветен кокос или шам фъстък за паниране.

Начин на приготвяне: Разделете жълтъците от белтъците. 
Избийте жълтъците с 1/3 от захарта, докато сместа побелее и 
захарта се разтвори. След това избийте и белтъците с останала-
та захар до „меко връхче” и смесете с избитите жълтъци. Накрая 
добавете внимателно с леко бъркане пресятото брашно.

Разстелете полученото тесто на тънък пласт върху хартия 
и печете в предварително загрята фурна 180-190ºС за около 
10 мин. Поръсете още топлата платка с пудра захар, покрийте с 
кърпа или хартия за печене и я обърнете с долната страна наго-
ре, докато изстине. Отстранете хартията за печене и намажете с 
масления крем и сладкото от малини. Навийте на руло и оставе-
те в хладилник да стегне добре.

От захарното тесто за моделиране направете главички на 
заек и опашки.

Нарежете рулото на шайби с дебелина около 3 см и разре-
жете всяка шайба на две, за да се получи половин кръг. Тунквай-
те пастите в шоколад, панирайте основата на пастата в оцветен 
кокос или шам фъстък. Преди да стегне шоколада поставете на 
всяка паста една глава на заек и опашка. 

Продукти за блата:  4 бр. яйца, 290 г олио, 400 г за-
хар, 300 г брашно, 10 г бакпулвер, 5 г сода бикарбонат, 
3 сол, 400 г настъргани моркови, ванилия, настъргана 
кора от половин лимон, настъргана кора от половин 
портокал.

Продукти за пълнежа: 375 г сирене “Крема”, 150 г 
сметана, 50 г захар, ванилия. 

Продукти за декорация: Оцветено захарно тес-
то за обличане на торти и оцветено захарно тесто 
за моделиране - различни цветове. Инструменти за 
моделиране, кутер за малки цветя и нож за изрязване.

Начин на приготвяне: Загрейте фурната на 170-
180°C. Намаслете формата за печене и поръсете с 
брашно. Избийте яйцата, захарта, олиото, ванилията 
и настърганите цитрусови кори. Смесете всички сухи 
съставки и ги добавете към яйчената смес. Накрая 
сложете настърганите моркови и разбъркайте докато 
се разпределят равномерно. Изсипете тестото в при-
готвените форми и сложете във фурната. Печете 40-50 
мин. до готовност (набодете блата с клечка, по която 
да не остава тесто). 

Избийте с миксер сметаната със захарта и ванили-
ята и ги добавете към леко избитото сирене “Крема”. 
Разрежете блата хоризонтално на три части. Ако ис-
кате тортата да е по-сочна, може да сиропирате със 
захарен сироп, в който е прибавен сока от портокал и 
малко лимонов сок.

Сглобете тортата и я обмажете тънко с малко крем 
отстрани и отгоре. Разточете захарното тесто за обли-
чане и покрийте цялата торта. От захарното тесто за 

Великденска торта

Пасти “Великденски заек”

моделиране и с помощта на инструментите за моделиране пригответе 
овцете, колата, заека, панерчето, великденските яйца, оградата и цветче-
тата. Монтирайте декорациите върху тортата.  



СЛ
А

Д
КА

РС
ТВ

О

CONFECTIONARY16

Предлагаме ви два варианта за изработка на весели Ве-
ликденски кошнички.

• Шоколадови чашки с мус
Продукти: 6 бр. яйца, 100 г захар, 240 г сметана, 50 мл ли-

кьор айриш, 225 г шоколад. 
Начин на приготвяне: Отделете жълтъка от белтъка. Из-

бийте жълтъците и захарта до побеляване и към тях добавете 
на три пъти добре избитата сметана и ликьора. Бъркайте много 
внимателно, за да не спадне обема на сместа. Разтопете на во-
дна баня шоколада и го добавете към яйчената смес. Избийте 
белтъците на сняг и постепенно добавете и тях към шоколадо-
вата смес. Така приготвения мус изсипете в предварително при-
готвени чашки от шоколад. Оставете в хладилник около 6 часа, 
за да стегнат добре. 

• Кексчета двоен шоколад
Продукти: 170 г шоколад, 75 г масло, 180 мл прясно мляко, 

100 г захар, 1 яйце, 210 г брашно, 5 г бакпулвер, 3 г сол, 150 г шоко-
лад за печене, ванилия. 

Начин на приготвяне: Разтопете шоколада и добавете мас-
лото към него. Разбийте леко яйцата и добавете разтопения 
шоколад с маслото, захарта, прясното мляко и ванилията, след 
което разбъркайте добре, докато сместа стане хомогенна. Към 
пресятото брашно добавете бакпулвера и солта и смесете с шо-
коладовата смес. Накрая добавете шоколада за печене. Изсипе-
те в малки формички и печете в предварително загрята фурна 
на 200°С за около 20 мин. (проба с клечка). Украсете кексчетата 
след като изстинат.

Великденски кошнички

Декорация
За тревата използвайте оцветен в зелено маслен крем. 

Шприцвайте с пош и накрайник за трева. От оцветено захарно 
тесто и разточено на тънък лист с кутер изрежете малки цвет-
чета. В центъра на всяко цветче поставете тичинка в цвят по из-
бор. С останалата част от тестото оформете малки цветни яйца. 
След това върху тревата наредете цветчетата и яйцата.

Страниците подготви: Надежда Костадинова
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„Докато си мислех как да направя сладкото руло по-забавно се сетих, че мога 
да го украся.  На принципа на „проба – грешка” открих лесен начин за изработка 
на декорирано руло. Само малко промених начина за направа на обикновеното 
руло и изработих украсите. Декорираните  рула са подходящи за рожден ден, 
Свети валентин, за подарък, за всякакви поводи и празници. Декорираното руло 
носи настроение. ”

С декорация е по-весело!

Джунко е графичен дизайнер от Япония, която се 
отдала на страста си към сладкарството.  Преди четири 
години се записва в колеж по готварство и сладкарство. 
Знанията, който получава там умело се допълват към 
способностите й на графичен дизайнер за изработване-
то на декорираните рула, които тя прави всеки ден. 

Необходими продукти за рулото:  
4 яйца, 65 г захар, 60 мл вода, 40 масло, 1 ванилия, 70 г браш-

но, 1 ч.л. царевично нишесте, 10 г какао на прах, 1 банан.
За сиропа: 10 г пудра захар, 20 г вода, 1 с.л. ром или друг вид 

алкохол.
За крема:  150 г сметана, 14 г захар
Начин на приготвяне:
В купа забийте маслото и добавете постепенно разбитите с 

миксер 3 жълтъка и 35 г от захарта, водата и ванилията. След 
това внимателно добавяйте брашното и не спирайте да бърка-
те, докато стане хомогенна смес.

От така получената смес отделете една супена лъжица и към 
нея добавете на порции половината царевично нишесте и един 
избит белтък. Разбъркайте добре. Добавете малко сол.

Поставете хартия за печене върху правоъгълна тавичка и я 
намежете с масло. Шприцвайте получената смес под формата 
на шарка на жираф или друг вид украса по ваш избор.

Печете за минута и половина на 170°C.
Към сместа от трите разбити жълтъка добавете какаото на 

прах и разбъркайте добре.
В отделна купа разбийте три белтъка и останалата захар 

(30 г) до получаването на пухкава пяна. Към тях добавете 
останалото количество царевично нишесте и какаовата 
смес. Върху вече изпечената украса изсипете получената 

Рецепта за декорирано руло ”Жираф”
какаова смес и я разстелете рамномерно. 
Тя трябва да запълни дупките в украсата 
на жирафа. Поставете отгоре хартия за пе-
чене.

Печете 14 минути на 170°C. Отлепете по-
лучената платка от горната хартия за печене и 
оставете да изстине.

Разбийте сметаната и захарта, за да полу-
чите крем.

За сиропа сварете захарта и водата. След 
като се охлади добавете рома. Трампирайте 
вътрешната страна на платката със сироп и 
намажете с крема. Отгоре поставете наряза-
ния банан.

Завийте рулото и го стегнете в хартия. Ос-
тавете за един час в хладилника. Отрежете 
краищата.

Когато декорираното руло е за подарък 
можете да намажете външния край на бана-
на с малко захаросана вода, за да не променя 
цвета си.

За допълнителна декорация може да за-
лепите с част от крема различни плодове или 
парченца шоколад.

Превод от японски: Силвия Петрунова
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Бях си намислила заглавието на ста-
тията да бъде перифраза на “Как ще ги 
стигнем японците...”, но на фона на всичко 
случващо се в държавата през последни-
ците седмици би звучало доста зловещо. 
Като изключим прекия физически смисъл 
на фразата, има много какво да се научи 
от японците като нация. Не говоря за тех-
ническия, технологичен и всякакъв про-
грес в икономиката. Може би най-голямо 
впечатления в страната правят ХОРАТА, 
това бе мнението на цялата група, а и на 
наши съседи от Македония и Сърбия, с 
които се засякохме в самолета на връща-
не. Не съм запозната много с японската 
култура и народопсихология, но по-до-
бри, отзивчиви, скромни и дисциплини-
рани хора не съм срещала. Какво е това 
възпитание, генетично ли е заложено, не 
знам, но в този смисъл на думата, никога 
няма да ги стигнем... Може би за това, как-
ви са хората в държавата говори и това, 
че в един многомилионен и модерен град 
като Токио (градската му агломерация 
e 34 000 000 жители) блести от чистота 
и няма кофи за боклук по улиците! Един 
друг показател за културата на нацията – 
са обществените тоалетни. В Япония те са 
безупречно чисти, седалките затоплени... 
Нямам думи, и може би сега разбирам 
онзи ексцентрик, който представи Бълга-
рия в Брюксел като тоалетна чиния! Дори 
да не се възприема в прекия смисъл, смя-
там, че в нацията ни има нещо сбъркано 
– в отношенията между хората, в бизнес 
отношенията, в отношението – държава 
– граждани и т.н. Там всеки ни приемаше 
като равен и беше готов да ни помогне, 
дори да не разбираше английски. Всеки 
японец, който ни питаше откъде сме и 
ние отговаряхме – България, като че ли 
се радваха още повече, веднага спомена-
ваха българското кисело мляко и сумиста 
Калоян Махлянов-Котоошу. В последния 

 Преди трагедията... 
в Япония



19

ден вечерта едно момче ни заведе до 
хотела, за да не се загубим, и ни пожела 
лека нощ. Повече думи смятам, че са из-
лишни...

Сега за конкретния повод, по който 
посетихме Япония – 22-рото издание на 
специализираното изложение за хлебар-
ство, сладкарство и оборудване MOBAC 
SHOW 2011, което се проведе в Токио от 
16 до 19 февруари. Целта, както на всяко 
изложение, е да се покажат новостите в 
областта на суровините, оборудването, 
опаковъчните машини и да се превърне в 
място за обмен на информация за нужди-
те на пазара, като по този начин доприне-
се за развитието на цялата хранително-
вкусова промишленост и подобряване 
на културата на хранене.    

MOBAC SHOW 2011 бе организирано 
от Японската асоциация на производи-
телите на оборудване за хлебарството и 
сладкарството.

Част от проявите по време на изложе-
нието:

- Семинар, посветен на японския стил 
в сладкарството (Wagashi), при който 
традиционно се използва за пълнеж кон-
фитюр от червен боб (Adzuki) Семинарът 
бе спонсориран от Японската асоциация 
Wagashi и на него бяха разглеждани теми 
като производство и внос, търсене и 
предлагане и перспективи при отглежда-
нето на този вид боб.

- Улица на специализираните учебни 
заведения

- Състезание за излъчване на победи-
тел, който да участва в World Pastry Team 
Championship

- Демонстрации на известни майсто-
ри, участвали на престижни състезания 
като iba Cup, Coup du Monde, както и май-
стори от Немската академия

- Квалификации за излъчване на 
участник за състезанието по сладкарство 
по време на Europain 2012 в Париж.

На изложението бяха представени  
японски и европейски фирми, предлага-
щи суровини и оборудване, чрез техни-
те японски дистрибутори. Някои фирми 
предлагаха интересна симбиоза между 
европейски и японски вкус. Трябва да се 
отбележи перфектното изпълнение, как-
то на многообразието от хляб и хлебни 
изделия, така и на изящните петифури и мини торти. За българ-
ските посетители интерес предизвикаха специфичните японски 
хлебни и сладкарски изделия, нетрадиционни за нашия вкус.

По време на престоя си в Япония българската група посети 
и Националния парк Nikko, който е под закрилата на ЮНЕСКО, 
и в който са разположени няколко храмови комплекси, езерото 
Chuzenji и водопада Kegon. На връщане се “запознахме” отблизо 
и с маймунки, свобдно живеещи в планината, които най-спокой-
но и търпеливо си стояха на шосето.

Вярвам, че това пътуване до Страната на изгряващото слън-
це е оставило у всеки от нас прекрасни спомени и впечатления. 
Надяваме се страната да преодолее бързо природните стихии, 
защото ХОРАТА на Япония го заслужават. 
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12-тото издание на специализираното изложение за хлебарство и сладкарство 
АRTOZA се състоя в новия Атински изложбен център МЕТROPOLITAN EXPO (до лети-
щето) и в него участваха повече от 230 изложители. Четири  огромни зали (29 500 
кв.м), функционални и с отлично обслужване прегърнаха десетки хиляди посетите-
ли, които с огромно професионално любопитство се запознаха с нови технологии, 
суровини и оборудване. 

Във винаги препълнения щанд на фирма КАНАКИС не спираха презентациите 
с иновативни продукти, които впечат-
лиха и осигуриха всичките награди за 
фирмата.

Новата захарна паста на SUGART  
доказа стабилността и гъвковостта си, 
като облече манекените на изненадва-
що модно ревю, което организираха 
атинските студенти по сладкарство. 
Ливанецът Zozef Azan впечатли с ори-
гиналните сиропирани сладки, а нови-
те продукти на ПАМИ отвориха нови 
пространства в сладкарското съзна-
ние на посетителите.

„Кризата се посреща с развитие, 
иноваторство и смело задоволяване 

на съвременните нужди на потребителите. Всяка мизеря и отлагане ни връща на-
зад, а нашия бранд върви напред...” споделиха за нашето списание организаторите. 

АRTOZA в Атина, беше истински празник за бранша!
Текст и снимки: Янис Лиолиос

Атинското изложение АRTOZA надхвърли 
две десетилетия традиция

Изложението Фудтех се проведе от 23-ти до 26-ти февруари 
в Панаирния град, в Пловдив. Успоредно с него протекоха и из-
ложбите Винария, Хорека и Вкусове от Италия. 

Официалният старт на изложбите беше даден на 23-ти фев-
руари от г-н Иван Соколов, главен директор на Международен 
панаир Пловдив и г-жа Милена Ценова – Началник на политиче-
ския кабинет. Панаирните прояви бе под патронажа на МЗХ.

Представители на браншовете хлебарство и сладкарство и 
обслужващите ги индустрии имаше както от страната, така и от 
чужбина. Фабрика „Елена” представи луксозни сладкарски из-
делия, „Дейзи Шугър” ЕООД демонстрира пакетирано и свежо 
сладкарство. Сладкарница “Недим” привличе купувачи с вносни 
сиропирани сладкиши. Полската компания „Коперник” предста-
ви разнообразие от джинджифилови сладки – с различен пъл-
неж и покритие, вафли, бисквити и сусамени киксчета в луксоз-
ни опаковки. Традиционен участник в изложение бе фирмата за 
оборудване “Сам-Кинти”.

Изложени бяха машини, опаковки, ядки за ХВП, системи за 
обработка на питейни води, етикети и др. Атрактивният щанд на 
списание „Кафе пауза...” предложи специализирана литература 
на различни езици. Бейкдмедия посрещаше читатели и прияте-
ли на щанда си с демонстрация на възможностите на портала и 
информация за желаещите да се включат в каталога.

Палата 3 предложи на посетителите си и обособена „Гурме 
зона” с демонстрации на изявени майстор-готвачи и дегуста-
ции, специализирано пространство за презентации на компа-
ниите-изложители, както и добри условия за осъществяване на 
бизнес контакти.

Текст и снимки: Люба Димитрова

Традиционна проява със съвременна концепция
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Основен апарат за измерване на реологичните параметри 
на брашна от твърда и мека пшеница

Алвео-консистографът обединява възможностите на Алвео-
графа и Консистографа. Апаратът се състои от три, неделими 
елемента:

• Камера за месене с вграден датчик за налягане
• Алвеограф
• Алвеолинк

С Алвео-консистографа се: 
• Определя водопоглъщаемостта на брашната
• Проследяване поведението на тестото по време на месене 
• Определяне на пластичните качества на твърда, мека пше-

ницата и брашно, с постоянна и адаптирана хидратация (елас-
тичност, разтегливост, издръжливост, хлебарска сила W)

• Ползват всички възможности на Алвеографа.

 Консистографът отговаря на следните френски и междуна-
родни стандарти: 

• AACC No. 54-50
• ICC No. 171

Alveo-consistograph

Получени криви се интерпретират със следните пара-
метри:

P: жилавост (необходимото максимално налягане за де-
формация)

L или G: разтегливост (дължина на кривата)
W: хлебарска сила (повърхността на кривата)
P/L: съотношение за конфигурация на кривата
Ie: (Р200/Р) х 100. Индекс на еластичност (Р200 = налягане 

на 4 см от началото на кривата)



Изберете пандишпаните на , белия супер бискуйт
или шоколадовия . Ставате собственици на

най-достоверния инструмент за вашата работа. Пандишпаните
на благодар ние на влажността която съдържат
са гъвкави (еластични) и затова не се ронят след изпичане.
Пандишпаните придават на вашите сладки
изключителна стабилност, правилно набухване и неповторим вкус.

KOMPLET Super
Bisquit Choquit

KOMPLET e , ,

KOMPLET

АЛМА ЛИБРЕ ЕООД
гр. София 1346, кв. Волуяк, ул. Зорница 99

тел. 02/9379999, 9379952, факс: 02/9379998, 9346726
e-mail: , www.almalibre-prof.comalmalibre@mail.bg

ПАНДИШПАНИ

KOMPLET
•
•
•

отлично набухване
невероятен вкус
идеална влажност


