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Практична информация 
за намаляване стареенето на хляба

При сравнение на пресен и стар хляб много ясно се забе-
лязват разликите в характеристиките им. Лесно се разпознава 
кой е пресния и стария хляб по състоянието на средината – при 
пресния хляб теглилката от 1 кг потъва в средината, която е 
мека и еластична. При старият хляб средината издържа теглил-
ката, тъй като средината му е твърда и груба.

Същевременно това не е единствената разлика между ста-
рия и пресния хляб (табл.1).

Какви процеси настъпват при съхраняването на хляба, 
предизвикващи стареенето му

На базата на различни промени в качеството на съхраня-
вания хляб, може да се забележи, че стареенето на хляба не се 
дължи само на загубата на вода, но и на протичащите различни 
биохимични и физични процеси:

• Веднага след изпичането, съдържанието на вода в кората е 
между 5-10%, а в средината – между 40-50%. При съхраняването 
на хляба процентното съдържание на водата в кората и среди-
ната се доближават. При това кората губи хрупкавоста си като 
първо тя става “по-мека, гумена”, и колкото по-дълго се съхра-
нява хляба, толкова повече кората се втърдява и изсъхва.

• Нишестето, което се превръща в клей по време на изпича-
нето, формира мека, влажна и еластична средина. При съхра-
няването на хляба, нишестените набъбнали и клейстеризирали 
зърна се свиват, като отделят задържаната вода и вследствие на 
това се образуват въздушни празнини, които нарастват с увели-
чаване времето на съхраняване. 

Стареенето на хляба основно се свързва с промените в ни-
шестето или по-точно с промените на двете негови съставки – 
амилопектинът и амилозата:

• Самото нишесте губи способността си да образува паста. 
Амилопектинът в нишестето става твърд и на гранули поради 
разпада му; амилозата се отделя от нишестето и губи способ-
ността си да се разтваря във вода.

• Субстанциите, генериращи мирис и аромат частично се из-
паряват, което води до загуба в аромата на продукта.

• Загубата на вода чрез изпарение води до загуби в теглото 
(загуба на тегло при съхранение). 

В табл. 2 са дадени примери за минимални периоди на све-
жест на някои видове хляб.

Свежестта на различни хлебни изделия се запазва за раз-
лични периоди от време според вида на продукта. Това става 
много ясно при сравняване на зърнест ръжен хляб и бял хляб. 
Докато ръженият хляб се запазва пресен за дълго време, белият 
хляб бързо губи свежестта си. Трудно е да се обоснове някакво 
основно правило за минималния период на годност (свежест) 
на хлебните изделия.

Запомнете: минималният период на годност (снежест) е 
периода от време, за който хлебните изделя запазват специ-
фичните си характеристики при съхраняване при съответните 
условия. Минимиалният срок на годност (свежест) може да се 
определи само от производителя, като се отчетат качествата 
на продукта на базата на рецептата. Не трябва да се взимат под 
внимание условията на съхранение в дома на консуматора или 
факта, че той може да отвори опаковката.

Посочване на минималния срок на годност 
върху опакован хляб

При предлагане на хлебните изделия за продажба в опако-
ван вид, върху опаковката трябва да се индикира дата (срок) на 
годност. 

Хлябът остарява независимо дали е със средно или отлично 
качество. Загубата на свежест се отчита в сравнение с първона-
чалното качество на хляба след изпичане. Когато хлябът губи 
качеството на кората и средината си, както мириса и аромата 
си, той губи и свежестта си. Ако хлябът се оценява по петобална 
система, свежестта е един от критериите за оценка на качество-
то. Следователно минималния срок на годност може да се опре-
дели така: Хлябът се смята за свеж (пресен) до момента, когато 
той губи 0,5 от първоначалните 5 точки. Пример: Хляб, получава 
4,8 точки при оценяването му. След определено време за съхра-
няване, същият хляб отново се оценява и този път той получава 
само 4,3 точки, т.к. е загубил свежестта си. Минималната дата на 
годност, обаче е била достигната.

Различията в качеството между пресния и стария хляб оп-
ределя минимален срок на годност. Хлябът дори след минимал-
ния срок на годност е напълно подходящ за консумация според 
основните здравни стандарти. Това означава, че той може да 
бъде продаван и консумиран и след като минималния срок на 
годност е изтекъл.

инж. д-р Илия Иванов

Вид хляб Минимален период 
на свежест

Пшеничен хляб 1-3 дни

Смесен пшеничен хляб 2-5 дни

Смесен ръжен хляб 5-7 дни

Ръжен хляб 6-10 дни

Зърнест ръжен хляб 8-12 дни

Пресен хляб Стар хляб

Хрупкава кора Мека, подобна на гума кора, 
превръща се в твърда 

Мека , еластична средина Твърда, суха средина

Свеж, ароматен мирис Без мирис

Подчертан аромат Слаб аромат

Нормално тегло По-малко тегло

Таблица 1. Характеристики на пресен и стар хляб Таблица 2. Минимален период на годност (свежест)



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

Надеждни и здрави, с много екстри, осигуряващи 
рандеман и високо ниво на сигурност и хигиена

Пълна гама резачки за хляб:
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• за кварталната хлебопекарна и за завода

Пълна гама резачки за хляб
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На 5 април в Министерство на земеделието и храни-
те бе направено официалното представяне на утвърден 
стандарт „България” за производство на хляб. Участници 
в изработването и подписването му бяха Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ), Министерство 
на земеделието и храните (МЗХ), Съюза на мелничарите, 
Национална служба по зърното и фуражите (НСЗ) и пред-
ставители на трите браншови организации: Георги Попов 
от Асоциация на хлебопроизводителите, Николай Тапа-
ров - председател на Камарата на индустриалните хле-
бопроизводители и Мариана Кукушева от Федерация на 
хлебопроизводителите и сладкарите в България. 

Хлябът
Стандартът се отнася до три вида хляб: “Бял”, “Типов” и “Доб-

руджа” и допуска ръчно, полумашинно и индустриално произ-
водство. Срокът на годност е намален, в сравнение с предиш-
ния стандарт, от 72 часа на 48 часа. Хлябът по стандарт ще е с 
грамаж 500 г, 650 г или 830 г и ще се предлага опакован и нео-
пакован.

Стандартът ще гарантира производството на хляб от стан-
дартизирана суровина с ясни параметри. Една от основните 
новости например е, че глутенът не може да бъде под 26%. Със-
тавките по новия стандарт са брашно, вода, мая, сол (1.2 г/1 кг 
продукт), питейна вода и технологични добавки – аскорбинова 
киселина (Е 300), оцетна киселина (Е 260), моно- и диглицериди 
на мастни киселини (Е 471) или техните естери (Е 472) и ензими, 
неподлагани на генетични модификации, които по смисъла на 
ЗГМО водят до получаването на ГМО.

Процедурата
Желаещите да произвеждат хляб по стандарт „България” 

трябва да подадат заявление в областните дирекции на БАБХ. 
За реда, по който те ще бъдат включвани в списъка на одобре-
ните производители са изготвени указания, в които е описан 
начинът за осъществяване на проверките и включването им в 
списъка на одобрените предприятия. На тези от тях, които отго-
варят на  необходимите условия за производство на продукти 
по УС“България”, директорът на съответната ОДБХ изпраща у 
ведомително писмо, вписва ги в списъка на одобрените пред-
приятия за производство по УС “България” и им предоставя ко-
пия на Утвърдените стандарти “България” подпечатани с мокър 
печат.

Списъкът на одобрените предприятия, които ще произвеж-
дат брашно и хляб по Утвърден стандарт “България”, ще бъде 
публичен и ще бъде достъпен на интернет страницата на БАБХ.

Контролът
Работната група е ограничила до минимум влагането на 

странични вещества, оставени са само безусловно необходи-
мите. Не се допускат оцветители, консерванти и подобрители, 
както в крайния продукт, така и в суровината.

В мониторинговите програми на предприятията се изисква 
да бъде включено вземане на проби и лабораторно изпитване 
поне веднъж месечно на всеки вид произвеждан продукт.

Честотата на официалния контрол на предприятията, одо-
брени да произвеждат продукти по УС “България”, е:

- веднъж месечно се извършва физическа и документална 
проверка на обекта във връзка с произвежданите продукти по 
УС “България”; 

- при необходимост или по преценка на контролиращия ин-
спектор се вземат проби за лабораторно изпитване.

Контролът върху предоставянето на логото е въпрос на „раз-

биране между трите организации на хлебопроизводителите и 
Съюза на мелничарите”. Всяка година ползувателите ще бъдат 
вписвани, а цената му ще бъде „нормална”, „допустима” за всеки 
български производител – определение на Мариана Кукушева, 
председател на Федерацията на хлебопроизводителите и слад-
карите в България.

Контролираното ползване на логото ще бъде пречка пред 
сивия сектор да произвежда хляб по стандарта „България”, а 
опи тите да се фалшифицира ще бъдат санкционирани.

Глобите при нарушено качество на хляб по утвърдения 
стандарт ще бъдат по Закона за храните - от 500 до 10 000 лв. 
или отнемане на лиценза.

Пускането на пазара на продукти по стандарта ще изисква 
и промяна в етикетирането. Освен логото на стандарта – жълт 
житен клас и надпис „България”, задължително ще присъстват 
името на производителя и мястото на производство. В момента 
търговските вериги „бягат от етикетирането”, по думите на Геор-
ги Попов – председател на Асоциацията на хлебопроизводите-
лите, като на етикетите на някои хранителни стоки се изписва 
само „Произведено за....” и названието на търговската верига, 
без да се изяснява кой точно е производителят.

Стандартът
Изготвени са четири утвърдени стандарта “България”.
Един Утвърден стандарт № 01/2011 - за три типа брашно: 

“Бяло”, “Добруджа” и “Типово”.
Три Утвърдени стандарта за хляб:
- Утвърден стандарт № 02/2011 за хляб “Бял”,
- Утвърден стандарт № 03/2011 за хляб “Добруджа”
- Утвърден стандарт № 04/2011 за хляб “Типов” 
Хлябът ще се произвежда в три грамажа – 500 г, 650 г и 830 г.
Утвърден стандарт „България” влиза в употреба при досе-

гашна практика да се работи по Техническа спецификация – 
документ, разработен от отделните производители за техните 
нужди. Въвеждането на стандарта е доброволно. Той е израбо-
тен въз основа на БДС от 1989 г., но след съобразяване с техно-
логичния напредък. Изключени са и 17-те вида добавки, които 
са били допустими в предишния му вариант, включително кон-
серванти.

Суровината
По утвърден стандарт №01/2011 пшеничното брашно тип 

“Бяло”, „Добруджа”, „Типово” се произвежда от пшеница, съглас-
но БДС 602-87 от I, II и II „Б” група, неподлагана на генетична мо-
дификация. При технологична необходимост (години с ниско 
качество на зърното) се допуска влагането на спомагателни 
вещества: глутен и ензими - неподложени на генетична моди-
фикация и органични киселини. Не се допуска влагането на оц-
ветители, избелители и консерванти.

В стандарта са заложени показателите, на които трябва да 
отговаря брашното: органолептични, физикохимични, химич-
ни и микробиологични. Описани са методите за лабораторно 
изпитване, технологичния процес на производство, производ-
ствения контрол (входящ контрол на суровини и спомагателни 

Утвърдени стандарти за хляб “България”
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материали, технологичен контрол и контрол на готовия про-
дукт), етикетирането и документите, придружаващи готовия 
продукт. Изготвена е Декларация за съответствие на брашното, 
която се издава при експедицията му.

От Националната служба по зърното и фуражите съобщиха, 
че в момента около 30% от зърното в България отговаря на из-
искванията на утвърдения стандарт „България”, а НСЗ постоян-
но извършва окачествяване на брашното в мелниците. II-ра „Б” 
група е приета след компромис, но трябва да се отбележи, че в 
България именно с нея са засети най-големи площи. Площите, 
заети от 1-ва и 2-ра група в момента са не повече от 23%. Стре-
межът е пазарът да определи нуждата и зърнопроизводителите 
да засяват все повече площи с висококачествени култури. Тъй 
като стандартът е доброволен и върху него действат законите 
на конкуренцията се смята, че при недостиг на качествена су-
ровина, тя ще бъде внесена.

Гледните точки
По време на пресконференцията бяха изказани различни 

гледища към въвеждането на стандарта - от емоционалните 
признания на министър Найденов, свързани със спомени за 
миналото, до идеята за социалната отговорност на хлебопро-
изводителя, изказана от г-н Попов и оценката на д-р Войнов за 
подписването на стандарта като "култов момент". 

Останаха обаче и въпроси без отговор - за цената на логото, 
за стойността на хляба по стандарта - при необходимост от ново 
етикетиране и при ежемесечен мониторинг на качеството му, 
както и за идеята за защитена цена. Очакваме още информация 
за целия процес на работа по стандарта и изясняване на усло-
вията за лицензиране. 

Люба Димитрова 

Първият бял хляб 
по УС “България” се появи на 
Велики четвъртък по магазините 
За пусковия срок само един производител успя да заслужи одо-
брението на агенцията по храните. Чакат още 15. Цената за 650 г е 
90 ст. (1,38 лв./кг), колкото струва и белият хляб не по стандарт.

Първата партида с бял хляб по утвърдения стандарт “Бъл-
гария” пусна на пазара голяма столична фирма. Хлябът е по 
650 г на цена 90 стотинки за брой и се продават само в София. 
За сравнение 650 г нарязан бял хляб, който не е по новия стан-
дарт, се продава за 90-95 ст. в магазините.

Така обещанието на земеделския министър Мирослав Най-
денов, че хляб по стандарт ще има по Великден, бе изпълнено, 
макар и само от 1 фирма. Засега в нейните фурни ще се произ-
вежда само бял хляб “България” и не се предвижда да бъде пра-
вен “Типов” и “Добруджа”, за които също съществува утвърден 
стандарт.

Още около 15 хлебопроизводители чакат през техните фур-
ни да мине инспекция от Българската агенция по безопасност 
на храните (БАБХ). Ако проверяващите заключат, че в тях има 
условия за производство на “България”, след Великден те също 
ще започнат да го предлагат.

Хляб по утвърдения стандарт може да се прави само с 
брашна, които също са по стандарт. Засега одобрение за такива 
брашна имат само две мелници - в София и в Сливен.

Стандартът предвижда брашното и маята, от които се прави 
“България”, да не съдържат ГМО. При изпичането му се допуска 
да има единични пукнатини с дълбочина до 1 см, иначе кората 
трябва да е равна. На третия час след изпичането хлябът трябва 
да възстановява първоначалната си форма след леко натискане 
с ръка.

УКАЗАНИЯ
За реда, по който предприятията, желаещи да произвеж-

дат брашно и хляб по Утвърден стандарт “България” ще бъдат 
включвани в списъка на одобрените производители

1. Собствениците на предприятия, желаещи да произвеждат 
хляб и/или брашно по Утвърдени стандарти “България” подават 
до Директора на съответната “Областна дирекция по контрол 
на храните /ОДБХ/ заявление със свободен текст, в което попъл-
ват всички данни за фирмата и асортиментите, които желаят да 
произвеждат.

2. Директорът на съответната ОДБХ в срок от 7 работни дни 
от подаването на заявлението назначава комисия, която из-
вършва проверка на предприятието относно спазване на изис-
кванията за съответствие със законодателството и възможност-
ите на предприятието да произвежда заявения вид продукт по 
УС “България”.

3. Комисията проверява съответствието на предприятието 
с горепосочените изисквания, актуализацията на ДПП и НАССР, 
изготвената мониторингова програма за контрол на качеството 
и безопасността на продуктите, произвеждани по УС “България”. 
В мониторинговите програми да бъде включено вземане на 
проби и лабораторно изпитване поне веднъж месечно на всеки 
вид произвеждан продукт.

4. Комисията изготвя Протокол с констатации и заключение 
от извършената проверка в три екземпляра: единият екземпляр 
се връчва на собственика на провереното предприятие; втори-
ят екземпляр остава за досието на провереното предприятие; 
третия екземпляр се представя на директора на съответната 
ОДБХ.

5. На предприятията, които отговарят на необходимите усло-
вия за производство на продукти по УС“България”, директорът 
на съответната ОДБХ изпраща Уведомително писмо (по образец 
към указанията), вписва ги в списъка на одобрените предприя-
тия за производство по УС “България” и им предоставя копия на 
Утвърдените стандарти “България” (за производство по които са 
одобрени), подпечатани с мокър печат.

6. Ксерокопия от процедурата по одобрение на предприя-
тията се изпращат в ЦУ на БАБХ - Дирекция “КХ” по официален 
път и на eлектронна поща: r_dimitrova@nvms.government.bg 
и v_ermenkova@nvms.government.bg

7. Списъкът на одобрените предприятия е публичен и се ак-
туализира на петнадесет дни.

8. Честота на официалния контрол на предприятията одо-
брени да произвеждат продукти по УС “България”:

- веднъж месечно се извършва физическа и документална 
проверка на обекта, във връзка с произвежданите продукти по 
УС “България” .

- при необходимост или по преценка на контролиращия ин-
спектор се вземат проби за лабораторно изпитване.

9. На всяко първо и петнадесето число от следващия месец 
в ЦУ на БАБХ се изпраща информация за обектите, отговарящи 
на изискванията на Утвърдените стандарти “България” и видо-
вете продукти, които ще произвеждат.

За повече информация можете да посетите сайта на БАБХ 
или да се обърнете към регионалните клонове на Агенцията: 
www.babh.government.bg
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Моля Ви, да уточните дали и четирите браншови органи-
зации могат да предоставят знака на стандарта за закупува-
не? И трябва ли съответния производител да бъде член на 
тази организация?  Няма ли да се получи напрежение меж-
ду самите браншови организации от една страна, и от друга 
между браншовите организации и производителите? 

Сключено е споразумение между БАБХ  и четирите браншо-
ви организации :

- Сдружение “ Браншова камара на индустриалните хлебоп-
роизводители и сладкари в България”

- Сдружение “ Федерация на хлебопроизводителите и слад-
карите  в България”

- Сдружение “ Асоциация на хлебопроизводителите и слад-
карите  “Хляб  за България” 

- Сдружение “ Съюз на българските мелничари” 
Сдруженията регистрират комбинирана търговска марка 

със съсловен елемент “Утвърден стандарт България” и с фигу-
ративен елемент. 

Правата върху нея се упражняват съвместно и равнопоста-
вено от горепосочените браншови сдружения.

Производителят, желаещ да използува търговската марка  
не  е необходимо да бъде член на съответното браншово сдру-
жение.

Каква е цената на търговската марка и за какъв срок от 
време може да се използва?

Цената и срока се определят от четирите браншови сдруже-
ния и не са от компетенциите на БАБХ.

Къде производителите могат да намерят точните усло-
вия, на които трябва да отговарят, за да произвеждат хляб 
по стандарта?

Изискванията, на които трябва да отговарят производи-
телите, желаещи да произвеждат брашно и хляб по  Утвър-
дения стандарт “България” - са достъпни на сайта на БАБХ 
- www.babh.government.bg   

На кои производители досега е предоставено разреше-
ние за производство на хляб по стандарта и съответно от 
коя браншова организация. 

Списъкът на одобрените предприятия за производство по 
УС “България” е качен на сайта на БАБХ и се актуализира на все-
ки петнадесет дни.

До момента одобрените фирми за производство по УС “Бъл-
гария” са 10 (бел.р. към 29.04.2011).

Контролът за използването на притежаваните марки се осъ-
ществява от министъра на земеделието и храните чрез специа-
лизираната към него структура  –“ Българска агенция за безо-
пасност на храните” :

1. Първоначален контрол чрез одобрение на предприятия-
та, които могат да произвеждат продукти “България”  по одобре-
на от изпълнителния директор на БАБХ технология . 

- Собствениците на предприятия, желаещи да произвеждат 
хляб и/или брашно по Утвърдени стандарти “България”  подават 
до Директора на съответната “Областна дирекция по контрол 
на храните (ОДБХ) заявление със свободен текст, в което попъл-
ват всички данни за фирмата и асортиментите, които желаят да 
произвеждат.

- Директорът на съответната  ОДБХ в срок от 7 работни дни 
от подаването на заявлението назначава комисия, която из-
вършва проверка на предприятието относно спазване на изис-
кванията за  съответствие със законодателството и възможност-
ите на предприятието да произвежда заявения вид продукт по 
УС“България”.

- Комисията проверява съответствието на предприятието с 
горепосочените изисквания, актуализацията на ДПП и НАССР, 
изготвената мониторингова програма за контрол на качеството 
и безопасността на продуктите, произвеждани по УС “България”. 
В мониторинговите програми да бъде включено вземане на 
проби и лабораторно изпитване поне веднъж месечно на всеки 
вид произвеждан продукт.

 - Комисията изготвя Протокол с констатации и заключение 
от извършената проверка в три екземпляра: единият екземпляр 
се връчва на собственика на провереното предприятие; втори-
ят екземпляр остава за досието на провереното предприятие; 
третия екземпляр се представя на директора на съответната 
ОДБХ. 

- На предприятията, които отговарят на  необходимите усло-
вия за производство на продукти по УС“България”, директорът 
на съответната ОДБХ изпраща Уведомително писмо (по образец 
към указанията), вписва ги в списъка на одобрените предприя-
тия за производство по УС “България” и им предоставя копия на 
Утвърдените стандарти “България” (за производство по които са 
одобрени), подпечатани с мокър печат. 

- Списъкът на одобрените предприятия е публичен и се ак-
туализира на петнадесет дни.

2. Текущ контрол като се следи за показателите на продукти-
те чрез лабораторни изследвания,  физически проверки и доку-
ментални проверки.

3.   Налагане на принудителни административни мерки. 
4.   Даване на разрешение за използване на марката.
Разрешение за използване на марката се издава от директо-

ра на съответната ОДБХ, на чиято територия се намира произ-
водствения обект.  Разрешението се издава, когато предприяти-
ето отговаря на всички условия за производство на продуктите, 
което се констатира с протокола от проверка . В разрешението 
се вписват кои видове брашно и хляб “България” предприяти-

Ние питаме ... БАБХ отговаря

Специално за читателите на списанието, експертите от 
Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) 
отговориха на актуални въпроси относно утвърдения вече 
стандарт за хляб “България”.
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ето може да произвежда. Издаденото разрешително се вписва 
в списъка на одобрените предприятия за производство по УС 
“България”  .

За увеличаване на видовете продукти, които могат да се про-
извеждат в предприятието се прилага отново същата процеду-
ра по , след което се издава допълнение към разрешението. 

Разрешението е безсрочно. 
Когато при контрола се установи, че при производството 

на продуктите се допускат несъответствия с изискванията, ин-
спекторът, контролиращ предприятието изготвя доклад до ди-
ректора на ОДБХ, който със заповед отнема разрешението за 
използване на марката за част или всички видове продукти, в 
зависимост от вида и тежестта на нарушението. 

На някои производители е отказано да произвеждат 
хляб по стандарта. На какви условия не отговарят? Колко са 
тези производители към момента?

Към 20.04.2011г.:
- подадени заявления – 30 (2 бр. за брашно, 28 бр. за хляб) от 

тях, както следва:
- одобрени за производство по УС “България” – 9: В.Търново 

- 2; Добрич - 1; Пазарджик - 2; Сливен - 2; София-град - 3
- в процедура по одобрение – 10
- фирми получили мотивиран отказ – 10
Най често констатирани несъответствия за отказ са: 
- Несъответствия по сградов фонд и технологично обо-

рудване. 
- Не са актуализирани ДПП и НАССР.
- Липса на мониторингова програма за контрол на качест-

вото и безопасността на продуктите произвеждани по УС „Бъл-
гария”.

По отношение на етикетирането има информация, че 
при проверки на служители от Агенцията в производствени 
обекти, собствениците са санкционирани за това, че върху 
етикета не са посочени Е-номерата на подобрители, които 
са използвани в самите брашна, а не са вложени при самото 
производство на хляб. На базата на какво е направена тази 
санкция.

Съгласно Наредба №8 за добавките в храните при произ-
водството на брашно е разрешено да се влага като подобрител 
единствено: Е-920 L-цистеин, поради това, при констатиране 
на несъответствия (влагане на неразрешени подобрители при  
производството на брашно), контролните органи налагат санк-
ции, съгласно действащото законодателство в областта на без-
опасността на храните. 

Пролет е: Време е за баница и за 
още много награди от БЕЛЛА

За поредна година потребителките на точени кори БЕЛЛА, 
освен възможността да приготвят вкусна баница за семейство-
то и близките си, могат да спечелят и практични подаръци за 
кухнята. След като миналата година над сто щастливци се сдо-
биха с нови готварски печки, кафе машини и пасатори, тази 
година верните почитатели на марката могат да спечелят нови 
хладилници и миксери на утвърдени световни марки.

В периода от 4 април до 29 май 100 миксера и 20 хладил-
ника ще очакват своите нови притежатели сред участниците в 
промоцията.

За да разберат дали печелят, потребителите трябва да про-
верят какво се крие под покритието на скреч картата, поставе-
на във всяка промоционална опаковка на „Фини точени кори 
БЕЛЛА”.

Ако открият думата „миксер”, е необходимо да се обадят на 
посочения на скреч картата телефон, за да заявят своя чисто 
нов електроуред. А за да спечелят голямата награда – страхотен 
комбо хладилник-фризер, любителите на кулинарни изкушения 
от точени кори, ще трябва да съберат три скреч карти с изписа-
ни на тях думите „точени”, „кори” и „БЕЛЛА”.

Пълните правила на промоцията и всички спечелили ще бъ-
дат обявени на сайта www.bella.bg.
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Представяме ви нашия коренспондент от Италия – Детелина Стоянова. Завършила е „Книгоразпростра-
нение” във ВУБИТ – София, но от десет години работи в Италия в областта на комуникациите, преди всичко в 
сферата на хранително-вкусовата и земеделската промишленост. Работи с панаирните структури в градовете 
Бреша, Верона и Милано. Има специално отношение към италианската кухня и към добрата храна като цяло, за 
което може да прочетете в нейния специализиран блог: www.artekulinaria.blogspot.com. Според нея, културата 
на хранене не е въпрос на възпитание и добри маниери, а съзнателен избор и отговорност за това как и с какво 
се храним.

„Никой не е по-голям от хляба” – цитирам тази поговорка, 
започвайки разговора ми със Сандро Капуци - хлебар и собстве-
ник на фурна в периферията на град Бреша, Италия.

- Хубава поговорка имате вие българите. Наистина, никой не 
е по-голям от хляба.

- В България имаме и други изрази като например: „Взе-
ми хляба в ръцете си”. В този ред на мисли, ти как се чувст-
ваш като човек, който в буквалния смисъл държи хляба в 
ръцете си?

- Всъщност аз никога не съм се идентифицирал само и един-
ствено в ролята си на обикновен хлебар, който пече и продава 
хляб. Никога не съм гледал на нещата само като на бизнес, който 
изхранва мен и семейството ми. Ако разсъждавах така, отдавна 
щях да съм се принудил да затворя магазина и да се занимавам с 
нещо друго, от което да изкарвам хляба си – схванал смисъла на 
нашата поговорка, изтупва набрашнените си ръце една в друга, 
усмихва се и ми подава да опитам парче топъл хляб:  - Как ти се 
струва? Вкусно ли е? – и без да чака отговор ми подава друго пар-
че, от друг хляб – А това как е?

Преглъщам и се наслаждавам точно като на топъл хляб, опи-
т вайки се да открия разликите.

- Виждаш ли, за мен е много важно да съм в постоянна връзка 
с моите клиенти. Освен, че идвам във фурната всяка сутрин, без 
изключение, в три и половина и се занимавам с работния процес 
на равно с моите работници, много често заставам и зад тезгяха. 
Правя това не само за да контролирам работата като цяло, но и 
защото  директния контакт с хората е най-жизненоважното нещо 
за успеха на моя бизнес. Експериментирам непрекъснато, правя 
хляб по различни рецепти и с различни съставки. Най-напред 
опи твам аз и ако ми хареса, произвеждам малко количество, 
което продавам на моите клиенти като търся обаче обратната 
връзка и мнението на хората. Така постепенно асортимента от 
хлябове, които предлагам в магазина, са вече повече от петдесет. 
Всеки ден от седмицата, наред с обикновения хляб, приготвям 
примерно хляб с мед и орехи, ръжени или шафранови питки. Така 
клиентите ми знаят, че сряда, да речем, е денят на традиционната 

фокача, в четвъртък - на филончини с маслини или лук и т.н.
- Имаш ли някаква тайна или специална рецепта, полз-

ваш ли определени техники или нещо друго, което да ти га-
рантира успех?

- В днешния несигурен свят единственото нещо, което може 
да ти гарантира успеха, и то само до някъде, е работата. Само ра-
бота, работа и пак работа. Нямам тайна рецепта, която да съм на-
следил от моя пра-пра дядо, например. Някои колеги твърдят, че 
ползват похватите на своите баби и за това хлябът им притежавал 
определени качества. Не мога да кажа, че опитът и прилагането 
на стари и изпитани методи не помага, но в днешно време хората 
са информирани за всичко, няма нищо, което да остава скрито и 
покрито. Моята маркетингова стратегия е различна. Експеримен-
тирам и в зависимост от търсенето се нагаждам към вкусовете на 
хората. Смятам този начин за по-правилен и по-честен, защото 
в крайна сметка нещата се променят и това, което е харесвала 
моята баба не винаги съвпада с вкусовете и нуждите на хората 
днес. Аз започнах да се занимавам с хлебарство през 1992 г. един 
вид на шега. По принцип винаги съм харесвал добрата кухня и 
качествената храна, освен това съм завършил агрономия, но по 
онова време работата, която имах не ме удовлетворяваше напъл-
но, за това, когато един ден случайно видях на една хлебарница 
табела, че се дава под наем, а и тъй като моята тогавашна прия-
телка беше безработна, рекох си, че това може да бъде една пре-
красна възможност не само да разрешим част от проблемите си, 
но и да правим и продаваме на хората качествен хляб на разумна 
цена. В онези години в Италия навлизаха големите вериги мага-
зини, които започнаха бързо да задушават малките производи-
тели, които от своя страна се принуждаваха да затварят или да 
продават на доста по-високи цени в сравнение със супермарке-
тите. Първоначално клиентите се отдръпнаха и предпочитаха да 
купуват хляб директно в супера. В забързаното ежедневие въз-
можността да си купиш топъл хляб и всичко останало, от което 
имаш нужда само от един магазин, се оказва голямо удобство. 
Проблемът е, че огромната част от големите магазини са собстве-
ност на мултинационални компании, които внасят суровини и 

Успехът се гарантира само с работа и работа...
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заготовки, чиито произход и качество не винаги могат да бъдат 
контролирани. Брашната се преработват, слагат им се добавки 
и подобрители, които да, водят до направата на сравнително 
вкусен и добър хляб, но само ако се консумира в деня, в който 
сте го купили. Пробвайте един такъв хляб на следващия или по-
следващия ден… Безконтролното добавяне на подобрители или 
изкуственото повишаване на глутена в брашната, според мен, до-
веде до появяването на някои от алергиите или непоносимостта 
към  глутен – проблеми, от които страдат все повече хора. Още 
нещо – днес почти всички са на диета, поне в Италия. Изключвам 
случаите на реал ни здравословни проблеми, но като че ли, да бъ-
деш на диета е нещо, което върви като мода. Затова работата на 
хлебарите се затруднява още повече, защото първото нещо, от 
което хората смятат, че се надебелява е хляба. Едва напоследък, 
самите диетолози, отбелязват, че това твърдение не е вярно. Ако 
се консумира качествен хляб, направен от качествено брашно, 
вероятността да надебелеете, ако изядете една филийка пове-
че, е нулев. Ето защо, хората вече започват да се интересуват не 
само от изгодната цена, на която си купуват хляба, но и от качест-
вото му. В този смисъл, ако трябва да говорим за тайни рецепти 
или съставки на моя хляб, единственото нещо, с което не правя 
компромиси никога е качественото брашно. Това е моята тайна 
съставка. В повечето от случаите предпочитам даже по-евтините 
брашна, защото имено те са тези, които са претърпели по-малко 
преработки и следователно са по-чисти от към добавки и подо-
брители.

- Какво би казал в заключение на българските си колеги?
- Не смятам, че мога да дам някакъв съвет на българските 

хлебари. Не познавам вашата действителност, вашият начин на 
работа, вашите клиенти. Единственото нещо, което според мен 
е полезно, независимо в коя област се работи, е непрекъснатото 
обучение и запознаването с новостите. Винаги когато имам въз-
можност и време, посещавам семинари, конференции и обучи-
телни курсове. Сертификатите и дипломите, окачени в рамка на 
стената, сами по себе си не правят добър хляб, но винаги може да 
се извлече полза от тях. Времената са динамични, конкуренция-
та е голяма и всяко едно нещо, което може по някакъв начин да 
ни обогати и да разшири хоризонтите ни, да ни помогне да раз-
берем по-добре настоящето и да надникнем в бъдещето, трябва 
да се разглежда като възможност за развитие и следователно за 
просперитет.

Излизам от хлебарницата ни  с горещо пликче пълно с изку-
шаващо ароматни питки с царевично брашно и филончини с мас-
лини. Пликчето е хартиено. Това, според Сандро е задължително 
условие за правилното съхранение на хляба, особено когато е 
топъл. Бих останала, за да си поговорим още, но пиковия час за 
пазаруване наближава. В малкото уютно помещение започва да 
се образува опашка от усмихнати хора, които спокойно изчакват 
реда си, за да си отнесат и те у дома, своето хартиено пликче с 
вкусен, здравословен и направен с много отдаденост към зана-
ята хляб.
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Вегетариански сладкиши 
„Във всяка сладкарница вегетарианската точка, с привли-

кателни на визия и вкус сладки, е необходима като никога”.  Така 
започна презентацията на Янис Лиолиос, президент на “Алма 
Либре” на 12 и 19 април. „Все повече и повече потребители, по 
различни причини не консумират изделия, които съдържат жи-
вотински продукти. Ние сме длъжни да задоволим и техните 
вкусове. Не трябва да губим нито един клиент”. 

 Зелената точка във витрината със знак „Вегетариански слад-
ки” или „Постни сладки” трябва редовно да се подновява с нови 
асортименти - торти, дребни сладки, печива, сиропирани и т.н.

На презентацията бяха представени две вегетариански тор-
ти (шоколад и ягода), гръцки вегетариански курабиики, постни-
вегетариански сиропирани, вегетариански мусове в чаши и др.

Младите сладкари Миро и Велизар, заедно с демонстрато-
ра Бойко Владимиров, доказаха още един път, че бъдещето на 
бранша е в много добри ръце!  

Лятото идва!
На 22 и 23 март презентатори от фирмата “ПАМИ” представи-

ха сладкиши от своята лятна колекция. Мултифункционалните и 
устойчиви плодови кремове и новият кремообразен натурален 
и бял шоколад от серията “АРТЕБИС” ентусиазираха гостите, до-
казвайки неограничените възможности на тези продукти – пло-
дови и шоколадови кремове (баваруа, шарлот, сладкарски, мус), 
вкусни плодови глазури, иноваторски декорации. С технологи-
ите и многообразието от комбинации презентаторите доказаха, 
че с мултифункционалните продукти “АРТЕБИС” се постига от-
лично качество и визия  на много ниска себестойност (около 5-6 
лв. за цяла торта). 

Гръцкия технолог Мариос Андреу представи нови рецепти 
за дребни сладки: френски “Финансие”, италиански “Мароцини”, 
гръцки шоколадов макарон. 

„Сиропирани” изненади 
На 28 и 29 март Zozef Azzam (ливанец по произход) - техно-

лог на гръцката фирма „Касандра” представи оригинални сиро-
пирани сладки от Изток. Те трябва да бъдат винаги хрупкави, 
вкусни, със силен аромат и впечетляваща визия за дълго вре-
ме (дори извън хладилник). Присъстващите клиенти на АЛМА 
ЛИБРЕ разбраха, че всичко това зависи изцяло от качеството на 
корите, качеството на маслото и технологията на производство 

Обучения в Алма Либре 
Консултански център

и сиропиране. Подбраните брашна и ръчната технология, по 
която се произвеждат корите и кадаифа „Касандра” осигуряват 
изключително стабилна структура и постоянна хрупкавост.

Френското масло “Ферменте 99,8%“ придава оригинален 
вкус и аромат, а тайните и рецептите на сиропиране, които нау-
чихме от Zozef Azzam, придадоха пълна хармония на оригинал-
ните рецепти от Изток – “пръстени”, “гнезда”, “кърпи”, “шокола-
дова баклава”, “колускор”, “бурма”, “файсалие”, “кадаиф с бадеми”, 
“кадаиф с бадемов марципан”, “баклава с АРТЕБЕЙК”. 

Над 60 клиенти на АЛМА ЛИБРЕ тръгнаха ентусиазирани,  че 
откриха още един инстумент срещу кризата - ”ОРИГИНАЛНИТЕ 
СИРОПИРАНИ”. 

В края на демонстрацията Zozev Azzam с го-
лямо удоволствие отговори на въпроси за наше-
то списание.

      
- Вие сте сладкар от 30 години и изненадахте български-

те сладкари с оригиналните си творения на презентациите 
на „Алма Либре”.   

- Не съм по-добър сладкар от българските си колеги, но в 
моята област има няколко малки и големи тайни, които по-
степенно ще откриваме, представяйки тестените кори и ка-
даифа произведени по ръчна технология от гръцката фирма 
“Касандра”, в която съм технолог-сладкар.

- Презентирате 
„Сладки от Изток” в 
цяла Европа. Как се 
приемат там и какво 
е мнението Ви за бъл-
гарските сиропирани 
сладкиши?

- Вече цялата пла-
нета е един малък град. 
Хората пътуват и 
виждат, избират, опи-
тват, решават.  Без-
спорно оригиналните 
сиропирани „Сладки 
от Изток” вече са до-
казали, че имат място 
във всяка европейска 
сладкарница и особено 
тук на Балканите. За 
съжаление, не само в 
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Програма на Алма Либре консултански 
център през месец май

10.05.2011г. – Семинар на тема: "ДЕКОРАЦИЯ - ЛЕТНИ ДЕ-
СЕРТИ: кадифени глазури и захарна паста, летни торти и кремо-
ве, нови мусове в чаши. Оригинален крем брюле, панакота и др. 
", Лектор: Лиолиос Янис, Презентатор: Бойко Владимиров                                                                                                              

17.05.2011г. – Семинар на тема: "ДЕКОРАЦИЯ - ЛЕТНИ ДЕ-
СЕРТИ, ТОПЪЛ СЛАДОЛЕД, кадифени глазури и захарна паста, 
летни кремове и мусове в чаши.", Лектор: Нина Симеонова, Пре-
зентатор: Бойко Владиморов

За записване: тел. 0878 690025 

България, но и в Гърция, и в други страни много малка част от 
„Сладките от Изток” се произвеждат с оригиналните им  ха-
рактеристики. 

- Кои са тези оригинални характеристики и как се пости-
гат?

- Хрупкавост, естествен аромат на масло, характерен вкус 
на ядки, специфичен сироп, златен цвят.

Основата са суровините. Без качествени кори и кадаиф 
(смес от силни ароматни брашна с определена влага и произ-
ведени по ръчна технология), хрупкавост никога няма да се по-
лучи. Маслото трябва да е със 100% масленост, суровите ядки 
- от най-качествените на пазара, а захарта за сиропа - без 
чужди добавки... С такиви суровини и спазване на определена 
технология всеки майстор-сладкар може да направи ориги-
нални  “Сласки от Изток”. За съжеление, често във витрините 
на сладкарниците виждам да плуват в сироп, с  разпаднали се 
кори, без никакъв аромат, без хармония на вкусове, без никаква 
хрупкавост и цвят.  

- Идвал ли сте друг път в България и ще продължи ли съ-
трудничеството с българските Ви колеги?

- Невероятно красива страна.  За пръв път идвам, но не и 
за последен. Ние от гръцката фирма за производство на кори 
и кадаиф „Касандра” и българската фирма „Алма Либре” ще раз-
вием съвместно една много солидна програма през следващите 
периоди. Сега представихме няколко вида „Сладки от Изток”,  
но постепенно ще представим и други изделия от Изтока - ли-
стови сладки със сушени плодове, както и  комбинация на кори 
и кадаиф за сладки и солени творения с професионалистите от 
“Алма Либре”. Ще ми бъде интересно да се запозная и да науча 
нещо повече и за интересните изделия, които видях в няколко 
български сладкарници.

П О К А Н А 
семинар на тема “Здравословно и 

функционално хранене”

Представяне на продуктите на BENEO GROUP - част от 
SUЕDZUCKER GROUP на фирмите: BENEO-ORAFTI, BENEO-REMY 
и BENEO-PALATINIT.

BENEO ORAFTI е водеща фирма в производството на ИНУ-
ЛИН и ОЛИГОФРУКТОЗА, извлечени от корените на цикория, 
успешно заменящи мазнини и захар в крайни продукти. Кли-
ничното изпитание на същите доказва съдържание на фибри, 
ниска калоричност, по-добро усвояване на калций, пребиотич-
но ддействие. 

BENEO REMY е производител на ОРИЗОВИ ДЕРИВАТИВИ - 
брашна, нишестета и др. с широко приложение в хранително-
вкусовата промишленост, касаещи подобряване на вкусовите 
и здравословни качества на храните: по-добра консистенция, 
вкусово усещане, ниска калоричност, здравословен ефект.

BENEO-PALATINIT  произвежда продукти от захарно цвек-
ло, които се продават във повече от 70 страни в света и се влагат 
в производството на сладкарски изделия и напитки. ISOMALT е 
захарозаместител с ниска калоричност, нисък гликемичен ин-
декс и неутрален вкус. PALATINOSE е единствената изцяло ус-
воима захар, която доставя продължителна енергия, помага за 
разграждането на мазнините и има нисък гликемичен индекс.

Семинарът се провежда съвместно с представителите на 
BENEO GROUP за България, фирмите: АРТЕМИС ООД, предста-
вител за България на: BENEO-ORAFTI и BENEO-REMY  и НОВА 
СЛАДОСТ-1 ООД, представител на  BENEO-PALATINIT за Бълга-
рия.

Дата на семинара: 12.05.2011 г. (четвъртък)
Място на провеждане на семинара: хотел Хилтън, зала 

Мусала II, София, бул. България 1.
УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО !

ПРОГРАМА:
09.30  Добре дошли   - регистрация на гостите
10.00                 Начало на лекциите
11.10 - 11.30    Кафе пауза
11.30 - 13.00    Лекция
13.00 - 13.45    Работен обяд
13.45 - 16.00    Дискусия / Въпроси, коментари

Ще се радваме ва Ви приветстваме като наш гост.

Моля, попълнете формата за потвърждение и регистрирай-
те участието си он-лайн на е-mail адрес: ladamska@kendy.com 
или изпратете факс с потвърждението си до АРТЕМИС ООД на 
тел/факс: 02/9971012 и факс: 02/997377.

Желателно е участието на: управители на фирми, маркетинг 
специалисти и технолози. Няма ограничение за брой участници 
от фирма.

Очакваме Вашия отговор до 9 май 2011 г.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Фирма ...........................................................................................................

Отдел ............................................................................................................

Име на участника ....................................................................................

Длъжност ....................................................................................................

Тел. за контакт ..........................................................................................
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От 28 до 30 март в Монтана се проведе курс за работа с 
маслени теста, организиран от фирма “Надежда Костадинова”. 
Участ ниците в обучението, някои от тях вече добри познати, 
изработиха няколко вида маслени теста и изделия от тях – оре-
хов пай, пай с ябълково суфле, кезе, пай с крем и кексово тесто, 
маслен кекс, плодов кекс, лимонов кекс, мраморен кекс, кукис, 
канелени сладки, шприц сладки, линзер сладки, масленки, фу-
нийки с крем, соленки, гризини. Водещ на курса бе майстор-тех-
нолог Елисавета Петрова.

Бяха посочени основните характеристики на различните 
маслени теста и особеностите  на технологията на приготвяне 
на различните рецепти.

Характерен и отличителен белег на маслените теста е ви-
сокото съдържание на масло, което придава специфичен вкус 
и аромат на изделията приготвени с маслено тесто. Освен с 
богатият си аромат и прекрасен вкус изделията приготвени с 
маслени теста са и значително по-трайни, което е съществено 
предимство при тяхното реализиране на пазара.

За изработката на изделията от маслени теста бяха използ-
вани само натурални продукти и изпитани рецепти. Резултатите 
бяха повече от очакваните - превъзходен вкус и отличен вън-
шен вид.

Освен интензивната работа в дните на обучението, сладка-
рите от цялата страна успяха да релаксират и да се отпуснат в 
приятните заведения в Монтана.

Тридневен интензивен практически курс 
за изработка на трайни изделия 
от маслени теста
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Арт-проектът е своеобразна кулмина-
ция на честванията по повод 400 години 
от смъртта на Караваджо (1610). Същест-
вуват догадки, че известният италиански 
художник е бил почитател на шоколадо-
вата напитка. Известен с многото си пъ-
тувания, в крайна сметка със сигурност 
се установява в Кралство на Двете Сици-
лии, където в края на ХVI в., започват да 
добиват популярност какаовите зърна, 
идващи от Севиля. Инвазията на какаото 
се осъществява по-специално благода-
рение на йезуитите (и нейния основател 
Игнатий де Лойола), истинските фенове 
на тази енергийна напитка, която била 
подсилвана с различни извлеци и под-
слаждана със захар. 

От всичко казано дотук и като се има 
предвид страстта на Караваджо към охол-
ния живот и пийването, може смело да се 
допусне, че няма начин да не е опитал и 
шоколадовата напитка. Именно това дава 
живот на арт-проекта, замислен и осъ-
ществен от фотографа Giancarlo Bononi 
и художника Michel Mandurino, които ус-
пяват да съчетаят темата на Караваджо 
с 6-то издание на панаира за шоколад 
“Cioccoshow” в Болоня в края на ноември 
миналата година.  

Предизвикателството пред творците 
е да запазят отношенията между героите 
в картините, но в същото време част от 
елементите в тях да се заменят с какао 
и шоколад и да се даде нов съвременен 
поглед, като се запази чувствеността и 
реализма. 

Дали Караваджо е пил шоколад не 
е сигурно, важното е, че фотографиите 
са изпълнени превъзходно с помощта 
на майстори-сладкари, коафьори и 
стилисти.

Обичал ли е шоколад Караваджо?
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Япония е страна, в която дори сладкарството може да бъде 
необятна сфера. В японския език съществуват няколко раз-
лични думи за сладкишите. Традиционните японски сладкиши 
са наречени Wagashi, а навлезлите от Европа и други страни – 
Yogashi. Думата Wagashi представлява съчетание от йероглиф, 
произнасящ се като „wa”, който носи смисъла на нещо произве-
дено в Япония, на хармония, а „kashi” - означава сладкиш. 

Wagashi са не просто сладки, а изкуство. Те се приготвят от 
предимно растителни съставки и са богати на фибри. Най-често 
за направата им се използва ориз, ситен червен или бял боб Ад-
зуки, захар. Мляко и масло почти не се използват. Сервират се 
с традиционния японски зелен чай (Ocha), а също така служат и 
за сезонен подарък. Поднасянето на подходящото Wagashi по-
казва образованието на сервиращия ги.

Червеният боб Адзуки присъства в повечето от сладките 
Wagashi. Според исторически източници е пренесен в Япония 
от Китай между 3-8 век. Днес бобът Адзуки е втория най-раз-
пространен вид от бобовите растения след соята. Богатото му 
съдържание на протеини, витамини А и В1 го прави изключи-
телно полезен за здравето. Той е незаменим помощник в борба-
та с излишните килограми.

Видове Wagashi
В зависимост от съставките и начина на приготвяне същест-

вуват повече от двадесет вида Wagashi:

- Namagashi - красиво украсени сезон-
ни сладки, които отразяват различните 
лица на природата в четирите годиш-
ни сезона. Приготвят се от желирани 
плодове или конфитюр от червен боб 
Аздуки

- Yokan - е едни от най-разпростране-
ните видове сладкиши, представля-
ващ желиран червен боб Адзуки. 

- Monaka - конфитюр от червен боб 
Адзуки поставен между две тънки 
вафлени корички от ориз.

- Manju - задушени топчета , оваляни 
в брашно

- Higashi - сухи сладки, приготвени от 
пресована захар, оризово брашно и 
нишесте

Wagashi - сладкиши 
от страната 
на изгряващото слънце

Imagawayaki
Това е десерт често срещан по фестивали и празници. При-

готвя се в специалнен съд наподобяващ гофретник, а за пълнеж 
се използва сладко от червен боб Адзуки. 

Необходими продукти за тестото: 70 г брашно, 5 г бакпул-
вер, 1 яйце, 1 с.л. мед, 40 г захар, 1 с.л. мляко, малко растително 
масло, 2 с.л. вода.

Необходими продукти за плънката: 300 г червен боб Адзу-
ки, 250 г захар.

Начин на приготвяне: В купичка се разбива яйцето. Доба-
вят се меда, захарта, млякото и водата. Внимателно се прибавят 
брашното и бакпулвера. Сместа се разбърква добре и се оставя 
покрита за 30 минути.

Червеният боб Адзуки се измива и се поставя в тенджера с 
вода, колкото да го покрие и се оставя да заври на умерен огън.  
След като заври, водата се изхвърля, а бобът се измива. Сипва 
се нова вода и се оставя отново да заври, след което се оставя 
за 1-2 часа на слаб огън, докато се появи луга. Бобът заедно с 
водата, в която е варен, се разбиват с миксер. Тенджерата се по-
ставя отново на слаб огън и се бърка непрекъснато. Прибавя се 
захарта и се бърка до получаването на лепкав гланц.

Предварително загретият гофретник се намазва с масло. 
Със  супена лъжица се изсипва тесто в гофретника. Върху него 
се поставя една чаена лъжичка от червения боб Адзуки и се 
пече до получаването на златист загар. След това се обръща и 
се пече от другата страна.

Превод от японски: Силвия Петрунова



И
ЗЛ

О
Ж

ЕН
И

Я

EXHIBITIONS 19

От 24 до 28 март в Мадрид се проведе деветото издание на 
специализираното изложение за хлебарство и сладкарство, и 
съпътстващите го индустрии, в което взеха участия 225 фирми-
производители и 690 представителства. 

Значимостта на Intersicop 2011 за бранша се изразява в голе-
мия брой чуждестранни гости, сред които най-многобройни от 
Португалия, Италия, Бразилия, Мексико, Колумбия и Франция. 
Своя скромен принос имаше и България с организирата група 
от списание “Кафе пауза...” и “Джей Пи Медия”.  

Изложителите представиха най-новите технологии и 
иновации за хлебарството и сладкарството, които показват 
значимостта на този бранш в съвременното общество. Бяха 
представени много хлебни и сладкарски продукти, които да 
отговарят на тенденциите за здравословен начин на живот, в 
тази насока бяха и дискусиите по време на конференция по 
темата. Посланието бе защитено и от д-р Анхел Хил, профе-
сор по биохимия и молекулярна биология  към Факултета по 
медицина на Университета в Гранада, както и президент на 
Латино-Американската фондация по хранене, член на Науч-
ния комитет по хляба. Той подчерта “важната роля, която-
може да има хранителен продукт като хляба при диетите. 
Не може хлябът да се счита за причина за затлъстяването, 
тъй като потреблението му е намаляло значително през 
последните години, а процентът на затлъстяването про-
дължава да расте.”

В дните на изложението се проведе единадесетото издание 
на Шампионата “Най-добър майстор-сладкар на Испания”, ор-
ганизиран от Испанската конфедерация на сладкарите-занаят-
чии. 

Представителите на Испанската конфедерация на хлебар-
ските организации (CEOPAN), която е съорганизатор на изложе-
нието, както и членовете на Асоциация на хлебарите в Мадрид 
(ASEMPAN), заявиха, че са доволни от броя на специалистите, 
които са присъствали на организираните от тях събития в съ-
пътстващата програма. 

Едно от важните събития по време на изложението бе пър-
вият панел от “ The Bread Tasters' Panel” – професионалните де-
густатори могат да определят до 50 различни характеристики 
на хляба (аромат, цвят, текстура, вкус и т.н.), като това е резултат 
от продължително обучение. 

INTERSICOP 2011 посрещна 26 000 посетители, 
от които 13.33% чуждестранни

Испанските производители на оборудване 
и суровини са експортно ориентирани 

Изложението бе посетено от международна делегация от 
търговци и дистрибутори от различни страни (Алжир, Австра-
лия, Чили, ОАЕ, Индия, Иран, Мароко, Мексико, Румъния, Русия, 
САЩ, Венецуела и Колумбияна), организирана от AMEC AFESPAN 
(Асоциация на производителите на машини, пещи и оборудва-
не и износители в областта на хлебарството и сладкарството). 
Ръководителите на фирми, поканени да присъстват на панаира, 
имаха възможност да проведат срещи на 24 и 25-ти март с ре-
дица испански производители, които представиха своите тех-
нологии и оборудване. 
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Третият по големина град в Европа, след Лондон и Берлин, 
е трудно да бъде обходен за един ден и половина, свободното 
време, с което разполагахме при престоя си в испанската столи-
ца. Успяхме все пак да се докоснем до неповторимата архитек-
тура на града. Почти всяка сграда е произведение на изкуството 
– гипсови орнаменти, первази от ковано желязо, рисунки укра-
сяват фасадите.   

Навъсеното време не ни попречи да посетим музея “Прадо”, 
където са изложени хиляди картини на известни майстори - Гоя, 
Рафаел, Рубенс, Тициан, Ван Дайк. Тук са изложени „Трите гра-
ции” на Рубенс, „Голата Маха” на Гоя, „Автопортрет” на Дюрер и 
много други. Кралският дворец или известнен още като дво-
рец на Ориента е официалната резиденция на краля на Испа-
ния и се използва за държавни церемонии. Огромният дворец 
е накичен с творбите на известни художници като Веласкес, 
Караваджо, Гоя и др. Там се помещават и няколко колекции с 
голяма историческа важност, като например кралския арсенал 
(притежава оръжия от XIII век), а също и единствения завършен 
струнен квинтет Страдивариус, има още колекции от гоблени, 
порцелан, мебели и др. Дворецът е отворен за посетители  с из-
ключение на дните, в които се използва от краля за държавни 
дела.

В самото сърце на „стария град” се намира “Плаза Майор” 
– построен е през 17 век и през годините е имал много имена 
– площад на Конституцията, площад на Републиката, а сегашно-
то му име идва в края на Гражданската война в Испания. Тук се 
провеждат почти всички празнични церемонии на града. Непо-
средствено след него е “Пуерта дел Сол” – площадът, на който 
мадридчани посрещат Нова година. Тук се намира статуята - 
символ на Мадрид, изобразяваща мече и дърво.

Като почитатели на добрата кухня, не подминахме и исто-
рическия покрит пазар „Сан Мигел”, който се оказа истинско 
пиршество за очите и небцето. Наскоро реставриран, пазарът 
се оказа място пълно с хора, където можеш да обядваш, да из-
пиеш чаша вино или да се видиш с приятели. Единственият не-
достатък е навалицата и е трудно да намериш място за сядане, 
особено ако отидеш по обяд. Изобилие от тапас (студени и топ-
ли предястия с хамон, рибни и морски дарове, маслини и още, 
и още...). 

Дамите от групата дори намериха време да се впуснат в шо-
пинг забавление в един от магазините на известна марка, при 
което пък мъжете недоволстваха и си намериха други занима-
ния. 

Престоят ни в Мадрид завърши подобаващо в страстния и 
горещ ритъм на фламенкото и освежаващия вкус на марсалата.

Мадрид -  изкуство на открито



Правилната инвестиция,
за да повишите вашите продажби!

ДИЗАЙН И ОБОРУДВАНЕ 
НА ХЛЕБАРНИЦИ И СЛАДКАРНИЦИ

ADDRESS: P. O. BOX 20, 570 04 NEA MICHANIONA - THESSALONIKI, GREECE
TEL.: +30 23920 31104, +30 23920 35280, FAX: +30 23920 31098

e-mail: info@kalfas.com.gr • www.kalfas.com.gr




