






Х
Л

ЕБ
А

РС
ТВ

О

BAKERY2

с актуалните новини в сладкарството, 
хлебарството и мелничарството 

3/2010 (година II, брой 10)

Издател: “Арте бянко” ЕООД
Студио за реклама и печат
Йорданка Найденова
1797 София, п.к. 41, тел: 0884 673 836
e-mail: artebianco@abv.bg

Редакционен екип:
Консултанти:
“Наука и технологии” проф. Фани Рибарова, дб
“Хлебарство”  д-р инж. Магдалина Гаджева
“Сладкарство” Надежда Костадинова
“Шоколад” инж. Величко Тодоров
Редактори  Мария Найденова, Нина Спасова  
Дизайн и предпечат:   Емил Петров, “Бетапринт” СД
 e-mail: betaprint@onlinedirect.bg
 (за изпращане на рекламни материали)
Печат:  А+А+4
Правен консултант  Гинка Желязкова
Финасов консултант Емилия Кошаревска 

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

Magazine “Coff ee pause”
Latest news for confectionary, bakery and millery
Publisher: L’arte bianco
Iordanka Naidenova
1797 Sofi a, Bulgaria, P.O.Box 41
tel: 359 884 673 836, e-mail: artebianco@abv.bg
Editorial staff :
Chief experts: 
“Science & Technology” Prof. Fanny Ribarova, PhD
“Bakery”  Dr.Eng. Magdalina Gadjeva
“Confectionary”  Nadejda Kostadinova
“Chocolate” Eng. Velichko Todorov
Editors Maria Naidenova, Nina Spasova 
Designe&Pre-press Emil Petrov, Betaprint Co

e-mail: betaprint@onlinedirect.bg
(for dispatch advertising matterials)

Print House A+A+4 Co.
Magazine “Coff ee pause” is distributed free-of-charge to  
qualifi ed readers with managerial responsibilities in the bakery, 
confectionary, chocolate industry and millery.

Съдържание

Приложение на лецитините при• 
 производството на хлебни изделия 
 и фини печива   4

БЕЛЛА подарява 280 домакински уреда  • 5
Специализирана литература • 6
Гофрети 1• 2
Торта “Ябълков цвят” 1• 3
Производство на с• метана 14
Време е за сладолед! 1• 6
Параметри за производство   • 
на сладолед      17
Гранита с бадеми 1• 8
Използване и предимства на • 

 млечни продукти  “Elle&Vire” 19



3



Х
Л

ЕБ
А

РС
ТВ

О

BAKERY4

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 изделията 
с мая (хляб, питки , франзели и др.) е свързано главно с ретрог-
радацията на нишестето. От години този негативен процес се 
е решавал чрез изполването на моно- и диглицеридите, които 
чрез образуването на комплекси с амилозата, явявяща се фрак-
ция 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-



5

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 

150 кафе машини, 100 пасатора и 30 готварски печки ще раз-
даде БЕЛЛА в рамките на най-новата си национална промоция 
„Време е за баница. И за още много награди”. От 12 април до 6 
юни всяка промоционална опаковка на фини точени кори BELLA 
ще съдържа скреч карта. Всеки участник може да разбере вед-
нага дали печели пасатор или кафе машина, като изтрие скреч 
покритието на картата и открие печелившия символ под него. 

На част от картите вместо символ на пасатор или кафе ма-
шина, ще бъде изписана една от думите „точени”, „кори” и „БЕЛ-
ЛА”. Късметлиите, които ги съберат, печелят една от 30-те голе-

ми награди – готварска печка. 
„Подбрахме наградите на база тяхната функционалност, като 

едновременно с това направихме проучване, което показа, че 
българските домакинства посочват като най-желани покупки за 
2010 г. печка, пасатор и кафе машина. Това са били и най-мечта-
ните, но неосъществени поради кризата придобивки за 2009 г.”, 
посочва бранд мениджърът на БЕЛЛА – Иван Стоев.

Пълните правила на промоцията и всички спечелили ще бъ-
дат обявени на сайта www.bella.bg. 

БЕЛЛА подарява 280 домакински уреда 
Стартира национална промоция „Време е за баница. И за още много награди”

София е един от шестте български града, спечелили детска 
площадка по време на първия етап от конкурса, реализиран от 
хранителния холдинг „Белла България”.  „Повече сигурни места 
за щастливи игри” е дългосрочна национална социално-отго-
ворна инициатива на „Белла България” за изграждане на нови 

детски площадки в големите градове на страната. Те се строят 
в градове с население до и над 100 хиляди жители (по три във 
всяка от двете групи годишно). Родителите решават кои са пече-
лившите населени места. Това става чрез гласуване на специал-
но създадения сайт www.mestazaigra.bg. 

Спечелете детска площадка от „Белла България” до вашия дом
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ПРОДАВА СЕ ЧИСТО НОВ ШОК ФРИЗЕР, модел "Мистрал" на холандската фирма КОМА (www.koma.com). Съчетание на 
ултрамодерна технология за възможно най-бързо охлаждане/замразяване и енергоспестяваща система. Лесен за почистване 
и изцяло съобразен с всички HACCP изисквания. Различни режими на програмиране в зависимост от нуждите. Подходящ за 
всякакви продукти. Може да се използва от полу-индустриални хлебоприозводители, хотели, ресторанти и кетеринг фирми. 
Техническа информация: Вместимост: две колички (50x60x160cm), температурен режим: -35°С/+15°С, захранване: 415V-3 фазен-
50Hz. Необходимо пространство за вграждане: височина 2400 мм, ширина 1660 мм, дълбочина 1360 мм. Цена 23 000 EURO.

За повече информация: 0888 800 655

Специализирана литература

Специализирана литература

• СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС (организиране и функцио-
ниране на сладкарската работилница) – формат А4, 446 стр. -  цена 
44.70 лв. с ДДС

• СЛАДКАРСТВО – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ШОКОЛАДЪТ – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕ – формат А5 – 

цена 9 лв. с ДДС
• РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ 

ИЗДЕЛИЯ (суровини, рецептури, технологии) – формат А5, 256 
стр. – цена 18 лв. с ДДС

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

КУЛИНАРЕН РЕЧНИК 
НА 6 ЕЗИКА 
– български, немски, френ-
ски, английски, италиански, 
испански – формат А5, 288 
стр., цена 23 лв. с ДДС.

КЕТЕРИНГЪТ – ОРГАНИЗИРА-
НЕ И УПРАВЛЕНИЕ (планиране 
и организиране, оборудване и 
инструменти, меню, изгражда-
не на имидж, ценообразуване 
и др.) – формат А4, 248 стр., 
цена 23,90 лв. с ДДС.

PAZZI PER CIOCCOLATO – 
луксозно издание с твърди кори-
ци (на италиански език) - 112 стр. 
с изпитани рецепти за напитки с 
шоколад, торти, дребни сладки, 
десерти, бонбони – 45 лв. с ДДС

АРЕН РЕЧНИК

МОИТЕ ТАЙНИ ЗА МАКАРОН 
луксозно издание с твърди корици 
(на френски език) - 80 стр. с изпи-
тани рецепти за френски макарон 
от Стефан Гласиер – формат 20/23, 
цена 50 лв. с ДДС.

НАРЪЧНИК ЗА 
СЛАДОЛЕДОПРОИЗВОДСТВО 
структура на сладоледа, суровини, 
технологични процеси, рецепти - 
116 стр. – формат 11/16, цена 16,80 
лв. с ДДС.

Н
С
с
т
1
л

На11и 12 май в централата на Пуратос България ще се проведе 
семинар на тема: “Цялостни решения за трайност и свежест на 

пакетирани сладкарски продукти”  с лектори от Белгия. 
За записвания желаещите могат да се обадят на тел: 0888 77 17 18



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

* Тави, форми, мре-
жи и ленти за печене на 
всички видове хляб и 
сладкиши. Ролкови но-
сачи за печене, специ-
ализирани машини за 
миене – от фирма SASA

Фирмата разширява кръга от предлагани апарати и оборудване, с 
цел обхващане на целия цикъл на преработка на зърното.

От:
· Пълен анализ на параметрите на зърно и брашно с апаратите на CHOPIN Technologies

До:
· Широка гама резачки за хляб: ръчни, автома-

тични, за дома, за малката фурна и за големия хле-
бозавод. Надеждни и здрави, с много екстри, оси-
гуряващи рандеман и високо ниво на сигурност и 
хигиена – на фирма JAC

Alveographe Mixolab Infraneo



Х
Л

ЕБ
А

РС
ТВ

О

BAKERY8

Знаменателни етапи 
за историята на IREKS 

1856: Компанията е основана от май-
стора-хлебар и пивовар Йоан Петър Рюк-
дешел в Кулмбах. Името на IREKS идва от 
първите букви на съществуващата и днес 
семейна фирма – Johann Ruckdeschel et 
Söhne, Kulmbach. 

1900: Разработването на първия по-
добрител за хляб в света на основа мал-
цово брашно: MILLIOSE.

1930: Производството на първия съв-
ременен подкисляващ компонент: IREKS 
– ГОТОВА ЗАКВАСКА.

1980-те и до днес: Продължително 
развитие на меджународен бизнес за по-
добрители и миксове.

Факти и цифри
IREKS е водещ международен произ-

водител на подобрители и миксове за 
хлебопроизводството, а технологичната 
помощ, която оказва, е известна и търсе-
на сред хлебопроизводители и пивовари 
от цял свят. 

Основни бизнес-области: подобри-
тели и миксове за хляб, хлебни изделия 
и сладкарство, малц за бира, суровини 
за производство на мек сладолед и тър-
говия в областта на селското стопан-
ство. Хлебопекарите в повече от 70 дър-
жави използват качествените продукти 
на IREKS. Повече от 1800 души работят в 
групата на IREKS. Оборотът е около 300 
милиона евро.

 Продуктите на IREKS: 
- Подобрители за хляб и хлебни изделия 
- Миксове за традиционни, интерна-

ционални видове хляб и хлебни изделия 
- Продукти за сладкарството с въз-

можност за многообразен избор за гото-
вите изделия 

- Закваски от собствено поизводство 
- Малцови екстракти в течна и прахо-

образна форма
- Функционални миксове с цел подпо-

магане здравословното хранене 
- Органични продукти със сертифици-

рано качество 
- Идеи за снак продукти
- Кетърингови продукти за хотели, рес-

торанти и кетърингови компании 
- Кашер продукти, произведени под 

стриктни указания, съобразно еврейски-
те религиозни изисквания.

- Продукти за специални хранителни 
цели, например заболявания от колит 
или диабет. 

IREKS инвестира в качество
IREKS произвежда качествени продук-

ти. Принципът и философията на компа-
нията IREKS за качествени продукти се 
прилага в новата производствена линия 
за подобрители и миксове в Кулмбах. 

Суровините не се дозират чрез доза-
тори, а директно в контейнери, където 
се смесват и съхраняват. Технологичните 
процеси са напълно автоматизирани и 
компютризирани.

Всички части, които имат директен 
допир с продукта, могат да се разглобя-
ват до модули и да бъдат почистени.

Всички доставки на суровини и пар-
тиди на продукти се записват и могат да 
бъдат проследени по всяко време.   

Надеждност и хигиена на продукта 
на фармацевтично ниво - така IREKS се 
грижат за своите настоящи и бъдещи 
клиенти.

Качеството на продукта се базира 
на качеството на суровината

Целите за качество и безопасност на 
суровините са от изключително важно 
значение, заложени в политиката и упра-
влението на фирмата, отнасяйки се съот-
ветно до продукцията и клиентите.

Един от начините за постигане на 
тези цели е чрез систематичен контрол 
на качество. Специалното място за това 
е лабораторията, в която се правят фи-
зико-химични, микробиологични и тех-
нологични анализи на всички суровини 
и готова продукция. За не повече от ми-
нута, суровините се проверяват за тежки 
метали и остатъци от пестициди - до 1 г 
токсични вещества в 1 милион тона су-
ровини. По този начин е създадена въз-
можност за селектиране на суровини и 
използване на натурални продукти с най-
високо качество и чистота.

ISO 9001, IFS и HACCP
От 1995 г. IREKS е сертифицирана по 

ISO 9001, а от 2004 г. по IFS (International 
Food Standard).

инвестира в качество
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постоянно обучение на клиентите си, в 
собствените си демонстрационни цен-
трове.

Първокласно обслужване в демонс-
трационните центрове получават парт-
ньорите на IREKS в много държави, чрез 
организиране на практически семинари, 
водени от добри експерти. Чрез разра-
ботването на рецепти, клиентите получа-
ват нови идеи за атрактивни и печелив-
ши продукти и асортименти - типични за 
страната или продукт с интернационален 
привкус. 

С професионална рекламна подкрепа 
и рекламни кампании IREKS допринася за 
успешни продажби на хлебните изделия 
на клиентите си.

Специализираната литература „Светът 
на хлебопроизводството”, „IREKS-АБВ” или 
„Технически наръчник за хлебопроизво-
ди теля” са лесно-достъпни за всички кли-
енти.

ТЕХРА ЕООД е предствавител на 
фирма IREKS в България. Много от 
българските хлебопроизводители добре 
познават многообразието от миксове за 
специални хлебни изделия, подобрители 
за хляб, малцови брашна с различен цвят, 
малцов екстракт, течни и прахообразни 

Следователно, пълният процес от про-
из водството до обработката и дистрибу-
цията на продуктите, се контролира от 
сис темата за управление на качеството.

През 1996 г. идеята на HACCP допри-
несе за подобряване ефективността на 
производството на подобрители и мик-
сове за хлебопроизводството. Методът 
„Система за анализ на опасностите и 
контрол на критичните точки” обхваща 
всички мерки за систематично и рисково 
осъзнат контрол на качеството по време 
на всички етапи на производството. 

Използвайки всичко това като осно-
ва, IREKS постоянно подобрява и развива 
по-нататъшните стандарти за качество в 
интерес на клиентите си.

Засилено обслужване на клиента 
В обслужващата сфера интернацио-

налният екип на IREKS обхваща високо-
компетентни експерти сладкари и хлеба-
ри, които много добре познават занаята 
на хлебопроизводителя. Те са идеалните 
партньори, към които трябва да се обър-
не всеки клиент, когато има нужда от тех-
нологична помощ, решение на проблем, 
нови идеи за продукти.

С цел по-добро запознаване с най-
новите пазарни развития, IREKS прави 

пшенични и ръжени закваски.
Продуктите на IREKS са гаранция 

за високо качество на хлебни и слад-
карски изделия.
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Гофретите са вид сладки бисквити хрупкави отвън и меки 
отвътре, двойно изпечени между две релефни метални плоско-
сти, свързани с панти и дървена дръжка, които им придават 
отличителния вид като решетка. Те са особено популярни в 
Белгия, Франция, Германия. В Холандия ги наричат “wafel”, а в 
Англия и САЩ -  “waffl  e” или “waff el”. На същия принцип се произ-
веждат и вафлените конуси за сладолед.  Те са близък роднина 
на палачинките. 

Предполага се, че произходът на гофретите може да се отне-
се към Антична Гърция, където те се идентифицират с вафлите, 
наречени Obleios. През средновековието готвачите често при-
готвяли сладкиши наричани “gaufre”, което на старофренски оз-
начава “пчелна пита” и са били консумирани със сирене и мед.

Гофретите се приготвяли и се раздавали като пожелание за 
здраве и късмет, обикновено за празниците Сретение и Сирни 
Заговезни, последния ден преди Великия пост. По-късно пре-
селници, пребиваващи за кратко в Холандия, преди да се насо-
чат към американските колонии, се научават как се приготвят 
и след това ги разпространяват и в Америка под името“waffl  e”. 
Според Monticello Historical Society, след своето посланичество 
във Франция (1784-1789), Томас Джеферсън донася със себе си 
в САЩ и гофретници. 

Както вече споменахме, в Средновековна Европа гофрети-
те се приготвяли във връзка с църковни празници и на търго-
вците се разрешавало да ги продават навън около църквите. 
Конкуренцията пред църквите обаче била толкова голяма, че 
понякога се стигало и до насилие и кралят на Франция Шарл IX 
трябвало да наложи разпоредба продавачите да се намират на 
разстояние най-малко 4 м един от друг. 

Гофрети

Скандинавски гофрети
Тези изделия са популярни във всички скандинавски страни, 

но преди всичко в Швеция и то във формата на сърце. По стара 
традиция те са задължителни 
за празника Благовещение. Ре-
цептите са подобни като за ос-
таналите видове. Консумират 
се предимно сладки - с разбита 
сметана и конфитюр от ягоди, 
малини или горски плодове. В 
Норвегия са популярни гофре-
тите с кафяво (brown cheese) 
сирене. Във Финландия пък 
тези вафли често се поръсват 
с чубрица. 

Вафли в стил 
“Хонг Конг”
Наричат ги още “мре-

жести торти” или “мрежести 
бисквити” и се продават от 
улични търговци, като се 
консумират топли на място. 
Тези гофрети са подобни на 
традиционните, но са основ-
но по-големи и кръгли (разделени на четири триъгълника). 
Обикновено се намазват с масло или фъстъчено масло, поръс-
ват се със захар, сгъват се на две и така се консумират. Сместа за 
тези вафли е сладка, защото в нея се добавя захар. 

Американски вафли
Тестото за американ-

ските вафли се замесва с 
бакпулвер, вместо с мая. Те 
обикновено се сервират на 
закуска, гарнирани с мас-
ло и различни сиропи, но 
също могат да се поднасят 
с пържено пиле и т.н. В за-
веденията се сервират като 
десерти, най-често в компа-
нията на сладолед, разтопен 
шоколад и бадеми. Сместа 
за амеркианските гофрети 
е по-плътна, а готовите вафли са по-тънки от белгийските.

Видове гофрети и вафли
Белгийските вафли имат две разновидности. Тези от райо-

на на Брюксел са винаги правоъгълни и тестото се приготвя от 
мляко, вода, масло, яйца, брашно, захар, мая и билки. Вафлите 
от района на Лиеж са с разнообразни форми и тестото за тях се 
приготвя от брашно, няколко яйца, олио, мая и бира. Гофретите 
могат да бъдат сервирани със сладък или солен пълнеж.  Въпре-
ки името си "Брюкселски вафли", те са изобретени в Гент през 
1839 г. В Америка за първи път се предлагат от ресторантьо-
ра Maurice Vermersch, който ги представя под името "Bel-Gem 
Waffl  es" на Световния панаир в Ню Йорк през 1964 г.

Съществуват различни варианти гофретници – във формата 
на сърце, цвете, кръг, ромб и много други. В Белгия те са особе-
но популярни за празника на Свети Мартин (11 ноември). Под-
насят се със сиропи, сметана, сладко, плодове, орехи, лешници, 
бадеми, шоколад, масло, а също така могат да бъдат и солени с 
риба, сирене, месо.
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Необходими материали
6” тарелка
8” тарелка
Скрити колони
Кутер ябълков цвят
Кутер за листа
Инструмент за моделиране
Жълти тичинки
Тел за изработка на цветя
Лента за събиране на клонката
Захарно тесто за обличане на торти
Захарно тесто за моделиране на цветя
Айсинг
Накрайник №2 за контурите на цветята и точки
Бои за оцветяване SQ5301 – зелена,  SQ5304 – жълта и 

SQ5319 – розова
Декориране
Пригответе предварително клонката разцъфнал ябълков 

цвят, като използвате кутерите, инструмента за моделиране, 
телта и лентите за изработка на цветя. Покрийте тортата със за-
харно тесто за обличане на торти. Като използвате накрайник 
№2, очертайте с айсинг ябълкови цветчета, след което с четка 
изтеглете айсинга от края към центъра на ябълковия цвят – по 
този начин запълвате ябълковия цвят. Направете върху всич-
ките етажи ябълкови цветове. Повторете контурите отново с 
накрайник №2 и сложете тичинките в центъра на цветчетата. С 
помощта на тарелките и скритите колони съберете тортата, като 
поставяте етажите един върху друг. Поставете предварително 
подготвената клонка ябълков цвят. 

Торта “Ябълков цвят”

Надежда Костадинова

Необходими продукти: 500 г брашно, 7 г суха мая, 4 средни 
яйца, прясно мляко, 250 г масло, ванилия, щипка сол. 

Начин на приготвяне: В част от топлото мляко разтворете 
маята и оставете за известно време да набъбне. През това вре-
ме разтопете масло, без да кипва. Отделете жълтъците и белтъ-
ците (разбийте ги на сняг). В по-голяма купа изсипете брашното, 
ванилията и солта, направете кладенче в средата и добавете 
разтворената мая, разтопеното масло и разбитите жълтъци. 
Разбъркайте и добавете млякото. Получената смес не трябва 
да бъде много гъста. Внимателно добавете и разбитите на сняг 
белтъци. Оставете сместа малко да престои на стайна темпера-
тура, докато удвои обема си. Намаслете повърхностите на го-
фретника и изсипете част от сместа.

... И не забравяйте, че брюкселските вафли винаги са право-
ъгълни!

Белгийски вафли

Stroopwafels
Това се са тънки вафли с пълнеж. За първи път са направе-

ни в Гауда в Холандия през 18-ти или 19-ти век. Тестената смес 
се приготвя от брашно, масло, кафява захар, мая, мляко и яйца. 
След като се изпекат (в кръгла неголяма форма) те се слепват по 
две с пълнеж от сироп, кафява захар, масло и канела. Този вид 
вафли са много популярни в Белгия и Холандия и се продават 
опаковани в супермаркетите.
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Производство и приложение 
на сметаната

Сметаната е един от основните продукти в сладкарското про-
изодство и е основна суровина за мус, семифредо, ганаш, деко-
рации, заливки. Днес, благодарение на изследвания от различни 
фирми, се превръща в продукт с нови технологични качества и 
значително улеснява за занаятчийското производство.

Етапи на производство
Центрофугиране 
Сметаната, която се предлага в търговската мрежа е произ-

ведена основно чрез центрофугиране на прясно мляко. Този 
процес включва отделянето на  фракцията от мазнина, съдър-
жаща се в млякото чрез механичен метод, т.е. чрез силно цетро-
фугиране. Използвайки този метод, не е необходимо продуктът 
да се подлага на продължителна термична обработка, за да се 
подобри качеството и органолептичните характеристики.

Другият метод е за производство на т.нар. “кисела смета-
на” – необходими са около 10-12 часа за протичане на проце-
са.  Млечните бактерии, ферментирайки частично в лактоза и 
транс формирайки се в млечна киселина, провокират понижа-
ването на pH и леко повишаване на бактериите, освен, че про-
менят вкуса и цвета. Тази сметана е по-податлива на влиянието 
на светлина, въздух и топлина.

Хомогенизация
Сметаната е концентрат от водно-маслена емулсия, която се 

получава от: липидната фракция съдържаща се в млякото и во-
дата. Мазнината в сметаната е представена под формата на сфе-
рични топченца с диаметър няколко хилядни от милиметъра 
и всяка сферичка е обвита с мембрана от протеини, фосфоли-
пиди, моно-, ди- и триглицериди. Тази мембрана, благодарение 
на своите физико – химични  качества, има за цел да поддържа 
поне първоначално сферичките в емулсията. Сферичките имат 
по-малка плътност, по-леки са и постепенно се изкачват на по-
върхността. За предотвратяване на това явление, което настъп-
ва твърде бързо, се използва хомогенизатор, който редуцира 
чувствително големината на сферичките на мазнината, но това 
не е достатъчно, за да се получи стабилен продукт за по-дълго 
време. С добавянето на много малка доза емулгатор и натурал-
ни стабилизатори се постига стабилен и функционален продукт 
за по-продължително време.

Технологична обработка
Тя варира според използваната технология, която определя 

и трайността на продукта.  Най-използваните сметани в слад-
карството са пастьоризираната прясна и UHT (ултра висока 
температура). Ако се използва сметана, получена чрез центро-
фугиране на прясно мляко, разликите в органолептичните ха-
рактеристики между пасторизираната сметана и UHT са незна-
чителни, доколкото може да варира количеството на мазнини, 
протеини и лактоза. Сметаната с пресен произход с обработка 
пастьоризация има средна масленост около 35-36%. Тя е по-
деликатна и има по-малък срок на трайност - около 10-12 дни 
от опаковането. Сметаната, обработена с UHT технология има 
по-голяма трайност - от 90-120 дни, не съдържа никакви бак-
терии, по-сигурна, с по-постоянно качество, по-лесна за доста-
вяне и гъвкава за използване. Освен това сметаната UHT, бла-
годарение на специфичната обработка, на която е подложена, 
има по-постоянна структура, и веднъж разбита има по-голяма 
стабилност на обема. Прясната пастьоризирана сметана, обаче 
има по-приятен вкус.

Приложение на сметаната
Сметана със съдържание на мазнини 30% е предназначена 

за готварството. Тази със съдържание между 30-40% е за слад-
карството и е подходяща за разбиване. Сметана с 35% масле-
ност е термостабилна и с нея се постига добра  хомогенизация. 
Нормално е пастьоризираната прясна сметана да бъде по нес-
табилна, по-деликатна за работа  и с по-добро качество.  

Сметаните могат да имат различни технологични и органо-
лептични характеристи, според ноу-хауто на производителя. От 
гледна точка на приложението, средното съдържание на маз-
нини в една сметана, влияе върху структурата и вкуса на край-
ния продукт. Увеличавайки масленото съдържание, се получава 
сметана с по-добра структура, по- лесна за разбиване и с по-до-
бър вкус.

Един пример: За да се произведе един плодов мус, е препо-
ръчително да се използва сметана с по-ниско маслено съдър-
жание (32-35%), за да може да изпъкне вкуса на плодовете. За 
декорация на торта е препоръчителна сметана с масленост 35-
38%, която гарантира по-голям обем и трайност.



Една легенда се завръща...
на безкомпромисна цена
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Структура на сладоледа
Сладоледът представлява стабилна система от въздух, твър-

да и течна фаза. Тази система се нарича трифазна. Течната и 
твърдата фаза от своя страна съдържат различни компоненти.

Твърдата фаза (предимно ледени кристали, тъй като сладо-
ледът съдържа приблизително 60% вода) представлява твърди 
мастни частици, неразтворими соли, захари (лактоза), колоид-
ни частици на млечни протеини и стабилизатори. В случаите, 
когато сладоледът е шоколадов, твърдата фаза съдържа и не-
разтворими частици от какаото. Всички твърди частици са об-
градени от дисперсна течна среда. Въздушите мехурчета също 
са диспергирани в течната среда.

Дори и при много ниски температури течната фаза съдържа 
незамръзнал воден разтвор на захариди, соли и разтворими ве-
щества от какаото (дори при -23С около 10% от водата е в течна 
фаза). Контактната повърхност между въздушните мехурчета и 
водната фаза е покрита от деликатен аморфен слой, съставен от 
маслени глобули и казеинатни мицели. Тази много сложна сис-
тема до голяма степен определя структурата и органолептич-
ните качества на крайния продукт. Много често срещащите се 
дефекти и проблеми на сладоледопроизводството са по съще-
ство проблеми със структурата: грубост на ледените кристали, 
едри песъчливи частици, лактозни кристали, хомогенизиране 
на маслото, пренасищане с въздух, недобре балансирано коли-
чество на сухото вещество.

Вариантите в използваните формули за производство на 
сладоледена смес могат да бъдат много разнообразни, но про-
центното съотношение на отделните съставки се движи в след-
ните граници:

• Мазнини 2.5 – 14.0%
• Безмаслени млечни сухи в-ва 7.0 – 12.0%
• Захар 10.0 – 16.0%
• Стабилизатор 0.2 – 0.5%
• Емулгатор 0.5 – 1.0%
• Пълнители 1.0 – 3.0%
• Вода 60.0 – 78.0%
Успешното производство на сладолед се базира на избора 

на качествени суровини, обработени при добре установени тех-
нологични режими. С изключение на някои фруктови сладоле-
ди повечето замразени десерти са типично млечни продукти.

Основните суровини, които се използват при производ-
ството на сладолед са:

- сух безмаслен млечен остатък – източници са прясно 
обезмаслено мляко, обезмаслено кондензирано мляко, сухо 
пълномаслено мляко, обезмаслено сухо мляко, суроватъчни 
субстанции;

- подсладители – най-често се използват захар или смес от 
захароза и глюкоза (течна или кристална), но в последните го-
дини все повече се използват т.нар. царевични подсладители;

- мазнини – типът на използваната мазнина влияе върху ка-
чеството на крайния продукт, източници могат да бъдат прясно 
мляко, сухо пълномаслено мляко, сметана, суха сметана и др.;

- стабилизатори – те са натурални или химически моди-
фицирани вещества и всички (с изключение на желатина) са от 
растителен произход. Повечето стабилизатори са т.нар. хидро-
колоиди, които притежават способността да образуват гел във 
водна среда.

- емулгатори – представляват молекули, които притежават 
хидрофилни и хидрофобни участъци. Тези молекули имат свой-
ството да увеличават контактната повърхност на маслената и 

водната фаза и да намаляват контактното напрежение между 
двете фази;

- казеинати, сухи лактозни продукти и минерани соли – 
всички те подобряват структурата на сладоледа;

- какаови продукти – шоколадовият вкус на сладоледа може 
да бъде постигнат от нискомаслено какао на прах (10-12%), ви-
сокомаслено какао на прах (20-24%) или какаова маса (позната 
още какао ликер, съдържаща 55% какаово масло);

- аромати, есенции, плодови и други видове пълнежи, оцве-
тители – тази група съставки включва изключително много-
образие от продукти, чието предназначение е да придадат за-
вършен вкусов и визуален вид на готовия сладолед.

Сладоледите на водна основа, близалките и шербетите не 
изискват пастьоризация. Тя се препоръчва, ако водните сладо-
леди освен захар и вода, съдържат сухи млечни съставки, про-
теинови екстракти и особено мазнини.

Най-общо структурата на замразените десерти се определя 
от пяна, произведена от емулсия на масло във вода по време на 
процеса на замразяване. Това е частично аглимерирана емул-
сия, обграждаща въздушните мехурчета, отделяща капчиците 
мазнина със слой от протеини, емулгатори и стабилизатори и 
формираща една стабилна система в замразено състояние.

При производството на сорбет основната суровина е само 
захар или някакъв друг подсладител, докато шербетът съдържа 
допълнително мазнини и   понякога млечни сухи добавки.

инж. Петър Пенчев

Време е за сладолед!

Повече информация от-
носно производството 
на сладолед – структу-
ра, суровини, техноло-
гични процеси, методи 
за изследване на мас-
леност, сухо вещество, 
набухване, рецепти 
можете да намерите в 
“Наръчник за сладоле-
допроизводство”.
Поръчайте на телефо-
на на сп. “Кафе пауза...” 
– 0884 673 836
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Технологична инструкция за купажиране на 
сладоледена течна смес (база за овкусяване):
• В пастъоризатора се изсипват 21 л мляко и 0,5 л топла вода.
• Когато термометърът на пастьоризатора показва 35°С, се изсип-

ва постепенно 5 кг течна животинска сметана. Пастьоризаторът 
не се спира по време на изсипването.

• В дълбок съд се смесват на сухо 5 кг захар и 1 кг сухо обезмасле-
но мляко (1,5% масленост).

• Горната смес се изсипва в пастьоризатора постепенно. Термо-
метърът на пастьоризатора трябва да показва минимум 35°С и 
максимум 40°С.

• В дълбок съд се смесват на сухо 1 кг захар  и 340 г емулгатор/
стабилизатор ”Ремко 551”.

• Сместа се изсипва в пастьоризатора постепенно. Термометърът 
на пастьоризатора трябва да показва минимум 50°С и максимум 
60°С. 

• Пастьоризира се до 85°С и след това се охлажда до 4°С. 
• Охладеният течен сладолед се прехвърля във вана за зреене, 

където престоява при температура от 4°С за не по-малко от 6 
часа и не повече от 24 часа.

Технологична инструкция за фризероване на сладоледена течна смес до сладолед:

Технологична инструкция за купажиране на 
сладоледена течна смес тип “ШОКОЛАД”:
• В пастьоризатора се изсипват 21 л мляко и 1 л  топла вода.
• Когато термометърът на пастьоризатора показва 35°С, се изсип-

ва постепенно 5 кг течна животинска сметана. Пастьоризаторът 
не се спира по време на изсипването.

• В дълбок  съд се смесват на сухо 5 кг захар ,1 кг сухо обезмасле-
но мляко (1,5% масленост) и 700 г шоколадова композиция.

• Сместа се изсипва в пастьоризатора постепенно. Термометърът 
на пастьоризатора трябва да показва минимум 35°С и максимум 
40°С. 

• В дълбок съд се смесват на сухо 1 кг захар и 340 г емулгатор/
стабилизатор ”Ремко 551”.

• Сместа се изсипва в пастьоризатора постепенно. Термометърът 
на пастьоризатора трябва да показва минимум 50°С и и макси-
мум 60°С. 

• Пастьоризира се до 85°С и след това се охлажда до 4°С.
• Охладеният течен сладолед се прехвърля във вана за зреене, 

където престоява при температура от 4°С за не по-малко от 6 
часа и не повече от 24 часа.

Параметри за производство на сладолед     
• Захарност - 18%, масленост - 10%, сухо вещество - 38%

• От ваната за зреене в дълбок съд се отливат 2,5 л течен сладо-
лед при температура 4°С, добавят се ароматите или другите 
овкусители и се разбъркват добре с дълга бъркалка.

• Овкусеният течен сладолед се изсипва във фризера. Пуска се 
машината на режим ”източване” за 10 секунди, след което се 
пуска режим “фризероване”. Сладоледът се източва при темпе-
ратура максимум -5°С и при  минимум -5,5°С. 

• Готовият сладолед се закалява в камера при температура от 
-30°С до -45°С.
 Внимание:
Спазването на последователностна и пропорциите са важни 

и гарантират получаването на продукт с параметри, съобразени 
със стандартите за сладолед!

Материалите са предоставени от фирма “Ремко България” 



СЛ
А

Д
КА

РС
ТВ

О

CONFECTIONARY18

Сицилианска гранита или само гранита е типична разхлаж-
даща напитка, както е видно от името, за Сицилия. Базовата ре-
цепта се състои от вода, захар и лимон (гранита с лимон). Тук 
оригиналният лимонов вкус вече се конкурира с гранита с ба-
деми, която вероятно се е родила в областта Сиракуза, придру-
жена често и с шоколад. Гранита с кафе и ягоди е един специа-
литет от Месина, която се сервира с прясно разбита сметана. В 
Катания най-популярни са гранита с шам-фъстък (пистакьо) и 
гранита с бадеми, върху която се капва горещо кафе и се овку-
сява с различни плодове -  черни черници, праскови, ягоди, 
мандарини, ананас.  Сервира се в прозрачни стъклени чаши, 
придружена със сладкиши. Може да се консумира през целия 
ден, но обикновено се сервира след вечеря. 

През Средновековието в Месина е имало професия, нарече-
на Nevarolu, човек, чиято задача била да поддържа на разнопо-
ложение , който богаташите консумирали през лятото с лимон. 
Именно така се ражда гранитата с лимон.

Сицилия е включена в списъка на италианските традицион-
ни продукти с гранита с черни черници и гранита с бадеми.  

Един идеален разхлаждащ продукт. 
Защо не и за ... закуска?

Продукти за гранита: 1 кг чиста бадемова паста, 600 г за-
хароза, 3 л вода.

Продукти за бриош: 500 г брашно тип 500, 100 мл вода, 50 
г захароза, 85 г жълтъци, 125 г цели яйца, 25 г мая, 80 г зехтин, 
10 г мед.

Начин на приготвяне: Разтворете бадемовата паста в под-
сладена топла вода. Разбийте и прецедете. Изсипете във висока 
стъклена чаша с разбита сметана. Сервирайте с малък бриош. 

Гранита с бадеми
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Млечни продукти в сладкарство:
Млякото и продуктите, които произлизат от него (масло, 

млечна сметана, сирена, кисело мляко и др.) са едни от най-
ценните храни за човешкия организъм с история над 6 хиляди 
години. Те са пълноценни и много вкусни храни с неповтори-
ми качества. Млечните продукти в сладкарските рецепти при-
състват почти във всички кулинарни и национални сладкарски 
традиции. Днес те са задължителни суровини в съвременното 
сладкарство. Разновидностите на млечните продукти, в различ-
ни комбинации с други суровини, придават изключителен вкус, 
превръщайки всяка рецепта в уникална. Сладкарство без млеч-
ни продукти няма.

Съвременното производство на млечните продукти:
Млякото и млечните продукти са много чувствителни и кап-

ризни продукти поради няколко причини:
1. Млякото, дори и от една и съща крава, в същия период 

от време, никога не е еднакво. То се променя количествено 
и качествено в зависимост от храната, климатичните усло-
вия, сезона и много други странични условия.

2. Млякото, суровината на всичките други млечни про-
дукти, е изключително чувствителна среда за развитие на 
микроби.

Поради тези причини в млечната промишленост се 
изис кват специални технологии, строги и точни процеду-
ри за контрол на качеството и безопасността. Успоредно 
с това, непрекъснатото откриване на все по-нови техноло-
гии, елиминират тези недостатъци, стабилизират качество-
то и създават възможности за откриване на нови продукти, 
които улесняват работата на производителите и отварят 
нови пътища в сладкарското и готварското изкуство. 

Млечните продукти на френската фирма “Elle&Vire” 
се отличават с изключително стабилно качество, тради-
ция, съвременни технологии, вертикално производство, 
иноваторски продукти, непрекъснати изследвания за 

бранша. През 1945 г. Auguste Grandin създава 
Société Coopérative Agricole beurrière des Vallées 
“Elle&Vire”. През шестдесетте години компанията 
вече е сред най-големите в европейската индус-
трия, а днес предлага едни от най-съвременните 
технологии.

- Вертикално производство: “Elle&Vire” из-
ползва мляко, което се произвежда изцяло под 
контрол на фирмата в собствени мандри. 

- Стабилно качество на млякото:
Въпреки, че млякото което използва 

“Elle&Vire”, се произвежда в собствени мандри, 
проблемът за различното качество през раз-
личните сезони продължава да съществува, за-
това “Elle&Vire” взима едно редикално решение. 
За собственото производство се използва само 
мляко, което събира от собствените мандри само 
през трите най-плодотворни месеца на годината. 
Тогава млякото има най-стабилните и високи ка-
чества. Това е огромно предимство пред другите 
млечни индустрии.

- Съвременни технологии:
През последните десет години “Elle&Vire” извършва огромни 

инвестиции в областта на новите технологии. Автоматизирано 
и роботизирано производство, с включване на абсолютно всич-
ки европейски системи за производство и контрол на качество-
то. Характерно при производствения процес на “Elle&Vire”, е че 
абсолютно всички продукти, които се произвеждат, освен че са 
пастьоризирани, са и стерилизирани. 

Пастьоризация: Убиване на микробите с процедура на 
затопляне на млякото при 63°C за 30 минути. Пастьоризацията 
осигурява трайност на продукта до 15 дни, защото след няколко 
дни в гнездата на микробите се възпроизвеждат нови. 

Стерилизация: Процес, който следва пастьоризацията в 
някои от съвременни млечни индустрии. 

Убиване на гнездата на микробите с процедурата на затоп-
ляне на млякото при 72°C за 15 секунди. 

- Изследвания – открития – нови стоки:

Използване и предимства на 
висококачествените млечни продукти  
“Elle&Vire” в сладкарството
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Специален маркетингов отдел на 
“Elle&Vire” проучва нуждите на пазара. 
Те влизат в сладкарските работилници, 
разговарят със сладкарите и дистрибуто-
рите и докладват за истинските нужди на 
пазара. Специалисти в лабораториите на 
“Elle&Vire”, след дълги процедури предла-
гат конкретни продукти за задоволяване 
на конкретни сладкарсни нужди.

Философията на “Elle&Vire”е, всич-
ки продукти, които произвеждат трябва 
да са:

Безопасни – максимално лесни за 
употреба – функционални – да спестя-
ват време – да са винаги със стабил-
но качество – да отразяват напълно 
традиционните рецепти. 

 (Повече информация за “Elle&Vire”: 
www.elle-et-vire.com)

Дилемата: Растителна или 
млечна сметана?

През последните тридесет години 
в гамата на сладкарските суровини се 
включи един нов продукт, който се харак-
теризира като „заместител” на млечната 
сметана. Това е растителната сметана. Тя 
се произвежда от растителни мазнини, 
емулгатори, вода, млечни протеини, за-
хар, сол, стабилизатори, аромати, оцвети-
тели. От състава на растителната сметана 
става ясно, че тя е изкуствен продукт с 
много чужди допълнения. Въпреки това 
растителната сметана има характерни ка-
чества и свойства. 

Растителната сметана има следните 
характеристики:

- Дава повече обем, отколкото млеч-
ната сметана благодарение на изкустве-
ни емулгатори.

- Има бял цвят благодарение на из-
куствени оцветители.

- Има стабилен аромат благодарение 
на изкуствени аромати.

та сметана от останалото мляко. Млечна-
та сметана на “Elle&Vire”, се пастьоризира 
на 80°C и се стерилизира на 140°C за три 
секунди. После се съхранява при 4,4°C и 
се опакова в tetra-brik асептична опаков-
ка. Продуктът се реализира една седмица 
след опаковането. (През тази седмица се 
осъществяват всички лабораторни кон-
троли за проверка на всяко произведено 
количество.)

От този анализ, става ясно, че млеч-
ната сметана “Elle&Vire”е един изцяло 
естествен продукт без допълнителни 
добавки. Ако обърнете внимание в спе-
сификацията на продукта (факт, който 
трябва да стане навик за всички слад-
карски суровини, които се продават), ще 
забележите, че съставът на млечната сме-
тана на “Elle&Vire” е елементарен. Млечна 
сметана 99,965% и стабилизатор 0,035%. 
Става ясно, че най-важния показател, 
който определя и качеството на сметана-
та е качеството на млякото. 

Качествена характеристика на млеч-
ната сметана “Elle&Vire”:

- Стабилно качество. Поради при-
чините, които анализирахме по-горе (из-
ползва се мляко произведено изцяло под 
контрол на Elle&Vire, събрано само през 
трите най-плодотворни месеци на годи-
ната. Храната на кравите е винаги под 
контрол), млечната сметана на “Elle&Vire”е 
винаги с еднакво високо качество.

- Отличен вкус. Вкусът и ароматът на 
сметаната на “Elle&Vire”са характерни, ви-
наги еднакви и придават на сладкишите 
оригинален автентичен вкус и аромат. 

- Голям обем. Благодарение на плът-
ната хомогенизираност и отстранявяне 
на абсолютно всички чужди вещества, 
млечната сметана “Elle&Vire” осигурява 
максимален обем, който млечната смета-
на може да даде. (Този резултат е очеви-
ден и всеки сладкар може да тества и да 
сравни резултатите.)

- Кадифена структура, бял цвят. Бла-
годарение на висококачественото мляко, 
което се използва като суровина, плът-
ната хомогенизираност и отстранявяне 
на абсолютно всички чужди вещества, се 
получава една бяла на цвят с кадифена 
структура млечна сметана. 

Млечната сметана, е основен продукт 
за всеки сладкар – тя придава вкус, аро-
мат, плътност и чувството, че изделието е 
прясно. Сладкиш, който по рецепта има 
нужда от млечна сметана и сладкарят го 
трансформира, слагайки други замести-
тели, убива този сладкиш или го превръ-
ща в друг. Млечната сметана е пълноцен-
на храна, много богата на вкус. Всички 
сладкари, които искат да ентусиазират 
клиентите си, задължително трябва да 
използват този продукт. 
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- Има лек вкус благодарение на расти-
телните мазнини.

- Има по-голяма трайност от млечната. 
- Растителната е по-евтина от млечната.
Тези положителни черти на растител-

ната сметана звучат като чудо и револю-
ция в сладкарството и за това много слад-
кари, особено през последните години, 
изключиха от производството си млечна-
та сметана и работят само с растителна. 

Това обаче е илюзия.
Освен горепосочените характеристи-

ки на растителната сметана, тя има и едни 
недостатъци: 

- Растителната сметана няма вкус.
- Поема много въздух и се получава 

един обемен крем без вкус
- Растителната сметана е изкуствен 

продукт и често се втвърдява и става като 
гипс.

Става ясно, че растителната сметана, 
ако не се използва по определени слад-
карски правила може да се превърне във 
враг и да убие сладкишите на една слад-
карница.

Още нещо:
Съществува един мит. Доста сладкари 

смятат, че растителната сметана е по-пух-
кава, с по-добра консистенция от тази на 
млечната. Това е така, но само по време 
на производството на растителната сме-
тана в работилницата. В хладилника тя 
се втвърдява и тортата става по-суха и 
мазна. При млечната сметана е обратно. 
Качествата на млечната сметана се явя-
ват напълно, когато сладкишът престои  
в хладилник и се консумира на следва-
щия ден.

Млечна сметана “Elle&Vire”35%.
Какво е млечна сметана, как се про-

извежда и състав: Краве мляко (съхра-
нено при 4°С) се затопля при 49°C и се 
поставя в специален центрофугиращ съд. 
След центрофугиране се отделя млечна-

11.05.2010 г. ”Суфле-летни мусове–тарталетки–тригуни”
10.00-12.00 ч. презентация – дегустация.  
Лектор: Нина Симеонова, Презентатор: Бойко Владимиров
18.05.2010 г.  “Топъл сладолед”
12.30-17.00 ч. семинар – обучение  
Лектор: Янис Лиолиос
Презентатор: Тимос Влаху от “Солунски гастрономичен център”
20.05.2010г.  “Топъл сладолед” 
12.30-17.00 ч. семинар – обучение  
Лектор: Янис Лиолиос 
Презентатор: Тимос Влаху от “Солунски гастрономичен център”
28.05.2010 г.  “Солени хлеботворения” 
10.00-12.00 ч. презентация – дегустация.  
За гостите, които ще работят с представените продукти обучението - продължава от 
12.30 до 17.00 ч.
Лектор: Иво Сергиев, Презентатор: Бойко Владимиров

За повече информация и записване – тел.: 0878 690025 

Програма на “Алма Либре Консултански център” през май






