




Световната купа по хлебарство събра 12 

отбора, всеки с по 3 участника, които трябва-

ше да изработят багети и традиционен хляб, 

виенски сладкиши и артистична композиция. 

Участниците от петте континента вложиха 

душа, изкуство и цялата си страст, за да пока-

жат най-доброто, на което са способни. Бла-

годарение на подкрепата на спонсорите, на 

значителното присъствие на представители 

на посланически и търговски мисии, майсто-

ри и взискателните съдии, и в частност техни-

те треньори, участниците представиха проду-

кти с изключително високо качество. Общото 

мнение е, че това е най-доброто състезание в 

историята на Coupe Du Monde!

На 7 март бяха обявени победителите – 

първо място – за отбора на Япония, второ – за 

САЩ и трето – за Тайван.

Г-н Фумио Шимицу, съветник в Японското 

посолство заяви: "Аз съм изключително горд. 

Преди една година страната ни беше опусто-

шена от многобройни земетресения и цуна-

ми. Нашата победа днес ще даде надежда на 

всички наши граждани и e в памет на жерт-

вите на тези катастрофи. Световната купа 

по хлебарство е повече от конкурс, тя е меж-

дународна блестяща светлина, която носи 

общи идеали, солидарност ... и символи“.

Мисията на всички участници в конкур-

са е да разпространяват новите тенденции в 

хлебарството навсякъде по света!

"Благодарение на Купата „Louis 

Lesaff re“, която проведе предварителния 

подбор за Световната купа по хлебар-

ство, тук, в Париж, на Europain сме съ-

брали най-доброто от света на хляба.“ 

- Patrice Jacquelin, председател на Europain 
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Магнитно резонансен 

анализатор на маслодайни 

семена  SLK SG-100

• Бързо и лесно лабораторно измерване

• Спестява пари като подобрява процесите и качествения контрол

• Автоматично, едновременно определяне на влага, масленост, мастни 

киселини на маслодайни семена (слънчоглед, соя, рапица, фъстъци,   

царевица...) на базата на магнитен резонанс

• Възможност за анализ на отделно зърно

• Безразрушителен метод на измерване

• Извършване на анализ за по–малко от 30 секунди

• Без необходимост от подготовка на пробата

• Не е необходима скъпа поддръжка

• Опростен графичен интерфейс

 Точност Време (секунди) Стандарт

Пълна масленост % ±0,1% 4s ISO 10565

Влага % ±0,1% 4s ISO 10565

Мастни киселини % ±0,5% 20s Не съществува

Мастни киселини 

в единично зърно % ±2% 2 min Не съществува



Продукти за тестото: 600 г брашно тип 500, 30 г мая, 200 мл 

прясно мляко, 3 яйца, 130 г захар, 100 г масло, настъргана кора 

от 1 лимон, щипка сол, масло и брашно за тавата.

Продукти за пълнежа: 125 орехови ядки, 70 г стафиди, 60 г 

кедрови ядки, 25 г масло, 30 г обелени бадеми, 30 г озахарени пор-

токали, 1 яйце, 1 жълтък, 1 с.л. галета, 1 лимон, 1 портокал, 2 

с.л. ракия, 4 с.л. захар, 1 чаша вино „Марсала“.

Начин на приготвяне на тестото: Затоплете 4 с.л. прясно 

мляко и докато е топло разтворете маята. Смесете 100 г от браш-

ното с 1 с.л. захар и разтворената мая, оформете тестено топче и 

оставете да втасва в покрит съд. Когато тестото удвои обема си, 

добавете останалите брашно и захар, яйцата, размекнато масло, 

солта, настърганата лимонена кора и толкова мляко, колкото е 

необходимо, за да се получи компактно и меко тесто.

Начин на приготвяне на плънката: Сложете стафидите да 

се накиснат във виното, настържете кората на лимона и порто-

кала. Затоплете галетата с маслото, докато получи златист цвят. 

Натопете за кратко във вряла вода орехите и бадемите и ги сме-

лете на едро заедно с озахарените плодове. Изсипете всичко в 

съд, добавете кедровите ядки, настърганите цитрусови кори, 

накиснатите стафиди, ракията и галетата. Разбийте белтъка на 

сняг и заедно с жълтъка ги добавете към пълнежа.

Намажете тавата с масло и поръсете с брашно. Поставете 

разточеното правоъгълно тесто върху набрашнено платно, 

рапръснете плънката в единия край и с помощта на платното 

навийте на руло. Навийте рулото на спирала и поставете върху 

тавата. Намажете повърхността на рулото с леко разбития жъл-

тък и поръсете с пудра захар. Печете в предварително загрята 

фурна на 190°С за около 45 минути.

Великденски сладкиш 
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Как да придадем изражение на 

сферите?

Монтажът на шоколадови яйца с различни 

размери винаги предизвиква креативността на 

сладкарите, които всеки Великден се проявя-

ва в изработката на шоколадови фигурки, все 

по-интересни и нетрадиционни. Тези, които ви 

представяме са част от тематична линия, раз-

работена от Алберто Симионато, главен техно-

лог в Barry Callebaut. „Започнах идеята от три 

основни компонента. Очите са много големи и 

изразителни, едното по-малко от другото, за 

да даде една идея за перспектива и да привлече 

вниманието на клиента, който често е дете; 

формите са омекотени и изчистени. Разбира се, 

животинката винаги трябва да се разпознава“.
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Проектът „УСПЕХ“ е по схемата "Да направим училището 

привлекателно за младите хора", реализирана по Оперативна 

програма "Развитие на Човешките ресурси" (съфинансиран от 

Европейския социален фонд на ЕС). Бенифициент по проекта е 

Министерство на образованието, младежта и науката и е насо-

чен към всички държавни и общински училища, с изключение 

на средищните училища. Периодът на изпълнението му е три 

години.

Финансират се извънкласни дейности като секции, ателие-

та, клубове и др. в различни области: природоматематически 

науки, хуманитарни науки, здравно образование и здравосло-

вен начин на живот, комуникативни умения на роден език, ко-

муникативни умения на чужд език и др. Голямата цел на този 

проект е чрез развитието на извънкласните дейности да се пре-

върне училището в привлекателно за младите хора, да се нама-

ли броят на учениците, които отпадат от училище и на тези, кои-

то проявяват агресивно поведение. Цели се също да се повиши 

мотивацията на учениците за участие в образователно-възпита-

телния процес, съобразно интересите и потребностите им. 

Ателие "Захарни цветя" обхваща ученици от 8-ми клас и 

цели да осмисли свободното им време като развива допълни-

телни знания, умения и компетентности. Учениците се запозна-

ват с различни техники за изработване на цветя от захарна маса 

и подреждането им в композиции. Занятията се водят веднъж 

седмично по 4 часа след часовете. Предвидено е и време за из-

ложби и представяния на готовите изделия.

Росица Рачева

художник, преподавател в СГХСТ

„Захарни цветя“ в Софийската гимназия
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Фигурки на Снежанка и седемте джуджета, Ариел, пирати, 

бебета, смърфове, мечо Пух и приятели оживяха на интензив-

ния курс за детски приказни торти, който се проведе в Монтана 

от 20 до 22 февруари. Водещ на курса бе Елица Божинова, шеф-

сладкар, член на националния отбор на България по кулинария.

Интересът към курса отново бе много голям, защото все повече 

сладкари искат да се занимават с изработването на  фигурки от 

захарно тесто. Ръчното моделиране на фигурки е много трудно 

и сложно и на тези, на които не им се уддава трябва да положат 

много усилия и труд, за да постигнат добър краен резултат. На-

пример, с калъпчета са оформяни само лицата и ръчичките на 

Снежанка и Ариел, всичко останало се прави ръчно. 

Има общи пропорции, които трябва да се спазват – напри-

мер за мъжки, женски, детски лица, за телата. Бебешките са по-

пухкави, по-кръгли, бузките са по-издути. В основата на всич-

ки фигури са топчета, “саламчета“, капчици, които са основни 

форми, от които се правят фигури на хора и животни. Много 

е важно  да се знае с кой инструмент какво можеш направиш, 

защото комплектите не се продават с инструкции. Понякога 

трябва сам да откриеш с кой инструмент можеш да направиш, 

да развихриш въображението си. Някои  инструментите са по-

универсални - могат да се използват за формяне на хора, части 

от цветя, плодове,  други – по- специални, за мимики, оформяне 

на устички и т.н. Много важно при изработването на фигурки е 

спазването на пропорциите.

„Приказни теми“ на курса в Монтана

Кутерите пачуърк е много интересна техника за работа – лесна и сравнително бър-

за, която винаги ти дава  един и същи резултат, без да трябва да си голям специалист. 

Хубавото на тези кутери е, че има варианти за различни поводи и се получават много 

фини орнаменти. Един кутер може да се използва като щампа, за бордюри, за отделен 

елемент от него и т.н. За съжаление все още малко сладкари използват техниката с 

пачуърк кутери.
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На 20 март в „Алма Либре Консултански център“ Янис Ли-

олиос, съвместно с Атинския гастрономичен център, предста-

ви пред близо 60 сладкари от цялата страна нови разработки 

на торти, които бяха демонстрирани от Йоргос Косичук, главен 

технолог по сладкарство във фирма „Стелиос Канакис“ и Бойко 

Владимиров, технолог-демонстратор в „Алма Либре“. Сладкиши 

от тази серия ще бъдат представяни през цялата година. Серия-

та „Tradition“ ще се обогатява непрекъснато от идеи, основани 

върху традиционното европейско и балканско сладкарство. 

След презентацията сладкишите бяха оценявани от присъства-

щите по няколко показателя – визия, вкус и цена. Всеки от гости-

те избра по 4-5 сладки от новата серия и се убеди, че с конкрет-

ните продукти по определена технология и рецепта може да се 

постигне върховно качество и визия на ниска себестойност. 

Специално за читателите на сп. „Кафе пауза…“ Йоргос Коси-

чук сподели своите впечатления. Йоргос е поляк по народност.

След завършване на средното си образование като сладкар 

специализира в Белгия и Франция, по-късно се установява в 

Гърция, където преминава през всички етапи на занаята. През 

последните 15 години работи като технолог - експериментатор 

в Атинския гастрономичен център.

- Г-н Косичук, доколкото знам идвате често в България и 

имате поглед върху нивото на сладкарския бранш в Бълга-

рия? Къде сме ние?

- Аз съм тук, защото има много добро сътрудничество между 

фирмите „Стелиос Канакис“ и „Алма Либре“. Радвам се, че тези 

две фирми не са просто търговци на суровини. Задачата ни е 

да сложим нашия камък в строежа на сладкарството, защото 

като пазим бранша и го развиваме, това ще бъде добре за всич-

ки. Ние направихме проучвания в България през последните 6 

месеца и ситуацията на пазара е малко по-различна в момента, 

затова трябва да се реагира с нови продукти и идеи. 

- Да, ситуацията е различна, криза е, хората нямат пари… 

Как да оцеляват производителите в една такава ситуация?

- В Европа нещата се променят изключително бързо – в со-

циално, обществено и икономическо отношение. Не може един 

бранш, който и да е той, да не следи това развитие. Ние, имам 

предвид, технолозите от двете фирми, съзнателно предлагаме 

решения, на които ви молим да обърнете специално внимание, 

защото смятаме, че са интересни за българския пазар. Рецепти-

те на сладкишите, които днес ще направим, не са изтеглени от 

интернет или привнесени от Гърция, те са разработени специал-

но за българските условия. Аз идвам много често в България и 

през последните 3 години имам поглед върху българското слад-

карство. Направихме едно проучване на пазара и видяхме кон-

кретни проблеми, като се опитваме да им дадем решение.

Тортите от новата серия “Tradition” 

предизвикаха огромен интерес

 Нали знаете поговорката „Моето гардже е най-хубаво“, но ако 

го пуснете сред другите, ще се окаже, че не е така. Трябва да се 

качите на едно дърво и отгоре да видите ситуацията. Аз съм от 

няколко дни в София и купихме много сладки и торти от сладкар-

ници на случаен принцип. „Случайно купеното“ от витрините на 

пазара показва на какво ниво е сладкарството. Много е важно и 

ви съветвам и вие да го направите, за да видите къде е бранша и 

къде сте вие спрямо другите. Ако всеки един се затвори в своя 

цех, без да знае какво правят неговите колеги, дали се развиват, 

как се развиват, дали пускат нови продукти, се обрича на провал.

 Всички се оплакват от спад на продажбите – 20, 30, 40%, ни-

кой обаче не прави анализ защо се получава този спад – почти 

всички ще отговарят: причината е, че хората нямат пари. Как ще 

реагираме в тази ситуация? Сигурен съм, че нашите конкурент-

ни търговски фирми не се занимават с тези проблеми. След като 

опитах доста от сладкишите, които бяхме купили, се оказа, че 

имат един и същ вкус, нямаше изразен вкус на шоколад, плод 

и т.н. Садкишите нямаха характер. Ние предлагаме разработе-

ни сладкарски идеи, с точни калкулации и цена, която е дос-

татъчно ниска за качеството на изделието, достъпна за всеки 

потребител в България. Нюансите в тези рецепти - решенията 

са стотици, както са стотици и индивидуалните разработки, кои-

то може да предложим на конкретните ни клиенти, решавайки 

конкретните им проблеми. Смятам, че има един важен пропуск 

от колегите сладкари, които гледат цената на един продукт-

суровина, а не търсят възможностите и перспективите, които 

този продукт може да им даде. От качествените продукти, като 

се разработят по определени технологии и начини, може да се 

достигне до как вато цена искаме на крайното изделие. От сред-

но или ниско качество суровини и магьосник да си, не можеш 

да постигнеш нито средно, нито стабилно качество. С новата 

серия „Tradition” („Традиция“), която разработихме и предлага-

ме, точно това доказваме, че може да се постигне качество на 

добра цена при определени технологии и рецепти. 

Потребителите купуват сладкиши, за да се насладят. Ако не 

вдигаме непрекъснато качеството и разнообразието на витри-

ната, в крайна сметка за клиента ще бъде все едно дали ще ку-

пува една суха паста от минимаркета или от кварталната слад-

карница. Ще оцелее този, който предлага качество и нова гама.

Желая успех на всички!
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За повече информация: АЛМА ЛИБРЕ ЕООД

София, кв. Волуяк, ул.Зорница 99; www.almalibre-prof.com

тел. 029379999, 0878690025, 0878984887; e-mail: almalibre@mail.bg

ТОРТА „ШАРЛОТ“ 

Много пухкав сиропиран пандишпан за основа  •

Крем „Баваруаз ШАРЛОТ“ и черни череши • 

Пухкав млечен крем за декорация отгоре и пресни плодове • 

Пухкав оригинален пандишпан „ДЕУКАП СЕЛМИКС“ за бор-

дюр на тортата „ШАРЛОТ“ • 

Много лека торта за всичките сезони •

ТОРТА „КАРПАТИ“ 

• Оригинално приготвени много вкусни еклери

• Етажи от крем дипломат от вкусен сладкарски крем

• За декорация „еклерова шапка“ като планината КАРПАТИ

ТОРТА „НУАЗЕТА“

Класическа лешниково-шоколадова торта  •

Хрупкава лешникокакаова основа •

За първи път в тази торта се използва новата технология за 

производство на пълнежи „КРЕМЕ“ •

ТОРТА „БИШКОТИ“ 

• Мек шоколадов пандишпан с яйца 

• Пълнеж - сладкарски крем бишкоти

• Хрупкава бисквитено-шоколадова основа

ТОРТА „СНИКЕРС“

Мек ванилов пандишпан, приготвен с яйца •

Крем пълнеж карамелизирано мляко със сладкарски крем •

Глазура от карамел •

По средата и в декорацията преобладават фъстъци •

ТОРТА „РИЛА“ 

•  Пухкав маслен крем с вкус на бисквити

•  Хрупкави бисквитени етажи

•  Хрупкаво шоколадово-бисквитено покритие

•  Торта с трайност над 40 дни

„ПРОФИТЕРОЛ“

Пълнени еклери със сладкарски крем „Фантазия“ •

Етаж от млечна сметана - специална разработка •

Гъст шоколадов сос (салца) •

ТАРТА „ЛИМОН“ 

•  Хрупкава тарта с пълнеж от фин лимонов мус

•  Декорация от италиански белтъчен сняг, обработен с 

горелка 

ТАРТА „ПАСТЕЛЕРО“

Хрупкава тарта с пълнеж от пухкав крем от карамел •

Декорация от флорента и стройзел •

Представяме ви няколко торти от новата серия “Tradition”
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Ако човек следи темата с растящите цени на яйцата в ме-

диите, в някакъв момент неминуемо ще започнат да му се при-

виждат кожодерски настроени спекуланти на всяка крачка и 

един героичен министър на земеделието, който се опитва да 

овладее поскъпването. Реалността обаче е малко по-различна.

Факт е, че в момента българите купуват едни от най-скъпите 

яйца в ЕС (петите най-скъпи след Германия, Италия, Швеция и 

Румъния по данни на Европейската асоциация на преработва-

телите на яйца – ЕАПЯ, за 27.02.2012 – 04.03.2012). Не е вярно 

обаче, че поскъпването е с 40% за една седмица и със 100% за 

година, както твърдят медиите и министър Найденов. Ръстът 

на цените e с 28% за седмицата 27 февруари - 2 март спрямо 

предходната според Комисията по стоковите борси и тържища 

(КСБТ) и с 21% според ЕАПЯ, чиито данни са за 27 февруари – 4 

март. За година поскъпването пък е с 60 на сто (тук данните и 

на двата източника са идентични). Странно е, че министър Най-

денов цитира грешни данни, при положение, че самото Минис-

терство на земеделието разпространява тези на КСБТ.

Както и да е, спорът за числата, макар и важен (доколкото 

данните не бива да се манипулират), не променя факта, че цени-

те на яйцата са на рекордно високи нива. Каква е причината за 

това обаче и има ли „лоши“ в тази ситуация?

Да започнем с обективните предпоставки за ръста на цени-

те. Консумацията на яйца е в значителна степен повлияна от се-

зонни фактори. Това личи от резките промени в цените, видими 

с просто око на долната графика:

 

Източник: Комисия по стоковите борси и тържища

Цените рязко спадат в средата и съответно се покачват в 

края на годината. Също така е видно, че сезонният ефект не 

може да обясни изцяло близо 50% покачване на цените в нача-

лото на тази година спрямо съответния период на предходна-

та. В интерес на истината през януари цените са на абсолютно 

същото ниво както в началото на 2010 г. – 23 стотинки за брой. 

Нарастването е изцяло концентрирано от февруари до сега.

Какво се случва през това време?

От 1 януари 2012 г. най-накрая влиза в сила европейската 

директива за хуманно отношение при отглеждане на кокош-

ки-носачки (приета още през 1998 г.). Документът повелява, 

че производителите, които отглеждат кокошки в клетки, тряб-

ва да инвестират в по-големи (с около 1/3-а) клетки, които да 

бъдат по-комфортни за птиците. Това напрактика означава, че 

птицеферма с n-брой птици ще има 1/3-а по-малък капацитет 

след инвестицията. До каква степен това касае българските 

производители? По последни данни на Агенцията по безопас-

ност на храните от 23 февруари т.г. 1,2 млн. птици (за сравнение 

кокошките-носачки в България са били към 4,3 млн. в края на 

2010 г., по данни на Агростатистиката) се отглеждат в уголемени 

клетки, или около 28% от всички. Други 2,3 млн. или малко над 

50% се отглеждат по алтернативни начини (напр. подово), и за 

тях не важат новите изисквания. Останалите птици (близо 20% 

от всички), чиито живот не отговаря на приетото от Европей-

ската комисия понятие за кокошо щастие, би следвало да бъдат 

постепенно ликвидирани (над половин милион). Според същия 

регламент яйцата от тези кокошки не могат да бъдат продавани 

за консумация, а могат да отиват само за преработка. Т.е., пряк 

ефект от регламента е пониженото предлагане на яйца веднъж 

заради намаляване на капацитета на фермите, които отглеждат 

птици в клетки, и втори път заради изключването от пазара на 

яйцата на нещастни кокошки (било то български или вносни). С 

други думи имаме ограничена търговия и понижено предлага-

не при високо търсене.

Казусът далеч не е само български, както се опитва да внуши 

министър Найденов. Германия, която е нетен вносител на яйца, 

регистрира 69% ръст на цените от началото на годината досега, 

по данни на ЕАПЯ. Там са и най-скъпите яйца в целия ЕС според 

същият източник. В Румъния поскъпването е с 64 на сто, в Чехия 

с 46 на сто, в Полша с 42 на сто. Да сте чули германският или 

полският министър на земеделието да притиска производите-

ли или търговци да намаляват цените? Това просто няма как да 

се случи. Истината е, че проблемът е повсеместен и изобщо не 

идва изневиделица. На 24 октомври, 2011 Foodnavigator пише: 

„Преработвателите на храни предвиждат увеличения на цени-

те и недостиг в предлагането на яйца в цяла Европа през след-

ващата година след въвеждането на ново законодателство 

за хуманно отношение (към кокошките – бел.авт).“ Горе-долу 

по същото време белгийски производители алармират за опас-

ността от дефицит на продукция през 2012 г.

Това обаче не дава пълната картина за драмата с цената на 

яйцата. През февруари (когато цените тръгнаха нагоре) Аген-

цията по безопасност на храните спря вноса на яйца от Полша 

по сигнал на български производители заради съмнения, че 

яйцата са от нещастни птици. Месец по-късно се оказа, че яй-

цата са били напълно редовни, но е достатъчно 2-3 пратки да 

бъдат спрени и унищожени с много шум от държаваните орга-

ни, за да замре вносът. Какъв ли точно ефект е предполагал, че 

ще има тази мярка министър Найденов? И колко ли глупаво би 

се чувствал човек, звънейки на колегата си от Полша с молба 

(забележете, молба! Сякаш от един министър зависи коя фирма 

къде ще продава) полските птицевъди да възобновят износа си 

за България, който е бил спрян неправомерно?

Остава да разгледаме още една вероятност за рязкото пос-

къпване – търговските вериги. От данните (които отново са на 

МЗХ, но там явно никой не ги чете) за седемте дни до 7 март 

средната надценка на веригите за страната е била между 13% 

(при яйцата размер L) и 18% (при яйцата размер М). Дали това 

е много или малко е трудно да се каже, тъй като в отделни об-

ластни градове надценката варира между 0% и 29%, т.е. може да 

се приеме, че има места с по-слабо предлагане от производи-

тел, където транспортът оскъпява цената на дребно, или места 

с по-малка конкуренция на пазара на дребно. За сравнение, в 

началото на февруари надценката е варирала между 18% и 32% 

средно за страната и между 4% и 33% по места. Година по-рано 

Защо поскъпват яйцата 

и кои са лошите в тази драма?
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(към април, за когато разполагаме с данни), надценките са се 

движили между 16,6% и 23%, т.е. очевидно промяна в надценки-

те трудно може да обясни скока в крайните цени.

Най-вероятно цените на яйцата ще спаднат в рамките на 

следващите месеци, стига държавата да спре да се меси в тър-

говията. Първо, заради сезонните фактори, второ, заради това, 

че бизнесът в Европа вече ще се е пренастроил към новите 

изисквания и ще има повече възможности за внос и трето, за-

щото производственият капацитет в България в момента е под 

потенциала си. Справка с регистъра на птицевъдните обекти на 

Агенцията по безопасност на храните показва, че към 23 фев-

руари 2012 г. във фермите, отглеждащи птици в алтернативни 

(неклетъчни) системи, има свободен капацитет от около 500 000 

кокошки. С други думи, пазарът ще се справи с временния цено-

ви шок, стига да не му се пречи.

Николай Вълканов

Институт за пазарна икономика

„Цените на яйцата в България са по-ниски от средните за Европейския съюз", заяви Иван Иванов, изпълнителен директор на 

най-голямата българска фирма производител, пред „Дарик". И добави още, че ако няма спекула по веригата и има нормално про-

изводство, е логично крайната пазарна цена на яйцата да се движи между 30-35 стотинки за брой.

Иванов припомни, че крайната цена за потребителя се определя от пазара. По думите му в момента има временен дефицит на 

пазара за яйца както в България, така и в Европа, което рефлектира и върху стойността им.

Иванов изтъкна, че през 2010 и 2011 г. яйцата у нас са се продавали на цени под себестойността им заради преустройството 

на фермите и въвеждането на нови мощности. В същото време старите мощности не са били излезли от употреба, което е довело 

до свръхпроизводство. Според производителя една от причините за сегашния дефицит на яйца е, че само през миналата година в 

България са фалирали 14 производствени ферми.

„Възможно е някой по веригата да слага надценки повече от нормалното, но в крайна сметка търсенето определя предлага-

нето", смята Иванов. Той разкри схемата, по която се определя крайната цена. Според него яйцето излиза от производителя на 

цена 18-20 стотинки, след това му се начислява ДДС - 5 стотинки, преминава през пакетиращия център, където цената се вдига с 

още 2-3 стотинки, следват транспортни разходи и търговска надценка. Така в момента пакетирано яйце с начислено ДДС излиза от 

производителя на цена около 25-26 стотинки.

Производител на яйца: Нормалната цена е 30-35 стотинки

През периода на наблюдение (7 - 14.03.2012 г.) се наблюдава 

стабилизиране на пазара на яйца в страната. При средната цена 

на едро на яйцата се отчита леко покачване с 0,01 лв./бр. спря-

мо предходната седмица. В същото време, цените на дребно в 

големите търговски вериги се понижават с 0,01 лв./бр., а тези 

в по-малките търговски обекти се задържат на нивата от пре-

дходната седмица.

През последната седмица средната цена на едро на яйца 

размер М за страната е 0,33 лв./бр., с 0,01 лв./бр. или 3,1% по-

висока спрямо предходния период. Предлагането на яйца на 

борсите варира от 0,30 лв./бр. (Ямбол) до 0,36 лв./бр. (Ловеч). 

В почти всички области се отчита изменение на ценовите стой-

ности, като цяло в посока приближаване към средното за стра-

ната ниво. На борсите в девет от областните центрове се отчита 

поскъпване на яйцата в рамките на 0,01 – 0,06 лв./бр., най-зна-

чително в Бургас (с 0,06 лв./бр.), Велико Търново (с 0,04 лв./бр.), 

Благоевград и Сливен (с по 0,03 лв./бр.). В други шест области – 

Варна, Русе, Силистра, Плевен, София и Хасково цените на едро 

се понижават с по 0,01 – 0,02 лв./бр.

Средно за страната, цените на дребно на яйцата в големите 

търговски вериги (ГТВ) размер М и размер L бележат пониже-

ние с по 0,01 лв./бр. или съответно с 2,6 и 2,4% спрямо предход-

ната седмица. 

По области, цените на дребно на яйца – размер М в ГТВ са в 

границите от 0,35 лв./бр. до 0,40 лв./бр. В дванадесет от области-

те цените на дребно на този размер яйца бележат понижение с 

между 0,01 и 0,03 лв./бр., като най-значително то е във Варна.

Единствено в големите търговски вериги във Видин яйцата 

Стабилизиране на пазара на яйца
размер М се предлагат на по-високи цени спрямо предходната 

седмица - с 0,01 лв./бр.

В големите супермаркети цените на яйца - размер L се дви-

жат в интервала от 0,37 лв./бр. до 0,45 лв./бр., като най-ниските 

стойности са отчетени в Шумен, а най-високите в Пазарджик. В 

дванадесет области се регистрира изменение на цените в ГТВ 

спрямо предходната седмица, като във всички от тях движени-

ето е в низходяща посока. Понижението на ценовите нива е в 

рамките на 0,01 - 0,05 лв./бр., най-чувствително в Шумен, Враца, 

Добрич, Монтана и Пловдив.

Пресцентър на МЗХ
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Противно на медийните нагласи за повишение на цените на 

основните хранителни стоки борсовият пазар все още не реа-

гира на тях. Това бе констатирано по време на 12-та редовна 

търговска сесия на Пловдивска стокова борса, проведена в пе-

риода 21-23.03.2012 г. По-високият ценови ръст при брашното, 

достигнат преди две седмици продължава да е без промяна, въ-

преки очакваните „спекулации” с козунака преди Великден. Тип 

500 се предлагаше при котировка 525 лв./т без ДДС. Тип 700 – по 

517 лв./т без ДДС и тип 1150 – 483 лв./т без ДДС. Паметливи бро-

кери припомнят, че в началото на годината котировките са били 

на по-ниско ниво: тип 500 се е предлагало за 500 лв./т без ДДС, 

а тип 700 – по 483 лв./т без ДДС. В средата на м. януари котиров-

ките са претърпели корекция надолу и съответно котировките 

са били на ниво за тип 500 – 458 лв./т, а за тип 700 – 417 лв./т без 

ДДС. В края на м. февруари започва постепенното увеличение 

на котировката, като достигнатите нива са съответно – за тип 

500 – 483 лв./т, а за тип 700 – 467 лв./т без ДДС. Сегашните цено-

ви котировки са установени през втората седмица на м. март и 

са съобразени с факторите, свързани с нарастналите разходи 

за съхранение на пшеницата и нейното попривършване, което 

е характерно за този период на годината. Тъй като борсовият 

пазар е на едро, явно, ценовите аномалии по търговската вери-

га до крайния потребител оказват своето въздействие в посока 

по-високи крайни цени за реализация. Борсовите експерти от 

няколко години коментират тази ситуация с липса на регулация 

при взаимоотношенията по веригата търговия на едро – тър-

говия на дребно. Явно „невидимата ръка на пазара” не сработ-

ва у нас, при положение, че в момента цената на пшеницата с 

много по-добро качество в Чикаго се предлага на ниво около 

350 лв./т, а на извън борсовия пазар вече се иска по 400 лв./т и 

то за пшеница с влошени качества. И това на фона на очакван 

преходен остатък над вътрешното потребление за тази година 

в количество около 500 хил.тона пшеница. Пазарна истина е, че 

когато една страна е потенциален износител на зърно (а Бълга-

рия е такава), вътрешната цена следва да бъде международно 

призната, минус разходите за транспорт и съответните такси 

при вноса. Поради този факт нормалните купувачи на борсата 

очакват цена при ниво 305 лв./т без ДДС.

Брашното запазва по-високите цени

ПОКАНА

Заповядайте на презентацията на 

световното изложение на пекарите - 

IBA 2012 в България! 

25 април 2012 г., 10.30 ч.

хотел Арена ди Сердика, зала Арена 

София, ул. Будапеща 4

Гости от Германия ще бъдат:

Г-н Хайнрих Траублингер, Вицепрезидент 

на Централния съюз на пекарите в Германия

Г-н Дитер Дор, Председател на Управителния съвет 

на Дружеството за организация на занаятчийски 

панаири Мюнхен.

Специализирана литература

За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. 

Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

КЕТЕРИНГЪТ – 

ОРГАНИЗИРАНЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ

формат А4

248 стр.

цена 23,90 лв. с ДДС.

îðãàíèçèðàíå è óïðàâëåíèå
Ðåñòîðàíòúò –
Áðàÿí Êóïúð, Áðàÿí Ôëóäè, Äæàéíà Ìàê Íèèë

СЛАДКАРСТВО – 

ОСНОВЕН КУРС 

формат А4 

446 стр. 

цена 44.70 лв. с ДДС

РЕСТОРАНТЪТ – 

ОРГАНИЗИРАНЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ

формат А4

168 стр.

цена 19,90 лв. с ДДС.
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На официална среща, в чест на Националния празник 3-ти март, на 

"Добруджански хляб" АД бе връчено отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за Евро-

пейски мениджмънт и иновативност, заедно с Почетната значка "Златна 

книга” за завоюван престиж и обществено признание за приноса към раз-

витието на българския мениджмънт и иновациите. 

Глобалната организация и потребителите обявиха 

бранда за лидер в категорията „Храни общо” за 2012-2013 г.

BELLA е най-добрата марка в категорията „Храни/

Общо” според резултатите от проучването на глобалната 

организация Superbrands за 2012-2013. За пореден път 

BELLA спечели първото място сред храните в страната с 

вота на потребителите в интернет и експертната оценка 

на журито – Бордът на Superbrands България. 

Продуктите с марка BELLA бележат през 1992 г. старта 

на водещата днес компания в хранително-вкусовата ин-

дустрия „Белла България”. Портфолиото на бранда включ-

ва бутер тесто, точени кори, дърпани кори на сач, тесто 

за пица, бутер банички и банички от точени кори, марга-

рини и др.

Superbrands е независима институция, която отличава 

и популяризира изключителните търговски марки, които 

предлагат значителни предимства на потребителите. 

BELLA е марка №1 

сред храните

"Добруджански хляб" получи "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" 

за Европейски мениджмънт и иновативност
Отличията се връчват от Съвета на Европейската 

бизнес общност на обществено признати представи-

тели на българския научен, културен и бизнес елит 

и на български селища, които притежават уникално 

културно наследство.

Почетната значка "ЗЛАТНА КНИГА" е изработена 

с 24 каратово злато в Монетния двор на България, с 

формата на отворена книга. С Печата могат да се под-

печатват всички важни документи на "Добруджански 

хляб" АД в кореспонденцията с Институциите в стра-

ната и с Европейските страни.

Бизнес Компаниите, носители на Отличието "ЗЛА-

ТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ, които са 

Почетни членове на "Съвета на европейската биз-

нес общност", се представят в Българската агенция 

за инвестиции, в Министерството на икономиката, 

в търговските ни представителства в европейските 

столици и в градовете, притежаващи статут на уни-

кално европейско селище.

Номинациите се правят от 180 известни пред-

ставители на българския културен, научен и бизнес 

елит, които притежават Златни отличия от "Съвета 

на европейската бизнес общност" и "Съвета на евро-

пейската научна и културна общност" и от  предста-

вители  на 156 български градове и села, носители на 

Отличието за уникално европейско селище заради 

древна история и култура.
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Различните мнения в медиите:
Хлябът поскъпва

8 март 2012

Хлябът ще поскъпне, тъй като са повишени и цените на суро-

вините и горивата, с които се произвежда и транспортира. Това 

заяви председателят на Браншовата камара на индустриалните 

хлебопроизводители и сладкари Николай Тапаров. Според него 

скокът няма да е повече от 10%, но ще се усети от потребители-

те следващите месеци. По думите му цената на брашното се е 

увеличила с 10 на сто. Освен това горивата също са по-скъпи, 

което допълнително оскъпявало хляба.

„Мисля, че ще можем да си го позволим, няма да бъде драс-

тично, просто трябва да се оберат тези маржове, тъй като 

никой не може да работи на загуба до безкрайност” заяви Та-

паров.

По думите му с колко точно ще се качи цената, решава всеки 

производител, тъй като останалите разходи били различни за 

отделните фирми. В момента консумацията на хлебни изделия 

обаче е спаднала драстично и затова рязък скок в цената не се 

очаквала.

Задава се драстично поскъпване на хляба

9 март 2012

До 40% надценка слагали големите вериги магазини, ако я 

намалят, цената може да бъде овладяна 

Цената на хляба ще скочи заради поскъпването на електро-

енергията и брашното, заяви за Дартс нюз председателят на 

федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в Бълга-

рия Мариана Кукушева. Според нея цената на насъщния обаче 

може да бъде овладяна, ако големите вериги намалят надцен-

ките си. Така крайният потребител ще усети минимално увели-

чението, категорична бе тя.

При яйцата надценката е между 5 и 10%, при хляба варира 

от 20 до 40 на сто, обясни Кукушева. Тя даде пример с Русия, 

където колегите й нямат право да слагат надценка над 10 на сто. 

Основната причина за поскъпването е увеличението на цената 

на брашното с от 10 до 20% в различните региони. Върху ско-

ка на цените на хляба влияние ще окаже и тежката зима, която 

унищожи земеделски площи. Очаква се цената на пшеницата 

тази година да счупи всички рекорди, защото освен у нас люта 

зима имаше във всички страни от Черноморския регион като 

Казахстан, Русия, Украйна и Румъния. Тези държави са водещи 

износителки на пшеница в световен мащаб и реколтите им до 

голяма степен определят цените при търговията с основната 

суровина за хляба.

Цените на почти всички видове суровини, материали, елек-

троенергия и горива вървят нагоре, каза и Костадин Георгиев, 

хлебопроизводител от Видинско, пред „Фокус“. В рамките на 

един месец двойно се е покачила цената на яйцата - един от 

основните продукти в сладкарството и хлебопроизводство-

то. „Преди Нова година имаше един период, в който цените на 

брашното бяха стабилни благодарение на хубавата и богата 

реколта от предишния плододаващ сезон“, обясни хлебопро-

изводителят. Георгиев уточни, че всеки хлебопроизводител ще 

реагира по различен начин и ще увеличи цената на хляба, кога-

то прецени.

Зърнопроизводители предупредиха за повишение на 

цената на хляба

11 март 2012

Зърнопроизводителите също предупредиха за предстоящ ия 

скок, тъй като разходите им са скочили. Причината за поскъпва-

нето са по-високите цени на горивата и предстоящото поскъп-

ване на тока през юли.

Поскъпването на основните суровини, горивата и тока, ще 

вдигне и цената на хляба с над 10%, предупреждават зърнопро-

изводителите. Според председателя на държавната комисия по 

стоковите борси и тържищата, обаче, няма основание за пови-

шение. Пазарът няма да позволи скок на цената хляба, убеден 

е Едуард Стойчев: „Дори и да поскъпне хлябът с 10%, то за един 

хляб, който се продава около левче е нищо, защото това се раз-

деля на 4 човека, които потребяват 1 хляб... Тук има и един ос-

новен проблем - че те искат да вдигнат цената на хляба, но аз 

мисля, че няма и да успеят по простата причина, че пазарната 

логика отново ще ги натисне, защото потреблението на хляб 

ще падне драстично“.

Според Едуард Стойчев основния проблем на хлебопроиз-

водителите е надценката, която правят търговците на дребно и 

за това се принуждават да вдигнат цената на хляба. „Ако хлябът 

се продава на 1 лев в една верига, като извадим всякакви входни 

такси, бонус обороти и т.н., производителят получава около 

50-60 ст. Един хляб трябва да бъде платен на хлебопроизво-

дителите на 84-85 ст., а това не се получава, защото цялата 

надценка остава в продавача на дребно и от там идва пробле-

мът с цената на хляба. Те нямат нужда да вдигат цената на 

хляба, ако получават това, което им струва да произведат 1 

хляб“ - каза той.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата от-

чита, че всяка година в началото на пролетта се забелязва дви-

жение на пазара на пшеницата, заради новата реколта която се 

очаква да излезе през юни. Причините са наличните количества 

в складовете, които или увеличават или намаляват цената на 

на житото. В момента средната цена на пшеницата на борсата е 

около 330-350 лева за тон.

Зърнопроизводителите също отчитат ръст на разходите за 

торове и обработка на почвата средно с около 20%, което води 

и до поскъпване на пшеницата.

„Атака“ предлага мораториум на цената на хляба

19 март 2012 

Проекторешение за налагане на мораториум върху покач-

ването на цените на хляба предлага „Атака“. Това съобщи на 

пресконференция лидерът на партията Волен Сидеров. 

Проектът предвижда мораториумът да бъде наложен за 

срок от три месеца, а базовата цена на хляб за един килограм да 

е 1.20 лева. Тя е определена след консултации с хора от бранша, 

информира БТА. 

Цената на хляба остава непроменена, макар че е икономи-

чески обосновано той да поскъпне поне с 5-6%, заради поскъп-

ването на зърното и брашното. Това коментира в ефира на БНР 

Иво Бонев - председател на Съюза на хлебопроизводителите и 

сладкарите във Варна. Той посочи, че причините за задържане-

то са следните:   

„На първо място това е изключително острата конкурен-

ция между колегите производители. На второ място е огро-

мният натиск от страна на търговските вериги. На трето 

място това е така или иначе неплатежоспособното търсене. 

Но има и друга причина, поради която цената на хляба да оста-

не непроменена, и това е огромният сив сектор в нашия бранш. 

Вече над 50% от колегите, за голямо съжаление, работят на 

сиво или на черно“. 

Предстои поскъпване на хляба с около 10% в следващите 

няколко седмици, или с около 7 стотинки. Причината е уве-

личението на цената на брашното и на горивата. Газта също е 

поскъпнала, а хлябът някъде се пече на газ. Това пък обясни 

Александър Димитров, представител на един от големите про-

изводители пред bTV точно преди една седмица.  

Ще се вдигне  ли цената на хляба?
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Изложението в Дубай, създадено през 1987 г., 

отново затвърди позицията си като едно от най-

големите и най-влиятелните изложения в света 

на хранително-вкусовата промишленост, с мно-

гобройни конференции, безпрецедентен брой 

посетители, изложители и търговски сделки, за-

писани по време на четирите дни на събитието.

Българска група също стана част от този меж-

дународен форум, организирана от сп. „Кафе пау-

за…“ и JP Media. Десетки хиляди бяха специали-

стите от цял свят, които посетиха изложението 

още първия ден, където 3800 компании от над 88 

страни започваха оживени търговски преговори. 

Само от Франция изложителите бяха над 100, а 

България се представи с общ щанд, организиран 

от Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средни предприятия, като сред фир-

мите участваха „РАВИК“ – Годеч (производство и 

търговия с малотрайни и дълготрайни сладкар-

ски изделия) и „Си Комерсиал 7“ – Самоков (про-

изводство и дистрибуция на захарни изделия). 

Със самостоятелни щандове участваха фирмите 

„Белла България“, „Кармела“ и др. 

Още с влизането си станахме свидетели на 

творенията на хлебарите и сладкарите, които 

участваха във финалната фаза на конкурса, орга-

низиран от Организацията на хлебарите и слад-

карите в Средния Изток, които се представиха 

с композиции от шоколад, захарна маса и тес-

тени изделия. Групата посети и щанда на фирма 

”Backaldrin”, където се запозна с част от новите 

продукти. Една от наградите за иновация получи 

фирма „Lesaff re“  за своя продукт „Star’bake“.

Gulfood 2012 – успешното 

представяне на вкусове от цял свят!



И
З

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я

EXHIBITIONS18

В Дубай – всичко е най-голямо и там, където е облагородено 

е истински рай – много зеленина, цветя и вода насред пустиня-

та! В това се уверихме в дните извън изложението. Посетихме 

най-високата кула в света Бурж Халифа, потопихме се в атмос-

ферата на дубайските молове, които не само предлагат светов-

но известни марки, но са център на живота в емирството – ак-

вариуми, зимни пързалки, ски писти, забавления и лакомства за 

най-малките, места с традиционна храна от цял свят. Станахме 

свидетели и на пустинна буря, която дори за миг не ни спря да 

осъществим своето сафари в пустинята с мощни джипове, ви-

дяхме много неща, които ни впечатлиха, но няколко вечери се 

връщахме при танцуващите фонтани пред „Дубай мол“ и „Бурж 

Халифа“, които буквално спират дъха ти! 

В Дубай се строи непрекъснато, живеят за бъдещето!

Повече снимки от изложението може да намерите на стра-

ницата на списание „Кафе пауза...“ във facebook.com.
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Списание „Кафе пауза…“ и JP Media 

организираха група от хлебопроизво-

дители, сладкари и технолози, които 

посетиха специализираните изложения 

за хлебарство, сладкарство и шоколад 

Europain и Intersuc от 3 до 7 март в Па-

риж. В дните на форума се проведоха 

много състезания: Световната купа по 

хлебарство (Coupe du Monde de la boulangerie), Международна-

та купа за майстори в областта на захарното изкуство (Mondial 

Arts des Sucres), Купа на френските училища, Купа по кулинария 

и много други. Както вече писахме отборът на Япония спечели 

Световната купа по хлебарство, но победата на страната стана 

двойна, когато нейният отбор спечели и в областта на захарно-

то изкуство, където участваха 16 отбора с по двама души (мъж 

и жена), които трябваше да изработят захарна и шоколадова 

композиция, 3 вида петифури (тарталета, еклер и по избор), 3 

вида малки торти (с шоколад, с шам-фъстък и с плодове), 3 вида 

шоколадови бонбони и плато с десерти по избор.

За първи път тази година се проведе и съпътстващия салон 

за ресторантьорство Succes Food.

Българската група посети щанда на фирма “Lesaff re”, където 

бе посрещната от г-н Laurent Soupiron, който ни запозна с ней-

ните най-нови разработки, получили две награди за иновации 

на Europain 2012 – за течната мая Kastalia мини и Soft'nfresh, по-

добрител за опаковани ръжени хлябове. Тук искам да благода-

ря на Маргарита Кирова, от „Промосалон“ за професионалния 

превод по време на презентацията. Друга фирма, представена 

на българския пазар - Unifi ne Food & Bake Ingredients - също по-

лучи награда за иновация за продукта Unishine Glazing Agent, 

който придава блясък на изпечените изделия без да се използ-

ват яйца. 

Интерес за сладкарите от нашата група предизвика щанда 

на Deco Relief, като почти всички си тръгнаха с покупка оттам. 

Фирмата вече реализира идея, да бъде все по-близо до българ-

ските производители с пълната си гама от продукти. 

Интересна инициатива, която изложението провежда при 

всяко свое издание е La Ruedes Écoles (Улицата на училищата), 

където се представят възможностите за обучение в бранша, за 

преквалификация, организират се състезания между младите 

хлебари и сладкари.

В дните на изложението се проведе и квалификационен 

етап на Световната купа по сладкарство, като Великобритания, 

Дания и Португалия ще участват на финала по време на SIRHA 

в Лион.

Япония обра наградите на Europain 2012
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С  П О Д К Р Е П А Т А  Н А

KOSGEB
12 - 15 АПРИЛ  2012

ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР CNR EXPO, 

ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ

ЗАЛИ 1 – 2 - 4

5-ТО МЕЖДУНАРОДНО 

ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА 

ХЛЕБАРСТВО, СЛАДКАРСКО 

ОБОРУДВАНЕ, 

СЛАДОЛЕД, ШОКОЛАД И 

ТЕХНОЛОГИИ  

  : +90 212 284 11 10
Fax : +90 212 284 10 01
funda.kunduz@messe-stuttgart.com.tr

www.messe-stuttgart.com.tr

Messe-Stuttgart
Messepiazza 1, 70629

 : +49 711 18560 - 0 
Fax : +49 711 18560 - 4400

christoph.schoellhammer@messe-stuttgart.de

www.messe-stuttgart.de

IBATECH
ИС ТАНБУЛ

АПРИЛ12-15 2012 IBATECH
w w w. i b a t e c h . c o m . t r

Изложениеята Europain & Intersuc затвориха врати при 82 

690 посетители, които се срещнаха с повече от 800 изложители 

на обща изложбена площ от 68 000 m².

И понеже, когато си в Париж, времето никога не стига… гру-

пата си спретна и една обзорна обиколка на града, която завър-

ши привечер под светлините на Айфеловата кула, успя да заде-

ли време, за да посети двореца във Версай и Лувъра (много на 

бързо, преди всичко с поглед бе удостостоена Мона Лиза, защо-

то, за да разгледаш музея са необходими дни). Операта, Музеят 

на парфюма, катедралите СакреКьор и Нотр Дам, разходките из 

парижките улици също дадоха своя принос, за да усетим очаро-

ванието и духа на този космополитен и многонационален град. 

Повече снимки от изложението можете да откриете на 

страницата на списание„Кафе пауза…“ във facebook.com.



Млечната сметана 35% на ELLE & VIRE е идеална за всички сладкарски 

изделия и сладолед. Изключителният вкус, впечатляващият обем и 
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