
2/15



Н
ов

о 
об

ор
уд

ва
не

  о
т

 св
ет

ов
но

из
ве

ст
на

т
а 

не
м

ск
а 

ф
ир

м
а 

W
AC

H
TE

L.
Вт

ор
а 

уп
от

ре
ба

 н
а 

об
ор

уд
ва

не
 в

 о
т

ли
чн

о 
съ

ст
оя

ни
е 

от
 р

аз
ли

чн
и 

не
м

ск
и 

пр
ои

зв
од

ит
ел

и.

Тъ
рг

ов
ия

 с
 м

аш
ин

и 
за

 х
ле

бо
пр

ои
зв

од
ст

во
 и

 с
ла

дк
ар

ст
во

 
Гъ

рц
ия

, С
ер

ес
, у

л.
 К

. К
ар

ам
ан

ли
 9

, Л
еф

ко
на

с
те

л.
: 0

03
0-

23
21

0-
35

35
7;

 ф
ак

с:
 0

03
0-

23
21

0-
35

31
6

e-
m

ai
l: 

m
its

id
is

@
ot

en
et

.g
r

П
од

ов
и 

ин
ду

ст
ри

ал
ни

 п
ещ

и

П
од

ов
и 

пе
щ

и 
за

 п
ек

ар
ни

Ро
та

ци
он

ни
 п

ещ
и 

П
ру

ф
ер

и

Сп
ец

иа
ли

зи
ра

но
 о

бо
ру

дв
ан

е 
за

 х
ле

бо
пе

ка
рн

и,
 с

ла
дк

ар
ни

ци
, п

иц
ар

ии
, 

сл
ад

ол
ед

ен
и 

са
ло

ни
, с

ъ
об

ра
зе

но
 с

 В
аш

ит
е 

ко
нк

ре
тн

и 
ус

ло
ви

я.



Гърция, Серес, ул. К.Караманли 9, Лефконас.
тел.: 0030-23210-35357, факс: 0030-23210-35316
e-mail: mitsidis@otenet.gr

Витрини за сладолед 
и сладкарството



с актуалните новини в сладкарството, 
хлебарството и мелничарството 

2/2015 (година VII, брой 56)

Издател: “Арте бянко” ЕООД
Студио за реклама и печат
Йорданка Найденова - управител
Петър Димитров - международна дейност
Николина Ковачева - маркетинг и реклама
1797 София, п.к. 41, тел: 0884 673 836
e-mail: artebianco@abv.bg; office@coffeepause.eu
Банкова сметка: Райфайзен Банк, RZBBBGSF, 
BG44 RZBB 9155 1023 5194 18
Редакционен екип:
Консултанти:
“Наука и технологии” проф. Фани Рибарова, дб
“Хлебарство” д-р инж.Магдалина Гаджева
“Мелничарство” д-р инж. Илия Иванов
“Сладкарство” Надежда Костадинова
 Елица Божинова
“Шоколад” инж. Цецко Григоров
Редактори  Мария Найденова, Нина Спасова 
Дизайн и предпечат:  Емил Петров, “Бетапринт” СД
 e-mail: betaprint@onlinedirect.bg
 (за изпращане на рекламни материали)
Печат:  
Правен консултант  Гинка Желязкова
Финасов консултант Емилия Кошаревска 

Списание “Кафе пауза...” се разпространява с абонамент в цялата страна 
сред производители в сладкарската, шоколадовата, хлебарската и мел-
ничарската индустрия. Редакцията не носи отговорност за съдържание-
то на публикуваните реклами. 

Magazine “Coffee pause”
Latest news for confectionary, bakery and millery
Publisher: L’arte bianco
Iordanka Naidenova - general manager
Petar Dimitrov - international affairs
Nikolina Kovacheva - marketing
1797 Sofia, Bulgaria, P.O.Box 41
tel: 359 884 673 836, e-mail: artebianco@abv.bg
Editors Maria Naidenova, Nina Spasova 
Designe&Pre-press Emil Petrov, Betaprint Co

e-mail: betaprint@onlinedirect.bg
Print House 
Magazine “Coffee pause” is distributed by subscription to 
qualified readers with managerial responsibilities in the bakery, 
confectionary, chocolate industry and millery.

Съдържание
•	 Реколта	2015	 4

•	 Брашно	 от	 прясно	 прибрана	 пшеница	 -	

Проблеми	и	решения	 5

•	 Приложение	на	лецитините	при		 	

производството	на	хлебни	изделия		 	

и	фини	печива			 6

•	 „Сладки“	ангели	 9

•	 „Позабравените“	торти	–	митове		 	

и	легенди	 10

•	 Шоколадови	брауни	 13

•	 „Захаросани“	хартиени	торти	 15

•	 COFFEE	WORLD	на	изложението	iba	 16

������ ����� ����� ����� �� ���� - ��� ���� � ������� 
�������� � ����� �� ����������� ���� ���� � �����

- ���������� ��������� � ���������� �� ����������
- ��������������� � ������������������
- �������� �� ���������� ����� � �������
- ������ ���� �� ������� �������

������ ������ ������ �������� ��������� ������ ����� 
������� �� �� ���������� ������� ������� � ������� �� 
��������������� ���������...

�� ��������: ���� ������ ���� �-��� ��.�� ������
���.: ��� �� �� ���� �� �� ���: ����: ��� �� �� ���
e-mail: office@silikal-bulgaria.com
www.silikal-bulgaria.com

��������� �� ���� ����������� � ��������� ��  
�� �������� � �� ��������



Лабораторни анализи и качествен контрол 
в хранително-вкусовата индустрия със спектрометрите 

в близката инфрачервена област на фирма Unity Scientific

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

Бърз, надежден метод за едновременно измерване за по-малко от минута на влага, масленост, 
сол, протеини, pH, пепелно съдържание, фибри, захар, лактоза и други основни параметри 

в бисквити, шоколад, мляко, сирене, масло, зърнени храни, подправки... 

Анализ на шоколад и какао
Анализът е бърз, безопасен и надежден и може да бъде из-

ползван във всички критични точки от производствения процес. 
SpectraStar 2400 може да анализа: влагата на какаовите зърна,  съ-
държанието на мазнини и влага в какаовия ликьор и какаото на 
прах, свободни мастни киселини и йод в какаовото масло, мазнини, 
влага и захар  в шоколада. Времето за анализ е приблизително 30 се-
кунди за проба. Тази скорост може да окаже голямо влияние върху 
производствения процес. 

Анализ на кекс
Анализът в близката инфрачервена зона (NIR) може да се използва директно, за да се опреде-

ли, че основните съставки, като захар, брашно, и свинска мас, са добавени към сместа в техните 
подходящи пропорции и сместа се е разбърквала в продължение на подходящ период от време. 
Пробите, които не са били смесени правилно няма 
да бъдат изпечени правилно, водейки до получава-
не на лош продукт.

Пробите се вземат от миксера и се анализират, 
след което се сравняват с база данни от „добри“ 
продукти. Софтуерът, който управлява апарата по-
казва дали пробата отговаря на „добър“ продукт 
или не. Тъй като резултатите се получават прибли-
зително за 30 секунди, може да бъде взето бързо 
решение дали смесването е завършено или да 
бъде продължено. 
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Реколта 2015

Очакваме добра реколта 
от 4,3 – 4,5 милиона тона пшеница

Данните са по информация на областните дирекции „Земе-
делие” в страната към средата на юни, това зяви министърът 
на земеделието и храните Десислава Танева при участието и в 
ритуално зажънване в село Странско, Община Димитровград. 
Очаква се среден добив от около 415 килограма пшеница на 
декар. Министър Танева се надява земеделските производи-
тели да отчетат една добра година, въпреки лошото време.Тя 
коментира, че сектор „Зърнопроизводство“ е този, който след 
присъединяването на България към Европейския съюз се разви 
много добре и стана конкурентен на другите страни. По думите 
й интересът към земеделския сектор се увеличава всяка година 
и делът на необработваемите площи намалява значително.

Десислава Танева подчерта, че усилията на държавата в се-
гашния програмен период на Програмата за развитие на сел-
ските райони 2014-2020 година ще бъдат насочени към възста-
новяване и на другите производства, за да може земеделието 
в страната да стане по-балансирано. „На трапезата ни трябва 
да има традиционни наши продукти от родни производители, 
които са наша запазена марка“, каза още министърът. Доказа-
телство за интереса към инвестиции в земеделието е и приклю-
чилият през този месец прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделските стопанства““.  Министър Танева посочи, че за този 
първи прием има над 4 пъти повече заявления за подпомагане, 
отколкото е предвиденият бюджет. „Това говори добре. Инвес-
тиционните проекти, които бяха подадени за одобрение, пред-
виждат инвестиции в сектора за над 2 млрд. лева”. 

Добивът на пшеница през тази година няма 
да бъде достатъчен да покрие нуждите на 

зърнопроизводителите
Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Ангел Вукодинов, 

заместник-председател на Национална асоциация на зърноп-
роизводителите. Според него през последните 2-3 години се 
забелязва стабилизиране, а понякога и снижаване на земедел-
ската продукция. 

„Тази година при положение, че ще имаме по-малко реколта 
с около 20-30%, цените ще са едни и същи съпоставими с ми-
налата година, а може би дори и по-ниски от тогава и при по-
стоянно нарастващите разходи, тази реколта няма да задоволи 
нуждите на земеделците. На много места колегите ще продават 
под себестойност”, посочи Вукодинов. По думите му очакваната 
прогноза за добив на пшеница, която да се реализира на бъл-
гарския пазар е от порядъка на 2 милиона тона. „Тази продук-
ция се използва за хлебни нужди, фуражи и семена. Дори да 
произведем 4 милиона тона, което значи, че ще произведем 2 
милиона тона пшеница излишък. Добивът на пшеница за нацио-
налните нужди винаги ще бъде достатъчен”, коментира Ангел 
Вукодинов.

Разходите при пшеницата нарастват, а 
изкупната цена се задържа

Изкупната цена на пшеницата през последните години се 
задържа на едни и същи нива, а тенденцията при разходите е 
възходяща, сподели Ангел Вукодинов от Националната асоциа-
ция на зърнопроизводителите.

„Ние имаме много енергийни компоненти, пряка функция 
на енергията са пестицидите и торовете. На входа себестой-

ността ни е нарастваща, а на изхода, говорим за едни и същи 
или намаляващи цени, когато имаме добра реколта, както беше 
миналата година”, обясни земеделецът. 

Според него тази година има тенденции за задържане на 
цените спрямо миналата година. Той посочи, че преди жътва 
винаги има спекулативни елементи, а през следващата седмица 
ще стане ясна тенденцията на цените. 

„Цените зависят от световните фактори. България играе 
много малка роля в тези фактори. При положение, че в света се 
произвеждат 700 млн. тона пшеница, а тук реколтата е от поря-
дъка на 4 млн. тона, от които  2 млн. за износ. Едва ли биха мог-
ли да наклонят цените в една или друга посока”, поясни Ангел 
Вукодинов.

Софийска стокова борса: прогноза за добра 
реколта и при спад на зърното

Пред Българското национално радио експертът към ССБ Ан-
тонина Белопитова прогнозира добра реколта, запаси от пре-
дходни години и спад на цените на зърното.

Тя посочи, че цената на зърното в страната е намаляла с 16% 
спрямо миналата година като главна причина за това е фактът, 
че производството надхвърля потреблението.

Очакванията са страната ни да произведе 4 300 000 тона 
пшеница с качество, което е много по-добро от миналогодиш-
ното. Експертът посочва, че запасите в момента у нас са 1 млн. 
тона, което на фона на една добра реколта, ще е достатъчно за 
хляб, животни, износ и за конкуриране в износа в Черномор-
ския регион. 

През миналата година изкупната цена на зърното у нас е 
била 300 лв./тон, а тази година е започнала от 350 лв./тон в Доб-
руджа, но се очаква да достигне спад около 250лв./тон. Почти 
без изменения остава цената на бялото брашно тип 500 в стра-
ната и очакванията са, че през годината килограм от него ще е 
около 80 стотинки.

 

Реколтата от пшеница в ЕС през 2015 г. ще 
бъде по-малка от миналогодишната

Френският анализатор Strategie Grains силно понижи прог-
нозата си за добивите на пшеница в Европейския съюз през 
2015 г. с 1 млн.т. в сравнение с предишния си доклад и сега оч-
акванията са за реколта от около 141,6 млн.т. Причина за това е 
сушата, която се наблюдава в много области в централна и за-
падна Европа, а най-засегнатите държави са Германия, Полша и 
по-малко Франция.

Износът през стопанската 2015/16 г. също ще се свие и ще 
достигне 27,7 млн.т., което може да се  сравни с 32 млн.т. през 
настоящата маркетингова година. Това, според експертите, е 
свързано с очакванията за подобрената конкурентоспособност 
на производителите в Русия и Украйна.
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В зърното от нова реколта, прибрано във фаза на техни-
ческа зрялост, след отделянето му от класа, продължават да 
се извършват редица физични, физиологични и биохимични 
процеси. Синтезират се полизахариди, мазнини и белтъчини, 
ензимната активност се променя. Продължителността е преди 
всичко видов и сортов признак и се влияе в значителна степен 
от условията на отглеждането - приложените агротехнически 
мероприятия и климатичните условия през вегетационния пе-
риод и в момента на жътвата.

Прясно смляното брашно дава тесто с влошени физични 
свойства и понижени качествени показатели на готовия про-
дукт, което се проявява особено при преработка на слаби и 
дефектни брашна. Хлябът от прясно брашно е с понижен обем, 
разлят и по повърхността на кората се наблюдават дребни пук-
натини. Прясното брашно поглъща по-малко вода при замесва-
нето и тегловният му добив е понижен.

Подобряването на хлебопекарното качество е по-чувстви-
телно при отлежаване на зърното, отколкото при отлежаване 
на брашното. Трябва да се отбележи, че отлежаването на зър-
ното e стопански по-изгодно, отколкото отлежаването на браш-
ното. След известен период на съхранение при нормални усло-
вия, брашното получено от прясно прибрано зърно, започва да 
съзрява и се подобряват хлебопекарните му свойства. 

Процесите, които протичат при съзряване на брашното 
са следните:

Изменение на влагата. В складовете за съхранение на браш-
но е налице определена относителна влажност на въздуха и 
брашното изменя влагата си до момента на достигане на равно-
весна влажност. Температурата на въздуха в склада също може 
да повлияе за изменение влажността на брашното. Ако при пос-
тъпването на брашното в склада за съхранение влажността му е 
по-ниска от равновесната, то при съхранението тя ще се увели-
чава и обратно - ако влажността е по-висока от равновесната, тя 
ще намалява при съхранението.

Изменение на цвета на брашното. След продължителен срок 
на съхранение цветът на брашното става по-светъл поради 
окисляване на пигментите в него. Съдържащият се каротен се 
окислява и се превръща в ксантофил, който е с по-светъл цвят.

Изменение на киселинността. Прясно смляното брашно е 
с висока киселинност и тя се повишава особено активно след 
първите 15-20 дни от смилането на зърното. След това нараства 
незначително и много бавно. Нарастването на киселинността 
на брашното се дължи основно на натрупването на свободни 
мастни киселини. Този процес зависи от влажността на браш-
ното и температурата в склада и колкото са по-високи толкова 
изменението на киселинността е по-интензивно.

Биохимични промени, които настъпват в брашното.
Изменение	на	мазнините. Под действието на ензима липа-

за, мазнините в брашното се разпадат до глицерин и свободни 
мастни киселини. До известна степен влияние оказват и ми-
кроорганизмите в брашното. Под действие на ензима липок-
сигеназа ненаситените мастни киселини образуват междинни 
пероксидни съединения с голяма окислителна активност. С 
липоксигеназата и перокисните съединения е свързано и неже-
ланото вгорчаване на брашното при съхранение. Разпадането 
на мазнините в брашното се извършва толкова по-интензивно, 

колкото по-високи са температурата на брашното и температу-
рата в склада.

Изменение на белтъчно-протеиназния коплекс. Количе-
ството на отмития глутен в процеса на съхранение на брашното 
обикновено закономерно намалява. Тези промени в глутена са 
по-големи в началото на съхранение на прясно смляното браш-
но.

Изключение от тази закономерност има при брашна, полу-
чени от зърно, повредено от житна дървеница. От тях глутенът 
се отмива трудно и в малки количества. В процеса на отлежа-
ване на такова брашно, вследствие на подобряване свойствата 
на глутена, той може да се отмие по-леко и в по-голямо коли-
чество.

Качеството на глутена  при съхранението  на брашното след 
смилането се подобрява - разтегливостта и отпускането на глу-
тена намаляват, а еластичността се увеличава.

Свойствата на тестото от пшенично брашно в резултат на 
съзряването също се променят. Количеството на водата за за-
месване на брашното се увеличава, отпускането и лепкавостта 
на тестото намаляват. Еластичността му се увеличава.

Измененията в глутена и тестото, протичащи в брашното 
след неговото смилане показват, че силата му се подобрява.

Изменение на въглехидратно-амилазния комплекс. В про-
цеса на съхранение на брашното съдържанието на редуцира-
щи захари не се променя и амилолитичната активност слабо 
намалява. Слабото понижаване на тези показатели може да се 
обясни с намалената ензимна атакуемост на нишестето поради 
уплътняване на мицеларната му структура. Влияние вероятно 
оказват и протичащите окислителни процеси, които могат да 
доведат до известно окисляване на сулфхидрилните групи в 
амилазите, вследствие на което тяхната активност намалява.

В съвременното мелничарство процеса на съзряване на 
зърното и съответно на брашното може да се ускори и дори да 
се избегне чрез добавяне на окислително действащи вещества 
и подходящи ензими. В първата група вещества най-голямо 
приложение намира аскорбиновота киселина, която се използ-
ва за ускоряване на окислителните процеси, заздравяване и 
уплътняване на глутеновата структура. Освен това тя е с антиок-
сидантно действие - възпрепятства изменението на мазнините 
и образуването на нежелани перокисни съединения.

Недостатъчната ензимна активност, характерна за браш-
на от прясно прибрана пшеница, се компенсира  с добавка на  
многофункционални и преди всичко  амилолитични ензими. 
Това дава своето положително отражение върху качествените 
показатели на хляба и преди всичко върху неговия обем и фор-
моустойчивост.

д-р инж. М.Гаджева
гл.експерт в „Техра“ ЕООД
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Брашно от прясно прибрана пшеница 
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Приложение на лецитините при производството 
на хлебни изделия и фини печива  

Въведение
Лецитинът е натурален продукт от фосфолипиди, който се 

използва масово в редица хранителни продукти.
От години лецитинът се използва в хлебните изделия като 

подобрител на реологичните свойства на тестото поради не-
говата повърхностна активност.  Лецитинът се използва и като 
омазнител за лесно отделяне на печивата и като емулгатор за 
подобряване разпределението на мазнините при продукти 
като кекс, крекери, бисквити и др.

Влияние на лецитина върху срока на годност
Обогатените с лецитин продукти могат значително да удъл-

жат срока си на годност. Втърдяването на средината в изде-
лията с мая (хляб, питки , франзели и др.) е свързано главно с 
ретроградацията на нишестето. От години този негативен про-
цес се е решавал чрез изполването на моно- и диглицеридите, 
които чрез образуването на комплекси с амилозата, явявяща се 
фракция на нишестето, забавят ретроградацията на нишестето.

Известно е,  стандартният лецитин допринася съвсем малко 
за увеличаване срока на годност в основните хлебни изделия 
с мая, защото не може да образува комплекс с амилозата. През 
последните години много актуално е добавянето на ензимно-
модифициран лецитин, който има структура  приличаща на 
монодиглицеридите, но с полярна главна група, която образува 
комплекс с амилозата. За разлика от монодиглицеридите, които 
са липофили, ензимно модифицираният лецитин се разтваря 
лесно във вода и водни емулсии.

Има три избора на лецитинови продукти за увеличава-
не срока на годност на хлебните изделия с мая:

• течен, ензимномодифициран лецитин 
• обезмаслена версия на ензимно модифицирания лецитин 

в прахообразна форма
• комбинация от дестилирани моно- и диглицериди и хидро-

филен лецитин в прахообразна форма. 
Доказано е, че хляб с ензимномодифицирани лецитин оста-

ва по-дълго време пресен, отколкото хляб с добавката на моно- 
и диглицериди. 

Влияние на лецитина при ектрузионните процеси
Лецитинът има положителен ефект като мажещо средство 

при екструдираните продукти. Влагането му допринася за по-
вишаване ефективноста на производството. Лецитинът няма 
отрицателен ефект върху плътността на екструдираните проду-
кти. При производството на диетичните екструдирани продукти 
(без мазнини) се намалява времето за почистване на режещите 
ножове  чрез влагане на 0,5-0,7% лецитин спрямо брашното. 

Обезмасленият	лецитин може да бъде използван като за-
местител на моноглицеридите в някои екструдирани зърнени 
храни и специални макарони. Влагането на обезмасленият ле-
цитин при екструдираните продукти може да подобри цвета на 
готовия продукт и се сочи като ефективно средство за намаля-
ване трошливостта при диетичните бисквити тип бретцели, кое-
то съответно се отразява положително на структурата им. 

Влияние на лецитина върху реологията на тестото
Редица лецитини претежават свойства, които спомагат за 

подобряване условията за развитие на тестото при продукти-
те с мая. Хидрофилните свойства на лецитина дава възможност 
да се подобри хидратацията на брашното и по този начин да се 
заздрави глутена по време на замесването на тестото. Това се 
отразява в подобряване обема и структурата на тестото. Типич-

ното приложение на лецитина включва хляб, замразено тесто, 
тесто за пици, хлебчета и франзели. 

Влияние на лецитина върху емулгирането
Лецитините имат важна роля за емулгирането при произ-

водството на хлебни изделия. Обогатените лецитини са високо-
функционални емулгатори, които:

• подпомагат приготвянето на масленозахарна емулсия, явя-
ващ се първи етап от замесването на бисквити

• стабилизират аерирането на тестото за фини сладкарски  
печива

• увеличават вработения въдух за избити глазури за фини 
сладкарски печива 

Влагането на лецитин по време на приготвяне на масле-
нозахарната емулсия ще се отрази в подобряване на нейната 
структура (по-гладка, плътна и стабилна). Тово обезпечава по-
лесното смесване с брашното при минимално влагане на енер-
гия. Лецитинът позволява захарните гранули да бъдат покрити 
по-плътно с мазнина. Като краен ефект е получаването на неж-
на структура и идеални повърхностни характеристики. 

При кексовете влагането на лецитин увеличава задържане-
то на вработения въздух. В резултат кексовете имат подобрен 
обем и плътна структура. В допълнение лецитинът  допринася 
за увеличаване на мекотата на средината и срока на годност, 
както и за намаляване загубата на влажност по време на съх-
ранението.

Влияние върху вискозитета
Лецитинът помага за контролиране вискозитета при сме-

сите за палачинки и други подобни продукти.  Вискозитетът на 
тестото е важен технологичен фактор при производството на 
палачинки и вафлени изделия, което определя оптималната 
консистенция при готовите палачинки и правоъгълната форма 
при вафлите. 

Лецитина като омазнител
Лецитинът е основната съставка при производството на 

омазнители. В хлебопроизводството лецитинът е функционал-
ния компонент в омазнителите за хляба под формата на аеро-
золи (спрейове). Използването на лецитина намалява нивото на 
калории в самия продукт в сравнение с това на маслото (мазни-
на), тъй като при използване на лецитин, вложеното количество 
е по-малко. 

Влияние на лецитина върху структура на средината
Лецитинът е добре известен със способността си да подо-

брява средината на фините сладкарски изделия с химични на-
бухватели. При сладкишите и кексовете това се отразява в по 
фина структура и в по-малко шупли.  В нискомаслените или 
диетичните мъфини, обезмасления лецитин предотватява об-
разуването на големи шупли и тяхното втърдяване, което често 
се получава при редукцията на мазнини. Типичното ниво на из-
ползване на лецитин при този случай е 1-2% спрямо брашното. 

Влияние на лецитина върху запрашаемостта
Лецитинът се използва широко за контрол на запрашае-

мостта в помещенията. Производителите на хлебопекарни 
сме си (подобрители) могат да впръскват известно количество 
лецитин (по-малко от 1%), за да намалят запрашаемостта без да 
намаляват функционалноста на съставките. Нисковискозните и 
нискоароматни лецитини могат да се впръскват за да контроли-
рат запрашаемоста на прахообразните смеси.

Обработен превод: инж Илия Иванов 
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Продукти за 2 хляба: 500	г	брашно	тип	500,	40	г	мая,	400	мл	
хладка	вода,	1	ч.л.	морска	сол,	3	с.л.	зехтин,	10	г	кристална	захар,	
100	г	черни	маслини,	100	г	сушени	домати,	1	стръкче	розмарин,	
олио	и	брашно	за	тавата.

Начин на приготвяне: Брашното се слага в купа и се прави 
кладенче, налива водата и се разтваря маята, добавят се олио-
то, солта и захарта.  Разточва се тесто, завива се и се оставя да 
почива 30 минути. Махат се костилките на маслините. Сушени-
те домати се режат на ленти. Тестото се замесва още веднъж, 
след това се добавят маслините и доматите и отново се омесва. 
Тестото се дели на две и се оформят две топки, които трябва да 
престоят 30 минути върху набрашнена повърхност. Фурната 
се загрява до 180°С. Тавата за печене се намазва, оформените 
хлебчета се слагат с горната част надолу. По желание се добавя 
и клонче розмарин, който ще придаде невероятен аромат. Пече 
се 40-45 минути в предварително загрята фурна. Реже се след 
като изстине.

Превод от немски: Юлия Кошаревска

Хляб с маслини и 
сушени домати

Смес за намазване със сьомга и яйца

Продукти: 100	 г	 пушена	 сьомга,	 150	 г	 извара	 (40%	 масле-
ност),	2	с.л.	ситно	накълцан	копър,	2	твърдо	сварени	и	едро	на-
кълцани	яйца,	сол,	няколко	капки	лимонов	сок.

Начин на приготвяне: Пушената сьомга се реже на дребно. 
Изварата се разбърква хубаво със сол и лимонов сок. Приба-
вят се накълцаните яйца, сьомгата и копърът и се бърка. Сместа 
може да се намаже върху бял или черен препечен хляб.

Смес за намазване “Витал”

Продукти: 250	г	извара	(20%	масленост),	100	г	нарязана	на	
кубчета	 целина,	 100	 г	 небелени,	 нарязани	 на	 кубчета	 ябълки,	
шепа	градински	кресон,	сол,	1	с.л.	заквасена	сметана.	

Начин на приготвяне: Всички продукти се объркват в купа. 
Сместа се маже или се шприцова върху хляб по избор.

Продукти: 250	г	шунка,	250	г	извара	(20%	масленост),	1	с.л.	
ситно	нарязан	див	лук,	1	с.л.	заквасена	сметана,	1	с.л.	горчица,	
настърган	хрян	(по	желание),	сол	и	пипер.

Начин на приготвяне: Шунката се реже на малки кубчета и 
се обърква с всички останали продукти в купа. Сервира се вър-
ху хляб по желание.

Смес за намазване с шунка и див лук
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Продукти за 1 фокача: 200	г	брашно	тип	500,	4	г	сол,	2	г	мая,	
150	мл	топла	вода,	50	мл	зехтин.

Начин на приготвяне: В по-малка купа смесете сухите със-
тавки – брашно и сол. В друга по-голяма купа разтворете маята 
с водата, след което обединете всички съставки. Омесете до 
получаване на лепкаво тесто. В друга по-голяма купа сипете 
2/3 от зехтина и преместете тестото в нея, покрийте с фолио и 
оставете да почива 1 час. След това внимателно прегънете тес-
тото 2 пъти, покрийте и оставете да почива. Повторете тази опе-
рация още два пъти като всеки път покривате дъното на съда 
със зехтин. В края на процеса тестото трябва да бъде пухкаво 
и с големи мехурчета. Разстелете внимателно тестото в тавата, 
за да не се нарушат мехурчетата с въздух. Покрийте и оставете 
да почива 10 минути.  Оформете тестото с пръсти до получава-
не на правоъгълна форма. Оставете да почива 10 минути. След 
това поставете върху тестото продукти по желание – розмарин 
и едра сол, червен лук, маслини, чери домати, сухи домати в 
зехтин и др. Покрийте и оставете за 20 минути да втасва. Затоп-
лете фурната на 240°С и печете за около 15-20 минути без пара, 
защото самото тесто е достатъчно влажно.

Фокача
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Вeликoтъpнoвcкaтa фиpмa „Кapмeлa 2000” дapи 56 000 лв. зa oпepaция нa 32-гoдиш-
ния Гeopги Бopиcoв oт Сoфия. Млaдият мъж имa нyждa oт тpaнcплaнтaция нa бъбpeк, 
кoятo в Typция щe cтpyвa 31 600 дoлapa. Пpeди вpeмe Гeopги бeшe пocтaвил дapитeл-
ници в някoлкo мaгaзинa в cтoлицaтa, нo нa 6 юли пpeз нoщтa кpaдeц чyпи витpинaтa 
нa eдин oт тях и oткpaдвa кacичкaтa, в кoятo имa oкoлo 700 лв.

„Глeдaхмe тeлeвизиoнния peпopтaж зa cъдбaтa нa Гeopги и зa кpaжбaтa нa дape-
ниeтo и cъc cъпpyгa ми peшихмe дa мy пoмoгнeм зa oпepaциятa, кaзa Сoня Стoянoвa, 
yпpaвитeл нa „Кapмeлa 2000”. Спopeд нeя тoзи aкт e въпpoc нa вътpeшнo yбeждeниe, 
имa мнoгo cъcтpaдaтeлни хopa, нo нe вceки имa възмoжнocт дa пoмoгнe. Нaшaтa фиpмa 
e cтaбилнa финaнcoвo и ce нaдявaмe Гeopги дa бъдe oпepиpaн ycпeшнo. Нe cмe гo 
нaпpaвили зa някaквa извecтнocт, зaтoвa иcкaхмe дa ocтaнeм aнoнимни, нo cлyчaят ce 
paзчy и нямaшe кaк дa нe ce paзкpиeм“, дoпълнва Соня Стoянoвa.

Гeopги Бopиcoв cтpaдa oт бъбpeчнa нeдocтaтъчнocт и oт 6 гoдини e нa хeмoдиaлизa. 
Нaдявa ce дa cъбepe пapи зa oпepaция в Typция, зaтoвa пocтaвя кacички нa някoл-
кo мecтa в cтoлицaтa. Пpeди тoвa нeгoв пpиятeл cтapтиpa в интepнeт фopyмa „Пpeд-
пpиeмaч” инициaтивa зa cпacявaнeтo нa Гeopги. Слeд тoвa e oткpит и caйт зa дapeния. 
Въпpeки кpaжбaтa нa кacичкaтa, млaдият мъж е дoбpoнaмepeн и пoжeлa нa кpaдeцa дa 
cи кyпи нeщo cтoйнocтнo c пapитe. В мoмeнтa пoлициятa издиpвa кpaдeцa, иззeти ca 
дoпълнитeлни вeщecтвeни дoкaзaтeлcтвa зa кpaжбaтa.

Фиpмa „Кapмeлa-2000” e в cлaдкapcкия бизнec пoвeчe oт 15 гoдини и e извecтнa c 
блaгoтвopитeлнocттa cи. Кaтo чacт oт нeя ca дapeнитe cpeдcтвa зa oбзaвeждaнe нa вип 
cтaя в дeтcкoтo oтдeлeниe нa oблacтнaтa бoлницa във Вeликo Tъpнoвo.

Вася Терзиева, Dnesbg.com

„Сладки“ ангели

Продукти: 150	г	масло,	250	г	браш-
но,	150	г	пудра	захар,	100	г	печени	баде-
ми,	1	яйце,	аромати	–	ванилия,	лимон,	
канела,	 смлян	 карамфил,	 10	 г	 бакпул-
вер,	300	г	конфитюр.

Начин на приготвяне: Маслото и 
захарта се смесват, добавя се пресято-
то брашно, заедно с бакпулвера, яйце-
то, ароматите и ядките. Замесва се тес-
то, което се оставя за известно време 
в хладилника. След това три четвърти 
от тестото се разточват на лист с дебе-
лина около 1,5 см (за тава с диаметър 
22 см), отгоре се покрива с конфитюра. 
От останалото тесто се изрязват ленти, 
които се нареждат като решетка върху 
конфитюра. Намазва се с яйце и се по-
ръсва с бадеми. Пече се за 40-45 мину-
ти при 190°С. 

Оригинална “Линцер” торта
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В самото наименование „торта” има нещо тържествено, 
а понякога тя е част от имиджа на събитието. Затова све-
товната кулинарна общност се е обединила около няколко 
емблематични за съсловието торти, които са чест за всяка 
трапеза. Кои са най-популярните или „позабравени“?

Торта „Гараш“
До началото на XX век балканското сладкарство е под вли-

яние на османската сладкарска традиция. Сладка и желета от 
пресни плодове, захарен фондан, локум, ашуре, баници с локум 
и сладко, самали, салеп, сусамки, баклави и др.  

И така да започнем с торта „Гараш“. Мнозина от Вас си спом-
нят чудното шоколадово вълшебство, и аз съм сред тях, с тънки 
орехови блатове и божествен шоколад. Е, да…, но през послед-
ните години трудно може да се открие истинския вкус на торта 
„Гараш“ – изкуствени шоколади, дебели блатове, тежък вкус… 
Замислете се и предложете на ценителите на сладките изкуше-
ния изтънчения вкус и деликатен аромат на тази торта, която в 
последните години става все по-популярна и в Западна Евро-
па. Смята се за българската версия на торта Сахер, направена 
с яйца, орехи, шоколад и наредени в кръг боядисани в зелено 
бадеми или с кокосови стърготини.

Според някои източници тортата е създадена от унгарец на 
име Гараш, сладкар в сладкарница „София“ на бул. „Дондуков“ 
в София, в началото на ХХ век, която преминава в ръцете на 
унгарци след като е продадена от чеха Панах. Според други е 
създадена от български сладкари, натрупали опит в някоя от 
европейските столици, въпреки че рецептата няма близък ана-
лог сред популярните сладкарски изделия в Европа.

По спомени на стари столичани, през 30-те години тортата е 
била част от менюто на „Юнион клуб“ - един от най-престижните 
софийски ресторанти по това време.

За първи път рецептата се появява в книгата на Поликсена 
Семерджиева и Христо Семерджиев "Практическо ръководство 
по модерно сладкарство и част от вегетарианска кухня", изда-
дена през 1935 г. в Горна Оряховица (преиздадена през 1936 г. в 
София). По-късно рецепти се срещат и в други кулинарни книги: 
"Рецепти за електро-кухня" и "Сладкарски рецепти за електро-
кухня" на Владо Иванов и Борис Пенев от 1939 г. , "Сладкарско 
производство. Технология на сладкарското производство" на 
Борис Пенев и Стефан Попов от 1956 г. ,  „Десерти“ на Мария До-
нева и Любомир Камберов от 1958 г. и т.н.

Ето и как е представена тортата: Прави се с пет тънки блата, 
направени от смес, съдържаща 200 г орехи, 8 яйца, 220 г пудра 

захар и 20 г брашно. Всеки блат се пече върху намазнена ори-
зова хартия при умерена температура до порозовяване, след 
което се оставя да изстине. Сметаната се разбива до сгъстява-
не, ако не е сладка се добавя захар. Шоколадът се разтопява на 
водна баня и по-голяма част от него се добавя към вече раз-
битата сладка сметана. Бърка се до получаване на еднороден 
шоколадов крем, към който може да се добави ром или коняк. 
Блатовете се редят, като всеки се маже обилно с шоколадовия 
мус. Накрая цялата торта се покрива с шоколадова глазура и се 
украсява с оцветени в зелено кокосови стърготини или фили-
рани бадеми. Оставя да пренощува в хладилник. Сервира се на 
другия ден. И по моето скромно мнение е много по-вкусна от 
популярната торта „Сахер“, която имах възможността да опитам 
в едноименния хотел във Виена.

Торта „Сахер” 
В двора на австрийския принц-канцлер Метерних, работи 

младият сладкар Франц Сахер. Метерних е бил известен със 
своята лакомия и изтънчен гурмет, любител преди всичко на 
шоколадови сладкиши. Сахер почти всеки ден бил принуден да 
измисля някакви нови вариации. Шоколадова торта с бадеми, 
шоколад и ром, шоколад и кестени и какво ли още не, без това 
обаче да „трогне” истински неговия шеф. Така един ден се раж-
да лека и фина торта - тортата Sacher, където блат, получен от 
брашно, яйца, захар и шоколад, се намазва с кайсиев мармалад. 
Тортата има превъзходен вкус, който може да се усети още от 
първата лъжичка. Изключително просто, но съвършено!

За първи път Метерних остава изключително доволен и 
не престава да сипе комплименти към младия майстор-слад-
кар. Тортата за кратко време придобива популярност в цяла 
Виена, дотолкова, че да получиш покана за дома на Матерних 
(за да опиташ прословутата торта), се е считало за цяла при-
вилегия. През 1886 г. заедно със сина си Едуард, Сахер отваря 
деликатесен магазин и един хотел. Той се превръща в един от 
най-търсените във Виена, посещаван често от благородници, 
висши военни, артисти и короновани особи, които доприна-
сят за известността по цял свят на тази толкова лека и вкусна 
шоколадова торта. Оригиналната рецепта до днес ревниво се 
пази от собствениците на хотел „Sacher” в центъра на Виена. В 
хотела има и специализиран магазин, в който ще ви предложат 
различни вариации на прочутата торта, опаковани изискано и с 
финес, които да подарите на любимите си хора. Освен във Вие-
на оригиналните кафе сладкарници „Sacher” можете да посетите 
в Залцбруг, Инсбрук и Грац.

„Позабравените“ торти – митове и легенди
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Торта „Моцарт“
Разбира се, Виена не може да не нарече поне един сладкиш 

в знак на уважение на най-известния музикант – това е тортата 
„Моцарт” в кафене „Ландтман”, едно от най-старите в столица-
та. Преди 125 години то е било разделено на два салона, един 
голям салон, където мъжете пушели, обсъждали светските и 
политически новини и прелиствали вестниците, и един друг - с 
гипсови орнаменти, където под звуците на пиано, дамите уби-
вали времето, пиейки кафе и похапвайки “kpferl” (вид кроасан) 
или торта „Моцарт” на базата на крем от шам-фъстък, кайсии и 
шоколадов мус. Истинската рецепта се пази в дълбока тайна и 
малцина имат достъп до нея. Днес сладкарница „Ландтман” е 
предпочитано място за покупка на сладки сувенири и е обяве-
на за национален паметник. Между постоянните му клиенти в 
миналото са Зигмунд Фройд, Марлене Дитрих, Роми Шнайдер, 
Бърт Ланкастър, а в днешни времена е много  посещавано от 
известни актьори, политици и университетски преподаватели.

Торта „Наполеон” 
Съществуват две версии за произхода на тортата. Първа-

та гласи, че Жозефина спипала Наполеон да шепне в ухото на 
придворна дама. Императорът не се смутил и заявил, че се ин-
тересувал от тайна рецепта за нов десерт. Жозефина, естест-
вено, не му повярвала, но поръчала на придворния сладкар 
да направи тортата по съставките, които споделил съпругът й. 
Новата торта се оказала изумителна. Така получила название-
то си „Наполеон” в чест на императора. Историческата версия е 
по-прозаична. През 1912 г. Русия празнувала сто години от края 
на Отечествената война. Сладкарите в Москва направили мно-
гопластова торта с обилен крем и във формата на триъгълна 
шапка. „Наполеон” бързо се превърнал в хит сред сладкарите.

Торта „Естерхази” 
Друго бижу на виенската кухня, особено известно в Унгария, 

Германия и Австрия. Отличителното при тази торта е тънката 
шоколадова паяжина върху бяла глазура. Тортата е кръстена на 
унгарския министър на външните работи Пал Антал Естерхази. 
Историята не дава еднозначен отговор за това дали той е неин 
автор, или просто много я е обичал. Някои източници твърдят, 
че тя е създадена от придворния му готвач за рождения ден на 
сина му.

 

Торта „Линцер” 
Сладкишът взима своето име от главния град на региона, 

Линц, разположен на десния бряг на Дунав. Съществуват мно-
го варианти на тази рецепта: със или без бадеми, използване 
на череши вместо френско грозде и дори шоколад. За пред-
почитане обаче е класическата рецепта - с бадеми и касис или 
мармалад от червени боровинки. Днес в Австрия се използва 
Ribiselgelee (желе от червено френско грозде). Торти, подобни 
на Линцера по външен вид и съставки, са съществували още по 
време на Римската империя.

Някои твърдят, че един виенски сладкар, който носел име-
то Линцер е открил тази торта. Това твърдение най-вероятно се 
дължи на Адолф Полгар, който, в една от статиите си “Градове, 
които никога не достигнах”, го “сложил” в устата на “неговия ува-
жаван приятел” Якоб Франк. Тъй като обаче няма исторически 
доказателства за съществуването нито на приятеля на Полгар, 
нито на въпросния сладкар, а е прието, че имената на ястията 
произлизат от различни географски области, е доста вероятно 
името на тортата Линцер да идва от град Линц.

Според други, тортата е създадена през 1822 г. от хлеба-
ря Конрад Вогел. След това много сладкарници „припознават” 
старата рецепта и предлагат на своите клиенти да опитат про-
чутата торта, известна вече и в много други страни. През тази 
година той се преселва от френската област Вайенцел в Линц, 
където се жени за вдовица на местен сладкар. Заслугата му не 
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е в това, че е измислил тортата, а в това, че я е популяризирал 
чрез масова продукция. Още през 1856 г. тортата стига до Аме-
рика. Франц Холцхюбер, който работи като поет, композитор, 
художник и диригент, изпада във финансова нужда и си спомня 
за старите си сладкарски корени. Така той въвежда тортата Лин-
цер в Милуоки, Уисконсин.

Тортата е класически сладкиш в Австрия, Унгария, Швейца-
рия, Германия, а така също е част от традициите на областта Ти-
рол. Популярна е също и в Северна Америка като малки тортич-
ки или бисквитки. Рецептата на Линцер издържа проверката на 
времето, защото съдържа класически продукти - бадеми, захар, 
масло, брашно и жълтъци. Днес се предлагат варианти, напри-
мер бадемите се заместват с лешници, конфитюрът от  френско 
грозде се замества с малинов, кайсиев или от червени боро-
винки. Отгоре популярният сладкиш обикновено се украсява с 
филирани бадеми.

Торта „Добуш”
Унгарските сладкари подарили на света знаменитата торта 

„Добуш” по времето, когато все още съществувала Австро-Унга-
рия и работели съвместно с австрийските майстори в кухнята. 
През 1885 г. на национална изложба за сладкарски изделия Йо-
зеф Добуш създал своя шедьовър – торта от 5 бисквитени блата 
и един карамелен с шоколадов крем. Рецептата си той публи-
кувал едва през 1906 г., когато се пенсионирал. В съвременна 
Унгария правят десерта по оригиналния начин. Торта „Добуш” е 
била любимата торта на австро-унгарската императрица Елиза-
бет, съпруга на Франц Йосиф и за кратко време успява да ста-
не много бързо популярна, защото е била твърде различна от 
всички останали познати до тогава многослойни торти. Създа-
телят й е пазел в тайна рецептата и я е предал на сладкарите в 
Будапеща чак през 1906 г., когато се е пенсионирал. Условието 
му е било рецептата да се предава безплатно на всички членове 
на унгарската сладкарска камара.

Торта „Шварцвалд”
Торта Шварцвалд или Black Forest Cake както е известна 

във Великобритания, е може би най-известната немска торта. 
Състои се от шоколадови блатове, сметана и между блатовете 
има обилно количество череши. В някой страни я приготвят 
с вишни. Традиционно блатовете и черешите се напояват с 
Kirshwasser - дестилиран ликьор от череши, като в Австрия из-
ползват различни видове ром. За германците използването на 
черешов ликьор е задължително. Името на тортата произлиза 
от планината Schwarzwald, където се произвежда прословутата 
черешова ракия или ликьор. Сладкарят Josef Keller се провъз-
гласил за "откривател" на тортата, когато през 1915 г. я поднася 
в Cafe Agner в Bad Godesberg, сега в покрайнините на Бон, се-
верно от Schwarzwald. През 1949 г. тортата влиза в листата на 
13-то място от най-известните немски торти и оттогава тя е една 
от най-популярните по света.

Торта „Павлова”
И до днес Нова Зеландия и Австралия спорят за авторство-

то на една от най-прекрасните торти – „Павлова”. Безспорен е 
фактът, че тя е направена в чест на руската балерина Анна Пав-
лова. Тортата е лека и ефирна като балерината – целувчен блат 
и пухкава сметана. Отгоре се нареждат свежи ягоди или тропи-
чески плодове. Европейският вариант е с малини.

Новозеландците твърдят, че през 1926 г., когато балерина-
та отсяда в хотел Уелингтън, главният готвач приготвя десерт в 
чест на балерината и ефирен като нея.

От своя страна, австралийците претендират, че когато през 
1929 г. Анна Павлова посещава страната е помолила главния 
готвач на един от хотелите да приготви нещо леко за десерт. 
След дълги експерименти се ражда едноименната торта.

Вярвате или не, но от тогава до сега, въпросът за авторство-
то тормози умовете на доста хора и след няколко обстойни ис-
торически проучвания Австралия печели.

Създайте мит около своите торти
Имената на тези торти са се превърнали в печеливш бизнес и атракция за всички, които посещават местата, които се смятат за 

тяхна родина. Предлагат се в луксозни опаковки и не струват никак евтино, макар че повечето от тях са доста “обикновени”, но с 
история и около тях витаят митове. Защо и нашата торта „Гараш“ не се превърне в атракция за всички любители на сладкото? Опа-
ковайте красиво, добавете листовка с историята около нейното създаване, предизвикайте любопитството на по-младите, които 
не я познават като десерт. Това бе и една от основните идеи залегнали в новия проект на Алма Либре демонстрационен център 
– „Традиционно българско сладкарство“. За всички сладкари, закупили суровини за производство на торта „Гараш“ фирма „Алма 
Либре“ предоставя и цветни листовки с историята на създаване на тортата, които могат да се раздават на всички клиенти, поръча-
ли сладкото изкушение.  



13

Един доста популярен и вкусен шоколадов десерт 
(особено в САЩ), който обаче у нас не е достатъчно по-
знат, по моето скромно мнение. А си заслужава!  

Класическите шоколадови “brownie” са с правоъгълна 
форма, но могат да се предложат различни вариации в 
ромбоидна или кръгла форма, като хапки и т.н. Покрити 
са с шоколадова глазура, могат да бъдат декорирани с 
шоколадови люспи и лешници, и ароматизирани с раз-
лични вкусове, но най-често ванилия или мента. Подхо-
дящо е да се сервират в компанията на топло мляко, сла-
долед или разбита сметана. 

Основните съставки са брашно, захар, шоколад (ос-
новно натурален, но се използва и млечен, и бял), масло, 
яйца и орехи. В оригиналната рецепта не се използва на-
бухвател, но има различни варианти по-лесни или слож-
ни - според въображението на майстора! Съществува и 
светло “brownie”, което се нарича “blondie” – приготвено 
без какао, много често с бял шоколад. 

Името “brownie”  се появява за първи път през 1896 г. 
в Boston Cooking School Cookbook, където са обяснени 
като малки тортички, които се приготвят с меласа. За ро-
дина на сладкиша се смятат САЩ, където името идва от 
тъмния цвят. Разбира се съществуват различни версии 
за произхода му, една от които разказва, че един разсе-
ян готвач забравил да сложи набухвател в шоколадова-
та торта, която приготвял, докато друга - предписва ав-
торството на Palmer House Hotel в Чикаго, по време на  
World's Columbian Exposition през 1892.  

Шоколадови 
брауни

Рецепта
Продукти за блата: 185 г натурален шоколад, 185 г 

масло, 3 яйца, 250 г захар, 110 г брашно тип 500, 1 с.л. ва-
нилия, 150 г натрошени орехи.

Продукти за глазурата: 100 г натурален шоколад, 
75 г масло.

Начин на приготвяне: Разтопете шоколада с маслото 
на водна баня. Махнете от огъня и оставете да изстине за 
няколко минути. Добавете последователно яйцата, захар-
та, брашното, ванилията и натрошените орехи. Разбър-
кайте сместа добре и изсипете в намазана с масло форма. 
Печете в предварително загрята фурна при 160°С за око-
ло 30-35 минути, като контролирате изпичането. Готовият 
сладкиш оставете да изстине и в това време пригответе 
глазурата. Разтопете шоколада и маслото на водна баня и 
залейте тортата, оставете да изстине.

Декорирайте с орехи и пудра захар, сервирайте с раз-
бита сметана.
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Контролът върху качеството на храната в детските градини 
се засилва и във връзка с него е въведена забраната за внася-
не на хранителни продукти отвън. Заповедта на Регионалната 
здравна инспекция от 28 март 2014 г. и Наредба №6 за здраво-
словното хранене на децата принуди всяка група в забавачни-
ците да се сдобие с по няколко хартиени торти. Разпоредбите 
обаче бяха въведени на практика през септември миналата го-
дина. 

Хартиените торти за рождените дни на децата станаха хит 
и "удариха" традиционните. Проверки установяват, че заради 
наредбата, все повече се ограничава внасянето на торти и "на-
турални" сокове. Родители на деца в предучилищна възраст от 
София разказат, че вместо традиционния сладкиш вече се носят 
картонени торти, понякога пълни с пакетирани лакомства, със 
свирки и балони или пък с дребни подаръчета за всяко дете от 
групата.

Все още има и детски градини, в които родителите могат да 
внасят торти, придружени със сертификат от съответната слад-
карница. Поначало внасянето на храна е забранено в детските 
заведения, тъй като не се знае какви продукти са вложени, зато-
ва съответният педагогически колектив решава как да постъпи, 
коментира Стефанка Балева, директор на ОДЗ 8 в София и упра-
вител на Сдружението на директорите в средното образование. 
Всяка детска градина или ясла има кухня, в която се приготвят 
закуска, обяд и следобедна закуска. Два пъти дневно се дава и 
плод. 90% от времето на медицинските специалисти в детски-
те градини и ясли минава именно в кухнята, за да контролират 
приготвянето на храната, посочи Балева и добави, че стриктно 
се следи за произхода и пътя на доставяните продукти. Според 
нея, въпреки че има сертификат, няма гаранция за качеството 
и произхода на вложените продукти. Някои от тях може да са 
в разрез с разрешените в наредбата за здравословно хранене. 

Според наредбата торти и пасти със сметанов крем, сиро-
пирани сладкиши, вафли, сухи пасти, шоколадови изделия, ло-
кум и бонбони може да се предлагат до два пъти седмично, и то 
при целодневно хранене. Забранява се предлагането на храна, 
която е останала от предишния ден. В масовия случай тортите 
за рожден ден се правят предния ден и се доставят в детско-
то заведение на следващия. Тя уточни, че още по-забранени са 
домашно приготвените торти - за тях няма никаква гаранция за 
произхода на продуктите и за хигиенните изисквания при при-
готвянето им.

"В	 една	 от	 групите	 в	 нашата	 градина	 имаше	 двама-три-
ма	 родители,	 които	поставиха	 проблема	 и	 от	финансовата	

страна,	а	групата	реши,	че	няма	да	празнува	с	традиционните	
торти,	които	се	поръчват	в	сладкарниците	за	празници", раз-
каза директорка на столично ОДЗ. Празникът може да се отбе-
лежи и по друг начин, смятат учители и директори. 

Родителите са раздвоени - от една страна, това е много хуба-
ва емоция, свързана с духането на свещите, от друга - трябва да 
се стимулира здравословното хранене. Но хем забраняват тор-
та със сертификат, хем допускат внасянето на пакетирани храни 
или бонбони, коментираха майки. Други обаче се аргументират, 
че празникът може да се получи и по алтернативен начин. "И	
в	нашата	градина	е	 забранено,	но	откровено	казано,	аз	това	
го	смятам	за	правилно.	Който	иска	торта	-	вкъщи	с	гостите.	
Има	достатъчно	пакетирани	изкушения,	подходящи	за	почерп-
ка",	коментира майка в социалните мрежи. И още един коментар 
от форумите на активните майки: "В	градината	на	сина	ми	също	
е	забранено	да	се	носят	торти.	Не	ми	беше	приятно,	но	пък	ус-
пях	да	компенсирам	с	плодове,	празнични	шапки,	балони,	чашки,	
свирки	и	така	да	направя	специален	деня	за	него."

Ето какво сподели Юлия Андреева, собственик на магазин 
за ръчно изработени подаръци“July Art”, Варна: „Идеята	за	ку-
тийка	във	вид	на	торта	се	появи	преди	много	време	с	цел	да	се	
разнообразят	 опаковките	 за	 дребни	 подаръци.	 Правя	 опако-
въчни	кутии	повече	от	20	години	и	все	се	старая	да	разнообра-
зявам	вида	и	асортимента	им.		В	един	момент	направих	и	една	
такава	във	вид	на	парче	торта,	вече	не	помня	дали	я	измислих	
или	видях	нещо	подобно	някъде,	нямам	претенции	да	съм	от-
крила	топлата	вода.	След	като	вече	ги	имаше	изложени,	един	
ден	се	появи	една	майка,	видя	ги	и	реши,	че	е	чудесна	идея	за	гра-
дината,	в	тях	сложихме	дребни	пакетирани	лакомства	и	мал-
ка	играчка	за	всяко	дете.	От	тогава	до	днес,	вече	повече	от	4	
години,	редовно	правя	картонени	торти	за	детските	градини,	
дори	за	партита	на	възрастни,	за	юбилеи,	сватби	и	други	по-
води,	като	понякога	се	слагат	вътре	подаръчета	за	гостите	с	
благодарност,	че	са	уважили	празнуващия	или	просто	някакъв	
символ,	 който	 да	 напомня	 за	 събитието.	 	 Винаги	 се	 радвам,	
когато	имам	възможност	да	зарадвам	дете	или	още	по-добре,	
цяла	група,	като	допринеса	за	празника	им	с	нещо	весело	и	ори-
гинално“.	

В магазина на Юлия можете да намерите ръчно изработени 
подаръци, картички, кутийки, албуми и много други неща в тех-
ника декупаж, например. За децата - бебешки албуми, кутийки 
за съкровища и т.н. и всичко е изработено на ръка с много лю-
бов. Снимките към материала са част от нейните „захаросани“ 
торти (www.facebook.com/July.Art.Varna)

„Захаросани“ хартиени торти
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Малко зърно, голям потенциал. Всяко трето кафе, което 
германците консумират извън вкъщи, се поръчва в пекарни и 
сладкарници. Сегментът „COFFEE WORLD“ на водещото светов-
но изложение за пекарство, следкарство и снак iba показва на 
фирмите как могат да разширят своя опит в областта на кафето 
и да го използват за техния бизнес. В допълнение към информа-
цията и консултациите, изложението предлага всякакви развле-
чения, включващи демонстрации на живо, дегустации и тества-
не на машинно оборудване.

„Пазарът на кафе е във 
възход“, казва Бернд Брау-
не. „По	принцип	хлебопроиз-
водителите	 и	 сладкарите	
се	 намират	 върху	 златна	
мина.“	 59-годишният Бернд 
е член на Президиума на 
германския кафе-съюз и 
управител на пекарната за 
кафе Supremo, която кон-
цептира съдържателно сег-
мента „COFFEE WORLD” (па-
лата А4). Брауне и неговият 
екип от кафе-специалисти 
са идеален партньор за 
всички хлебопроизводите-

ли и сладкари, които биха искали да научат повече за кафето. 
„Хлебарите и сладкарите трябва да проявят постоянство и да 
продължават да се развиват. Защото потенциалът е огромен“, е 
убеден Брауне. Въпреки това, кафето е все още сфера, подценя-
вана от мнозина. Вече съществуват предприятия, които съблаз-
няват многобройни клиенти със своите кафе-специалитети, с 
цел привличането им като потребители чрез предлагането на 
други последващи продукти. Ключът, особено в кафе-областта, 
е качеството, подчертава Брауне.  

„Всеки,	който	желае	да	се	справи	с	проблема,	може“,	катего-
ричен е той. Със своята широка гама от предложения, сегментът 
„COFFEE WORLD“ е в състояние да помогне. Все пак първоначал-
но трябва да се определи ролята, която кафе-аспектът играе в 
бизнеса и преследваните от него цели: 

1. Имам ли желание да изявя моята компетентност и да даря 

клиентите си с моя опит или да процедирам скоростно, което 
би коствало минимално усилие на служителите? 

2. Какви инвестиции са необходими, коя кафемашина е под-
ходящата, как мога да осигуря дълготрайно качество? 

До десет експерти са ежедневно на разположение на посе-
тителите на „COFFEE WORLD“, за да отговарят на всевъзможни 
въпроси. Също така те предоставят съвети, взимайки предвид 
съответния бюджет и размера на компанията – отделни пред-
приятия и търговски вериги, както и ресторанти и кетеринг 
фирми - относно подходящи концепции за съответната компа-
ния и възможни обучения за служителите. 

За да се установи влиянието на кафемашината и зърната 
върху качеството на кафето, хлебопроизводителите и сладка-
рите имат възможността да тестват машини от различни цено-
ви категории.  Разликата може да се усети, когато един и същ 
вид кафе е приготвен от 3 различни модела машини – от висок 
или нисък клас. Дори напълно автоматичните кафемашини са 
обект на внимание. „Тук в последните години се направи много“, 
заявява Брауне. Отблизо  посетителите могат да се насладят на 
едно от най-добрите кафета в света, направено от известните 
гейша-арабикови зърна от Панама. Също така посетителят има 
възможността да се запознае с различните сортове сурово 
кафе и да присъства на процедурата по печене, наблюдавайки 
как професионални баристи приготвят перфектното капучино. 
Освен това той може да се информира относно предстоящи 
тенденции, като например ренесанса на варено или филтърно 
кафе. 

Изложението въвлича пекари и сладкари в света на кафе-
то, започващ от суровите кафеени зърна, през процедурите за 
печене и стигащ до машините, необходими за правилното при-
готвяне. 

Ммм… аромат на кафе!

COFFEE WORLD на изложението iba в Мюнхен






