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Inventis D.I.Volume

Inventis D.I.Volume е подобрител 
за хляб, създаден специално за 
производство на заводски хляб.

 •  По-голям обем
 •  По-лесно замесване
 •  По-голяма сигурност
 •  По-добра мекота
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Inventis H.I.Tradition
Inventis H.I.Tradition е подобрител 
за хляб създаден специално за 
производството на заводски и 
ръчен хляб.
•    Подходящ за всички видове 

брашна
 •  Бяла средина на хляба
 •  По-голям обем
 •  По-голяма сигурност
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Inventis Mega Results
Inventis Mega Results е подобрител 
за хляб създаден за стегнати 
брашна.

 •  Подходящ за стегнати брашна
 •  По-голям обем
 •  Намалява ронливостта
 •  Бяла средина на хляба
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Inventis V.I.P

Inventis V.I.P е подобрител за хляб 
специално създаден за сладки 
теста, кроасани, козунаци, малки 
хлебчета, питки, закуски и хляб.
 •  По-голям обем
 •  По-голяма мекота
 •  По-продължителна преснота
 •  По-голяма сигурност
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Inventis Frozen+
Inventis  Frozen е висококачествен 
подобрител за замразени преди и 
след ферментация продукти.
 •   Особено дълго съхранение в 

замразено състояние
 •  По-голям обем
 •  По-голяма сигурност
 •  Подобрен толеранс на тестото
 •  По-лесно замесване
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Inventis V.I.Tolerance
Inventis  V.I.Tolerance е подобрител 
за хляб, специално предназначен 
за всички видове брашна.
 •  Подходящ за всички видове 

брашна
 •  Регулира процеса на 

ферментация
 • Намалява ронливостта
 •  По-голяма сигурност
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представя:
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www.lesaffre.bg

Лесафр БъЛгария еООД, 1528 софия
бул. „искърско шосе” 7, Търговски център европа, сгр. 6, оф. 1
тел.: 02/ 873 14 39, e-mail: office@lesaffre.bg 



За хлебопроизводителите и сладкарите - може 
би е един от най-напрегнатите моменти в годината. 
Както при производството на всички останали про-
дукти и тук са нужни страст, опит и култура, естест-
вено и висококачествени суровини. 

Освен на традиционните форми на козунак, за-
ложете на нови и разнообразни варианти на спли-
тане, грамаж и опаковка. Конкуренцията е голяма и 
не можете да разчитате само на това, че е времето 
на козунаците. Предложете козуначени кифлички, 
сладки и специални великденски хлебчета. Кли-
ентите стават все по-взискателни, затова ги изне-
надайте с нови предложения и висококачествени 
изделия. Добавете разнообразни захаросани пло-
дове и ядки, освен традиционните стафиди и пор-
токалови корички. Поръсете с ядки, сусам и едра 
захар. Предложете и оригинални опаковки – в ку-
тии, целофан и други декорации, които да внесат 
празнично настроение. Така със същите суровини и 
технологии ще постигнете разнообразие и ефектни 
продукти. Дайте възможност на клиентите да опитат 
новите продукти и мнозина от тях няма да си тръг-
нат с празни ръце. 

Великден: 
време е за козунаци! 

Inventis D.I.Volume

Inventis D.I.Volume е подобрител 
за хляб, създаден специално за 
производство на заводски хляб.

 •  По-голям обем
 •  По-лесно замесване
 •  По-голяма сигурност
 •  По-добра мекота
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Inventis H.I.Tradition
Inventis H.I.Tradition е подобрител 
за хляб създаден специално за 
производството на заводски и 
ръчен хляб.
•    Подходящ за всички видове 

брашна
 •  Бяла средина на хляба
 •  По-голям обем
 •  По-голяма сигурност
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Inventis Mega Results
Inventis Mega Results е подобрител 
за хляб създаден за стегнати 
брашна.

 •  Подходящ за стегнати брашна
 •  По-голям обем
 •  Намалява ронливостта
 •  Бяла средина на хляба
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Inventis V.I.P

Inventis V.I.P е подобрител за хляб 
специално създаден за сладки 
теста, кроасани, козунаци, малки 
хлебчета, питки, закуски и хляб.
 •  По-голям обем
 •  По-голяма мекота
 •  По-продължителна преснота
 •  По-голяма сигурност
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Inventis Frozen+
Inventis  Frozen е висококачествен 
подобрител за замразени преди и 
след ферментация продукти.
 •   Особено дълго съхранение в 

замразено състояние
 •  По-голям обем
 •  По-голяма сигурност
 •  Подобрен толеранс на тестото
 •  По-лесно замесване
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Inventis V.I.Tolerance
Inventis  V.I.Tolerance е подобрител 
за хляб, специално предназначен 
за всички видове брашна.
 •  Подходящ за всички видове 

брашна
 •  Регулира процеса на 

ферментация
 • Намалява ронливостта
 •  По-голяма сигурност
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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 благосла-
вят червени яйца и козунаци. Козунакът е приет от християните 
като ритуален продукт през първите години на 20-ти век. Дума-
та “козунак”  произлиза от гръцката дума “козана”, която означа-
ва “кукла”. В Русия се нарича “кулич”, но също така присъства и 
на великденската трапеза в Чехия, Словакия, Австрия и други 
страни.

Козунаците са хлебни изделия с висококалорично съдържа-
ние, много добре изградена слоестоснопчеста структура и при-
влекателен външен вид. Това традиционно изделие се предлага 
основно за Великденските празници, но голяма част от произ-
водителите го предлагат в асортимента си целогодишно.

За приготвянето на козунаци се употребяват висококачест-
вено бяло брашно, захар, яйца, стафиди, значителни количества 
мазнини и други суровини. Технологията за производството е 
по-специфична, поради особеностите на самото изделие.

За производството на различните видове козунаци са ут-
върдени различни по вид и количество суровини, поради което 
типизация при замесване на тестата не може да се прилага. За 
всеки асортимент козунаци се замесва отделно тесто. Влагането 
на значителни количества захар, мазнини, мляко и яйца при за-
месването на тестото забавя протичането на ферментационния 
процес. Това налага и по-особени изисквания при провеждане-
то на технологическия процес, за да се изгради една по-специ-
фична структура на тестото, която осигурява много добра сноп-
честослоеста средина на готовото изделие. Това е характерен 
белег за високото качество на козунаците. За  постигане на тази 
цел за предпочитане е да се прилага схема на двуфазния способ 
за замесване: маяно тесто – главно тесто. Началната температу-
ра на замесеното главно тесто е по-висока с 2-4 градуса от тази 
при производството на други хлебни изделия. В производстве-
ните помещения температурата също трябва да бъде по-висока 
с 2-3 градуса от обикновено.

Силно или слабо брашно
„Силата“ на брашното се определя от белтъчния му състав 

и от количеството и качеството на глутена. По правило, пред-
почитани са силните брашна. Силно е брашното, което показва 
голяма водопоемност, но същевременно запазва стабилната си 
консистенция. То има добър толеранс на месене, така че заме-
сенето тесто може да издържи по-дълго и трудно може да се 
„изпусне“. Това брашно има голяма газозадържаща способност, 
а изделията са с по-висок обем, добра формоустойчивост, елас-
тична средина и гладка повърхност.

Слабото брашно трудно запазва консистенцията си при до-
бавяне на вода, дори когато тя е в оптималното количество. То 
е с малък толеранс на месене, лепкава консистенция и затова е 
по-трудно за обработка. При ферментацията има ниска газоза-
държаща способност и изделията се получават с малък обем, 
слаба формоустойчивост, груба средина и напукана повърх-
ност.

Става ясно, че при производството на козунаци се пред-
почитат силните брашна с добра водопоемност и стабилна 
консистенция на тестото. Те притежават необходимата газоза-
държаща способност и осигуряват по-голям обем на готовите 
козунаци, по-добра формоустойчивост, еластичност на среди-
ната и гладка повърхност. 

Замесване на тестото
Маяно тесто
За замесване на маяно тесто се използва около 30% от по-

соченото по разходните норми брашно и цялото количество 

прясно мляко и хлебна мая. Прибавя се и около 500 г захар, 
която активира дрождите и подпомага протичането на фермен-
тационния процес, с което се осигурява по-добро развитие и 
узряване на маяното тесто. То се замесва с гъстота, близка до 
нормалната, но е желателно да бъде с малко увеличена мекота 
и начална температура 27-29 градуса. Продължителността на 
ферментацията е 30-40 минути. 

Главно тесто
Към маяното тесто се прибавят останалите суровини и се 

замесва главното тесто. Поради това, че някои от суровините, и 
то в значителни количества, са течни – яйца и мазнина, при за-
месването на главното тесто се употребява сравнително малко 
количество вода, от 5 до 12 литра. Яйчената маса и мазнината 
трябва да се загреят, за да може заедно с прибавените други 
материали да се осигури начална температура на тестото 32-
34 градуса. Замесването на тестото се извършва за около 12-15 
минути. То има нормална консистенция, средна между тази на 
обикновеното хлебно и кифлено тесто. Стафидите или озахаре-
ните плодове се прибавят и се замесват в тестото след кратко 
втасване.

Трябва да се има предвид, че когато се използва сухо мляко 
и яйца на прах, то тогава за замесване на маяното и главното 
тесто се употребява по-голямо количество вода, съответстващо 
на това на прясното мляко и суровите яйца.

Замесенето тесто се поставя да втасва в подходящи поме-
щения при температура 32-36 градуса и влага 75-80% за около 
40-50 минути. След което се «избива» за около 1 минета в тесто-
месачна машина и тогавя се добавят стафидите и озахарените 
плодове, след което се оставя да втасва още 30-40 минути.     

Размерване на тестото, формиране и изпичане
Втасалото и получило необходимата зрялост тесто се поста-

вя на работната маса и се подлага на по-нататъшна обработка. 
Козунаците се оплитат с 3 или 4 фитила според избраната фор-
ма – къгла или правоъгълна. Оформените изделия се оставят да 
втасват при температура 34-38°С и влажност 75-80% за около 
60-80 минути. През интервал от 30-40 минути се извършват две 
последователни намазвания с добре разбита яйчена смес. След 
второто намазване, непосредствено преди изпичането, издели-
ята могат да се декорират с ядки и кристална захар. Козунаците 
се изпичат във форми при температура 180-210°С за 20-40 ми-
нути в зависимост от грамажа.  

КОЗУНАКЪТ  -  ВЕЛИКДЕНСКА  ТРАДИЦИЯ
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Технология за приготвяне на козунаци днес 
В съвременното хлебопроизводство успешно се наложи из-

ползването на козуначен микс за приготвяне 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, пресованата мая, брашното и 
мазнината, които се влагат допълнително.

 Предимствата от използване на козуначен микс се изразя-
ват 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.

Козунаци с масло

Продукти на база 1 кг брашно
Брашно тип 500 1,000 кг
Пресована мая 0,050 кг
Сол  0,010 кг
Кристална захар 0,250 кг
Прясно мляко 0,160 л
Краве масло  0,070 кг
Слънчогледово олио  0,078 кг
Яйца  0,180 кг
Есенция 0,002 кг
За намазване:
Яйца 0,020 кг
Олио (за тавите) 0,002 кг
За поръсване:
Кристална захар 0,050 кг

Производствени загуби (3,5%) 0,061 кг
Добив за отчитане, минимум 1,675 кг 

Маково козуначено руло

Продукти на база 1 кг брашно 
Брашно тип 500 1,000 кг
Пресована мая 0,040 кг
Сол  0,010 кг
Кристална захар 0,150 кг
Краве масло  0,050 кг
Свинска мас 0,100 кг
Яйца  0,180 кг
За плънката:
Смлян мак 0,080 кг
Прясно мляко 0,160 кг
Кристална захар 0,060 кг
Ванилия 0, 0001 кг
За намазване:
Яйца 0,020 кг
Олио (за тавите) 0,002 кг
За поръсване:
Кристална захар 0,050 кг

Производствени загуби (2,9%) 0,053 кг
Добив за отчитане, минимум 1,759 кг

Козуначено руло с мармалад

Продукти  на база 1 кг брашно
Брашно тип 500 1,000 кг
Пресована мая 0,040 кг 
Сол  0,012 кг
Кристална захар 0,180 кг
Слънчогледово олио 0,178 кг
Яйца  0,060 кг
За плънката:
Мармалад 0,320 кг
Прясно мляко 0,160 кг
Кристална захар 0,060 кг
Ванилия 0, 0001 кг
За намазване:
Яйца 0,020 кг
Олио (за тавите) 0,002 кг
За поръсване:
Кристална захар 0,050 кг

Производствени загуби (2,9%) 0,058 кг
Добив за отчитане, минимум 1,948 кг
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• Готовите изделия запазват характерните си вкусови и аро-
матни качества, специфичната си средина „на конци”и приятно 
оцветената си хрупкава коричка.

 Примерна 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
Пресована 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 бързи обороти
Температура на тестото: 30-32°С
Почивка на тестото: 10-20 мин.
Формиране: Тестото се разделя на малки късове, 
 от  които се оформят „фитили” 
 и се правят различни плетки
Окончателна ферментация: около 60 мин. 
 при температура 32-35°С
 Изпичане: при температура 180°С без пара

Използването на козуначен микс е едно улеснение за произ-
водителите на козунаци, като готовите изделия запазват харак-
терните си вкусови и ароматни качества.  

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

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

Хранителна стойност

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 (3 средни по големина фи-
лии), това ще представлява едва 15% от необходимата дневна 
енергия, която за възрастни хора е 2000 kcal, 19% от необходи-
мото количество захари, което е 90,0 г и 8% от необходимите 
мазнини, които са 70 г като препоръчителна дневна доза.

Показаната хранителна стойност на козунака е важна за хо-
рата и вие като производители можете да информирате своите 
клиенти, за да осъзнаят правилно взаимовръзката между храна 
и здраве. Така потребителите ще получат информация за храни-
телните характеристики на козунака. 

Франчайзинг
Франчайзингът е вид стратегически съюз, форма на про-

никване на международните пазари, която обикновено се 
прилага от компании с престижна търговска марка и утвърден 
имидж. При договора за франчайзинг компанията-носител на 
търговска марка (франчайзодател) предоставя при определени 
условия марката си на по-малка местна фирма (франчайзопо-
лучател). Обект на договора и основен актив за франчайзополу-
чателя е престижната марка, а заплащането обикновено се до-
говаря като първоначално твърдо възнаграждение и процент 
от печалбата, реализирана от дейността на франчайзополуча-
теля. Този тип ненаименувани договори са най-добре разпрос-
транени в сферата на търговията на дребно и услугите и всички 
параметри подлежат на предварително договаряне.

По това франчайзингът съвпада с неизключителната или 
териториално изключителната лицензия на търговска марка 
(чл. 587 ТЗ). Освен това обаче франчайзодателят предоставя 
на другата страна ноу-хау, техническа помощ, резервни части, 
обучение на персонала, рекламни стратегии, концепция за уп-
равление и други характерни за самия бизнес материални и не-
материални активи. От своя страна, франчайзополучателят се 
задължава да се придържа към зададените от франчайзодателя 
стандарти на качество на предоставяните продукти и услуги и 
да следва неговата маркетингова политика. Тоест франчайзопо-
лучателят е длъжен да изпълнява указанията на другата страна, 
като я допуска да прави проверки на качеството.

Франчайз-договорите могат да съдържат и клауза за изклю-
чителност, при която франчайзополучателят се задължава да 
предлага единствено стоки и услуги на франчайзодателя.

От гледна точка на правото на конкуренцията франчай-
зингът е вертикално интегриране на 2 предприятия, при което 
освен предоставянето на утвърдили се продукти, марки, прак-
тика и др. срещу заплащането на лицензионно и др. възнаграж-
дение, се практикува уговаряне на цени, териториален обхват, 
начин и реклама на продажбите.

Франчайзингът може да бъде:
- производствен (Product Franchising), при който франчай-

зополучателят има право сам да произвежда стоките, ползвай-
ки предоставения му производствен опит, ноу-хау, търговски 
марки и други. 

- пласментен (Distribution Franchising), при който франчай-
зополучателят има право само да разпространява стоките / ус-
лугите, произвeждани / извършвани от франчайзодателя. 

- франчайзинг на услуги (Service Franchising), при който 
франчайзополучателят има право да извършва услугите на 
франчайзодателя. 

Ползите от франчайзинг-договорите са двустранни.
За франчайзополучателя изгодата се изразява в това, че се 

възползва популярността на даден продукт, без да се налага 
да инвестира собствени средства в развиването на собствена 
продуктова гама и търговски марки. Франчайзодателят, от своя 
страна, с минимални разходи развива дистрибуционната си 
мрежа на пазари, на които още няма присъствие. 

При международния франчайзинг е от особено значение 
да се определи нивото на стандартизация на продуктите / ус-
лугите, тъй като успехът на франчайзодателя на външния пазар 
зависи до известна степен и от готовността му да приспособи 
продуктите си към изискванията на пазара, променяйки по този 
начин характеристиките на продукта, благодарение на които 
търговската му марка се е наложила. Колкото повече се налага 
продуктите на франчайзодателя да се адаптират към местните 
условия, толкова повече намаляват предимствата на този тип 
договор и основанията за сключването му. 
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Законът срещу търговските вериги е готов
Очакваните промени в Закона за защита на конкуренцията 

(ЗЗК), които регулират отношенията между търговци, произво-
дители и доставчици, вече са в парламента. Противно на пър-
воначалната заявка, текстовете са внесени не от кабинета, а от 
група депутати. Имената са основно на представители на БСП, 
сред които Румен Гечев и Корнелия Нинова, но сред вносители-
те е и Йордан Цонев от ДПС.

Според мотивите към проекта целта е да се осигури равно-
поставеност при търговските сделки и да се предотвратят не-
лоялните практики, като в обхвата му попадат не само отноше-
нията между търговските вериги и техните доставчици, а всеки 
пазарно силен. Предлаганите законови промени се приемат 
именно като опит да се намали тлеещото от няколко години 
напрежение между тях. В основата му са обвинения от малки и 
средни производители и доставчици за некоректни търговски 
практики от страна на големи вериги магазини като различни 
такси или необосновано високи маркетингови разходи.

Сегашният вариант на текстовете е по-умерен от първона-
чалните идеи, но и те могат да променят пазарните отношения 
в друга крайна посока.

Регулиране на силните
Нов момент в Закона за защита на конкуренцията е въвеж-

дането на понятието за значителна пазарна сила и мерки сре-
щу злоупотреба с нея. Според дефиницията такава притежава 
предприятие, което няма господстващо положение, но има 
ресурс да попречи на конкуренцията на даден пазар, тъй като 
доставчиците и купувачите са зависими от него. Методиката 
за оценка на пазарното положение на предприятията ще бъде 
подготвена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в 
тримесечен срок от приемането на промените в закона и ще 
бъде качена на нейната страница.

Изцяло нов момент, необявяван досега, е задължаването на 
предприятията с оборот над 50 млн. лв. за предходната годи-
на да изпращат проектите си за типови договори или общите 
си условия към своите доставчици за оценка от Комисията за 
защита на конкуренцията. В текста е уточнено, че изискването 
важи само за доставките на стоки, предназначени за продаж-
ба - т.е. за търговците, а не за производителите. Тук попадат не 
само хранителните вериги, но и бензиностанциите, магазини-
те за техника, мебели, строителни материали, текстил, козме-
тика, автомобили и т.н. В двумесечен срок след получаване на 
въпросната оценка договорите трябва да бъдат публикувани в 
интернет, предвиждат още новите правила.

За да решат конкретните отношения между производители 
и големи вериги, депутатите предвиждат и промени в Закона 
за храните, които въвеждат редица ограничения в договорите 
между търговци и доставчици. С тях се забранява договарянето 
на услуги, също налагането на ограничения за предоставяне на 
стоки от даден производител или дистрибутор на други купува-
чи (търговци). Забранява се и налагането на прекомерни такси, 
несъответстващи на действително предоставената услуга. Освен 
това търговците не могат да налагат неустойки за храни, чийто 
срок на годност е изтекъл по време на престоя им в търговския 
обект. Тези договорености ще се следят от агенцията по храните.

Кой ще контролира?
Във внесения вариант на закон се предвижда основната 

роля да е на КЗК, а поддържаща - на Агенцията по храните. Из-
ненадващо вицепремиерът Даниела Бобева, към която беше 
работната група по изработването на текстовете, заяви, че по-

добре е контролът да е поверен на икономическото и земедел-
ското министерство.

"Проблемът	е	и	в	независимите	контролни	органи.	Това	каз-
ват	и	търговските	вериги	-	нямаме	против	да	се	регулира,	но	
трябва	да	имаме	независим	и	почтен	орган,	който	да	прилага	
закона,	а	ние	имаме	притеснения	от	работата	на	Комисията	
за	защита	на	конкуренцията", посочи вицепремиерът. Попита-
на дали самата тя няма притеснения за работата на КЗК, Бобева 
беше лаконична: "Имам.	Две	са	притесненията	-	дефинирайки	
понятието	 "нелоялни	търговски	 практики"	 и	 "злоупотреба	 с	
пазарна	сила",	това	ще	отвори	прекалено	широко	вратата	за	
контрол	и	ще	създаде	технически	проблеми	в	регулатора.	От	
друга	страна,	липсата	на	капацитет	в	комисията	и	съмнени-
ята	за	проблемни	действия	от	страна	на	звеното	също	създа-
ват	усещането,	че	може	да	е	по-добре	да	не	създаваме	антимо-
нополно	законодателство", обясни Бобева.

Тези реплики говорят, че между първо и второ четене на 
проекта вероятно ще настъпят съществени редакции. Освен 
това за пръв път управляващ се изказва толкова остро за анти-
монополната комисия.

Верижен отпор
Законовата регулация няма как да срещне одобрението на 

търговските вериги. Техни представители не бяха поканени за 
участие при изработването на текстовете. От друга страна, в 
стремежа си да защитят малките участници на пазара, вносите-
лите влошават средата за големите.

Юрист, запознат с бизнеса на големите търговски вериги, 
има най-силни притеснения от изискването за одобряване на 
типовите договори на веригите с оборот от над 50 млн. лв. от 
КЗК, тъй като пазарните механизми на свободно договаряне се 
заменят от държавно регулиране и налагане на административ-
но утвърдени образци на договори. Той поясни, че с големите 
доставчици обикновено се прилагат техните общи условия, а не 
тези на веригите, и отпадането на тази възможност може да до-
веде до излизането им от магазините. А като цяло одобряването 
на договори по шаблон прилича много на правилата от плано-
вата икономика. Със забраняването на всякакви услуги пък се 
поставя под риск целият модел на големите вериги, които не са 
просто посредници, а често предлагат транспортни, логистич-
ни, маркетингови и цял набор от други техники, каза предста-
вител на сектора.

Фиксирането на праг от 50 млн. лв. също не е издържано от 
гледна точка на европейската практика, където всеки случай се 
изследва индивидуално. Нищо е пречи при по-малки сектори 
една компания да се окаже значително силна и при по-нисък го-
дишен оборот. Друг проблем е, че заради закона някои играчи 
могат да се измъкнат от регулация, като раздробят бизнеса си.

Освен това търговци коментираха, че не е редно санкция-
та за злоупотреба със значителна пазарна сила да е равна на 
тази при далеч по-сериозната злоупотреба с господстващо по-
ложение или картела. Така правата на администрацията стават 
безкрайни и има опасност от недопустима намеса в пазарните 
отношения без реална възможност за контрол. От сектора се 
опасяват, че промените в закона като цяло ще доведат до вло-
шаване на пазарната среда, а доколкото има ефект за малките 
играчи, той ще е краткосрочен. Или със закона се опитва да се 
реши дисбалансът между малките производители и големите 
вериги, но резултатът от правилата може да е изтегляне на чуж-
дите търговци от българския пазар, което всъщност ще свие в 
пъти конкуренцията.

capital.bg

Конфликтът „Търговски вериги-производители“
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Бизнесът все по-зависим от веригите

Всеки бизнес, който се основава върху производството и 
продажбата на стока за крайно потребление, има един концеп-
туален проблем - къде и как да продава своята стока. 

Привидно у нас възможностите за това са неограничени. 
Все още съществуват кварталните бакалии, работят борсите за 
търговия на едро, а почти няма общински център, където да не 
кръстосват шпаги всички големи вериги с бизнес в България. 
Изборът за купувачите също изглежда богат. Какво обаче показ-
ват фактите от статистиката? Истината е, че цели сектори стават 
все по-зависими от взаимоотношенията си с хипермаркетите. 
Да вземем пример от търговията с един неосновен храните-
лен продукт - култивираните гъби. Въпреки кризата България 
остава лидер в производството на ядивни гъби на Балканския 
полуостров. У нас годишно се произвеждат около 11 хил. тона 
от тази вкусна и полезна храна. Статистиката обаче показва, че 
близо половината от произведените култивирани гъби се про-
дават в столицата. В същото време хипермаркетите реализират 
близо 70% от стоката. Останалите 30% се продават в малките 
магазини, пазарите на открито или чрез доставка до ресторан-
тите и пицариите. В шестте големи града съотношението вериги 
срещу всички останали е 50:50. Този продукт пък почти не се 
продава в селата и малките градчета. Като цяло повече от по-
ловината култивирани гъби се реализират от големите вериги. 
Същото е положението и при рибните продукти. Тук обаче идва 
и големият проблем за родните производители. Въпреки уси-
лията в последните години те все още не могат да отговорят на 
изискванията на хипермаркетите за начин на бране, опаковка, 
етикиране и маркиране на стоката. Често има проблем и с дъл-
гите позиции, за които настояват веригите. Особено в пиковите 
моменти за продажба - деня преди уикенда или големите праз-
ници. Заради голямата раздробеност на производството и лип-
сата на общи браншови инициативи за реализация на стоката 
българските производители не могат да отговорят на изисква-
нията и не издържат на конкуренцията на огромния внос. Така 
веригите се оказват най-активното място за продажба, но в съ-
щото време остават недостъпни за българския стопанин.  

Във взаимоотношенията между производителите и големи-
те търговци има и друг проблем - ценообразуването и непре-
къснатият натиск на веригите за по-големи отстъпки и чести 
промоции. 

Какво най-често искат хипермаркетите от своите доставчици?
1. Отлично качество и модерна опаковка
2. Ясни финансови условия по отношение на фактурите и 

придружаващите документи за произход на стоката
3. Ниски цени и високи отстъпки

4. Промоции - поне веднъж месечно съответната стока да се 
продава на цена, близка до себестойността. Много от веригите 
настояват да получат гаранция, за периода на съответната про-
моция съответната стока има най-ниска цена във веригата N.

5. Разходи за депозит на щанд при запазено място
6. Входна такса
7. Обратно изкупуване за нереализираната стока и т.н.
Всички тези условия изглеждат логични и уж са в услуга на 

потребителите. Така те ще получат наистина най-доброто съот-
ношение между качество и цена.

Какво обаче се случва в дългосрочен план? Ако веригата 
продава 10 или 20 процента от общото ви производство, ни-
ската цена и голямата отстъпка не е проблем. Бизнесът е жив, 
защото си гарантира печалба от другите възможни начини за 
реализация на стоката. Лошото идва с времето, когато вери-
гите вече контролират 60 или 70% от вашите обороти. Тогава 
бизнесът започва да изнемогва. Логичният изход е само един 
- напомпване на крайната цена, за да се запази едновременно 
нормата на печалба и интензитетът на отстъпката. 

В резултат, и това ще се случи съвсем скоро, голяма част от 
основните стоки ще бъдат най-скъпи именно в големите вериги.

в. Марица

Търговските вериги отвръщат на удара

Държавата ли се бори с търговските вериги или търговски-
те вериги се борят с потребителите? Коя с правилната гледна 
точка? В предаването на 15 март “Животът и други неща” по БНТ 
темата с продължение коментираха Йордан Матеев – изпълни-
телен директор на Сдружението за модерна търговия, и иконо-
мистът Георги Ганев.

Никой с никого не се бори, а всеки защитата интересите 
си, заяви Йордан Матеев и добави, че от най-важна е гледната 
точка е тази на потребителя, което е и философията в европей-
ското законодателство, свързано с конкуренцията. Има проуч-
вания, които сочат, че потребителят е доволен от ниските цени 
и доброто качество, от огромния избор, който може да има, 
когато храната е проверена и е безопасна – всичко това, което 
модерната търговия вкарва от 10-15 години в България, добави 
той. При разговор обаче с производителите става ясно, че за да 
догонят цената на веригите или да постигнат съответната цена, 
те правят големи компромиси с качеството. Матеев смята, че в 
резултат на кризата е спаднала още повече и без това ниската 
покупателна способност на българина, което се отразява и на 
пазара и води до конфликт между търговци и производители.  

Според Йордан Матеев резултатът от въвеждането на Зако-
на ще бъде изчезване на малките производители от пазара, в 
резултат на големите регулации, а по този начин ще се стиму-
лира вноса. С една дума целта на Закона ще бъде изпълнена с 
отрицателен знак и потребителите ще получат по-високи цени. 
Политиците също ще имат проблем, защото част от законода-
телството, което предлагат в момента противоречи на основ-
ните правила в ЕС и по-конкретно свободата на установяване. 
„Ние вече имаме анализи и България вероятно ще бъде една от 
първите страни, която ще бъде глобена заради това, че наруша-
ва свободата на установяване, което значи, че забранява бизнес 
модели, които работят много добре в други стрини“, катогери-
чен е Матеев.

Икономистът Георги Ганев подкрепи позицията на Сдруже-
нието за модерна търговия, защото философията, че потребите-
лят е важният движи всяка пазарна икономика. “В този смисъл 
става дума за ред, който е в полза на крайния потребител, а не 
ред, който е в полза на потребителя”, подчерта експертът.

БНТ



СУ
РО

ВИ
Н

И

RAW MATERIALS8

Рожков (Ceratonia	 siliqua) е вечнозелено растение от се-
мейство Бобови, характерно за средиземноморския регион. 
Отглежда се заради ядливите си шушулки, които били важен 
източник на захар в миналото, преди захарното цвекло и захар-
ната тръстика да получат своето разпространение. Изсушените 
неотворени шушулки могат да се ползват и за музикален перку-
сионен инструмент, подобен на маракасите, като звукът се про-
извежда от бобчетата във вътрешността им при разтърсване.

Рожковите са разпространени в Средиземноморския ре-
гион. Отглежда се заради ядивните семенни шушулки. Растат 
добре в топъл, умерен климат и в субтропически климат, като 
понасят добре горещи и влажни крайбрежни зони. Тези дърве-
та са  типична култура за южните части на Португалия, Испания 
и италианските острови Сицилия и Сардиния. Дървото започва 
да ражда плодове (рожковените шушулки) след шестата година. 
Когато достигне 12-годишна възраст, то лесно може да даде 50 
кг плод на година. Колкото повече старее дървото, добивът от 
него се увеличава – до 100-120 кг. Удивителното е, че може да 
продължи да ражда около 100 години.

Рожковите са били и много популярен подсладител в ми-
налото. Шушулките са били най-големият източник на захари, 
преди захарната тръстика и захарното цвекло да се разпрос-
транят повсеместно. Сушен плод се яде традиционно на ев-
рейския празник Ту Бишват. Напитки от рожковен сок се пият 
традиционно на ислямския празник Рамадан. В наши дни семе-
ната (плодовете) се използват в козметиката, за обработката на 
тютюн и производството на хартия. Рожков на прах или парчен-
ца се използват също както съставка, заместител на шоколада, 
за сладкиши и торти. Много хора смесват рожкови със сурово 
какао за по-добър вкус. В какаото има много магнезий, докато 
в рожковите има много калций. Съдържат около три пъти пове-
че калций от какаото, а само 60% от калориите му. Освен това 
рожковите съдържат витамин B1, колкото ягодите, повече ви-
тамин A от аспержите и т.н. Също съдържат витамин B2, калций, 
магнезий, калий и микроелементите желязо, мед, никел, манган 
и хром. Плодът на рожковите е също така богат на иноситол, 
който влияе позитивно на хора с инсулинова резистентност и 
поликистозни яйчници.

Поради своята еднаквост (1/5 от грама!), семената на рож-
ковите (бобчетата) в миналото се използвали като единица за 
тегло - карат.

Характеристики на брашното от рожкови
Брашното от рожкови прилича много на какаото. За разлика 

от него има сладък вкус,  много по-малко калории и високо съ-
държание на фибри, витамини (рибофлавин) и минерали (кал-
ций, калий, мед и манган). Липсата на психоактивни вещества, 
като кофеин и теобромин, го прави идеален заместител на шо-
колада при хора с алергии или свръхчувствителност към тези 
вещества. Ако се смеси с наситени мазнини, като тези, съдържа-
щи се в маслото брашното от рожковите има още по-сходни по 
вкус и текстура, с тези на традиционния шоколад.

Брашното от рожкови е богато на естествени захари и въгле-
хидрати, но с ниско съдържание на мазнини. 100 грама браш-
но от рожкови осигуряват на нашето тяло 380 калории. В 100 
г брашно има 4 г протеини, 40 фибри, 50 г естествени захари. 
Както казахме вече, брашното от рожкови е богато на калций и 
желязо, като в 100 г от него се съдържат 30% от дневната нужда 
от желязо и 45% от дневната нужда от калций. Съдържа витами-
ни от група В, витамин А, магнезий и калий. Според направени 
проучвания върху семената на рожкови, от които се получава 
брашното, то има антиоксидантни свойства, понижаващи хо-
лестерола (намаляване на концентрациите на LDL холестерол в 
кръвта) и създава чувство за ситост. 

Приложение
Най-често брашното от рожкови се използва в приготвянето 

на сладкиши като заместител на какаото, тъй като наподобява 
неговия вкус. Можете спокойно да замените количеството ка-
као в рецептата със същото количество брашно от рожкови. 
Предвид високото съдържание на захари може да се използва 
и като заместител на захарта в някои печива, поради което е не-
обходимо да се редуцира нейното количество. За предпочита-
не е брашното от рожкови да се съхранява в стъклен буркан с 
капак, на тъмно и на сухо място.

Брашното от рожкови намира приложение като естествен 
сгъстител в приготвянето на супи, крем карамел, сосове, под-
правки, конфитюри и сладолед. Също така може да се използва 
за приготвяне на топли напитки, на мястото на разтворимото 
кафе, напитки от ечемик или какао на прах. Може да се добавя в 
рецептите за приговяне на прясна паста или специален хляб. В 
Сицилия например, брашното от рожкови се използва в някои 
рецепти за кнедли, ризото, юфка, гранити и др. 

Консумацията на брашно от рожкови се препоръчва за 
хора, спазващи диети или в случаи, когато страдат от сериозни 
нарушения в храносмилателната система. 

Все още плодовете на рожковите са предназначени предим-
но за храна на животни, отколкото на човека. В кулинарията се 
използва брашно, получено чрез смилане на семената, което 
намира приложение в сладкарството и в консервирани храни 
със съкращението E410. Брашното има способността да абсор-
бира вода до 50-100 пъти от собственото си тегло, поради тази 
причина се използва като сгъстител в много хранителни проду-
кти, включително и месни консерви. 

Брашно от рожкови
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Продукти: 250	г	брашно	тип	500,	50	г	брашно	от	рожкови,	
100	г	тръстикова	захар,	70	г	фъстъци,	40	г	лешници,	60	г	ром,	1	
яйце,	около	7	г	суха	мая,	50-60	царевично	олио.	Може	да	се	изпол-
ва	ликьор	или	сухо	бяло	вино,	вместо	ром.

Начин на приготвяне: 
Запечете ядките в тиган, така ще премахнете люспите от яд-

ките или използвайте предварително обелени. Пресейте браш-
ното с бакпулвера и брашното от рожкови. Разбийте яйцето със 
захарта и рома и добавете брашнената смес, омесете добре, 
след което добавете счуканите на по-едро ядки. На струйка 
прибавете олиото. Оформете три дълги хлебчета и опечете. На-
режете на филии. 

Продукти: 1	ч.ч.	фурми	без	костилка	(оставени	да	омекнат	
поне	2	часа),	1	ч.ч.	различни	ядки,	4	с.л.	брашно	от	рожкови,	4	с.л.	
сироп	от	агаве,	2	узрели	банана,	2	с.л.	фъстъчено	масло.	

Начин на приготвяне: 
За основата се смилат ядките, фурмите се нарязват на малки 

парченца и смесват 2 с.л. брашно от рошкови, всичко се смила 
добре в блендер до получаване на хомогенна смес. В тавичка по-
крита с хартия да печене се разстила сместа на пласт с дебелина 
1 см. Изравнява се с мокра лъжица или нож. За плънката се сми-
лат бананите, прибавят се фъстъченото масло, сиропа от агаве и 
останалата част от брашното от рожкови. Тази смес се изсипва 
върху основата и се изравнява. Оставя се във фризера за около 
2 часа. Изважда се, нарязва се на квадрати, отново се слага във 
фризера и се изважда 15-20 минути преди консумация. 

Фъдж

Бисквити 

За повече информация и записване:  сп. "Кафе пауза..." – 0884 673 836 – Йорданка Найденова; e-mail: artebianco@abv.bg
JP Media Ltd, тел: 02/ 987 76 50, e-mail: office@jpmedia.bg

 и 
ВИ КАНЯТ НА БИЗНЕС-ПОСЕЩЕНИЕ

Пакетна цена 635 евро (доплащане за единична стая - 150 евро).
Цените са без ДДС и са валидни при записване до 20.04.2014.

ПРОГРАМА:
29.05.2014 г.

30.05.2014 г.
31.05.2014 г.

01.06.2014 г.

02.06.2014 г.

03.06.2014 г.

ПОСЕЩЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:
Самолетни билети и летищни такси
Трансфер летище - хотел - летище
Обзорна обиколка на Рим
Пет нощувки със закуски в двойна стая в 
централен хотел.
Посещение на фестивала
Медицинска застраховка









от 29 май до 3 юни 2014 г. в Рим на Италианския фестивал 
за декорация, моделиране със захар и майсторското изпичане

на тема “Магьосникът от Оз”

Условия за багажа: В пакета се включва ръчен багаж с размери 42x32x25. За по-голям ръчен багаж, но не над 
56 x 45 x 25 см се доплаща 40 лева. За неръчен багаж с тегло до 32 кг се заплаща 41 Евро на брой.

Отпътуване в 12:30 ч. от София за Рим. Трансфер до хотела. Обзорна 
обиколка на Рим;
Посещение на шоуто Cake Design;
Свободно време. По желание. Посещение на шоуто Cake Design. 
Разглеждане на Ватиканските музей. Сикстинската капела и най-
голямата христянска базилика в света „Свети Петър”;
Свободно време. По желание: Посещение на шоуто Cake Design или 
разглеждане на забележителностите на Рим. Колизеума, Пантеона и 
най-старата базилика в света „Сан Джовани ин Латерано”;
Свободно време. По желание: Разглеждане на Римския форум, фонтана 
ди Треви, площад Навона и фонтана на четирите реки. Разходка в 
Парка Боргезе;
Свободно време. Трансфер до летището и излитане за София в 14.10.
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Разговаряме с г-н Емил Николков, управител на фирма 
„Силикал България“ ЕООД

- Г-н Николков, малко или много са 10 години в разви-
тието на една фирма?

- И малко, и много. Много, защото в условията в страната ни 
е трудно да оцеляваш и трябва непрекъснато да търсиш нови 
и нови решения, да предлагаш на клиентите си все повече въз-
можности. Това, разбира се, важи за всички сфери на бизнеса. 
В момента нашата фирма има лидерска позиция на българския 
пазар както по отношение на продажбите на продукти на Silikal, 
така и в предлагането и приложението в страната на полимерни 
подове на основа РММА-смоли, а също и тези на основа епок-
сиди, полиуретани и др. За тези 10 години от създаването си 
преминахме и извървяхме доста дълъг път, докато изчистим 
концепцията си за развитие.  

Извършен бе преход от първоначалната концепция за про-
дажби на материали и обучение на принципа „бизнес към биз-
нес”, към концепцията за развитие на дейността на принципа 
„всичко от една ръка”. От доставчик на суровини и ноу-хау към 
специализирани фирми от бранша, „Силикал България” се ут-
върди като инженерингова компания, самостоятелно обслуж-
ваща 100% процеса на маркетиране, предлагане на технологич-
ни решения и изпълнението им - изцяло със собствен обучен 
търговски и изпълнителски персонал и професионална техни-
ка. От нова и напълно неизвестна фирма, „Силикал България” 
бързо се утвърди като най-значим и практически вече един-
ствен вносител на Silikal в България, едноличен лидер на пазара 
на ММА-базирани полимерни индустриални подове, една от 
3-те фирми с най-голямо влияние и пазарен дял в цялата страна.

10 години – в партньорство 
с клиентите!

Ако трябва да се върнем към вашия въпрос, 10 години са и 
малко време, след като си вложил много усилия в разработване 
на маркетингови концепции, обучение на персонал, изгражда-
не на инженерингов екип и собствен оборудван машинен парк 
от професионални и с широки възможности машини и инстру-
менти.

- Твърдите, че имате възходящи търговски резултати и 
стабилна пазарна и търговска политика. Как го постигате 
на фона на всеобщата икономическа криза и трудните ус-
ловия за работа в страната?

- Не казвам, че е лесно. Напротив -  много е трудно. В продъл-
жение на всичките тези години развихме гъвкава и ефективна 
търговска мрежа на принципа на териториалното покритие от 
обучени, висококвалифицирани търговски представители и ут-
върдихме устойчива практика на маркетинг чрез участие в спе-
циализирани форуми и посредством специализирана реклама. 
Нашата фирмата редовно участва с специализирани търговски 
и  браншови форуми. Имам предвид панаири, специализирани 
изложения на месопреработватели, на млекопреработватели, 
на хлебопроизводители и сладкари, на винопроизводители и 
др. Ние сме се ориентирали към реклама в теснобраншови пе-
чатни издания, основно от сферата на хранителните индустрии, 
така по-лесно достигаме до нашите основни клиенти.

Опитваме се да работим все по-задълбочено с ключови 
участници в строителния процес - проектанти и архитекти, 
крупни инвеститори и технократски настроени мениджъри 
на индустриални производства. Все повече нараства делът на 
договаряне и изпълнение на новопостроени обекти, както и 
на инвеститори, които търсят повторно услугите на фирмата. 
Непрекъснато се разширява както географията на продажби-
те, така и разнообразието на производствата, чиито подове са 
Silikal. 

- Пазарът в България е свит. Това е известно на всички. 
Конкуренцията е голяма във почти всички сфери на иконо-
миката. Как печелите своите клиенти, в какво сте по-добри 
от другите фирми, предлагащи подобни услуги и продукти?

- Смело мога да кажа, че „Силикал България” разработи и 
наложи стройна и оригинална за българския пазар система за 
работа с потенциалните клиенти. Тази система се основава на 
задълбочено и комплексно проучване на нуждите, изработка 
на детайлен проект за всеки отделен случай, отчитащ конкрет-
ните производствени и експлоатационни специфики и съобра-
зен точно с нормативните изисквания, прецизно планиране на 

Фирма	“Silikal“	-	Германия	е	тясно	специализирана	компания	
в	производството	на	индустриални	и	декоративни	подови	сис-
теми	на	база	реактивни	смоли	от	повече	от	60	години.	Систе-
мите	от		подови	покрития	на	“Silikal”	покриват	широк	диапа-
зон	нужди	–	за	тежко	натоварени	индустриални	подове,	всички	
браншове	на	хранителната	промишленост,	здравни	заведения	
и	фармация,	търговски	обекти	и	складове	до	заведения	и	профе-
сионални	кухни,	декоративни	подови	настилки	и	др.

„Силикал	България”	ЕООД	е	основана	през	2004	 г.	 с	основна	
цел	популяризиране	и	налагане	на	българския	пазар	на	проду-
ктите	на	„Silikal“	-	Германия	в	областта	на	специализираните	
индустриални	подове	на	полимерна	основа.
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Маргаринът BELLA и продуктите за мазане TOMMI и Flora 
на хранителния холдинг „Белла България“ не съдържат хидро-
генирани масла – основен източник на трансмастни киселини. 
Това стана ясно на кръгла маса на тема „Има ли трансмазнини 
в българските храни?“, организирана от евродепутата Антония 
Първанова с участието на представители на бизнеса и неправи-
телствени организации в столицата.

„Като	водещ	производител	на	хранителни	продукти,	кои-
то	ежедневно	са	част	от	трапезата	на	хиляди	семейства,	за	
нас	човешкото	здраве	и	информираният	избор	на	потребите-
лите	са	от	първостепенна	важност.	Не	влагаме	хидрогенирани	
масла	в	маргарините	и	маслопродуктите,	които	произвежда-
ме.	Суровините,	които	използваме,	са	от	утвърдени	произво-
дители	и	с	доказано	качество“, заяви по време на дискусията 
Иван Стоев, мениджър „Кулинарни продукти“ в „Белла Бълга-
рия“. Той подчерта, че политиката на компанията е да произвеж-
да продукти в отговор на очакванията на потребителите.

В кръглата маса се включиха водещи български специали-
сти, сред които и доц. Пантелей Денев – зам.-ректор на Универ-
ситета по хранителни технологии. Той призова потребителите 
да четат внимателно етикетите на продуктите, които избират. 
Специално за маргарините, той подчерта, че потребителите 
трябва да са напълно спокойни, ако са избрали продукт с над-
пис „до 1% трансмазнини” или с информация, че съдържа пре-
естерифицирани масла (което означава, че не съдържа хидро-
генирани масла).

BELLA, Flora и TOMMI не съдържат хидрогенирани масла, 
основен източник на трансмастни киселини

При производството и етикетирането на своите продукти, 
„Белла България“ стриктно спазва българското и европейско-
то законодателство и гарантира на потребителите си качество 
и информираност. Основен принцип на компанията е внедря-
ването на новости в производството на храни в отговор на ви-
соките очаквания на своите потребители в страната и чужбина.

етапите от цялостния процес - до направата на напълно завър-
шен висококачествен под.

Фирмата се налага и в специфични сегменти, свързани с об-
работката и санирането на съществуващи основи и покрития 
и решаването на специфични казуси, свързани с изолиране на 
основи и решаване на нетипични и трудни казуси като работа 
върху нестандартни основи, специализирани хидроизолации, 
специализирани паронепроницаеми изолации и др. 

Нещо много важно в нашата организация, е изчистената 
кадрова политика. Извършена бе постепенна трансформация 
от първоначална работа със специализирани външни подиз-
пълнители при изпълнението на обектите, към работа с изцяло 
собствен, обучен и квалифициран персонал - постоянни служи-
тели на фирмата. Благодарение на все по-добрата си организа-
ция, фирмата изпълнява трудни и неизпълними от конкурен-
цията обекти, в съкратени срокове, с което налага категорично 
както своите предимства, така и ММА-базираните решения на 
Silikal. Вече казах, че разполагаме и със собствен професиона-
лен парк и оборудване. 

Ние проучваме многостранно и задълбочено нуждите на 
нашите клиенти. Събираме и анализираме изчерпателна ин-
формация за характера на тяхната дейност и за всички аспе-
кти на натоварванията, на които са подложени техните подове. 
Обръщаме внимание и отчитаме важността и значението на 
всички детайли, отнасящи се до състоянието и живота на подо-
вете - основа, отводнителни съоръжения, връзка със стени и др. 
Правим подробно проучване - независимо, дали става въпрос 
за работещ обект, или за такъв във фаза проект и строителство, 
е основата, на която прецизираме всички детайли на задание-
то. Нашите специалисти разполагат както с висока подготовка и 
ясна методика за работа, така и с професионални аналитични и 
измервателни уреди и пособия. Разполагаме със собствена ла-

боратория с необходимото лабораторно оборудване с цел сне-
мане на максимално точни данни и анализ на основата върху 
която ще се полагат покритията, както и правилен подбор ана-
лиз на подовата система.

Или казано накратко. Ние сме заедно с клиента в проучва-
нето на неговите фондове, намерения и нужди, за да му помог-
нем да вземе най-доброто решение!

Интервюто взе: Йорданка Найденова
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Продукти: 500	 г	 сухи	 кайсии,	 50	 г	
Grand	Marnier.

Разрежете сухите кайсии на по-
ловина и ги накиснете в ликьора от 
предния ден.

Продукти за бриош тесто: 500	
г	брашно	W	300	P/L	0.55,	50	г	захар,	10	
г	сол,	125	г	яйца,	25	г	мая,	150	г	масло,	
200	г	мляко.

Продукти за ронливото тесто: 
500	 г	W	 300	 P/L	 0.55,	 50	 г	 захар,	 250	 г	
пудра	захар,	2	яйца,	250	г	масло.	

Продукти за декорацията: 125	
г	 филирани	 бадеми,	 500	 г	 захар,	 25	 г	
брашно,	45	г	Grand	Marnier.

Продукти за пълнежа: 500	г	кай-
сиев	конфитюр.

Начин на приготвяне: Смесете 
всички продукти за бриош, без сол-
та, която ще се добави по средата на 
месенето, докато се получи гладко и 
хомогенно тесто. Оформете късове 
по 180 г и ги оставете да втасват, дока-
то удвоят обема си. Намаслете форми 
с диаметър 20 см и покрийте дъното 
с пласт от ронливото тесто, намажете 
с кайсиевия конфитюр и отгоре под-
редете накиснатите в ликьор кайсии. 
След това поставете тестото бриош и 
покрийте със сместа от филирани ба-
деми. Оставете да втасва за 1 час при 
27°С и след това изпечете при 190°С 
за около 25 минути.

Бриош с бадеми и кайсии
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Известният френски шеф-сладкар Франсуа Галтиер беше в „АЛМА ЛИБРЕ 
консултантски център“ от 31 март до 4 април, за да представи иноватор-
ски сладкарски техники, нови вкусови контрастни съчетания с цел НАСЛАДА 
за потребителите, които носят реална добавена стойност на сладкишите. 
Изненада за българския сладкарски бранш бе представянето на триизмерно 
сладкарство по технологията на пластичен и темпериран кувертюр, съче-
тан с плодове в желе и продуктите на белгийската фирма „БАКБЕЛ“. Повече от 
80 сладкари и ресторантьори от цялата страна посетиха базата на „АЛМА 
ЛИБРЕ“ и видяха, че „с висококачествените продукти на „АЛМА ЛИБРЕ“ и съвре-
менни сладкарски техники бързо и лесно се стига до целта „НАСЛАДА“, вдигай-
ки продажбите, осигурявайки нови клиенти, интентичност и реално разви-
тие на сладкарския бизнес“, поясни г-н Лиолиос от фирма „АЛМА ЛИБРЕ“. 

В гостоприемната зала на „АЛМА ЛИБРЕ“, разговоряме с шеф-сладкар Франсуа Галтиер и 
шеф-сладкар Йоргос Косиучук от „Атинския гастрономичен център - КОДА“ за новите тенден-
ции в европейското сладкарство и възможностите на българския пазар.

- Г-н Галтиер, носител сте на много награди по сладкарство, скоро ще участвате и в 
международния конкурс по сладкарство в Лион. Вашите творения крият символика и 
отразяват съвременни социални стереотипи. Едновременно с това впечатляват визуал-
но и носят наслада за сетивата. Сложно ли е да се оформят такива сладкиши? 

За оформянето на такъв тип сладкиши избираме друг подход. Наричам този вид сладкар-
ство „СЛАДКИШ-ПРЕДМЕТ“ . Целтата е по много реалистичен начин, да изпратим едно съобще-
ние. Това означава, че още от началото, когато създаваме този сладкиш, трябва да ни е ясно 
съдържанието на съобщението, което желаем да изпратим и да строим нашите идеи и рецепти 
върху това съобщение. Т.е. имаме различен подход от обикновеното сладкарство. Съобщени-
ята, могат да бъдат визуални или ръководени и вдъхновени от вкусовете, които се използват 
в сладкиша.

- Добре, но какво целим с такъв тип сладкарство?
Както ви казах, целта на това сладкарство е да изпратим съобщение, но едновременно с 

това и да изненадаме потребителя. Ако в една сладкарница се предлагат подобни сладкиши, 
очите на клиента се насочват именно към тях. Целта не е масовата продажба на тези сладки-
ши още от самото начало, но те са добър канал за промотиране на цялата сладкарница. Ако 
клиентът не избере от предложенията на „СЛАДКИШ-ПРЕДМЕТ“, той ще се обърне и ще избере 
друг сладкиш от витрината, но в неговото съзнание ще се формира по-голямо доверие към 
нивото и разнообразната гама на обекта. Бих казал, че този тип сладкарство е най-добрата 
реклама за всяка сладкарница, която ги предлага. 

- Говорихте за продуктите на „БАКБЕЛ“ и принципите, по които сладкарите избират 
суровините. Цената не е ли определяща особено по време на криза и трудните условия, 
в които развиват бизнес българските сладкари? 

Да, качеството има своята цена, както има своя цена и крайното изделие. Причината, по 
която използваме висококачествени суровини, е защото те имат много голям диапазон на 
възможности – факт, който освобождава ръцете на майсторите. Ние използваме максимума 
от тези възможности. Специално продуктите на „БАКБЕЛ“, са изключително лесни за ползване 
и с впечатляваща издръжливост, осигурявайки реална икономия. Не трябва да забравяме, че 
човек купува сладкиши не, за да се нахрани, а за да получи наслада и те трябва да имат върхо-
вен вкус. Проблемът с нискокачествените и евтини продукти е, че имат незадоволителен вкус 
поначало и с тях не може да достигнем добри крайни резултати. 

А вашето мнение г-н Костиучук ? 
Бих добавил, че професионалистите не трябва да избират суровините, с които ще работят 

в зависимост от цената, а според това каква работа вършат те. Например, топлото желе на 
„БАКБЕЛ“ покрива плътно и запечатва изцяло всеки сладкиш, удвоявайки срока на годност 
и едновременно осигурява пълна прозрачност и гланц. Не се сгъстява а може да поеме до 
100% вода, сваляйки първоначалната му цена на половината. Или друг пример, желиращата 
добавка „ФОНДРОЯЛ“ осигурява кремове-пълнежи с кадифена структура без да изсъхват и без 
опасност за гумено сгъстяване. Същото важи за всичките суровини НОВО ПОКОЛЕНИЕ, които 
ние от „Атинския гастрономичен център - КОДА“ развиваме заедно с „АЛМА ЛИБРЕ“. 

БАКБЕЛ: нашите плодове - 
вашата страст
Продукти с добавена стойност



ÊÎÍÖÅÍÒÐÈÐÀÍÎ ÍÅÓÒÐÀËÍÎ ÆÅËÅ ÄÅËÓÊÑ ÏÎ ÒÎÏÚË ÌÅÒÎÄ êîä 180415 
Ãúñòîòà 75brix, ïîåìà âîäà äî 100% è âñåêè îâêóñèòåë áåç äà ïðîìåíÿ êà÷åñòâàòà ñè. 

ÍÅÓÒÐÀËÍÎ ÎÃËÅÄÀËÍÎ ÃËÀÆÅ ÄÅËÓÊÑ ÌÈÐÎÐ ÏÎ ÑÒÓÄÅÍ ÌÅÒÎÄ êîä 180425
Ãúñòîòà 70brix, ãîòîâ çà óïîòðåáà ñ îòëè÷åí áëÿñúê è íåñðàâíèìà ñòàáèëíîñò. 

ÎÂÊÓÑÅÍÈ ÎÃËÅÄÀËÍÈ ÃËÀÆÅÒÀ ÄÅËÓÊÑ ÌÈÐÎÐ ÏÎ ÑÒÓÄÅÍ ÌÅÒÎÄ
Ãîòîâè çà óïîòðåáà, îâêóñåíè ñ íàòóðàëíè ïðîäóêòè:
øîêîëàä, ïîðòîêàë-ìàíäàðèíà, ÿãîäà, êàðàìåë, áÿë, ñðåáåðåí, çëàòåí.

Æåëåòàòà è ãëàæåòàòà íà áåëãèéñêàòà ôèðìà „ÁÀÊÁÅË" èìàò íåî÷àêâàíà óñòîé÷èâîñò è ñòàáèëíîñò, 
çàïå÷àòâàò íàïúëíî ñëàäêèøà, îñèãóðÿâàéêè ïî-äúëúã ñðîê íà ãîäíîñò, íå èçñúõâàò è ñúçäàâàò 
ïðèâëåêàòåëåí ãëàíö è âèçèÿ, îñèãóðÿâàéêè ïî-âèñîêè ïðîäàæáè. 

ÏÚËÍÅÆ ËÈÌÎÍ – 40% ëèìîíîâ ñîê, êîä 180422
ÏÚËÍÅÆ ßÃÎÄÀ – 40% ÿãîäîâî ïþðå, êîä 180421 
ÏÚËÍÅÆ ÌÀËÈÍÀ – 40% ïþðå îò ìàëèíè, êîä 180420
ÏÚËÍÅÆ ×ÅÐÂÅÍÈ ×ÅÐÅØÈ - 40% ïþðå îò ÷åðåøè êîä 180419

Âèñîêî ïëîäîâî ñúäúðæàíèå (40%), ïëúòíà êðåìîâà êàäèôåíà ñòðóêòóðà ñ îòëè÷åí ãëàíö,
ãîòîâè çà óïîòðåáà, òåðìîóñòîé÷èâè íà ïå÷åíå êàòî ïúëíåæè èëè ãëàçóðè áåç äà èçñúõâàò.
Íàòóðàëåí ïëîäîâ öâÿò ñ ìíîãî áîãàòè åñòåñòâåíè àðîìàòè. 
Êàêòî âñè÷êèòå ïðîäóêòè íà „ÁÀÊÁÅË", ïîäëåæàò íà çàìðàçÿâàíå áåç ïðîìÿíà íà ñòðóêòóðàòà.

ßÁÚËÊÈ ÇÀ ÏÅ×ÅÍÅ, 70% ÖÅËÈ ÏÀÐ×ÅÒÀ Â ÆÅËÅ ÁÀÊÁÅË, êîä 180412
ÊÓÁ×ÅÒÀ ßÁÚËÊÈ 7/7, 70% ÖÅËÈ ÊÓÁ×ÅÒÀ Â ÆÅËÅ ÁÀÊÁÅË, êîä 180439
ÔÈËÈÉÊÈ ßÁÚËÊÈ, 70% ÖÅËÈ ÔÈËÈÉÊÈ Â ÆÅËÅ ÁÀÊÁÅË, êîä 180414

ÁÀÊÁÅË èçïîëçâà ñîðòà ÿáúëêè JONAGOLD çà ïðîèçâîäñòâî íà ÿáúëêîâè ïðîäóêòè â æåëå.
ÄÆÎÍÀÃÎËÄ ñà èçêëþ÷èòåëíî àðîìàòíè, õðóïêàâè, çäðàâè è ìíîãî âêóñíè ÿáúëêè. 
70% ïàð÷åòà ÿáúëêè â æåëå îò ÿáúëêîâî ïþðå, ñ ïðèñúñòâèå ñàìî äî 7-7,9% âîäà.
Êàêòî âñè÷êèòå ïðîäóêòè íà ÁÀÊÁÅË, ïîäëåæàò íà çàìðàçÿâàíå áåç ïðîìÿíà íà ñòðóêòóðàòà.

Ïúëíåæè è ïëîäîâè ôàðñèòóðè ãîòîâè çà óïîòðåáà, 40% ïëîäîâî ñúäúðæàíèå, äî 10% âîäà

Êîíöåíòðàò íåóòðàëíè æåëåòà çà ïúëíî ïîêðèòèå ñ îòëè÷åí ãëàíö è ïðîçðà÷íîñò

Àðîìàòíè è õðóïêàâè ÿáúëêè (70%), ñîðò ÄÆÎÍÀÃÎËÄ â æåëå, äî 8% âîäà 

Ñïåöèàëíè ñîðòîâå öåëè ïëîäîâå  (50-70%) â æåëå îò ñìëåíè ïëîäîâå, ïîäõîäÿùè çà ïå÷åíå 

Ïúëíåæè è ïëîäîâè ôàðñèòóðè ãîòîâè çà óïîòðåáà, 40% ïëîäîâî ñúäúðæàíèå, äî 10% âîäà

Êîíöåíòðàò íåóòðàëíè æåëåòà çà ïúëíî ïîêðèòèå ñ îòëè÷åí ãëàíö è ïðîçðà÷íîñò

Àðîìàòíè è õðóïêàâè ÿáúëêè (70%), ñîðò ÄÆÎÍÀÃÎËÄ â æåëå, äî 8% âîäà 

Ñïåöèàëíè ñîðòîâå öåëè ïëîäîâå  (50-70%) â æåëå îò ñìëåíè ïëîäîâå, ïîäõîäÿùè çà ïå÷åíå 

×ÅÐÍÈ ×ÅÐÅØÈ, ÑÎÐÒ PANDI, 22ìì, 70% ÏËÎÄ Â ÏËÎÄÎÂÎ ÆÅËÅ êîä 180428
×ÅÐÂÅÍÈ ×ÅÐÅØÈ, MONTMORENCY, 22ìì, ÏËÎÄ 70%, Â ÆÅËÅ êîä 180437
ÁÎÐÎÂÈÍÊÈ, ÑÎÐÒ CANADIAN, ÏËÎÄ 50%, Â ÏËÎÄÎÂÎ ÆÅËÅ êîä 180442
ÌÀËÈÍÈ, ÑÎÐÒ EUROPIAN, ÏËÎÄ 50%, Â ÏËÎÄÎÂÎ ÆÅËÅ êîä 180443
ßÃÎÄÈ, SPECIAL SELECT, ÏËÎÄ 50%, Â ÏËÎÄÎÂÎ ÆÅËÅ êîä 180435
ÀÍÀÍÀÑ, COSTA RICA, ÏËÎÄ 50%, Â ÏËÎÄÎÂÎ ÆÅËÅ êîä 180436
ÃÎÐÑÊÈ ÏËÎÄÎÂÅ, SPECIAL SELECT, ÏËÎÄ 50%, Â ÏËÎÄÎÂÎ ÆÅËÅ êîä 180444
(êàñèñ, êúïèíè, ìàëèíè, áîðîâèíêè,  ÿãîäè).

Êàêòî âñè÷êèòå ïðîäóêòè íà ÁÀÊÁÅË, ïîäëåæàò íà çàìðàçÿâàíå è ïå÷åíå áåç ïðîìÿíà íà ñòðóêòóðàòà.

ÀËÌÀ ËÈÁÐÅ : òåë. 0878257901, 0878257900

ÁÀÊÁÅË: íàøèòå ïëîäîâå, âàøàòà ñòðàñò.
Ïðîäóêòè ñ äîáàâåíà ñòîéíîñò
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- През тази седмица имахте възможност да посетите различни сладкарници, как би-
хте коментирали нивото? 

Забелязах два вида сладкарство. Първият е остаряло сладкарство, което ми се стори, че за-
тваря вратата на всеки вид развитие и нови сладкарски техники и знания. То не отговаря на 
съвременните изисквания на клиентите. Разбира се традицията трябва да се пази, но като се 
въвеждат нови технологии и рецептури, които да отговарят на нуждите на все по-взискателните 
потребители. 

Вторият вид сладкарство следи развитието на международните тенденции и въвежда в 
практиката си нови идеи и техники, като тези които представя АЛМА ЛИБРЕ в презентациите си, 
опитвайки се всеки ден да вдигне нивото на бранша. Убеден съм, че сладкарниците, които всеки 
ден вдигат качеството си и подновяват техниките си, имат бъдеще в българското сладкарство. 

- Г-н Костиучук, Вие познавате много добре българското сладкарство. Какво ще пожела-
ете на българските сладкари? 

Смело напред! Повече знания, нови технологии, иноваторски идеи, контрастни вкусове, 
иноваторска визия, максимално високо качество, индентичност и различие с цел НАСЛАДА.

Това е рецептата на успеха навсякъде за сладкарството. Ние от „Атинския гастрономичен 
център - КОДА“, съвместно с „АЛМА ЛИБРЕ консултантски център“ правим всичко възможно, за 
да се развият обекти, които са открили тази рецепта на успеха.

Желая от сърце успех на целия сладкарски бранш в България. 
- Г-н Галтиер Вие идвате за пръв път в България. Какво ще пожелаете на нашите бъл-

гарски сладкари?
Смятам, че България е все още в началото на едно голямо сладкарско развитие и ви поже-

лавам колкото е възможно то да става на по-големи скорости. Смятам също, че развитието на 
сладкарството е успоредно с нуждата за наслада и всекидневното подобряване на качеството 
на живота. Творейки с нови технологии, продукти от ново поколение и съвременни инструмен-
ти си освобождаваме работно време, което да инвестирате в повече професионални знания 
и да обърнем повече внимание на семейството си и хората, които обичаме. Не би трябвало 
нашата професия да ни превръща в роби, а да създава удоволствие и чувство за творение. Раз-
витието е в ръцете на всеки сладкар и на всеки професионалист. 

„АЛМА ЛИБРЕ консултантски център“ продължава развитието 
на иноваторските си проекти и за второто шестмесечие на 2014 г. 

приготвя презентации за: 
•   Топъл сладолед
•   Печива, ресторантьорски хлябове 
 и нови сладкиши (гост N.Katsioupas)
•   Сладкиши със СТЕВИА
•   Празнични шоколадови сладкиши (гост M.Pauquet).
•   Обучение от френската школа LENOTRE на тема : 
 Сладкарство	върху	шоколад	:	торти,	бонбони,	дакорации.
	 Patisseries	on	a	chocolate	theme:	cakes,entremets	and	goodies

За повече информация: АЛМА ЛИБРЕ 
тел. 0878690025, 0878984887, 0878515026
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Най-голямото световно ателие за пекарство и сладкарство 
затвори своите врати след пет изкючително позитивни дни в 
Париж, успоредно със SuccessFood, изложението за съвремен-
но ресторантьорство. От 8 до 12 март 2014 г., 804-те изложите-
ли, представени на Europain&Intersuc и SuccessFood приветства-
ха 76 950 професионалисти, включително 30% чуждестранни 
посетители, които пристигаха дори на по-големи групи в срав-
нение с преди, за да видят предлагането и новите продукти на 
изложението. По традиция сп. „Кафе пауза…“ и JP media органи-
зираха посещение на изложението. Бих искала да изкажа свои-
те благодарности на Промосалон България за съдействието, 
което ни оказаха. 

Ноу-хау и креативност на производители на продукти и обо-
рудване, както и на доставчици на услуги в пекарската, сладкар-
ската и шоколадовата индустрии присъстваха там, за да бъдат 
видени. Независимо от трудната икономическа ситуация, тази 
година изложенията Europain&Intersuc бяха в крак с динамизма 
в сектора, с гъвкава бизнес дейност, и много събития и сърев-
нования както за занаятчии, така и за индустриалци. 

Второто издание  на SuccessFood, от своя страна, потвърди 
своята подкрепа към новата пазарна тенденция за предлагане 
на целодневно обслужване на клиентите в сферата на хранене-
то и представи много нови и невероятно вкусни предложения 
и оборудване за обедното предлагане на пекарните. Атмосфе-
рата в състезателните зони беше напрегната. Те бяха сцена на 
Световната купа по хлебарство, Международния конкурс за 
Сладкарско Изкуство, Купата на Френските школи, селектив-
ните турове French Coffee Championships и селективния тур за 
Bocuse d’Or France, което допринесе за изключителния стил на 
събитието. Успехът на изложението беше постигнат благодаре-
ние на същественото участие на силни партньори и професио-
нални асоциации, събрани около EKIP, притежателят на изложе-
нията EUROPAIN. 

По време на изложението бяха произведени 130 281 хляба, 
35 086 виенски сладкиши, 89 694 торти, 23 650 солени закуски, 
като бе използвано повече от 19 тона брашно. При закриването 
на представителите на Червения кръст бяха предоставени бли-
зо 6 тона хляб, торти и други хранителни продукти. 

Изложенията 
EUROPAIN&INTERSUC И SUCCESSFOOD
Отлична бизнес атмосфера и световна публика!



СЪСТЕЗАНИЯТА 
НА EUROPAIN & INTERSUC 

• Световна купа по хлебарство  
24-те най-добри пекари, които участва-

ха на състезанията Louis Lesaffre Cups 2009 
и 2011 или на Световна купа по хлебарство 
2012 бяха събрани заедно за това топ със-
тезание, като целта беше спечелване на 
престижната титла Майстор пекар за 2014. 
В категорията хляб победител е Юки Нага-
та (Япония), в категория виенски сладкиши 
- Хакан ЙОХАНСОН (Швеция), в категория 
артистична композиция - Антоан РОБИ-
ЛАРД (Франция).  

  
• Международно състезание по слад-

карство – победител е отбора на Франция, 
следвани от Япония и Сингапур 

• Фестивал на сетивата и шоколада 
Проведен за първи път на изложение-

то и организирано от PlanetGout, Фестива-
лът на сетивата и шоколада събра експер-
ти и безброй почитатели на шоколадовите 
зърна. 

Следващото	изложение	
EUROPAIN&INTERSUC	–	SuccessFood	се	надява	

да	Ви	види	през	2016	г.	в	Париж!	



Infraneo

Новият апарат на Chopin Technologie – SRC-Chopin 
с наградата за иновации на Europain 2014

С нови и актуализирани калибровки и преференциални цени до 31.05.2014

Infraneo Junior 

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

Инфрачервени анализатори за цяло зърно и брашно

Автоматично измерване по SRC метода 
(стандарт AAСС56-11), или способността 
на тестото да абсорбира вода. Резултатите 
дават възможност правилно да се подбират и 
смесват суровини и добавки за винаги добри 
резултати в производството, независимо от 
вида на тестеното изделие.


