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докато парче торта падне на пода - той вече е напълно 
втвърден и готов за натоварване само след 2 часа!

- монолитна, безфугова и нехлъзгаща се повърхност
- антибактериални и киселинноустойчиви
- устойчив на износване, топло и студено
- широка гама от цветови решения

когато нещата станат наистина напечени, когато подът 
започне да се разрушава, “чашата прелее” и дупките се 
разпространяват навсякъде...

за контакти: 1309 София, Зона Б-18, бл.3, партер
тел.: 02/ 92 00 569, 92 00 545: факс: 02/ 92 00 003
e-mail: office@silikal-bulgaria.com
www.silikal-bulgaria.com

направете си едно удоволствие - подложете ни  
на проверка и се обадете!

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
ПОДОВИ ПОКРИТИЯ...

w

... ние имаме правилното решение  
на проблема с Вашия под
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Редуциращите вещества (като L-цистеин) са една 
от дабавките към тестото, които се използват за  сък-
ращаване  времето, необходимо за замесване на тес-
тото и за увеличаване на неговата разтегливост. Те се 
използват както за подобряване машинната обра-
ботка на тестото, така и за коригиране отклонения в 
качеството на различните брашна, на използваната 
мая или други химически набухватели.

Функционалност
По време на замесване на тестото, съдържащият се 

глутен в брашното се разтяга и деформира така, че осигу-
рява необходимата здравина и структура на тестото, т.е. 
неговата добра газозадържаща способност. Редуциращи-
те вещества, както и самото замесване на тестото  спо-
магат за частичното  отпускане на глутена до желаната 
степен. Механизмът на процеса на редукция е обратен на 
този на окисление, при който глутенът се заздравява.

Редуциращите и окисляващите вещества могат да се 
използват поотделно или редуциращите вещества да се 
използват заедно със слаби окислители (като калиев бро-
мат), за да отслабят структурата на глутена в началната 
фаза на процеса и да я засилят в следващата фаза. Когато 
редуциращите вещества се използват с бързо действа-
щи окислители (като йодат или азодикарбонамид), те си 
противодействат едно на друго.

Тестото трябва да бъде здраво и разтегливо, като то-
лерансът между тези показатели зависи главно от качест-
вото на брашното, абсорбцията на вода и  режимите на 
замесване. Редуциращите вещества се използват главно 
при по-силни брашна и при прилагане на високоско-
ростни тестомесачки, при които се намалява времето и 

понижава енергията за замесване, и по този начин се по-
добрява машинната обработка и се повишава обема на 
крайния продукт. Хлябът, приготвен от замразено тесто 
представлява специален случай, при който е много важ-
но краткото време за замесване на тестото, защото това 
спомага за подобряване стабилността на маята.

Разтегливостта е важна при използването на някои 
други видове мая и по-специално при влагането на хи-
мически разбухватели при теста за пици, сладкиши и др. 
Редуциращите вещества намаляват еластичността на тес-
тото, която може да причини накъсване или нагъване на 
тестото при формирането на тези продукти.

Характеристики
Редуциращите вещества на протеинова основа включ-

ват цистеин и глутатион, както и мая. Цистеинът е най-
често използваното редуциращо вещество в процеса на 
производство на хляб. Той представлява аминокиселина, 
която обикновено се получава синтетично, като L-цисте-
ин хидрохлорид и се прибавя при замесването, тъй като 
действа бързо.

Глутатионът е пептид, който съдържа цистеин, обик-
новено не в чист вид. Той действа подобно на L-цисте-
ина, но потенциално е по-активен, защото може да дейст-
ва няколко пъти. Маята представлява естествен източник 
на глутатион. Някои дрожди, които не действат като мая 
за разбухване, се използват като редуциращи вещества в 
някои случаи на приложение на L-цистеин.

Сулфитите обикновено са редуциращи вещества, които 
се използват при сладкиши и крекери. Тяхната активна със-
тавка е бисулфитният йон, който се получава от серния двуо-
кис или от една от солите, например натриев  бисулфит. 

Редуциращи вещества в 
хлебопроизводството

Редуциращи вещества и такива, които намаляват времето за месене

Съединение Използвано 
количество

Въздействие

L-цистеин 10-90 ppm най-обикновеното редуциращо вещество

Глутатион - не се изполва често в производството

Неразбухващи дрожди 0,25-1% естествен източник на глутатион

Бисулфит 20-100 ppm трябва да се посочи в етикета на продукта

Аскорбинова киселина 100-200 ppm за затворени системи (без достъп на кислород) и с 
непрекъснато действие

Сорбинова и фумарова киселини    10-90 ppm         ограничено използване като редуциращо в-во

Протеаза                                  -                      ензим -  не е истинско редуциращо вещество              
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Сулфитите разрушават витамин тиамин, инхибират 
действието на маята и предизвикват чувствителни въз-
действия върху някои хора. Затова в САЩ изискват спе-
циалното им обозначаване върху етикета на продукта, 
като количеството им не трябва да бъде повече от 10 час-
ти на милион. 

Аскорбинова киселина (витамин С) се използва като 
редуциращо вещество само в някои затворени съоръ-
жения, тъй като в присъствие на кислород тя действа 
като окислител, но при отсъствие на кислород – запазва 
действието на редуциращо вещество. Тя може да се из-
ползва със специално покритие, като реакцията й може 
да се прояви в желаната фаза на хлебопроизводствения 
процес.

Други киселини, които се предлагат като редуциращи 
вещества, но се използват рядко, са сорбиновата и фума-
ровата киселини. Те са част от групата на т.нар. “активни 
съединения с двойна връзка”, но се използват предимно 
като консерванти. Тези киселини са инхибитори на маята, 
но са икономически по-изгодни от други синтетични ре-
дуциращи вещества.

Протеазите се използват за намаляване времето на 
месене и за понижаване на еластичността, но не са реду-
циращи вещества. Те са естествени ензими, които разру-
шават глутена невъзвратимо, затова трябва да се дозират 
много внимателно и да се определя точно времето на 
действието им, както и температурата, за да се избегне 
получаването на нежелани въздействия.

Обработен превод: проф. д-р Елена Атанасова
по материали от чуждия печат
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В предния брой на списанието ви пред-
ставихме материал за производство на 
хляб с високо съдържание на фибри. Сега 
продължаваме темата и ви предлагаме 
рецепта за производство на хляб с фибри. 

Препоръчителната дневна доза на кон-
сумираните фибри е около 30-40 г. През 
последните години хранителната индус-
трия разработи разтворими фибри, ко-
ито могат да се добяват към продуктите, 
които ежедневно консумираме (сокове, 
мляко, хлебни и сладкарски изделия и 
др.). Рецептата за този хляб, произведен 
от пълнозърнесто, ръжено брашно и ядки 
е специален с това, че в него е увеличен 
процента на фибрите, които се предлагат 
на нашия организъм. 

Продукти: 400 г брашно тип 500 (W 
300, P/L = 1), 300 г ръжено брашно, 300 г 
пълнозърнесто пшеничено брашно, 800 
мл вода, 30 г мая, 20 г сол, 200 г лук, 100 г 
орехи, 100 г лешници, 100 г бадеми, подо-
брители. 

Начин на приготвяне: Първо замесе-
те пълнозърнестото брашно, маята и 400 г 
от водата от рецептата. Оставете да втасва. 
Запечете ядките и след това ги счукайте. 
Нарежете лука. Към втасалото пълнозър-
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несто тесто добавете останалите продукти и ме-
сете няколко минути. Оставете тестото да почива 
20 минути. След това разделете на късове по 60 
г, окръглете ги и ги наредете в тава. Оставете да 
втасва при 27°С и 60% влажност за 60 минути. 
Печете при 220°С с пара за около 20 минути.

Продукти: 10 кг пшенич-
но брашно (W = 220; P/L = 0,6), 
2 л вода, 200 г сол, 400 г захар, 
300 г сухо мляко, 20 яйца, 4 кг 
маргарин, 400 г мая.

Начин на приготвяне: 
Замесете в тестомесачка мар-
гарина, солта, половината от 
водата, сухото мляко и яйца-
та. След като се получи глад-
ка консистенция, добавете 
останалата вода, ратворе-
ната мая и разбийте отново. 
Добавете брашното и месете 
около 3 минути на първа ско-
рост. Оставете тестото да по-
чива около 30 минути. 

Част от тестото оформе-
те на фитили, от които да 
направите гевречетата, а 
от останалото оформетете 
малки хлебчета с удължени 
краища. Оставете да втасват 
за 80 минути при 30°С и 75% 
влажност. Печете при 200°С 
за около 25 минути.  
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Качеството на хранителните продукти – гаранция 
за успеха на фирмите от отрасъла  и защита на 
потребителите

бе темата на кръглата маса, организирана през май от 
Съюза по хранителна промишленост, по повод на зачес-
тилите негативни публикации в медиите относно качест-
вото на храните, предлагани на българския пазар. Всичко 
това провокира недоверие към производителите от една 
страна, а от друга – се вижда липсата на ясно изразено 
отношение на държавните структури към темата.

В Кръглата маса участваха експерти от министерства 
и държавни ведомства, специалисти от научни институ-
ти, експерти в браншови организации от ХВП (незнайно 
защо от сектора хлебарство и сладкарство не взе участие 
нито една организация?!), потребителски организации, 
производители и медии.  По решение на участниците в 
Кръглата маса, изказаните предложения и мнения бяха 
анализирани и обобщени, с цел да се запознаят всички 
ведомства, които имат отношение към проблема. 

Основната отговорност за качеството на продуктите 
се пада на производителите. Приемайки това норматив-
но изискване, присъстващите производители се обеди-
ниха около мнението, че:

• Всички производители трябва да спазват приложи-
мите нормативни изисквания, за да осигурят допускането 
на продукцията си на пазара, като се стремят да предла-

гат конкурентоспособен продукт, отговарящ на потреби-
телските изисквания за качество.

• Да се обединят усилията на всички държавни струк-
тури за създаване на бизнес климат и условия за произ-
водство на качествени храни.

От друга страна, за да се предпази хранителната ин-
дустрия от негативни кампании срещу отрасъла, трябва 
да се активизира обучението на потребителите. Да се 
прилага стриктен контрол дали етикетът на стоката дава 
ясна представа за продукта. Потребителите трябва да 
знаят правата си, да са  максимално добре информирани, 
за което трябва да се погрижат държавата, браншовите и 
потребителски организации, както и самите фирми чрез 
издаване на листовки, използване на медиите за обуча-
ване на потребителите как да се ориентират в морето от 
стоки и как да защитят своите права.

Крайно необходимо е да се създадат условия за из-
граждане и прилагане на държавна политика в сферата 
на хранителната и питейна индустрия, като за това е не-
обходимо да се ускори изграждането на нов единен неза-
висим орган за контрол на храните  в България – Агенция 
по безопасност на храните, както и държавен Консулта-
тивен орган за оценка на риска.
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Това стана ясно след проведено редовно заседание на 
Консултативния съвет по зърното на 10 юни. Министер-
ството на земеделието и храните ще може да обяви пред-
варителна оценка за средните добиви едва след 20 юни, 
когато ще бъде проведено ново извадково обследване 
на есенниците преди жътва, подчерта заместник-минис-
тър д-р Светла Бъчварова. Тя уточни, че предварителните 
прогнози на МЗХ са били коригирани при последното об-
следване с около 20% предвид настъпилите по-неблаго-
приятни  климатични условия през май.

Състоянието на пшеницата и ечемика в страната като 
цяло e „добро” до „много добро” за около 80% при пше-
ницата и ечемика; „средно” - на около 18% от посевите, а 
„незадоволително” - за 1,7% от площите. 

Информация за състояние на зърното в различните 
региони на страната представи и председателят на Наци-
оналната асоциация на зърнопроизводителите Радослав 
Христов, който потвърди прогнозите на МЗХ. 

Пролетните култури засега се развиват добре и най-
вече засетите в по-ранните срокове, информираха още от 
дирекция „Растениевъдство и животновъдство”. По-късно 
засетите посеви са проредени вследствие на недостига 
на влага. В някои райони има площи с пролетници, които 
са презасети, уточниха още от дирекцията.

Ализан Яхова, изпълнителен директор на ДФЗ, пред-
стави информация за подготвяните линии за подпомага-
не закупуването на семена и торове за засяване на пше-
ница от реколта 2010 г. 

На заседанието на Консултативния съвет беше пред-
ставена и информация за тенденциите на пазара на зър-
но. През настоящата пазарна 2008/09 година производ-
ството на зърно в България е най-голямо за последните 
четири години - 4 632 000 тона. Това е почти два пъти 
повече от необходимото за покриване на вътрешното 
потребление, беше припомнено на членовете на съвета 
в информация, представена от дирекция „Държавни по-
мощи и регулаторни режими” на Министерство на земе-
делието и храните.

Увеличеното предлагане на зърнени култури на вът-
решния пазар от началото на маркетинговата година по-
нижи цените на зърното в страната и значително повиши 
реализацията му на международните пазари.

По данни на Системата за агропазарна информация, 
пшеницата от реколта 2008 стартира със значително по-
ниски изкупни цени от предходната година – 262 лв./тон 
за м. юли 2008 г., при 338 лв./тон за м. юли 2007 г. През м. 
май 2009 г. средната изкупна цена е 201 лв./тон. 

Същевременно по оперативни данни от Агенция 
„Митници”, от началото на маркетинговата година до 8 
юни 2009 г., на международния пазар са реализирани 2 

031 433 тона пшеница от реколта 2008, в това число за 
страни от ЕС - 832 881 тона.

Данните сочат многократно по-висок темп на износа 
на пшеница спрямо предходната реколта. За сравнение, 
за цялата пазарна 2006/07, преминала при сходни пазар-
ни условия като настоящата година, износът на пшеница 
е бил в размер на 1 037 350 тона. 

Същевременно може да се очаква, че обемът на из-
несената пшеница от реколта 2008 значително ще над-
хвърли този през сравнително добри в това отношение 
предходни години. Основно износът е насочен към:  Па-
кистан - 422 хил. тона, Джибути - 299 хил. тона, Испания- 
358 хил. тона, Румъния - 221 хил.тона, Гърция- 103 хил. 
тона, Судан - 68 хил.тона, Турция - 55 хил. тона и др. 

По оперативни данни от Агенция „Митници”, от 01 юли 
2008 г. до 08 юни 2009 г. износът на ечемик за трети стра-
ни и ЕС общо е в размер на 470 567 тона, в това число за  
страни от Общността - 148 583 тона. 

Очаква се реколтата от пшеница 
да бъде 3,6-3,8 млн. тона
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По отношение цените на едро на брашното бе съоб-
щено, че те следват низходящото движение на цените на 
пшеницата. Средните цени на брашно тип „500” за перио-
да от месец януари до месец май 2009 г. са както след-
ва: 520 лв./тон - януари,  515 лв./тон - февруари и 508 лв./
тон - март, 496 лв./тон - април и 491 лв./тон - май. Спрямо 
януари отчетената през май средна цена на брашно тип 
„500” е намаляла с 5,63%. Аналогична тенденция следват 
и цените на останалите типове брашна. Средните цени 
регистрирани през месец май на брашно тип „700” са 453 
лв./тон, а на тип „1150” – 404 лв./тон.

Понижението на цените на пшеницата и брашното на 
едро доведоха до незначителна промяна надолу в це-
ните на хляба от началото на маркетинговата година до 
момента, е посочено в анализа на дирекция „Държавни 
помощи и регулаторни режими”. Средната цена на дреб-
но на хляб „Добруджа” за месец май 2009 г. е 1,10 лв./кг и 
е по-ниска спрямо цената за месец май 2008 г. с около 19 
ст. Намаление от 17 ст. е налице и при цената на дребно 
на хляб „Стара Загора” от 1,20 лв. през месец май 2008 на 
1,03 лв./кг през месец май 2009 г. 

На членовете на съвета беше представена и информа-
ция от проведения на 29 май Световен съвет по зърно-
то (IGC), който е публикувал актуализирана прогноза за 
състоянието на световния зърнен  баланс за сезона 2009/ 
2010 г. Според тази информация при пшеницата прави 
впечатление увеличената с 1 млн. тона прогноза за произ-
водството, в сравнение с априлския доклад - до 652 млн.
тона  и  значимото редуциране на прогнозирания обем 
на преходните запаси в основните страни-износителки в 
края на новия сезон от 53 млн. тона до 44 млн. тона, в ре-
зултат на по-ниско очаквано производство спрямо пред-
ходните години.

Зърното – основа на 
глобалната хранителна 
безопасност

В работата на Световния форум по зърнени култу-
ри, който се проведе в началото на юни в Санкт-Петер-
бург, участваха повече от хиляда специалиста, вклю-
чително министри на селското стопанство на редица 
водещи страни на света. Основни теми на дискусиите 
на форума станаха глобалната хранителна безопас-
ност и създаването на ефективни институти за нейно-
то осигуряване. 

Ще напомним, че Световният форум по зърнени 
култури е първото мероприятие от подобен род в Ру-
сия и въобще в света. Инициативата за провеждането 
му принадлежи на президента на Русия Дмитрий Мед-
ведев, който участва в заседанията, предназначени за 
Петербургския международен икономически форум. 
Ето как той характеризира неговото значение: „Реше-
нието на проблемите на зърнения пазар са една от 
най-важните теми, свързани с осигуряването на хра-
нителната безопасност на нашата планета. Кога-
то предлагахме тази идея, ние не предполагахме, че 
обсъждането на проблемите на хранителната безо-
пасност ще съвпаднат с проблемите на финансовата 
криза. Но осигуряването на света със зърнени култури 
е въпрос не само на хранителна безопасност. Това е 
и много сложен социален въпрос на запазване на ста-
билност в различни региони на света”. 

Централна тема на Световния форум стана дискуси-
ята за създаването на пул на Русия, Украйна и Казахстан 
– най-големите играчи на световния пазар на зърнени 
храни сред бившите съветски републики. На тези стра-
ни се пада една четвърт от световния износ на пшени-
ца. Както заяви ръководителката на министерството на 
селското стопанство на Русия Елена Скрилник, техният 
дял в световния износ на зърно в перспектива може да 
се увеличи до 35%. Според нея, Русия трябва заедно с 
Казахстан и Украйна да координира действията си по 
експанзия на световния пазар, което ще даде възмож-
ност да бъде премахната зависимостта от спекулатив-
ни фактори. 

С един от елементите на такова негативно въз-
действие на конкурентите на световния пазар на зър-
нени култури се сблъска и Русия, когато прокуратурата 
на Египет реши да не приеме партида руска пшеница 
на стойност почти 10 млн. долара. Никакво официално 
обвинение по адрес на Русия не беше получено, ни-
какви претенции нито от името на египетските власти, 
нито от компаниите, закупили зърното, не бяха предя-
вени. Руските износители предполагат, че този инци-
дент може да е свързан с конкуренцията на пазара на 
американска пшеница. И затова, създаването на пул на 
зърнопроизводителите на Русия, Казахстан и Украйна 
ще даде възможност за по-успешна борба с такъв род 
нечестна конкуренция.
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Реоферментометър F3  

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

Апаратът е предназначен за измерване отделяния 
СО2, непромокаемостта, обема и настъпилите измене-
ния на тестото по време на ферментация. Освен за лабо-
раторни анализи може да се използва и за непрекъснат 
контрол на производството. Във всеки момент кривата на 
извършвания анализ може да се сравни с референтната 
такава, заложена в апарата. Незабавно могат да се оценят 
качествата на произвежданото в момента брашно, да се 
локализират евентуални дефекти и да се реагира свое-
временно.

Получените резултати от реоферментометъра могат 
за служат за т.нар. “управление” на ферментацията:

• Контрол на брашната - ферментационна възможност 
и качество на протеиновата мрежа 

• Избор на подобрители и оценка на ефекта от тях 
• Селекция на различни видове мая
• Анализът на кривите и получените резултати позво-

ляват да се определи и дозира съответен подобрител на 
тестото. 

На графиката е показан пример за подобряване на 
протеиновата мрежа.

Универсален апарат за определяне ферментационните 
качества на тестото

Апаратът дава големи възможности и голяма гъв-
кавост при работа:

• Издава се индивидуален протокол за всеки анализ
• Възможност за връзка с компютър и свързване в 

компютърна мрежа, контрол и проследяване на опита от 
разстояние

• В паметта може  да се вкара информация за 20 кли-
ента и 8 протокола

• Възможност за създаване на собствени протоколи 
(различни от тези на Chopin заложени вече в паметта) и 
избор на различна базисна температура

• Визуализиране с криви на текущия анализ 
• Разпечатване на резултатите на език по избор – от 

възможни 16. 
 
Намира приложение при производството на:
• брашно
• хлебни и сладкарски изделия
• подобрители
• мая
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От началото на 2008 година към „Гранд Хотел София” 
АД бе създаден Център за професионално обучение и 
квалификация „Академия 5 звезди”. Той е лицензиран от 
Националната агенция за професионално образование и 
обучение и Министерството на образованието и науката.

Основната цел на ЦПО „Академия 5 звезди” към „Гранд 
Хотел София” АД е повишаване качеството и ефектив-
ността на системата за професионална подготовка на 
кадрите в сферата на туризма чрез провеждане на обу-
чения в различни професионални направления (адми-
нистратор в хотелиерството, камериер, портиер-пиколо, 
ресторантьор, ресторантьор–кетеринг, сервитьор, бар-
ман, карвинг, готвач, сладкар, хлебар), осъществяване 
на подбор в професионалния сектор, утвърждаване на 
нива на обучение и изграждане на професионални уме-
ния, съпоставими с европейските и световни стандарти 
и отговарящи на изискванията към професионалната 
подготовка на кадри в туризма. „Гранд Хотел София” АД  
предлага консултации и обучения по международния 
стандарт ISO 9001:2000, въведен от организации, които се 
стремят към подобрение на управленската си дейност и 
към предоставяне на услуги, отговарящи на нормативни-
те изисквания с цел непрекъснато 
повишаване удовлетворението на 
своите клиенти.

Обучението се осъществява 
в базата на Гранд Хотел София и 
отговаря на държавните образо-
вателни изисквания в областта на 
хотелиерството и ресторантьор-
ството. След успешно завършване 
на обучението Центърът издава 
документ за професионална ква-
лификация по установения от за-
конодателството образец. При 
добро представяне на курсистите 
ЦПО „Академия 5 звезди” предлага 
възможности за практическата им 
реализация както в самия хотел, 
така и в други обекти от сферата на 
туризма.

ЦПО „Академия 5 звезди” про-
вежда и корпоративно обучение 

на мениджърски екипи и оперативен персонал в хоте-
ли и ресторанти. Чрез специално изготвени програми, 
адаптирани към нуждите на съответния обект, „Академия 
5 звезди” се стреми да предложи оптимални решения за 
по-доброто му функциониране. Обученията се провеж-
дат както на място в конкретния обект, така и в “Гранд 
Хотел София”. Корпоративното обучение включва  кон-
султации на място, разработване на стандарти и проце-
дури, изготвяне на писмени препоръки, обучение по хо-
телиерски програми като Fidelio, Clock и Eltur, изготвяне и 
презентация на менюта, рецепти и калкулации, изготвяне 
на тренировъчни програми, осъществяване на текущ и 
последващ контрол. 

Център за професионално обучение 
и квалификация

The Center for professional education and qualifi cation 
“Academy 5 stars” at “Grand Hotel Sofi a” is licensed by the Na-
tional Agency for Vocational Education and Training and by the 
Ministry of Education and Science.

The thoroughly purpose of the Center is to raise the qual-
ity and eff ectiveness of the system for professional preparation 
of the cadres in the sphere of tourism by leading trainings in 
diff erent professional directions (administrator in hotel-keep-
ing, housekeeping, door-keeper/bell-boy, restaurant-keeping, 
restaurant-keeping – catering, waiter, bartender, carving, cook, 
pastry-cook, baker) and corporate trainings of manager teams 
and operative staff  in hotels and restaurants.
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В края на май консултанският цетър бе официално предста-
вен пред журналисти, дистрибутори и производители в базата на 
“Алма Либре” в с. Волуяк от директора на фирмата Янис Лиолиос и 
Стелиос Канакис от „Атинския гастрономичен център”.

Фирма “Канакис” е създанена през 1985 г. в Гърция, а 10 години 
по-късно на българския пазар започва дейността си и “Алма Ли-
бре”. Днес двете фирми, които вече са партньори, предлагат пове-
че от 400 артикула на 26 международни производители.

Според философията на консултанския център сладкишите 
трябва да носят наслада, удоволствие, изкушение. Това са основни 
принципи, които определят цялостната дейност и към които тряб-
ва да се стреми всеки сладкар в своята работа, съчетавайки ги със 
задълбочени познания и много творчество. 

Сладкишът трябва да бъде изкушение. Не трябва да се за-• 
лепва на небцето, което е резултат от нискокачествени маз-
нини. 
Сладкишът трябва да се разтопява в устата и да се освобож-• 
дават естествени аромати от натурални продукти (шоколад, 
млечна сметана, плодове и др).
Височината на тортата не трябва да бъде повече от 5 см, за • 
да може да се вкусят всички пластове и да се усети комби-
нацията от вкусовете, които трябва да бъдат концентрира-
ни и плътни.
Визията и декорацията трябва да бъде семпла, да отразява • 
символично съдържанието и вкуса на сладкиша и да от-
говаря на естетическите предпочитания на съвременните 
потребители.

Това са само част от принципите, които „АЛМА ЛИБРЕ КОНСУЛ-
ТАНСКИ ЦЕНТЪР” предлага безплатно в семинарите и презентаци-
ите, организирани в специално оборудваната демонстрационна 
зала. Целта е да се разшири диалога между професионалистите 
сладкари, да се предложат нови продукти и решения как да се 
комбинират суровините, за да се получи добър вкус, но и крайното 
изделие да има и по-ниска себестойност.  

Сладкарските суровини от ново поколение само изглеждат 
скъпи. Същественият въпрос за сладкарите би трябвало да бъде не 
колко струват, а дали използвайки правилно тези суровини, може 
да се повиши качаството  и тази комбинация да доведе потребите-
ля до изкушението.

Рецептите от трите линии сладкиши „ДЕЛУКС ЛАЙН”, „МАДЖИК 
ПЕЙСТРИ” и „ТОП ПЕЙСТРИ” са разработени специално за българ-
ския пазар от „Атинския гастрономичен център” и се предлагат 
безплатно на сладкарите. 

След пресконференцията и демонстрация от сладкарите Ге-
оргиос Косиучук и Бойко Владимиров, се състоя и дегустация на 
сладкиши от новите линии от многобройните гости и сладкари, 
които вече въвеждат новаторските предложения на „АЛМА ЛИБРЕ 
КОНСУЛТАНСКИ ЦЕНТЪР” в тяхната производствена практика.

Сладкиши с високо качество -
на достъпни цени

е мотото на новия „АЛМА ЛИБРЕ КОНСУЛТАНСКИ ЦЕНТЪР” 
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Един от най-популярните италиански десерти по света, приготвен с 
натопени в кафе бишкоти и крем маскарпоне. Различни източници свиде-
телстват, че този десерт е създаден в Тревизо в ресторант "Le Beccherie" от 
сладкаря Роберто Лингуаното, наричан Лоли. 

Тирамису се отличава с интензивен и деликатен вкус и според ориги-
налната рецепта за неговото приготвяне са необходими: бишкоти, яйца, 
захар, кафе, сирене маскарпоне, какао, вино “Марсала”. Оригиналната 
форма е била кръгла, въпреки че бишкотите предполагат използването 
на правоъгълна или квадратна тава. 

С течение на времето мнозина се опитват да променят някои от основ-
ните съставки, като кафето например, създавайки вариации: тирамису с 
горски плодове, с лимон, с ягоди, с ананас, с йогурт и малини и т.н. 

Тирамису има несигурна и разпределена поне между три италиански 
региона история, свързана с неговия произход. 

Тосканската виагра: най-разпространената легенда разказва, че през 
XVII в. Великият дук на Тоскана Козимо III де Медичи решава да посети 
Сиена за няколко дни. В негова чест е създаден сладкиш - разкошен и апе-
титен, но с обикновени продукти и лесен за приготвяне. Десертът става 
особено популярен и много бързо се разпространява в двореца. Точно 
тук получава, според тази версия, своето  наименование, защото започ-
ват да му предписват качества на афродизиак и да го наричат “tirami su”, 
което буквално означава “вземи ме, дръпни ме”, може би от комбинацията 
от продукти и най-вече от захарта и кафето.

Други легенди препращат произхода на тирамису към Торино и Венето.

Продукти: 400 г сирене маскарпоне, 4 яйца, 200 г захар, 4 с.л. вино 
“Марсала”, 250 мл силно еспресо, 2 с.л. горчиво кафе, около 24 броя би-
шкоти.

Начин на приготвяне: 
Разбийте жълтъците със 100 г захар (правилото е 1 яйце за всеки 

100 г маскарпоне), докато се получи светла и пухкава смес, добавяйте си-
ренето маскарпоне на малки части, като разбърквате внимателно. Накрая 
добавете разбитите на сняг белтъци с останалата захар и оставете крема 
да почива около 30 минути. В това време пригответе кафето и го оставе-
те да изстине малко, добавете виното. Потапяйте за секунди бишкотите и 
ги нареждайте в тавата, след това покрийте с крем. Можете да направи-
те няколко последователни пласта бишкоти/крем (трябва да се завърши 
с крем). Декорирайте с горчиво какао, поръсено през сито. Оставете да 
престои в хладилника. 

Тирамису – наслада и страст 
без граници

ОРИГИНАЛНА РЕЦЕПТА
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Този сладкиш много прилича на тирамису. За платка 
се използват пандишпан или бишкоти, които се напояват 
леко с различни ликьори и се покриват със сладкарски 
крем. В по-модерните вариации се използват и шокола-
дов крем, кайсиев мармалад или други плодови желета, 
дори и канела.

Продукти: 4 жълтъка, 50 г брашно, 100 г захар, 30 г 
горчиво какао, 750 мл мляко, 200 г бишкоти, около 100 г 
ром, 100 г “Амарето” или друг ароматен ликьор. 

Начин на приготвяне: 
Разбийте на кашичка жълтъците, брашното и малко от 

млякото. Кипнете останалото мляко и захарта и добавете 
към него на тънка струйка яйчената кашичка. Варете 2-3 
минути. Свалете от огъня и разделете на 2 части. В едната 
добавете какао. Натопете бишкотите в ликьора и ги наре-
дете в тава или купички/чаши (за монопорции). След това 
сложете крем (на колкото пласта желаете, като редувате 
с бишкоти). Можете да декорирате по ваш избор, оставе-
те за няколко часа в хладилник и сервирайте сладкиша 
студен. 

Тези бишкоти получават името си от района, от 
който произхождат – Савоя и от древното кралство 
Себаудо, Сардиния. Това са сладки и много леки бис-
квити, с ронлива и гъбеста структура. Тяхната фор-
ма, един смачкан цилиндър със заоблени ръбове, 
прилича на огромен пръст (на англ. се наричат lady 
fi ngers, т.е пръстът на дамата). 

Тези сладкиши са известни от края на XV век, ко-
гато са създадени в двора на Савойския дук Амедео 
VI като подарък към краля на Франция по повод не-
гово посещение. Бишкотите бързо стават популяр-
ни в дворцовото обкръжение.

Савоярдите са една от основните съставки на 
тирамису, както и един от основните елементи в 
неаполитанската кулинарна традиция по време на 
ежегодните карнавали. Днес савоярди се произвеж-
дат и от индустриални предприятия. 

Савоярдите се използват в редица класически 
сладкиши като суфле и “Зупа инглезе”, сервират се 
с крем баварезе, с ванилов или шоколадов сос, със 
сладолед и плодови салати. 

Продукти: 6 яйца, 2 жълтъка, 175 г захар, 1 вани-
лия, 175 г брашно. 

Начин на приготвяне: 
В купа разбийте жълтъците, половината от за-

харта и ванилията, докато сместа удвои обема си. 
Отделно разбийте белтъците на твърд сняг с оста-
налата захар. Обединете двете смеси много внима-
телно на ръка, като разбърквате отдолу нагоре, за 
да не спадне обема. Добавете брашното на малки 
порции през сито и разбърквайте на ръка. След това 
изсипете сместа в пош (с накрайник дуй 1 см) и вър-
ху хартия за печене оформете бишкотите с дължина 
около 10 см, като оставяте около 5 см разстояние 
между отделните бишкоти. По желание можете да 
поръсите с пудра захар. Печете в затоплена фурна 
на 190°С за 15 минути. 

Продукти: 100 г прясна извара, 3 яйца, 100 г захар, 
биш коти,  3 чаши кафе, горчиво какао.

Начин на приготвяне: 
Разбийте белтъците на сняг, в друг съд разбийте добре 

изварата със захарта, докато се получи мек крем, след 
това добавете жълтъците и разбийте отново. Внимател-
но прибавете разбитите на сняг белтъци, като размесвате 
отдолу нагоре, за да се запази сместа пухкава. Приготве-
те 4 купички или чаши с по-високи стени, като във всяка 
сложете по две бишкоти, натопени в кафе, които да бъдат 
опрени на стените на съда. Добавете крема и поръсете с 
горчиво какао, покрийте с фолио и сложете в хладилник 
за около 1-2 часа.

ТИРАМИСУ С ИЗВАРА

Продукти: 4 жълтъка, 100 г захар, 250 г маскарпоне, 8 
лъжици вино “Марсала”, бишкоти (необходимото количе-
ство, за да покриете тавата), горчиво кафе, бренди, гор-
чиво какао.

Начин на приготвяне: 
Направете крем забайоне като разбиете жълтъците 

със захарта, след това добавете вино “Марсала”, разбийте 
отново добре и сложете на водна баня, докато кремът се 
сгъсти (не трябва да кипи). Добавете маскарпоне като из-
ползвате дървена лъжица. След това потапяйте бишкоти-
те в кафе, подправено с бренди и ги нареждайте в тавата. 
Покрийте ги с крем забайоне и сложете в хладилника. В 
момента на сервиране поръсете с горчиво какао. 

С КРЕМ ЗАБАЙОНЕ

ЗУПА ИНГЛЕЗЕ

Бишкоти “Савоярди”
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Маскарпоне съдържа много мазнини (около 47%), за-
това е препоръчително да се консумира ограничено. 

Най-общо производственият процес представлява 
затопляне на сметаната (със съдържание на мазнини 25-
30% при 80-90 С), която се подкиселява с лимонена кисе-
лина се провокира коагулация на малък процент на казе-
ина, съдържащ се в сметаната. Така полученият продукт 
се оставя да почива върху съд в памучно платно за около 
12-18 часа в проветрива среда. Маскарпоне има ограни-
чен срок на трайност, има деликатен вкус, използва се 
преди всичко за приготвяне на сладкиши и най-вече за 
популярното в цял 
свят тирамису. 

В съвременното 
сладкарство се из-
ползват и сухи сме-
си за приготвяне 
на маскарпоне, ко-
ето доста улеснява 
производствения 
процес. В големите 
търговски вериги 
се продава и пряс-
но маскарпоне в 
кутии, като цената е 
около 22 лв./кг.

Оригинален продукт 
на региона на Ломбар-
дия, Италия с много стар 
произход и с марка D.O.C. 
(контролирано наимено-
вание за произход). Име-
то “mascarpone” вероятно 
идва от “mascherpa” (на 
ломбардски диалект), кой-
то буквално означава “сме-
тана”. За разлика от другите 
сирена, не се получава от 
мляко, а от сметана, така че 
не може точно да се квали-
фицира като сирене. Кон-
кретни подробности около 

произхода му не са известни, но със сигурност неговото 
производство и консумация е с няколковековна давност. 
Традиционно маскарпонето е сезонен продукт, който се 
произвежда през студените месеци, но днес може да се 
намери в търговската мрежа през цялата година. Прили-
ча на мек крем, с бял до светложълт цвят, с много сладък 
аромат и вкус. Може да се консумира директно в прясно 
състояние. В сладкарството се използва в смес с други 
компоненти за получаване на различни кремове – ликьо-
ри, захар, какао, яйца, бисквити и др.   

Маскарпоне - удоволствие за небцето
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Продукти:  350 г изпечен блат от маслено тесто (2,5 
см), 60 г FRUIBEL Белнап Неутрал, 400 г рула (2 блата), 200 
г сироп Тирамису, 1260 г Крем Тирамису

Начин на приготвяне: Намажете блата от маслено 
тесто с Белнап Неутрал. Оставете рулата да се напоят със 
сиропа и ги слепете с крема. След като се охладят, разде-
лете на две части от 60 x 10 см, поръсете с какао на прах и 
украсете с бита сметана. 

Фонд Тирамису 
Продукти: 200 г SUCREA Фонд Тирамису, 200 г вода, 

1000 г бита сметана.
Смесете Фонд-а с водата и прибавете битата сметана 

към тях.

Сироп Тирамису
Продукти: 500 г течна захар, 500 г вода, 75 г SUCREA 

Смес Тирамису, 25 г Schüly Grand Портокал 60%.

Продукти: 400 г мляко, 400 г неразбита сметана, 150 г 
SUCREA крем брюле, 200 г смес вишновка.

Смесете 300 г мляко с 400 г неразбита сметана и оста-
вете да заври. В същото време смесете 150 г Крем Брю-
ле на прах с останалото мляко и вишновката. Прибавете 
сместа към врящата сметана и оставете да заври повтор-
но като постоянно разбърквате.

Бисквитени топчици с череши
Продукти: 260 г Сумикс Софт, 100 г олио, 100 г вода, 

40 г счукани бадеми.
Смесете всички съставки и напълнете в кръгли сили-

конови формички (4 см). Впръскайте Delifruit Червена че-
реша. Изпечете при 200°С за 8 минути. След охлаждане 
разполовете бисквитените топчици и ги подредете в ъг-
лите на прозрачни формички. Сипете на дъното Delifruit 
Червена череша и допълнете формите с крем Брюле. Де-
корирайте с череши.

ТОРНАДО ТРИП ООД
гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 104А
тел.: 032/68 24 42, моб.: 0888 80 90 20
e-mail: offi  ce@tornado-trip.com
www.tornado-trip.com

ТИРАМИСУ

БРЮЛЕ ЧЕРЕША
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Деликатен френски крем (буквално означава “обгорен 
крем”), поръсен с кафява захар, която се карамелизира с 
помощта на горелка. 

Първата документирана рецепта за крем брюле се 
появава в една френска готварска книга през 1691 г. За 
произхода на крем брюле се спори. Английският колеж 
"Тринити" в Кеймбридж твърди, че кремът е техен спе-
циалитет още от 17 век. Наричали го "Cambridge burnt 
creme", a захарта горели със специална плоча с гравиран 
герб на колежа. В Испания подобен се приготвя от 18 в. и 
се нарича "crema catalana" ("каталонски крем"). 

Крем Брюле

Рецепта
Продукти: 500 мл течна сметана, 120 г захар, 2 с.л. ка-

фява захар, 6 жълтъка, 1  ванилия.
Начин на приготвяне: Сложете сметаната да заври 

заедно с ванилията и отстранете от  огъня. В купа разбий-
те жълтъците със захарта. Добавете горещата сметана 
към жълтъците. Много важно е да не остават мехурчета в 
сместа (не трябва да се разбива, а де се бърка). Прецеде-
те сместа и налейте в купички. Печете на водна баня при 
170°С за около 40 минути. 

Кремът е перфектно опечен, когато по краищата на 
формичките е стегнат, а в центъра е мек. Това най-лес-
но се проверява като формичката се разклати леко - ако 
целият крем се клати, означава, че му трябва още време 
във фурната. Когато кремът е готов, се слага да се охлади 
на стайна температура. След това купичките се оставят в 
хладилник за минимум 4 часа. Кремът се изважда преди 
сервиране, поръсва се с кафява захар равномерно (тя 
придава допълнителен карамелен вкус), която се обгаря 
с горелка до карамелизиране, след което е готов за сер-
виране. 

Горелка с автоматично 
запалване. Регулируем пла-
мък. Пълни се с газ за запал-
ки. Лесна за използване, за 
залепване на изделия от ка-
рамел, за крем брюле, чийз 
кейк, белтъчни глазури, ле-
дени скулптури, плодови 
тарти и др.

тел./факс: 02/944 20 53
моб.: 088 861 96 93
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Типичният аромат на определен вид храна, под-
правка, растение се получава от специфични химич-
ни субстанции, естествено намиращи се в тях. За да 
бъдат засилени тези качества, в хранителната индус-
трия се използват някои натурални или изкуствени 
субстанции, които се добавят към храните. Тези суб-
станции могат да се дефинират с термина “аромати” 
или по-точно с “ароматизатори”.

Основната разлика между естествените и изкустве-
ните аромати според действащата нормативна уредба 
на ЕС е, че първите се получават чрез различни процеси 
(дестилация и екстракция с разтворители) на естествени 
продукти.

Пример за естествен аромат е лимонената есенция, 
която се получава от цитрусовите плодове, докато вто-
рите са резултат от лабораторни химични синтези, които 
имитират съществуващите в природата.

Европейското законодателство определя три катего-
рии аромати: натурални, екстракти от натурални проду-
кти, натурално- идентични, получени чрез химичен син-
тез, но същите като продуктите, налични в природата, и 
изкуствени аромати, които нямат натурален аналог.

Видове аромати

Ароматизаторите, добавени в храните, трябва да бъ-
дат посочени в списъка на съставките и терминът “нату-
рални аромати” се отнася изключително само за тези, по-
лучени чрез екстракция от натурални продукти.

Колко е ароматизиран един продукт? 
Достатъчно е да прочетем етикета. Много често върху 

него можем да открием думата “аромат” между съставки-
те. Защо се влагат аромати в храните? Отговорът е много 
прост – консуматорите очакват някои от продуктите да 
имат ясно изразен аромат. Много често те се добавят, за 
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да прикрият или подобрят вкуса на 
хранителния продукт в процеса на 
обработката му.

Всички аромати произлизат от 
храните. Да вземем за пример ба-
нана – от него може да се извлече 
аромат чрез серия от технологични 
процеси и да се получи концентрат. 
Когато се произвежда бананова 
торта, в която една от съставките 
е точно този плод, добавянето на 
допълнителен аромат може да я 
направи по-апетитна и с приятен 
вкус. Производителят трябва да из-
бере точно какъв аромат ще добави 
– натурален, идентично- натурален 
или изкуствен. Един добър пример 
е да се опишат разликите при вани-
лията – най-употребявания аромат 
в наши дни.

Характерният аромат на вани-
лията е определен благодарение 
на откритата през 1874 г. химична 
субстанция в нея – ванилина. Кога-
то е екстракт от шушулките на ва-
нилията, се класифицира като “на-
турална”. Този вид аромати трябва 
обезателно да бъдат получени от 
растения или животни. Ванилията 
се използва обикновено на прах — 
смляна и смесена със захар в съот-
ношение 1 шушулка на 0.5 кг захар.

Заместителят на ванилията се 
нарича ванилин. Той е по-малко 
ароматен, тъй като в естествената 
ванилия освен ванилин се съдър-
жат и редица други природни аро-
матични компоненти - плодовете 
й съдържат около 3% ванилозид, 
който при ферментация се разпада 
на ванилин и ваниол, пиперонал 
и още известно количество аро-
матични вещества в много малки 
количества – анасоново етерично 
масло, канелено масло и др.

“Натурално-идентични” 
аромати

В индустрията с аромати вече се 
научиха да анализират молекулите, 
които са “отговорни” за определен 
аромат. Ако химичната структура 
на определен аромат е известна, е 
възможно с помощта на химични 
инструменти да бъде възпроизве-
дена молекулата и да бъде индус-
триално реализирана в лаборато-
риите.

Когато химичната структура на 

един аромат, наличен в природата, се копира, се получава “натурално иденти-
чен” аромат. Натуралните и натурално-идентичните аромати са неразличими 
по вкус и химична структура. Ванилинът е важен пример за “натурално-иден-
тичен” аромат, който не е изкуствен, защото е естествено наличен в природата 
и човекът е открил начин да го възпроизвежда.

Изкуствени аромати
По време на анализа на молекулите, които съставят определен аромат, уче-

ните са в състояние да модифицират тези молекули като засилят или подобрят 
вкуса. Изкуствените аромати са продукти от синтез, получени чрез химични про-
цеси, както и натурално-идентичните, но за разлика от тях нямат еквиваленти в 
природата, а само възпроизвеждат органолептичните характеристики. Напри-
мер етилванилинът е най-силната форма на ванилията и е три или четири пъти 
по–интензивна от обикновената. Въпреки че пуристите твърдят, че тези арома-
ти имат “изкуствен” вкус, тяхната употреба е разрешена, защото натуралните и 
натурално-идентичните аромати имат значително по-висока цена.
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Фирма “Илчовски-94” ЕООД е с 15-годишен опит в дистрибу-
тирането и производството на консумативи за сладкарство и 
хлебарство. Притежава собствен магазин и склад в гр. Варна на 
ул. “Български орел” 8 и фабрика за производство на сладкарски 
консумативи в гр. Провадия. 

Предимства:
- мобилност
- собствен транспорт
- доставки до всички точки на България - срок до 24 часа

Заповядайте в новооткрития ни магазин  
в гр. София - бул. Братя Бъкстон 31

тел.: 42 111 31, 0885 562 697

Фондан захарен и карамел 
– класически продукт 
с широко приложение

• Нежна, хомогенна, полутвърда, 
 топяща се консистенция
• Блестяща повърхност

Използва се за декориране, тункване, 
овкусяване, слепване на бисквити, 

дребни сладки, торти, рула и др. 

Начин на употреба: Загрейте фондана на водна 
баня до 60-70°С. Разредете фондана с 5 до 15% палмо-
во масло (по възможност по-твърдо). НЕ РАЗРЕЖДАЙ-
ТЕ С ВОДА! Ако решите да оцветявате фондана, боята, 
с която ще оцветявате трябва да е разтворена не във 
вода, а в захарен сироп в съотношение 3:1. Не използ-
вайте маргарин за разреждане на фондана - той също 
съдържа вода! Когато тунквате с фондан - изчакайте 
10-15 мин. и тогава пакетирайте готовото изделие 
или го сложете в хладилник.

Тарталети

лодки  - големи и малки

кръгли тарталети 
- малки, средни и големи
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Илчовски-94 ЕООД
Производство и търговия на сладкарски консумативи

Варна, ул. Български орел 8, тел.:052/636 626, 0885 562 849, 0895 562 893; e-mail: ilchovski2005@abv.bg
София, бул. Братя Бъкстон 31, тел.: 42 111 31, 0885 562 697; e-mail: ilchovski94sofi a@abv.bg 

www.ilchovski94.com

карамел• 
тофи карамел• 
брюле• 
кристалин• 
черен шоколад• 
млечен шоколад• 
бял шоколад• 
тирамису• 
кокос• 
малина• 
киви• 
горски плодове• 
портокал• 
лимонов шоколад• 

Фарситури

карамел• 
брюле• 
шоколад• 
ягода• 
малина• 
киви• 

Топинги

бял течен шоколад• 
кафяв течен шоколад• 
какаов крем• 
карамел• 
кокос• 
мока• 
фъстъчена паста• 

Трайни кремове 
и фъстъчена паста

кафяв• 
млечен• 
карамел• 
натурален• 
бял• 
деликат• 

Кувертюри

карамелизиран кокос• 
фъстъчен крокант• 
шоколадови пръчици• 
коктейлни череши• 
шоколадови декорации• 

Декорации

локум• 
емулгаторна паста “Толикс”• 
сух инстантен крем “Ванил”• 
глюкоза• 
пудра захар• 

Други продукти
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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 родина 
на сладкиша се смятат САЩ, където името идва от тъмния 
цвят. Разбира се съществуват различни версии за произ-
хода му, една от които разказва, че един разсеян готвач 
забравил да сложи набухвател в шоколадовата торта, 
която приготвял, докато друга - предписва авторство-
то 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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Patrick Roger е сред най-известните френски 
майстори-шоколатиери – артист, дизайнер и дър-
зък авангардист, така го определя справочникът 
“Paris Chocolat”. Негови колеги го наричат “полудял 
по шоколада”, гений, който създава нов стил. Изра-
зът “като Patrick Roger” вече е част от професионал-
ния жаргон. Роден е през 1968 г. в малкото градче 
Вендом, на 40 км от Париж. Първата работилница 
за шоколад отваря през 1997 г., а в края на 2008 г. не-
гови бронзови творби са изложени в "Grand Palais 
e al Carrousel” в Лувъра. В пет бутика в Париж се 
предлагат необикновените му пралини с деликат-
ни аромати:  лимон, чай, босилек, мента и много 
други. Неговата артистична кариера започва през 
2000 г., когато създава Harold, статуя на производи-
тел на какао. В същата година той получава и най-
желаното за един занаятчия в Париж звание - Mof, 
(Meilleurs Ouvriers de France Chocolatier). През 2007 
г. справочникът “Gault&Milleau” го определя за най-
добрия парижки шоколатиер. В неговите магазини 
се усеща една магична атмосфера, създадена от 
цветовете и ароматите на изтънчените пралини, 
с ясен иновативен отпечатък, произведени с най-
доброто какао в света и от неговите шоколадови 
скулптури.

За Patrick Roger шоколадът е емоция и съвър-
шенство. 

Емоция, защото носи вкуса на неговото детство, 
на топлите кифлички с шоколад, които баща му 
пече всеки ден, или на шоколада, намазан на фи-
лийка хляб. Именно от тези спомени черпи своето 
вдъхновение, което го кара да пътува, да открива 
далечните земи на страните-производители на ка-
као и да селекционира най-добрите сортове. 

Съвършенство, защото взискателният майстор 
повече от 20 години упражнява своя занаят като 
предизвикателство на фантазията в непрекъснато 
търсене на равновесието: вкусът и ароматът трябва 
да бъдат в перфектното съчетание.

Резултатът от това усъвършенстване е възмож-
ността да предложи на своите клиенти една изклю-
чителна колекция от повече от 40 оригинални шо-
коладови пралини, които доставят удоволствие на 
сетивата. 

Ако попаднете в Париж, можете да посетите не-
говите бутици на следните адреси: 

Rue de Rennes 91, Boulevard Saint-Germain 108, 
Avenue Victor Hugo 45, Rue Faubourg St Honoré 199, 
www.patrickroger.com

Авангардистът в 
шоколатиерството



Като член на the Dutch Royal Cosun Group, 
Унифайн представлява един от водещите евро-
пейски специалисти в областа на хранителните 
съставки. 

Унифайн е гаранция за висококачествени 
продукти за производство на сладкарски изде-
лия, десерти и специалитети от сладолед, ком-
бинирани с иновативни концепции, налагащи 
нови тенденции. Тяхната компетентност се ос-
новава на богат опит, на работа в световен ма-
щаб и на иновативния им начин на мислене.

Унифайн притежава многобройни между-
народни производствени цехове и мрежа от 
офиси из цяла Европа. Това ú позволява да е в 
течение с всички най-нови международни тен-
денции, които използва при създаването и раз-
витието на нови продукти.

Фирма "ТОРНАДО ТРИП" ООД е създадена през 
1995 г. Започва дейността си с продажба на сметана 
за сладкарското производство. С годините разширява 
асортиментите си, предлага захарни украси, оцветите-
ли, подобрители, мусове, кремове, топинг, аксесоари 
за сладкарство и други.

От 2000 г. фирмата започва производство на подо-
брител за пандишпанови теста, бакпулвер и суха сме-
тана. Производството се извършва в собствена база и 
е въведена системата HACCP.

От създаването си до днес фирмата работи и се 
развива в сферата на сладкарството. Има цели и амби-
ции да разширява асортимента и да инвестира в нови 
производства.

Основни принципи на фирмата са коректността, 
точността, взаимното уважение и лоялността към кли-
ентите и доставчиците.

Нашата философия е основана на убедеността ни, 
че трябва да надминем очакванията на нашите кли-
енти. Затова, чрез постоянно усъвършенстване на на-
шите продукти, ние винаги сме готови да посрещнем 
нарастващите изисквания на клиентите. Затова, раз-
бирайки нуждите на нашите клиенти и водейки посто-
янен диалог с тях, ние сме в позиция да гарантираме 
изпълнението на критериите им, а именно: да предла-
гаме високо качество.

Нашата стратегия:
- Индивидуален подход
- Технологично развитие
- Разширяване на производствените възможности
- Партньорска работа

ТОРНАДО ТРИП ООД
гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 104А
тел.: 032/68 24 42, моб.: 0888 80 90 20
e-mail: offi  ce@tornado-trip.com
www.tornado-trip.com




