




За хлебопроизводителите и сладка-
рите - може би е един от най-напрегнати-
те моменти в годината. Както при произ-
водството на всички останали продукти 
и тук са нужни страст, опит и култура, 
естествено и висококачествени суро-
вини. Освен на традиционните форми 
на козунак, заложете на нови и разноо-
бразни варианти на сплитане, грамаж и 
опаковка. Конкуренцията е голяма и не 
можете да разчитате само на това, че е 
времето на козунаците. Предложете ко-
зуначени кифлички, сладки и специални 
великденски хлебчета. Клиентите стават 
все по-взискателни, затова ги изненадай-
те с нови предложения и висококачест-
вени изделия. Добавете разнообразни 
захаросани плодове и ядки, освен тради-
ционните стафиди и портокалови корич-
ки. Поръсете с ядки, сусам и едра захар. 
Предложете и оригинални опаковки – в 
кутии, целофан и други декорации, които 
да внесат празнично настроение. Така със 
същите суровини и технологии ще постиг-
нете разнообразие и ефектни продукти. 
Дайте възможност на клиентите да опитат 
новите продукти и мнозина от тях няма да 
си тръгнат с празни ръце. В този брой ви 
предлагаме идеи за Великден – високока-
чествени суровини, аксесоари и изпитани 
рецепти, които да разнообразят вашето 
производство. Не копирайте от конкурен-
цията, бъдете винаги оригинални!

Идеи за 
Великден!
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Пълнозърнестият пшеничен хляб, произведен по каквато 
и да е технология, включва като основен компонент интеграл-
ното пшенично зърно. Дали това зърно ще бъде смляно на 
брашно или смачкано на флейки, или раздробено на шрот, или 
експандирано като „пуканки“, или сварено, или покълнало, дали 
ще участва самостоятелно или ще бъдат добавени ядки, семена, 
аромати или зеленчуци, то  по отношение на значението си за 
храненето, винаги са били в основата на хранителната пирами-
да. И няма начин да не е така, защото в технологична зрялост 
пшеничното зърно е  добре балансирано.

Случва се да се чуят негативни, обобщаващи реплики око-
ло полезността на пълнозърнестия пшеничен хляб. Най-често 
обект на коментара е неуспеха на определен производител. В 
такъв момент решаващо е мнението на специалиста. Защитните 
аргументи се локализират около начина, по който уникалната 
структура на неусвоимите полизахариди, стимулират развитие-
то на полезните микроорганизми, нормално обитаващи чрев-
ния тракт. Не трябва да се пропуска комплекса от лесно усвои-
ми минерали, достъпни витамини и висококачествена мазнина 
на зародиша, обособени в групата на нутрацевтиците. Важен 
представител на фитонутриенти са лигнините, които по своята 
същност гарантират здравословни ефекти в организма.

Избрах тази тема, за да се докосна до едно много трудно за 
квалификация отношение на хлебаря към професията, за да 
повдигна завесата на мълчанието на контролните органи, за да 
помогна, поне на читателите да видят в себе си човека, който 
прави правилния избор.

Като начало ще цитирам проф. Божидар Попов, виден бъл-
гарски нутрицист: „Функционалните	храни	са	едно	от	новите	
направления	в	науката	за	хранене	с	важно	значение	за	здраво-
словното	 хранене.	 Фундамент	 на	 последното	 е	 балансира-
ното	 хранене,	 което	 включва	 четири	 направления:	 енергиен,	
нутриентен,	продуктов	баланс	и	баланс	в	режима	на	хранене“. 
Каквото и тълкование да се дава на тези думи за мен звучат като 
определение на пълнозърнестия пшеничен хляб.

Не случайно по тези въпроси науката за хранене работи с 
най-квалифицирания си научен потенциал. Повечето хора са с 
ниска култура на хранене и подценяват рисковете за здравето си.

Изпитвам странно чувство, наблюдавайки как реагират 
минувачите, когато случайно погледнат отражението си в ог-
ледалните витрини. Бързат да отминат, защото се срамуват от 
тлъстините по тялото си. Колко усилия и мъка се стоварват на 
„дебеланкото“ след безуспешните опити за редукция на тегло-
то. Как се търсят и не се откриват „вълшебни“ храни, които да 
подобрят функциите на някои системи в организма или да на-
малят риска от заболяване. 

Пълнозърнестите хлебни изделия представляват най-дос-
тъпния, най-опростения, най-евтиния начин да доставим на 
нашето тяло, което така силно обичаме,  пълноценни проте-
ини,   фибри, лесно усвоимите минерали в една превъзходна 
конфигурация. Те регулират холестероловия метаболизъм, сто-
пяват телесната мазнина, регулират метаболизма на полинена-
ситените мастни киселини, предпазват черния дроб от мастна 
дестрофия, повишават антиоксидантния потенциал в организ-
ма. Природата се е погрижила да дари човечеството с такава 
самородна скъпоценност.

При производството и потреблението на пълнозърнес-
ти хлебни изделия не трябва да  има компромиси. Невярна и 
порочна е практиката, че „колкото по-черен е хлябът, толкова 

е по-полезен и по-добре се харчи“. Обществото трябва да про-
явява нетърпимост към нелоялните производители, които во-
дят заблуждаваща рекламна кампания на изделията си. Към 
потребителите на потъмнители за хлебни изделия органите за 
контрол трябва да се отнасят като към пласьори на дрога. Не, 
че от тях човек ще получи зависимост. Безобразно се въвеждат 
в заблуждение желаещите да получат здравословния ефект на 
пълнозрнестите изделия. Те са лице в лице с безразличието и 
неизбежното. Те изпитват дълбоко разочарование, че спекула-
цията с вкусовите им предпочитания се експлоатира за сметка 
на здравето. Най-често като оправдание от „високите инстан-
ции“ се дава обяснение с ниската подготовка на „майсторите“ в 
някои хлебопекарни и комерсиалните цели на търговците. Това 
не освобождава от отговорност.

В тази връзка аз не искам да бъда смятан за активатор на 
разпоредителни инициативи, но държа да припомня, че като 
първо задължение на изпълнителната власт, в която участват 
Министерство на здравеопазването и Министерство на земе-
делието и храните, е да бъде изработена и утвърдена наредба, 
която да задължи производителите на хлебни изделия да де-
кларират участие на потъмнители в състава. Тези декларации 
трябва да бъдат изписани с едър шрифт върху етикета  „съдър-
жа потъмнител“.

Като специалист в областта на ХВП и като потребител на-
блюдавам масовата практика за неспазване на наредбата за 
етикетирането. Хлебопроизводителите не зачитат задължител-
ния атрибут „съдържание“.

Препоръката ми към органите на Агенцията по храните е:
При проверка на дневниците за входящ контрол на сурови-

ните да се съпоставят изискванията, определени от фирмената 
документация и суровините, участвали в производството на из-
делията. Възможно е да има рецептурни отклонения, т.е. да е 
записано, че се влага високо пепелно съдържание, а да го няма 
в наличност или е допусната субективна небрежност – остана-
лото тесто в казана от предното замесване се „потъмнява“, за да 
се получи материал за следващото производство.

Смятам, че времето на дългите дискусии дали пълнозър-
нестият пшеничен хляб е функционална храна е отминало. По 
всички възможни начини, на всякакво ниво трябва да се препо-
ръчва консумацията, да се възпитава вкуса на подрастващите, 
да се стимулира производството.  

Инж. Янко Янев

Може ли пълнозърнестите пшенични хлебни изделия 
да бъдат причислени към функционалните храни?
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Върховният административен съд (ВАС) е отменил Наредба-
та за специфичните изисквания към млечните продукти, което 
може да върне сиренето с палмово масло по магазините. Ос-
порената наредба е приета при допуснато нарушение на адми-
нистративнопроизводствени правила, посочват от съда. Реше-
нието може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния 
административен съд в 14-дневен срок. 

Според в. "Сега" обаче в земеделското министерство все 
още няма яснота дали то ще бъде обжалвано. Сформирана е ра-
ботна група от хора от Министерството, Агенцията по храните 
и двете браншови асоциации, която да реши какво да се пред-
приеме. Ако решението обаче не бъде обжалвано в законоус-
тановения срок, то влиза в сила и наредбата окончателно пада. 
В този случай производителите ще могат да продават продукти 
с растителни мазнини в опаковки с надписи "сирене" и "кашка-
вал", с условието че на етикета е отбелязано съдържанието на 
палмови мазнини. 

Националната асоциация на млекопреработвателите в Бъл-
гария и няколко фирми оспориха пред ВАС част от текстовете 
на наредбата с твърдението, че държавата се намесва "непа-
зарно" в работата на производителите, припомня "Сега". Тогава 
бившият земеделски министър Мирослав Найденов заяви, че 
се надява тези производители да нe поставят бизнес интереси-
те си пред здравето на хората. 

Наредбата влезе в сила от 1 януари и налагаше на предпри-
ятията да избират дали да произвеждат истинско мляко, сире-
не и кашкавал, или т.нар. "имитиращи продукти" - с растителни 
мазнини. Наложено бе разделяне на производството, за да се 
избегне влагането на палмово масло в традиционните млечни 
продукти. 

Според текстовете производителите, които желаят да сме-
нят производството и да преминат от мляко на имитиращи 
продукти, трябва да уведомят Агенцията по храните предва-
рително и инспектори да отидат и да проверят мандрата. Въз-
можно е администрацията да реши да спести парите за делото, 
коментират сега млекопреработватели. Според тях е нормално 
и петчленният състав да потвърди решението на тричленката 
на ВАС. Това решение ни убеди, че в България има справедливо 
правосъдие, каза Диляна Славова от Националната асоциация 
на млекопреработвателите, един от жалбоподателите.

Сиренето с палмово масло - пак 
разрешено?

Арести в Италия заради 
козунаци с наш мед

Италианските карабинери от подразделението за борба с 
фалшифицирането на хранителни стоки (НАС)са иззели от тър-
говската мрежа в района на Пиза 434 козунака, подсладени с 
български пчелен мед. При обиска на фурната производител 
били конфискувани и 30 кг от родния мед, а двамата собствени-
ци са били задържани по обвинение с търговска измама. Това 
съобщава италианската преса, позовавайки се на официална 
информация от НАС в Ливорно, предаде БТА.

На опаковките пишело, че вложеният мед е италиански. По 
законите на ЕС подвеждащото етикетиране представлява за-
блуда на потребителите, а в този случай това позволявало на 
производителя да сложи добавена стойност на козунаците и 
да ги продава на по-висока цена, обяснява италианския вест-
ник „Национе“. Изданието оставя италианските си читатели с 
впечатлението, че козунаците са нискокачествени, след като са 
замесени с български мед.

Промени в показателите на УС 
„България“ за хляба

На 12 март в Българската агенция по безопасност на храни-
те (БАБХ) гр. София, се проведе заседание на Експертен съвет, 
на коeто присъстваха  представители на Съюза на българските 
мелничари (СБМ), Браншовата камара на индустриалните хле-
бопроизводители и сладкари в България (БКИХСБ) и Центъра 
за оценка на риска (ЦОР). Обсъдени бяха направените  предло-
жения от Съюза на българските мелничари (СБМ) за промени 
в Утвърден стандарт (УС) „България”, регламентиращ производ-
ството на брашна и хляб, а именно:

•	 Показателя	„число	на	падане	”по	Хагберг”;
•	 отпускане	на	глутена;
•	 кратността	 за	 вземане	 на	 проби,	 за	 анализиране	 съ-

държанието на химически замърсители - тежки метали и мико-
токсини.  

Заседанието бе открито от д-р Камен Николов, директор на 
дирекция „УК“ при ЦУ на БАБХ, който предложи конструктивна 
и професионална дискусия по поставените проблеми и изрази 
надеждата си да се стигне до консенсус по всеки един от тях. 
Присъстващите бяха запознати с протоколите от анализ на 
показателите „число на падане“ и „отпускане на глутена“, като 
всички единодушно приеха предложението за отпадане гор-
ната граница по този показател, като  долната граница остава 
както досега - 240 s.  

По отношение исканата промяна, кратността за изпитване 
на  показателя „съдържание на тежки метали“ да се промени, се 
постигна съгласие и се прие вземането на проби за анализ да 
се извършва веднъж годишно, след приемане на реколтата, а 
за УС 02/2011 за хляб „Бял“, УС 03/2011 за хляб „Добруджа“ и УС 
04/2011 за хляб „Типов“ изпитването на този показател напълно 
да отпадне.

Д-р Николов прочете и становището постъпило от БКИХСБ, 
в което те отхвърлят предложението за промяна на долната 
граница на параметъра „отпускане на глутена“ от 6 мм да стане  
4 мм. Инж. Кольо Колев от името на БКИХСБ изтъкна, че филосо-
фията на УС „България“ е в това хлябът да има минимално коли-
чество технологични добавки и едно намаляване на стойността 
на показателя не е препоръчително. Той увери, че членовете на 
Камарата не са съгласни с такава промяна  

По отношение искането за промяна в кратността за вземане 
на проби за анализ съдържанието на микотоксини в брашна, 
Георги Балджиев от Центъра за оценка на риска (ЦОР) изрази 
своето несъгласие и предложи да се проведе по-комплексно 
изследване. На отправения му въпрос дали ЦОР има готовност 
и потенциал да вземат отношение по въпроса и в какъв срок 
може да излезе със становище Георги Балджиев увери в готов-
ността на ЦОР да съдейства и заяви, че една бърза оценка на 
риска ще отнеме не повече от месец.

Присъстващите на зеседанието  подкрепиха  предложение-
то на д-р Николов да се възложи на ЦОР изготвяне оценка на 
риска на база на която да се излезе с решение за кратността на 
вземане на проби за  изпитване на показателя „съдържание на 
микотоксини”. Той поясни, че предвид зачестилите случаи на от-
крити  микотоксини в различни храни, предизвикали и широк 
обществен отзвук ,една по-задълбочена и обоснована оценка 
на риска няма да навреди и няма да забави решението по този 
въпрос.

В следващия брой на сп. „Кафе пауза…“ ще ви запознаем с 
анализ на риска и  кратността за вземане на проби при опреде-
ляне на показателя „химически замърсители – тежки метали и 
микотоксини” в брашна.
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Расте търсенето на дълбоко замразени продукти, кои-
то се приготвят лесно вкъщи

Най-успешното от поредицата си участия в GULFOOD 2013 
(Дубай, Обединени Арабски Емирства) регистрира през тази 
година хранителният холдинг „Белла България”. Сериозни ком-
пании от Йордания, Ливан, Египет, Катар, Ирак, ОАЕ и Саудит-
ска Aрабия заявиха категорично своя интерес за партньорство. 
Замразените баници и хапки с марка BELLA и млечните проду-
кти на мандра „Рилци”, чийто представител за външните пазари 
е „Белла България”, привлякоха вниманието и на представите-
лите на бизнеса от САЩ и Франция.

Тенденциите са към засилено търсене на дълбоко замразе-
ни продукти, които се приготвят лесно вкъщи, изтъкнаха пред-
ставителите на „Белла България”. Има голям интерес и към зам-
разения хляб, който компанията предстои да включи в своето 
портфолио. 

„Вече	 сключихме	 няколко	 сделки,	 като	 очакваме	 да	 фина-
лизираме	още	партньорства,	преговорите	по	които	са	в	ход”,	
коментира мениджър „Експанзия” на „Белла България” Иван 
Бояд жиев. Той посочи, че по време на тазгодишното издание на 
GULFOOD компанията е влязла в контакт с над 500 нови потен-
циални бизнес партньори. По думите му участието на холдин-
га в изложението, което е своеобразна врата към пазарите на 
страните от Близкия Изток, Северна и Южна Африка, Индия и 
редица държави от ОНД (пазар, който обхваща 31 държави с 2 
млрд. потребители) е в подкрепа на плановете на българския 
производител за сериозно навлизане в региона и двуцифрен 
ръст на експорта на всички пазари (включително традиционни-
те) през 2013 г.

„Белла България” засилва присъствието си 
на близкоизточните пазари

На 23 март кметът на район „Витоша” в София Стойко Ду-
ков посвети тематично ястие на бившия вътрешен министър 
от кабинета на ГЕРБ Цветан Цветанов. Зелена салата, домати, 
краставици, лук и яйце бе рецептата, която кметът предложи за 
вкусното предястие. Освен с интересната си салата, кметът из-
ненада приятно и гостите на празника традиционната 1,5-мет-
рова баница, приготвена от чичо Сашо от Владая, която бе оме-
тена за минути от софиянци, както и традиционния вкусен боб, 
приготвен с много любов от шеф Иванов.

И този път фестивалът, който показва на живо българските 
кулинарни, фолклорни и занаятчийски традиции, предложи на 
гостите шарена палитра от кулинарната класика на българска-
та кухня. Призът за автентична рецепта отиде при „Сватбената 
баница” на Маргарита Каймакчийска, кметски наместник на с. 
Черньово, Ихтиманско, за вкус бе отличен „Черньовски зелник” 
на Василка Глигова от същото село, „Пролетна погача” на Катя 
Дамянова от Самоков получи наградата за визия. Гостите на 
празника се запознаха и с традиционни занаятчийски техники 
и изкуства, благодарение на майсторите, които също разпънаха 
шатри. 

Най-малките гости на празника се забавляваха на тради-
ционния пленер за детски рисунки на кулинарна тематика „Ре-
цептите на баба”. 

През 2013 г. кулинарният фестивал „Пъстра трапеза на гости 
на моя град“ ще отпразнува 5 години от създаването си.

Кулинарният фестивал „Пъстра трапеза“ стартира от район Витоша в София
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АБОНАМЕНТ 2013

за сп. “Кафе пауза...”
- само 30 лв. с ДДС

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

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк

Îð�àíèçàòîð: ñïèñàíèå ��àôå ïàóçà�� ���ðòå Á�íêî� ÅÎÎ��
Ñúîð�àíèçàòîð: �ñîöèàöè� çà ðàçâèòèå íà èçêóñòâàòà 
è çàíà�òèòå - 7 ���.�.È.�. ����
Îñíîâåí ïàðòíüîð: Èíòåð Åêñïî öåíòúð
Ïàðòíüîð: ôèðìà ��îìåêî�

6-9 íîåìâðè 2013 ã.
�íòåð ��ñ�î �åíòúð � �î�è�
� äíèòå íà ñïåöèàëèçèðàíèòå èçëîæåíè� Ñè�ðå, 
Èíòåðôóä è �ðèíê, �åñîìàíè�, Ñâåòúò íà ìë�êîòî,
Áóëïåê è Ñàëîí íà âèíîòî 

Âòîðî èçäàíèå ñ ìåæäóíàðîäíî ó÷àñòèå íà

�åìà: ��ñåííà �ðå��äè�

Дефиле  „Дизайнерски торти”

Ó÷àñòíèöè: 

Ïðîôåñèîíàëíè ñëàäêàðè îò ôèðìè, ïðîèçâåæäàùè 
ñëàäêàðñêè èçäåëè�� ñëàäêàðñêè öå�îâå â �îòåëè, ðåñòîðàíòè 
è ôèðìè çà êåòúðèí� îò ö�ëàòà ñòðàíà è �óæáèíà 

Ïúðâà ÷àñò: 

Åêñïîçèöè� íà ìàêåò ôëîðàëíà êîìïîçèöè� íà òåìà �Åñåííà 
ïðåë�äè��, èçðàáîòåíà ïðåäâàðèòåëíî. 

Âòîðà ÷àñò: 

Èçðáîòêà, àðàíæèðàíå è äåêîðàöè� íà òîðòà íà òåìà 
�Åñåííà ïðåë�äè�� íà ì�ñòî ïî îòáîðè îò � äó�è.
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В началото на март в „Алма Либре консултански център“ се 
проведе демонстрация на нови плодови заливки за сладкиши. 
Специални гости на презентацията бяха Мариус Пападополус, 
член на УС на Гръцката федерация на сладкарите, Георгиос Хад-
жифотиу, трето поколение сладкар, с 12 обекта в района на Со-
лун, както и неговия колега  Йоргос Манулис. Фирмата „Хаджи-
фотиу“ е специализирана в производството на т.нар. „десерти с 
шоколадова обвивка, които са много популярни в Гърция.

Нови идеи в „Алма Либре 
консултански център“

В предишната презентация вече бяха представихме бонбо-
ни в силиконови форми и някои от сладкарите вече ги произ-
веждат. В сладкарството освен основния асортимент от пасти, 
торти, сиропирани сладкиши, дребни сладки, сладолед трябва 
да присъстват и изделия от гамата „Шоколадери“ - всичко про-
изведено от шоколад. В една сладкарница трябва да има цяло-
то това разнообразие. Към края на годината очаквайте новите 
предложения от „Алма Либре“ за производство на шоколадови 
пралини. В тази гама се включват и занаятчийски разработки 
на сладкиши, обвити в тънък слой висококачествен шоколад (с 
разнообразни пълнежи), които след това са опаковани във фо-
лио. В тази връзка е и новият проект на „Алма Либре“ с фирмата 
„Хаджифотиу“ за представяне на тези сладкиши на българския 
пазар. В случая не става дума за индустриално производство. 
Бяха представени няколко вида от многобройната гама шоко-
ладови десерти с изключително качество и вкус, в красиво опа-
ковани кутии.

Мариус Пападополус също представи пред своите колеги от 
България идеите за съвместно сътрудничество, и двете страни 
имат какво да научат една от друга, защото само с обмяна на 
информация бранша може да се развива. Мариус е собственик 
на сладкарска верига „Авероф“, но като член на Гръцката феде-
рация работи с колегите си за развитието на бранша. И в Гър-
ция има и по-малки, и по-големи производители, но тези, които 
усещат, че нещата се променят на пазара и съответно самите те 
променят своето производство и работят с много любов ще ус-
пеят, защото сладкарството е изкуство. Проектът, който се пред-
ставя с фирма „Хаджифотиу“ е изпробван и дава възможност на 
тези от а българските производители, които го приложат да бъ-
дат една стъпка по-напред от техните конкуренти. Използвайки 
шоколада, трябва и можем да достигнем върха на насладата. 

В края на март фирма „Алма Либре“ съвместно с фирма „Ка-
накис“, представи в Солунския гастрономичен център производ-
ство на занаятчийски сладолед с висококачествените продукти 
на италианската фирма “Fabbri”. Повече информация за събитие-
то очаквайте в следващия брой на списание „Кафе пауза…“



Лука Марони реализира 
своята колекция от шокола-
дови яйца в триизмерни ком-
позиции, които не са големи, 
както изглеждат, но са с под-
ходящи за търговската мрежа  
височина 30-35 см. „Разбира се 
по-малките яйца се продават 
повече, опаковани в малки ку-
тийки“, коментира Лука. Из-
между всички използвани тех-
ники е тази, която дава ефекта 
на пръскане с лак и припокри-
ването на различни цветове.



Джино и Морена Фабри от Болоня съче-
тават умело христианските и антични сим-
воли – на великденското яйце и маслиново-
то дръвче в елегантни композиции, които 
пренасят от символиката на спокойствието, 
мира от гълъба с маслиновата клонка до 
идеята за натуралните продукти, използва-
ни за декорация и оцветяване. Не липсват и 
класическите пролетни клонки и сладки пи-
ленца за малките лакомници.
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От 20 до 22 март в Монтана фирма 
„Надежда Костадинова“ организира 
тридневен практически курс на тема 
„Шоколадови торти и десерти с шоколад“, 
който бе воден от Елица Божинова. Всич-
ки торти и сладкиши бяха произведени 
от натурални продукти, без присъствието 
на готови смеси. Основните съставки са: 
пресни яйца, прясно мляко, краве масло, 
захар, брашно, бакпулвер, висококачест-
вени шоколади, млечна сметана, пресни 
плодове. Тайната на една отлична торта 
независимо дали се използват само на-
турални продукти или готови смеси е във 
висококачествените продукти. Нито една  
уважаваща себе си фирма не би трябва-
ло да прави компромис с качеството на 
влаганите суровини. Всички торти бяха 
изключително интересни като комбина-
ции, някои класически тип, други екстра-
вагантни като вкус и визия.

- Торта Гараш – оригинална, с онзи 
вкус, който ни връща назад във времето, 
когато се правеше на много малко места 
с млечна сметана и истински натурален 
шоколад.

- Шоколадов сладкиш с ябълки – 
едно интересно съчетание на пресни 
ябълки с канела, шоколадов мус, букет 
от подправки, обгърнати от шоколад, 
ефектна ръчно изработена декорация от 
ябълков чипс и шоколадова украса.

- Шоколадова торта с мента – мо-
дерна иновация декорирана по авангар-
ден начин, познат само на най-добрите 
майстори.

- Кокосова торта декорирана с ко-
косови трюфели – много лека и фина 
отвътре торта с разчупена и интересна 
декорация.

- Шоколадов сладкиш с цитруси – 
интересно съчетание на прясно напра-
вено цитрусово желе, обвито от нежен 
баварски крем и плътен какаов блат, 
ефектна декорация от карамелизиран 
портокал и шоколад.

- Торта Добуш – забравената класика.
- Карамелен бар с лешници – хруп-

кав сладкиш съчетал в себе си прясно из-
печена бисквита, карамел с лешници, неж-
но завити от фина шоколадова заливка.

- Торта Ирландско кафе – един из-
тънчен вкус – комбинация между шоко-
лад, кафе и нежен ликьор.

- Торта Лешниково пралине – пер-
фектната торта за любителите на лешни-
ковия вкус – много шоколад и силен аро-
мат на лешници след всяка хапка.

- Торта Бял шоколад с малини – мно-
го нежно съчетание на тъмен какаов блат, 
леко напоен от малинов сироп, завити от 
фин бял шоколадов крем.

- Ментови пръчки - ария от шоколад, 
карамелизиран кокос и прясно направе-
ни ароматни карамелени гранулки с вкус 
на мента.

Мнооого шоколад…



11

Разговаряме с Зоя Де-
нинска от фирма „Йоанна“, 
Благоев град, победител в 
първото издание на Дефи-
ле „Дизайнерски торти“. 
Участието в този курс бе 
нейната награда от фир-
ма „Надежда Костадино-
ва“.  

- Какво те вдъхновява в 
курсовете и кои са новите 
неща, които си научаваш 
от тях? 

- Аз ходя на много кур-
сове и обучения, на презен-
тации в България и в чуж-
бина, на специализирани 
изложения по сладкарство и 
хлебарство.  На изложения-
та в чужбина се организират 
много конкурси свързани с 
дизайнерски торти. Голяма 
част от тях са изработени на 
изключително високо ниво с 
невероятен професионали-
зъм и няма как човек да не се 

амбицира. Вдъхновяват ме новите техники в областта на деко-
рациите, новите технологии свързани с пълнежите на тортите. 
На всеки курс или презентация, на всяко изложение има какво 
да се види и да се приложи в нашата работа.

- С какво този курс бе по-различен от другите и намери 
ли нещо по-специално в него?

- Този курс бе основан преди всичко върху използването 
на натурални продукти при изработването на различни като 

пълнеж и структура торти. Естествено няма нищо лошо да се из-
ползват в сладкарството и миксове, но според мен ако тортите 
от натурални продукти намерят място във витрините на всеки 
от нас, клиентите ще го оценят като нещо домашно и натурално, 
а това може само да вдигне имиджа на един обект. Разбира се 
сладкарница „Йоанна“ вече е отредила място за такива торти.

- Кое те кара да предпочиташ курсовете, организирани 
от фирма „Надежда Костадинова“?

- На курсове при Надежда Костадинова ходя от доста време. 
Първият беше преди почти 5 години за изработка на цветя от 
захарно тесто. Обучаваше ни една от най-добрите декораторки 
на цветя в Англия – Карън Гобъл. За това време съм била на 5 
обучения при Надежда и с гордост мога да кажа, че тя е доп-
ринесла много за моето развитие като сладкар и декоратор. 
Няма въпрос, който да съм задала и тя да не ми е отговорила, 
независимо дали е било в темата на обучението или извън него. 
Благодарна съм й за това, което съм аз в момента.

- Кое те мотивира да продължаваш да се развиваш и да 
оставаш №1 в сърцата на много хора като един от най-креа-
тивните сладкари в България? 

- Благодаря много за хубавите думи, ако такава е оценката 
за моята работа това ме прави изключително щастлива. Ето това 
ме мотивира - да чуе подобна оценка за себе си би мотивирало 
всеки от бранша. Най-важно за мотивацията е да вярваш силно 
в себе си, да работиш усилено и безкомпромисно, да се инте-
ресуваш от всяка новост в бранша, да я прилагаш – клиентът 
трябва да намира всеки път нещо ново в твоя обект, нещо, което 
го няма на друго място, нещо което е с изключително високо 
качество. Един добър екип, какъвто смятам, че и моят, трябва 
да може да прави всичко. С гордост мога да кажа, че за десетго-
дишната ми практика отговор на клиент „Аз не мога да направя 
тази торта или този сладкиш или тази декорация“ все още не 
съм изрекла и ще направя всичко по силите си, за да не го из-
ричам никога.

Пастички с лешници и кисела сметана

Продукти за блата: 185	 г	 кафява	за-
хар,	90	г	брашно,	60	г	смлени	лешници	(или	
орехи,	бадеми,	бразилски	орех),	30	г	какао,	
3	яйца,	160	г	кисела	сметана,	100	г	разто-
пен	натурален	шоколад,	150	г	разтопено	
масло.

Продукти за глазурата: 200	г	млечен	
шоколад	на	парченца,	90	г	кисела	смета-
на,	85	г	натрошени	лешници.

Начин на приготвяне: В миксер сло-
жете захарта, брашното, смлените леш-
ници, какаото, яйцата, киселата сметана, 
шоколада и маслото. Разбийте за 20 ми-
нути, за да се хомогенизира добре.

Намажете тавата с масло и покрийте с 
хартия за печене. Изсипете сместа в тава-
та и с шпатула я разстелете равномерно. 
Печете в предварително загрята фурна 
на 180°С за около 35 минути. Оставете 
сладкиша в тавата за около 10 минути и 
след това го извадете върху скара.

За глазурата смесете шоколада и ки-
селата сметана и стопете на водна баня. 
Залейте сладкиша, поръсете с натроше-
ните лешници и нарежете във форма и 
големина по желание. 
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Възкресение Христово е най-велик, тържествен и почитан в 
християнския свят празник, поради което е наречен Великден.

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

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

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

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

Класическа технология
Приготвянето на козуначеното тесто се извършва по двуфа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

възможността от заразяване със салмонела

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

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

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

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

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

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

зи обороти
Температура	на	тестото:	30-32°С
Почивка	на	тестото:	10-20 мин.

Козунакът  -  великденска  традиция
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Формиране: Тестото се разделя на малки късове, от които се 
оформят „фитили” и се правят различни плетки на козунака.

Окончателна	ферментация:	около 60 мин. при 32-35°С
Изпичане:	при температура 180°С без пара.
 
Използването на козуначен микс е едно улеснение за произ-

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

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

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

Препоръчителна 
дневна доза
за възрастен 

човек

Хранителна 
стойност
на 100 г 
козунак

% от препо-
ръчителна 

дневна доза в 
100 г козунак 

Енергия kcal 2000 296,6 15,0

Белтъчини 45,0 г 7,43 16,5

Въглехидрати 230,0 г 52,0 23,0

от които захари 90,0 г 17,0 19,0

Мазнини 70 г 5,7 8

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

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

Консултант: д-р инж. Магдалина Гаджева

Специализирана литература

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

РЪКОВОДСТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ 

И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
(суровини, рецептури 

и технологии) 
формат А5, 256 стр.  цена 18 лв. с ДДС
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Продукти: 40	 г	прясна	мая	или	20	 г	 суха	мая,	 50	мл	топла	
вода,	40	г	брашно,	30	г	масло,	щипка	сол,	80	г	захар,	настъргана	
кора	от	половин	портокал,	4	г	махлеп,	4	г	кардамом	на	прах,	1	
яйце,	200	г	брашно,	1	яйце	за	намазване.

Начин на приготвяне: В по-голяма купа сложете маята, во-
дата и разбъркайте, докато се разтвори. Добавете 40 г брашно 
и разбъркайте добре. Това е предфермента. Покрийте купата и 
оставете да втасва около 30 минути, докато удвои обема си. 

През това време разтопете маслото в купа. Добавете в мас-
лото захарта и бъркайте с дървена лъжица. След като се стопи 
захарта оставете да се охлади и добавете портокаловите кори 
и подправките. Бъркайте докато изстине напълно. Добавете 
яйцето, докато се получи гладка смес. Когато предферментът е 
готов (трябва да има гъбеста структура) го добавете към 200 г 
брашно и маслената смес и омесете добре. Оставете да почива 
10 минути. Отново замесете тестото и оставете за още 10 мину-
ти, повторете операцията още 2 пъти и оставете да втасва за 1 
час, докато удвои обема си. Набрашнете работния плот и раз-
делете тестото на 4 равни части. Оформете фитили с дължина 
около 25 см и започнете да оплитате. Сложете във формата и 
оставете да втасва, докато удвои обема си за около 40 минути. 
Намажете с разбитото яйце и печете в предварително загрята 
фурна на 200°С за около 20 минути. 

*	Махлеп	е	изключително	популярна	подправка	в	арабската	
кухня;	приготвя	се	от	смлените	костилки	на	специален	сорт	
череши	и	точно	за	това	ухае	на	череши.	Може	да	доловите	оба-
че	леко	 горчив	вкус,	подобен	на	 горчив	бадем.	В	Близкия	изток	
се	използва	за	приготвяне	на	печива,	а	в	европейската	и	амери-
канската	кухня	–	за	сладки	и	сладкиши.

Продукти за пълнежа: 100	 г	маково	 семе,	 30	 г	 разтопено		
масло,	2	с.л.	мед,	1	яйце,	50	г	стафиди,	50	г	фина	грис,	20	г	захар.

Продукти за тестото: 10	г	свежа	мая	или	5	г	суха,	20	мл	топ-
ло	прясно	мляко,	20	г	брашно,	50	г	омекнало	масло,	20	г	захар,	¼	
ч.л	сол,	¼	ч.л.	кардамон	на	прах,	ванилия,	1	разбито	яйце,	150	г	
брашно,	100	г	разтопено	масло.

Продукти за глазурата: 30	г	кайсиев	мармалад,	45	г	масло,	
30	г	захар,	1	с.л.	прясно	мляко.

Начин на приготвяне на пълнежа: В тенджерка с вода сло-
жете да заври маковото семе, докато омекне. Изцедете. Смесете 
добре всички продукти и покрийте с фолио.

Начин на приготвяне на тестото: В по-голяма купа сложе-
те маята и млякото и разбийте, докато се разтвори маята. До-
бавете 20 г брашно и отново разбъркайте добре – това е пред-
фермента. Оставете на топло за около 30 минути, докато удвои 
обема си. През това време в купа разбийте с миксер 50 г масло, 
захарта, солта, кардамона и ванилията, докато се получи мека 
консистенция. Добавете яйцето по малко и разбийте добре. Ко-
гато предфермента е готов, го добавете към маслената смес. До-
бавете останалите 150 г брашно и бъркате, докато продуктите 
се обединят. Покрийте и оставете да почива за 10 минути. След 
това омесете тестото и отново го оставете да почива 10 минути. 
Повторете тази операция 2 пъти. Покрийте и оставете да втасва, 
докато удвои обема си за около 1 час. Извадете тестото върху 
набрашнена повърхност и оставете да почива 5 минути. Разто-
чете кора с размери 21х37 см. В средата разпределете маковия 
пълнеж. Навийте двата края по посока на средата и поставете 
внимателно във формата. Оставате да втасва на топло, докато 
удвои обема си за около 30 минути. Печете при 180°С за около 
20 мин. Извадете от формата върху решетка „скара“ и го нама-
жете с топло растопено масло, оставете да попие и повторете 

Цуреки - гръцки козунак

още 2 пъти.  Оставете да изстине.
Начин на приготвяне на глазурата: Сложете в малка тен-

джерка продуктите за заврат. Намажете с глазурата студения 
сладкиш. Поръсете обилно с пудра захар. 

Сладкиш с маков пълнеж



Едва ли вече някой от производи-
телите не е наясно, че всеки празник 
задължително трябва да бъде отразен с 
подходящи декорация на обекта и опа-
ковки на произведените изделия. Това 
носи допълнителна добавена стойност 
на продуктите, но е необходимо да от-
делите малко повече време и внимание 
на клиентите. Бъдете сигурни те ще го 
оценят.

Наближаващият Великден е чудесен 
повод да внесете празнично настрое-
ние. Дали предлагате козунаци, сладки-
ши или шоколадови фигури те могат да 
се превърнат в чудесен подарък. Една 
от основните тенденции в цветовете е 
зеленото във всичките му нюанси като 
символ на завръщането към природата 
и натуралното. Наред с това се използ-
ва и червеното, ярко жълтото, фуксия. 
Декорацията оставяме на вашето въоб-
ражение. Можете да използвате цело-
фан или кутии с прозрачен капак, ако 
желаете да се вижда изделието. Опа-
ковките от различни видове хартии, 
тюл, органза, съчетани с панделки, цве-
тя и декоративни елементи и фигури, 
носещи символиката на празника, ще 
внесат настроение във вашия обект и 
ще привличат погледите на клиентите. 
И не забравяйте – задължителен атри-
бут на всяка опаковка е вашата визитна 
картичка!

Празнична украса и декорация
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Безспорно в България се произвеждат невероятни козуна-
ци! Почти всички производители продават по хиляди козунаци,  
благодарение на майсторството и технологията, която всеки 
притежава.

Козунакът от великденски „божи хляб“ постепенно се пре-
връща в сладкиш с целогодишни продажби.

Обичаме козунака в България, така както обичат немците 
щолен, италианците - панетоне, французите - бриош, гърците  - 
цуреки, румънците - кудунак и т.н.

Потребителите търсят разновидностите на тези козунаци и 
вече започна тенденция на представяне и продаване на всички  
тези и много други разновидности под общото наименование 
КОЗУНАК.

Ние от АЛМА ЛИБРЕ, решихме тази година да представим 
тайните на известния на всички СОЛУНСКИ КОЗУНАК.

Първа тайна: брашното трябва да бъде много силно.                         
Затова освен обикновено брашно добавяме равно количе-
ство ЙОГОФАЙН на КОМПЛИТ. Ще се получи здрава и стабилна 
структура. 

Втора тайна:	 	Краве маслото 82% БАУРАЛИЯ е основната 
мазнина, с която се работи солунския козунак. Смесвайки 1/3                  
от това масло с масло ФЕРМЕНТЕ 100% масленост, се придават 
невероятни аромати.

Трета тайна:  Много малко количество от традиционните 
подправки:

- Махлеп (2-3 г)
- Какуле (1-2 г)
- Мастиха хиос (1 г)  
Те осигуряват богатите аромати, които усещаме всички вър-

вейки по солунските тротоари около сладкарниците.
Още няколко тайни :
- начинът на месене
- начинът и момента на включване на мазнините
- начинът на разтваряне и ферментация на маята
- начинът на включване на подправките, махлеп, какуле и 

мастиха хиос 
- начинът на месене, за да се получат конци и здрава струк-

тура
- начинът на намазване с яйцата и декорацията
- начинът на изпичане и опаковане
- пълнежите и заливките.
Всичките тези детайли образуват тайните на солунския ко-

зунак!

Обадете се на технолозите и търговците на АЛМА ЛИБРЕ, за 
да ви снабдят с необходимите продукти: ЙОГОФАИН и маслата 
БАУРАЛИЯ 82% и ФЕРМЕНТЕ 100%, за да ви осигурят подправ-
ките: МАХЛЕП, КАКУЛЕ и МАСТИХА ХИОС, и да ви предоставят 
подробно цялата технология на солунския козунак.   

АЛМА ЛИБРЕ консултантски център 
тел.: 0878690025, 0878984887, 0878515026

Солунски козунак от






