




За новите продукти на фирмата разговаряме с Чавдар 

Коев, технолог във фирма Льосафр България.

- Ще има ли нови продукти, които да са актуални през 

летния сезон?

- Льосафр има 10 годишно присъствие на българския пазар. 

През това време компанията се е утвърдила като носител на нови 

и практични решения за хлебопроизводството. Продуктите ни са 

признати отдавна със своето високо и постоянно качество. За да 

отговори на новите тенденции в сектора на хлебопроизводство-

то, Льосафр въвежда продуктите си под една обща собствена 

марка. Това означава, че асортимента от продукти и решения за 

хлебопроизводството ще се разширява, като се запазят качества-

та на вече познатите продукти на нашия пазар.

С наближаване на летните месеци производителите се 

сблъскват с два основни проблема: появата и развитието на 

картофена болест и плесен по хляба. Това води до финансови 

загуби за тях и до загуба на доверие от страна на крайните кли-

енти. Така възниква нуждата от продукти, предотвратяващи тези 

проблеми. Решението, което предлага Льосафр са новите проду-

кти от гамата „Инвентис” – „Ръжина”, „Протект” и „Протект +”.

- Разкажете на читателите на списание „Кафе Пауза” 

малко повече за тези продукти?

- „Ръжина” е течна закваска, чийто консервиращ ефект се 

дължи главно на увеличаването на киселинността в тестото. 

Нейно предимство, е че е универсална, тоест може да се вла-

га както в ръжен, така и в бял, типов и тостерен хляб. Тя не съ-

държа консерванти, следователно отговаря на понятието „чист 

етикет”.

„Протект” е продукт базиран на действието на калциевия 

ацетат, който е сол на оцетната киселина- съдържаща се по 

естествен начин в почти всички плодове. Използва се за пред-

пазване на готовите изделия от действието на Bacillus subtilis, 

бактерията причиняваща картофена болест.

В случай, че се търси комбиниран ефект- Льосафр Бълга-

рия предлага „Протект +”. Активни съставки в него са: млечна 

киселина и калциев пропионат, които имат синергичен ефект. 

Продуктът е идеален за превенция, както на развитието на кар-

тофена болест, така и на плесен по готовите изделия.

- Увеличаването на киселинността на тестото и внасяне-

то на консерванти влиаят ли негативно върху действието 

на маята?

Маята за съжаление не остава незасегната от ефекта на 

закваските и консервантите. Поради тази причина, Льосафр 

Инвентис – новият световен бранд 

на Льосафр вече и в България
въвежда за първи път в България мая, която е способна да ус-

тои на негативното действие на киселите теста – ФАЛА ВЕРДЕ.  

ФАЛА има уникална технология на производство, което й дава 

по- голяма активност при работа със закваски или консерванти. 

При наши клиенти, използващи този продукт, ФАЛА показа до 

30% по- висока ефективност спрямо нашите други марки „Виво” 

и „Френската”.
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Магнитно резонансен 

анализатор на маслодайни 

семена  SLK SG-100

• Бързо и лесно лабораторно измерване

• Спестява пари като подобрява процесите и качествения контрол

• Автоматично, едновременно определяне на влага, масленост, мастни 

киселини на маслодайни семена (слънчоглед, соя, рапица, фъстъци,   

царевица...) на базата на магнитен резонанс

• Възможност за анализ на отделно зърно

• Безразрушителен метод на измерване

• Извършване на анализ за по–малко от 30 секунди

• Без необходимост от подготовка на пробата

• Не е необходима скъпа поддръжка

• Опростен графичен интерфейс

 Точност Време (секунди) Стандарт

Пълна масленост % ±0,1% 4 s ISO 10565

Влага % ±0,1% 4 s ISO 10565

Мастни киселини % ±0,5% 20 s Не съществува

Мастни киселини 

в единично зърно % ±2% 2 min Не съществува
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Следвеликденско намаление 

в цената на брашно

бе регистрирано по време на 16-та редовна търговска сесия на 

Пловдивска стокова борса, проведена в периода 18-20.04.2012 г. 

Низходящата тенденция на котировката при тип 500 достигна 

1,55% (от 525 лв./т на 517 лв./т), а при тип 700 намалението в цена-

та „продава” бе с 1,77% спрямо предходната седмица (от 517 лв./т 

на 508 лв./т без ДДС). Без промяна остана котировката на браш-

но тип 1150–483 лв./т без ДДС. Брокерите припомнят, че в същия 

период на миналата година също е бил регистриран спад в коти-

ровките на брашната, но тогава намалението е било значително 

по-голямо. При тип 500 то достигна 18,48%, а при тип 700–20,56% 

само за седмица. Въпреки това сегашното ценово ниво на пред-

лагане на брашно е значително по-ниско спрямо същия период 

на миналата година. Тогава тип 500 се е предлагало на ценово 

ниво 633 лв./т без ДДС, докато сега то е с 22,44 % по-ниско (517 

лв./т без ДДС). Намалението при тип 700 е с 19,68% (от 608 лв./т на 

508 лв./т без ДДС). Причината за този благоприятен за потребите-

лите ценови дисонанс брокерите коментират с останалите зна-

чителни запаси от пшеница миналогодишна реколта (около 850 

хил.тона). Намиране на външен пазар за това количество се оказ-

ва трудно поради продължаващия агресивен износ от Русия и Ук-

райна, от една страна, а от друга основната част от пшеницата ни 

е с фуражни качества. Това се подкрепя и от заявките „купува” на 

борсовия пазар, които са на ниво 305 лв./т без ДДС. За сравнение 

пшеницата с хлебопекарни качества на борсата в Чикаго в мо-

мента се търгува на ниво около 340 лв./т с доставка през м. май, 

а юнската доставка е на ценово ниво от 342 лв./т. Котировките на 

Чикагската борса явно ще оказват влияние върху ценовата поли-

тика на зърното на Черноморския регион, тъй като от 06.06.2012 

г. на тази борса ще се търгуват контракти за пшеница с произход 

и доставка от този регион. За сравнения в момента хлебната пше-

ница на борсата в Париж се търгува при цена 422 лв./т. 

Премиерът атакува производителите 

на зърно заради цената на хляба 

Борисов разкритикува бранша по повод въпрос на левица-

та за забавените субсидии за покриване на акциза на горивата, 

очаквани втора година от фермерите.  Всяка година даваме до-

тации от един милиард лева на зърнопроизводителите, както 

в никоя друга сфера, а не виждаме хлябът да поевтинява. Това 

заяви премиерът Бойко Борисов по време на парламентарния 

контрол по повод въпрос на депутати от левицата за забавените 

плащания на държавната помощ за покриване на акциза върху 

горивата, предаде БТА.

На въпроса на народния представител от Коалиция за Бъл-

гария Корнелия Нинова защо през миналата година правител-

ството не е изпълнило обещанията си да плати на растениевъ-

дите 70 млн. лв. за покриване на акциза, Борисов припомни, че 

тези средства са се забавили заради процедурите по одобрени-

ето на помощта от Брюксел.

Нинова припомни, че през юни 2010 г. кабинетът беше под-

писал споразумение със зърнопроизводителите, според което, 

те трябваше да получават годишна помощ от 70 млн. лева за по-

евтино гориво.

Премиерът обясни, че през ноември 2011 г. България е из-

пратила в Еврокомисията искането си за държавна помощ, като 

одобрението е дошло на 5 декември. Одобрената схема е с го-

дишен бюджет от 70 млн. лева, разпределени на два етапа, кои-

то ще се платят чрез ваучери. За осъществяване на схемата са 

необходими промени в законите за акциза и за подпомагането 

на земеделските производители, които скоро ще бъдат внесени 

в парламента, обеща премиерът.

В министерството на земеделието и храните са разработени 

всички документи за прилагане на схемата, обучени са и хората, 

която да я прилагат, каза още Борисов.

Хлябът в Хасково поскъпна 

Хлябът в града поскъпна с 10 стотинки от 19 април.  Нарязан 

бял хляб „Карина“ вече струва 80 ст., ненарязан - 75. Типовият се 

продава на 80 ст. На тези цени продават всички хлебопроизво-

дители в региона, съобщава „haskovo.net“.

Поскъпването е недостатъчно. Компенсира само увеличе-

ната цена на брашното, което премина 600 лв. за тон, коментира 

председателят на съюза на хлебопроизводителите - Янчо Вутов. 

След влизането на новата цена на тока от 1-ви юли, ще се нало-

жи ново поскъпване, прогнозира Вутов и даде пример със Со-

фия: „Там произвеждат много повече хляб и могат да избият от 

оборот. Зареждат от много по-малко разстояние и пестят от 

транспорт. Хлябът им е между 95 ст. и 1.15 лв“.

Цената в региона обаче се определя от поведението на па-

зара на най-големия играч в областта, хасковския хлебозавод. 

Новата цена стана факт, чак след като той също започна да про-

дава по-скъпо. „Свършиха ни запасите от ланшна пшеница. Бе 

на цена 360 лв. за тон, новата е на цена от 400 лв. за тон без 

ДДС, т.е.  480 лв.“ - обясни директорът на Хлебозавод Хасково 

АД Тодю Тодев. Основната причина за поскъпването обаче е 

другаде. „Токът уж поскъпна с 5-6%. Но никой не казва, че нощ-

ната енергия поскъпна с 36%, а ние основно работим на нощна 

енергия“.

Поскъпването всъщност е още по-голямо, след като на 16-ти 

март, всички производители намалиха грамажите от стандарт-

ните 700 за самун хляб, на 650. Обяснението бе, че се прави за 

да не скача продажната цена. Въпреки че сега е увеличена про-

дажната цена, никой не обмисля връщане на старите грамажи.

Впрочем според господин Тодев, Хлебозавода няма нищо 

общо с цени от 70 и 80 стотинки. „Даваме им го (на магазините 

Б.А.) много по-евтино. Как го продават си е тяхна работа“. Г-н 

Тодев обяви за фирмена тайна цената, на която хлябът се пуска 

в търговската мрежа, но каза, че отстъпките били еднакви - към 

15% от заявеното количество хляб.  От Хлебозавода не изключ-

ват ново поскъпване на насъщния след първи юли. Не прогно-

зират обаче с колко - щяло да зависи от много фактори.
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Позитивна тенденция в Източна 

Европа

Според данни от Euromonitor продажбите на замразени 

хлебни изделия на дребно в Източна Европа се очаква да нарас-

тне с около 28% до 2016 г.

„Изследванията показват, че си струва да се инвестира в 

тази насока в Източна Европа, особено в големите развити 

страни, като Полша и Хърватия, където потребителите са 

наясно с този сегмент. Продажбите на замразени хлебни изде-

лия са по-високи и затова се предоставят по-добри перспекти-

ви“, каза Rusné Naujokaityté,  мениджър в Euromonitor.

„Най-изгодните пазари за инвестиране в замразени тесте-

ни изделия са Словакия, България, Румъния, Полша и Чехия. На 

тези пазари жизнените стандарти са по-високи и каналите 

за търговия на дребно са разработени, повечето жени рабо-

тят и нямат време да  пекат у дома“ - добави тя. Според Rusné 

Naujokaityté възможностите в някои страни, като Беларус, Унга-

рия и Словения могат да бъдат ограничени, тъй като потребле-

нието на хляб е в упадък, като здравословните заместители са 

предпочитани.

ICCO (Международната какао 

организация) прогнозира дефицит 

на какао в света през 2012

В началото на март ICCO даде първите си прогнози за 2012 г. 

в тримесечния си бюлетин. Прогнозата е за дефицит от около 

71000 тона, с производство 8% надолу от световното производ-

ство на какао на зърна или с 343 000 тона.

Още през февруари в последния си преглед на пазара на 

какао ICCO заяви: „Налице е относително високо ниво на неси-

гурност по отношение на наличието на какао на зърна, което 

е довело до повишено ниво на променливостта на цените от 

декември 2011 г. насам.“

През декември Rabobank нарисува съвсем различна карти-

на на състоянието на добивите на какао през сезон 2011/12. В 

доклада „Outlook 2012—Down, But Not Out“ се казва, че по-голе-

ми от очакваните доставки на какао на зърна от Западна Африка 

биха намалили прогнозния дефицит и съответно цените с 4%. 

Itforecast прогнозира, че цените на какаото от  2400 щатски 

долара (за Q4) през първото тримесечие на 2011 г., ще спадне 

на 2300 щатски долара за същия период на 2012 г., което пред-

ставлява спад от 4%.

Цената на какао на зърна на 27 април се котираше на 2 352 

щатски долара. 

Подкрепете производителите на 

какао или ни очаква „шоколадова 

криза“
Производителите на шоколад ще се изправят пред серио-

зен недостиг от доставки на какао, ако не започнат да работят 

за подобряване на поминъка на какаопроизводителите и да им 

помогнат да инвестират в устойчиво производство, прогнозира 

проф. David Guest от Факултета по земеделие и околна среда в 

Университета в Сидни в лекция озаглавена „Шоколадова криза“, 

която изнесе в средата на април. 

„Виждам най-голямата заплаха в намаляването на рента-

билността на производство на какао при дребните произво-

дители. Ако това не бъде отстранено, те ще се насочат към 

други по-печеливши и по-малко трудоемки култури, като на-

пример биогоривата.“

Проф. David Guest е пропътувал доста райони, за да развива 

и насърчава устойчиви методи на производство. Той споделя, 

че отглеждането на какао е все по-непривлекателно за младите 

хора, което би довело до недостиг на работна ръка и лошо от-

глеждане на насажденията. Освен това земеделските произво-

дители не инвестират в подобряване на производството, което 

води до по-ниски добиви като резултат от неправилно агро-

номство, вредители и болести. Той добави, че променящата се 

среда, може сериозно да повлияе на броя на производствените 

зони. Изследователи на  изменението на климата прогнозират 

загуба на половината от какаовите плантации в Западна Африка 

до 2050 г.“.

Високото търсене изостря проблема. Глобалната консума-

ция на шоколад се увеличава с 2-3% годишно, според Универ-

ситета в Сидни. Проф. David Guest предупреди, че такова високо 

търсене и нарастващото предпочитание на натурален шоколад 

задълбочава проблема. Въпреки това, той е категоричен, че 

кризата може да се предотврати чрез подобряване на поминъ-

ка на дребните фермери, така че те да инвестират в устойчиви 

методи на производство. 

Професорът призова за действия на всички нива за подоб-

ряване на условията чрез съвети и подкрепа за земеделските 

производители, за пълна прозрачност по веригата за търговия 

с какао, както и за увеличаване на инвестициите във фундамен-

тални и приложни изследвания.

„Шоколадови компании са заинтересованите страни и те 

трябва да играят важна роля в улесняването на тези промени“, 

заключава проф. Guest.
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Рекламата е комуникационен акт, който по креативен начин съ-

четава оригинална визия, впечатляващ дизайн и примамливо пос-

лание. Тя е призвана да генерира позитивен потребителски интерес, 

да мотивира избора на адресатите с цел печалба на съответната 

организация. В този план рекламата, освен комуникация, изкуство, 

култура, е и бизнес. И като всеки друг почтен бизнес, уважаващ себе 

си и света, в който функционира, е нужно да съблюдава известни 

регламентирани и общоприети норми и правила, които по отноше-

ние на рекламата имат преди всичко подчертано морално-етичен 

контекст.

В условията на пазарна икономика, където потребителите имат 

свобода на избора на продукти, от съществено значение са дву-

странните връзки между производителите и потребителите на сто-

ки и услуги. Продавачите трябва да доведат до знанието на купува-

чите къде и какво им предлагат и за целта те най-често използват 

рекламата. Добрата реклама не просто информира. Тя продава. 

Подпомага разпространението на продукта и запазва бизнеса. Все-

ки път, когато рекламата събужда интереса на потребителя дотолко-

ва, доколкото той да закупи продукт, това помага на производителя 

да запази и усили присъствието си на пазара. 

Още в началото на ХХ век възникват и се утвърждават две тен-

денции – от една страна, продавачите рекламират своите стоки с 

всички възможни за времето си средства, а от друга – купувачите 

се стремят да контролират рекламните акции и да се предпазят от 

лъжерекламата.

Лъжерекламата дава погрешна представа или създава погреш-

но мнение за рекламираната стока, създава двусмислие или води 

до неуважително отношение към продуктите на фирми (най-често 

конкурентни), като по този начин подкопава техния авторитет.

Още по-вредна е заблуждаващата реклама, която не преувели-

чава, а направо анонсира несъществуващи качества.

И в двата случая рекламодателите се стремят (в скрит или явен 

вид) да заблудят своите клиенти. Това създава необходимостта от 

контрол върху рекламата, който първоначално започва да се осъ-

ществява в национален мащаб в индустриално развитите страни 

(САЩ, Франция, Англия, Германия), а по-късно се създават органи 

за контрол на рекламната дейност на международно равнище. В ре-

дица европейски страни и САЩ от години съществуват институции, 

които функционират в защита на обществения интерес в сферата 

на рекламната практика и осъществяват контрола върху достовер-

ността, законността и благоприличието на рекламата, лоялната кон-

куренция и ред други професионални ценности.

Етични аспекти 

в рекламата

Рекламните принципи на Американската рекламна 

федерация се използват като ръководство от много рекла-

мисти при създаването и изработването на реклами.

1. Истина. Рекламата трябва да разкрива истината 

и значими факти за продукта като същевременно 

не трябва да пропуска или скрива информация, 

чиято липса би могла да заблуди или обърка по-

требителите.

2. Доказателства. Твърденията в рекламата трябва 

да бъдат доказуеми чрез видими факти.

3. Сравнения. Рекламистите трябва да се въздър-

жат от допускане на грешки в рекламата, на под-

веждащи или недоказани твърдения и ефекти 

относно конкуренти или конкурентни стоки или 

услуги.

4. Провокираща реклама. Рекламата не трябва 

да предлага стоки или услуги за продажба, които 

са на по-висока цена от обявената. Рекламата не 

бива да служи като средство за пренасочване на 

потребителите към по-скъпа стока или услуга.

5. Гаранция. Качеството на рекламираната стока 

трябва да бъде гарантирано със задоволителна 

информация, която на достъпен език да уведомя-

ва потребителите, а когато времето или мястото 

не позволяват подобно информиране, рекламата 

трябва ясно да уточнява къде се намира целият 

текст относно гаранцията преди да бъде поръча-

на и закупена конкретната стока или услуга.

6. Ценови изисквания. Рекламата трябва да се въз-

държа от подвеждащи или погрешни цени или от 

изисквания за предплащане на стоката или услу-

гата.

7. Свидетелства. Реклама, съдържаща свидетел-

ства трябва да се ограничава до тези данни в сви-

детелството, които биха допринесли за реалната 

и честна преценка на потребителя.

8. Език и стил. Рекламата не трябва да съдържа 

твърдения, заключения или илюстрации, които са 

подвеждащи за добрия тон на рекламата според 

общоприетите норми за благоприличие.

През 1937 г. за първи път е разработен и публикуван 

Международен кодекс за лоялна рекламна практика от 

Международната търговска камара (МТК) в Париж. Кодек-

сът съчетава постигнатия опит и съвременните схваща-

ния, според които рекламата е средство за комуникация 

между търговец и клиент, което налага да се установи 

справедливо равновесие между интересите на произво-

дителите и потребителите.

Кодексът се отнася за търговската реклама на всички 

стоки и услуги. Той обръща внимание на съдържанието на 

рекламата, като тя трябва да се преценява от гледна точка 

на нейното предполагаемо въздействие върху потребите-

ля по време на краткотрайното възприемане на реклам-

ното послание.

Международният кодекс за лоялна рекламна практика 

установява етични норми, които следва да бъдат съблю-

давани от всички, занимаващи се с реклама, независимо 

дали се отнася до рекламодателя, до рекламните агенции 

или до практикуващите в каналите за разпространение на 

рекламата.

Кодексът е изграден на три основни принципа:

- рекламата трябва да бъде съобразена със закона 

на страната, където се разпространява, да бъде лоялна, 

правдива и достоверна;

Марина Петрова
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- рекламата трябва да бъде изготвена с необходимото чув-

ство за обществена отговорност и да бъде съобразена с прин-

ципите на лоялна конкуренция в деловата дейност;

- нито едно рекламно послание не трябва да създава недо-

верие в обществото към рекламата.

В Кодекса са дефинирани основните правила, на които тряб-

ва да отговаря рекламата. На първо място това е правилото за 

приличие – рекламното послание не бива да влиза в противо-

речие с моралните, етичните и естетическите норми на дадено 

общество, за което то е предназначено. 

Рекламата трябва да бъде правдива и точна. Тя не бива да 

злоупотребява с доверието и липсата на опит у потребителите.

В Кодекса се забранява заимстването на елементи като оф-

ормление, макет, текст, лозунг, визуално представяне, музика, 

звукови ефекти и т.н. от чужди рекламни послания, което може 

да подведе и обърка потребителя.

Според Кодекса отговорността на рекламната дейност пада 

върху всички, ангажирани с рекламния процес и с довеждане-

то на рекламното послание до потребителя – рекламодател, 

рекламен изпълнител, издател или собственик на рекламоно-

сителя.

Кодексът е предвиден като средство за самодисциплина, но 

е предназначен също така да служи и пред съда, като дава ука-

зания при прилагането на националните закони. Тази е неговата 

роля при осигуряване на лоялност в рекламната практика и в 

България.

Кодексът за етична българска реклама e официално 

приет на 25 септември 2009 г. и е в съответствие със зако-

новата уредба в България и Консолидирания кодекс за ре-

клама и маркетинг комуникации на Международната тър-

говска камара – както по форма, така и по съдържание и е 

оповестен чрез медиите на българската общественост.

Националният етичен кодекс в България е интегрирана сис-

тема от етични правила, според които всяка търговска комуни-

кация трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към 

потребителя и обществото и да бъде съобразена със закона, 

благоприлична, почтена, честна и правдива. 

Кодексът е общовалиден за всички участници в рекламната 

индустрия в България – рекламодатели, маркетинг специали-

сти, рекламни агенции, медии и всички лица, имащи отношение 

към рекламата и всяка форма на търговска комуникация като 

определя правилата за професионално поведение в бранша.

Значителен по обхват, Кодексът за етична реклама в Бълга-

рия се отнася и прилага еднакво към всички форми на реклама 

и маркетинг комуникации, стимулираща директно или инди-

ректно продажбите на всякакъв вид стоки и услуги независимо 

от използваните канали и средства за реклама. Според Кодекса 

рекламодателите носят отговорността за законосъобразност-

та на търговската комуникация. Всяка търговска комуникация 

трябва да бъде изготвена с надлежно чувство за професионал-

на отговорност и трябва да отговаря на принципите за лоялна 

конкуренция като не нарушава общественото доверие в рекла-

мата и маркетинга.

Националният етичен кодекс заявява, че маркетинговата 

комуникация трябва да уважава всички аспекти на човешкото 

достойнство.

Саморегулацията в рекламата според този кодекс се при-

лага с уважение към основното право на всеки на свобода на 

изразяване и свободата на търговска комуникация.

Поради особено важната роля на рекламата в икономика-

та на страната, целта на Кодекса е да осигури осъществяването 

й като обществена услуга така, че да се отчита въздействието, 

което оказва върху потребителя. Принципите на етичния ко-

декс в България са етичната основа на саморегулацията. Той е 

конструиран така, че да преустановява дейности, които про-

тиворечат на горепосочената цел, дори и тези дейности да са 

формални в рамките на приложимия закон.

Законите в България, които засягат рекламата и кон-

трола над нея са Законът за защита на потребителите (ЗЗП), 

Законът за защита на конкуренцията (ЗЗК) и Законът за ра-

диото и телевизията (ЗРТ). 

Докато много закони и правила уточняват какво рекламис-

тите могат и какво не могат да правят, не всяка част от този 

бранш подлежи на правилата. Рекламистите често трябва да 

решават кое е най-подходящото и отговарящо на правилата 

действие, което да е по-скоро съобразено с етиката, отколко-

то с индустриалните правила и изисквания за реклама. Етиката 

представлява морални принципи и стойности, които очертават 

рамките на позволеното, определят действията и решенията на 

индивида или групата. Конкретно действие може да бъде закон-

но, но не и етично. Понятия като честност, благоприличие, поч-

теност и лоялност са сред добродетелите, които се включват в 

дефиницията за етично поведение.   

Етичните въпроси могат да бъдат обсъждани в рамките на 

интегрираните маркетингови комуникации. Рекламата е сфера-

та, в която отклонение от етичните стандарти или закони може 

да доведе до видима груба грешка, която да нанесе сериозна 

вреда на компанията. 
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Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Зла-

таров“ е наследник на девическото професионално училище 

„Трудолюбие“, основано още през 1897 г. По-късно, през 1932 

г., се въвежда нова учебна програма с основна специалност 

„Готварство“. С годините търпи доста преобразования, като от 

2003 г. получава статут на професионална гимназия по туризъм. 

Днес тук се обучават над 800 ученика в 31 паралелки. Застъпено 

е интензивно езиково обучение по английски, немски и френ-

ски език, както и обучението в съвременни специалности като 

мениджмънт в туризма, хотелиерство, туристическа анимация, 

кетъринг, сомелиерство и др. Гимназията разполага с модерно 

обзаведена учебна база и кафе-сладкарница.

Училището е член на Европейската асоциация на училищата по 

туризъм и ресторантьорство и работи по много проекти, свързани 

с усъвършенстване на знанията и уменията на учениците. 

Професията „Хлебар-сладкар” е въведена през 1978 г. Гим-

назията участва със свои отбори в международни изложения, 

национални събори и се класира на първи места. Традицион-

но участва и в националното състезание за „Най-добър млад 

хлебар-сладкар” на Асоциацията на училищата по ресторан-

тьорство и хотелиерство в България, както и в регионалните и 

национални състезания по професии, организирани от  Минис-

терството на образованието, младежта и науката, където уче-

ниците от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” – Варна демонстрират 

своите знания и умения в конкурентна работна среда.

Получени награди:
• 2002 г. – І награда на ІІІ Национален събор на хляба

• 2005 г. – ІІІ място на ХІІ международно специализирано 

   изложение БУЛПЕК

• 2006 г. – Награда за оригиналност и новаторство в 

   ХІІІ Международно специализирано изложение БУЛПЕК

• 2007 г. – І място на състезание на АУРХБ

• 2008 г. – І място на регионално състезание по професии на МОМН

• 2008 г. – ІІІ място на Национално състезание по професии на МОМН

• 2009 г. – І място на Национално състезание на АУРХБ

• 2010 г. – І място на  Национално състезание на АУРХБ

• 2011 г. - І място на регионално състезание по професии на МОМН

• 2011 г. - І място на Национално състезание по професии на МОМН

• 2012 г. - І място на регионално състезание по професии на МОМН

На 16 и 17 март в Плевен се състоя последното състезание 

- Регионален кръг на Национално състезание по професии, 

което се организира ежегодно от МОМН, под ръководството 

на министър Игнатов. В надпреварата се включиха 17 училища 

от централен, северен и североизточен региони на страната. В 

категорията "Най-добър млад хлебар - сладкар" първото място 

бе спечелено от Галин Генов, ученик в ПГТ "Проф. д-р Асен Зла-

таров" – Варна.

Предстои кандидатстване за новата 2012/2013 учебна 

година. В специалност „Производство на сладкарски изде-

лия“ е заложена една паралелка с 26 ученика с прием след 

8 клас. Учениците изучават предмети със специфична отрас-

лова и професионална подготовка и завършват с придобита 

професия „Хлебар-сладкар“. Срокът на обучение е 4 години, кан-

дидатства се по документи – балообразуващи предмети са 

оценките по български език и математика, и утроената оцен-

ка по чужд език от свидетелството за 8 клас.

Училище с традиции, 

но с поглед в бъдещето

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА

гр. Варна, ул. „Найден Геров“ №1 тел: 052/642671; 

052/642669; 052/642667; e-mail: pgt_varna@abv.bg
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Презентация във Варна
В продължение на два дни, на 27 и 28 март, „Алма Либре“ 

представи част от своите суровини и решения пред повече от 

60 сладкари, хлебари и ресторантьори в гостоприемната и до-

бре оборудвана зала на ПГ по туризъм „проф. д.р Асен Златаров“. 

Перфектната организация стана възможна благодарение на 

търговците и демонстраторите от „Алма Либре“, дистрибутори-

те за региона - фирма НИГРА и ръководството и преподаватели-

те от гимназията. Тортите „ТУКАН“,“МЕДИТЕРАНЕ“и „ЧИЗ КЕЙК“от 

серията ДЕЛУКС ЛАЙН ентусиазираха много сладкари,които 

веднага поръчаха продукти за производство. Пластичността 

на захарната паста на ШУГАРТ, хлеботворенията (хлебчета за 

ресторанти, хотели и малки сандвичи), кейкове за сладкарни-

ци и блок маси (технология за дълга трайност) и оригиналните 

сиропирани от изток отвориха други пътища в „сладкарското“ 

съзнание на гостите.

„Технологиите, които бяха представени, още един път до-

казаха, че с висококачествени суровини може лесно и бързо да се 

постигне върховно качество на ниска себестойност (колкото 

ниска желае всеки производител), докато с нискокачествени 

08.05.2012 г. 

ТЕМА : „ТОРТИ и СЛАДКИ от ТОПЪЛ СЛАДОЛЕД“ 

- ТОПЪЛ СЛАДОЛЕД. Всяка сладкарница, всеки ХОРЕКА 

обект, БЕЗ сладоледена машина, САМО с миксер и обик-

новен фризер, може да произведе сладоледени торти на 

изключително ниска цена. 

- Оригинални МЕЛБИ и сладоледки

- Хлебчета „Чиабата“ и „хляб с маслини“ 

- Представяне на ТОРТА ШАРЛОТ от новата серия „ТРА-

ДИЦИЯ“

Фирма „Алма Либре“ издаде и ще предостави ламини-

рани менюта-ценоразписи за масите на ресторанти, слад-

карници и кафетерии, за да се подпомогнат продажбите 

на клиентите. При определени условия се осигуряват,  

луксозни вертикални фризери за предлагане на топъл 

сладолед, сладоледени торти, сладоледки.

22.05.2012 г. 

ТЕМА : „ТОРТИ и СЛАДКИ от серия ТРАДИЦИЯ “

Фирма „Алма Либре“ представя новата серия сладки 

и торти „ТРАДИЦИЯ“, основани върху европейската и бал-

канската традиция, съобразени с новата социална и фи-

нансова обстановка. Ще се представят сладки, които ще 

задоволят всеки професионалист, търсещ отличното съ-

отношие между КАЧЕСТВО – ВИЗИЯ – ЦЕНА.

Фирма „АЛМА ЛИБРЕ“ осигурява за клиентите си DVD 

с информация и подробно изпълнение на рецептите от 

серията „ТРАДИЦИЯ“. 

За повече информация и записване: 

Нина Симеонова - тел.: 02/9379961, 0878 690025

Бойко Владимиров - тел.: 02/9379952, 0878 984887

суровини няма никакви възможности“ – сподели Янис Лиолиос, 

управител на фирма “Алма Либре“. 

Продуктите на „Алма Либре“, динамиката и неограничените им 

възможности впечатлиха присъстващите производители от Варна 

и околните региони!  На демонстрацията присъстваха и учениците 

от паралелката по „Сладкарство“и техните преподаватели. 
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Вафлите се отнасят към групата на захарните изделия, про-

извеждат се от брашно, вода и набухватели (натриев бикарбо-

нат, амониев бикарбонат и др.). В зависимост от пълнежа, ваф-

лите се разделят на: обикновени вафли без пълнежи и вафли с 

различни видове пълнежи.

Най-разпространеният вид вафли са тези с пълнежи. За тях-

ното производство са необходими: вафлени кори, пълнежи, а 

при производство на глазирани вафли - шоколадови или други 

захарни глазури. При приготвяне с пълнежи се използват расти-

телни масла, различни видове кремове: гелообразни, плодови, 

орехови и др. Разнообразието от вафли се определя не само 

от пълнежите, но и от формата и броя на пластовете вафлени 

кори. Готовите вафлени изделия могат да имат различна форма: 

квадратна, правоъгълна, кръгла, триъгълна или във вид на тръ-

бички, орехи и др. В зависимост от броя на пластове вафлени 

кори се произвеждат следните асортименти: вафли трислойни 

– състоят се от два пласта вафлени кори и между тях един пласт 

пълнеж; пет-пластови – три пласта вафлени кори и два пласта 

пълнеж; седем-пластови – четири пласта вафлени кори и три 

пласта пълнеж; девет-пластови – пет пласта вафлени кори и 

четири пласта пълнеж. Броят на пластовете от вафлени кори и 

пълнежите предварително се задават в рецептурата. 

Вафлените кори са с много ниско тегло и са леки. В зависи-

мост от размера на вафлената кора, теглото й е от 50 до 90 гра-

ма. Основно теглото на вафлите се определя от пълнежа, който 

е от 70 до 80%. При глазираните вафли теглото на пълнежа се 

намалява, защото теглото на глазурата достига до 27%. Дебели-

ната на вафлените кори зависи от предварително зададеното 

разстояние на плочите на пекачите, а то е от 0,3 мм до 0,8 мм.

По органолептични показатели готовите вафлени изделия 

трябва да бъдат хрупкави, пълнежа - с приятен вкус и еднород-

на структура, да имат еднакъв размер и правилна форма с до-

бре подрязани краища; пълнежа не трябва да изтича от пласто-

вете кори, повърхността на глазираните вафли трябва да бъде 

равна, без пукнатини. Пълнежът между вафлените кори трябва 

добре и равномерно да е разстлан и добре прилепнал.

Цветът на вафлените изделия варира от светложълт до жълт 

- за тези с пълнеж и от жълт до светлокафяв са вафлите без пъл-

неж. Не се допуска наличие на петна и препечени участъци по 

вафлената кора. Цветът на пълнежа е еднакъв и неговото ка-

чество се определя от еднородната консистенция, не се допус-

кат сбити топчета.

Вафлените кори трябва да бъдат добре и равномерно изпе-

чени, да имат добре изразени пори и да са хрупкави. Вафлите не 

трябва да имат страничен, неспецифичен вкус и мирис.

Технологията за производство на вафли включва след-

ните технологични операции:

- подготовка на суровините и замесване на тестото;

- транспортиране на вафленото тесто до пекачите и изпича-

не на вафлените кори; 

- приготвяне на пълнежите;

- нанасяне на слоеве от пълнеж между вафлените кори;

- охлаждане и нарязване на отделни изделия с различен гра-

маж;

- опаковане и съхранение.

Вафленото тесто е с течна консистенция, затова добре се 

дозира, леко и равномерно се разпределя по цялата повърх-

ност на пекачите. Влагата на вафленото тесто е 58%-65%. За да 

се получи течна консистенция на тестото, особено изискване се 

предявява към количеството и качеството на глутена на използ-

ваното брашно. Най-добре е да се използва брашно с ниско съ-

държание на глутен.

Необходимо е също да се спазват технологичните параме-

три при замесването на тестото и температурата на използва-

ната вода. Замесването на вафленото тесто се извършва при 

значително съдържание на вода, което намалява слепването на 

отделните частици глутен. 

За да се увеличи срока на съхранение на вафлените кори и 

готовите вафли без пълнеж, в рецептурата се добавя кристал-

на захар, която снижава хигроскопичността и повишава хруп-

кавостта на вафлените кори. При производството на вафли с 

влажни пълнежи (сладки гелообразни, плодови) в рецептурата 

на вафленото тесто се предвижда кристална захар в количество 

до 10%. Захарта също така увеличава полепването на вафле-

ните кори по пекачите и в такъв случай в тестото трябва да се 

добавя в неголямо количество растително масло (до 3%) и фос-

фатиден концентрат (0,5%).

Източник: Мамаева Л.А. „Технология макаронных и 

кондитерских изделий“ Шымкент - Южно-Казахстанский 

государственный университет им.М.Ауезова, 2009 г.

 Превод: д-р инж. Магдалина Гаджева

Технологични особености 

при производството на вафли
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Пачуърк кутерите са фантастичен продукт, създаден и про-

ектиран от Марион Фрост. Те въведоха ново измерение в слад-

карството и декорацията с прекрасен дизайн и са подходящи 

за всякакви поводи от Коледа до кръщенета, от феи до футбол.

Пачуърк кутерите са много добро оборудване, в което да инвес-

тирате. Дизайнът им позволява да се използват няколко цвята, 

текстури и финишни покрития с една форма.

С тези кутери лесно можете да осъществите вашите инте-

ресни идеи със страхотен детайл, дълбочина и характер. Те си 

възвръщат стойността многократно, тъй като се използват от-

ново и отново. Също така може да направите ваши собствени 

комбинации, като използвате елементи от различните кутери, 

което ви дава гъвкавост при създаване на вашите декорации.

С какви продукти може да използвате пачуърк кутерите 

и какво се препоръчва?

За сега най-добрите продукти, с които може да се използват 

пачуърк кутерите са мексиканската паста и бързосъхнещото за-

харно тесто, които са ултра фин продукт и не се разтягат като 

обикновената захарна маса за цветя или обличане на торти. 

Може да използвате и обикновени захарни теста, но е много 

важ но да ги оставите леко да се втвърдят преди употреба.

Как се работи с пачуърк кутерите?

Бързосъхнещата захарна маса може да бъде оцветявана, а 

за по-добър визуален ефект може да се оцветява и повърхност-

но. За да използвате вашите пачуърк кутери, разточете много 

тънко тестото върху незалепваща повърхност и напудрете ръ-

бовете на кутера, за да се отдели по-лесно от тестото. С кутерите 

се работи подобно като с пъзел. Избраната от вас форма може 

да се вгради или да се постави директно върху прясно облече-

на торта, като плака или като част от бордюра. Всяко парче от 

кутера може да бъде изрязано индивидуално и боядисано по 

ваш избор.  То може допълнително да се покрие с боя, да се на-

рисува с четка, да се напръска с въздушна четка, да се покрие 

повърхностно с перлени оцветители, да му се даде текстура – 

всичко което си пожелаете. Щом е готово парчето го залепете 

на желаното от вас място. Някои парчета са малки и е по-лесно 

да изрежете по-голям участък, да го обработите по желания от 

вас начин и след това да отделите малкото парче. Възможно е 

при изрязване малко да се деформират, така че трябва леко да 

ги притиснете за получаване на правилната форма. В процеса 

на работа открих, че най-добре се работи с бързосъхнеща за-

харна маса, която може да се разточи много тънко, не е еластич-

на и кутера се отделя свободно.

Стъпка 1

Щамповайте с целия кутер върху разточена плочка от тес-

то или директно върху прясно облечена торта. Ако оставите 

захарното тесто за по-дълго време, то ще образува коричка и 

няма да се щампова правилно.

Стъпка 2

Решете кои части с какъв цвят да бъдат боядисани и оцвете-

те малки количества от тестото. Може да изберете да работите 

и с неоцветена захарна маса и да оцветите накрая парчетата, но 

цветовете ще бъдат бледи.

Стъпка 3

Започнете с най-голямото парче от формата, разточете под-

ходящия цвят захарно тесто. Тестото трябва да се движи сво-

бодно върху дъската при разточване. Напрашете добре куте-

ра, който ще използвате и изрежете желания сектор. Имайте в 

предвид, че както при всички пластмасови кутери, ръбовете не 

винаги режат чисто и може да се наложи допълнително да се 

напудрят режещите ръбчета, като прокарате по тях пръст нато-

пен в нишесте. Нежно дръпнете захарното тесто надолу и далеч 

от ръба. Това по принцип върши работа, но за някои остри ъгли 

и много дребни детайли трябва да изрежете с нож. Проверете 

дали изрязаното парче пасва добре на мястото си и след това 

го залепете.

Стъпка 4

Всички парчета с един цвят трябва да бъдат изрязани и 

поставени на местата си и след това да се започне работа със 

следващият цвят. Може да направите сянка с по-тъмен тон от 

използвания, за по-светли петна смесете с по-светъл тон или  да 

добавите с четка детайли. С четка може да добавите перлен бля-

сък на избрани от вас участъци.

Надежда Костадинова

Техниката пачуърк в сладкарството
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Разбира се, нито един ресторант не може да отвори врати 

без подходящо оборудване и обзавеждане. Изборът на подхо-

дящите уреди и мебели обаче може да се окаже трудна задача. 

Ще ви се наложи постоянно да балансирате между стила, функ-

ционалността и не на последно място – цената, като постоянно 

мислите за бъдещето.

Оборудването, от което ще имате нужда в кухнята, зависи 

от вида на ястията, от размера на ресторанта и от типа обслуж-

ване. С други думи, въпросите, които трябва да си зададете са: 

Какъв вид храна възнамерявам да сервирам? За колко хора ще 

готвя? Ще сервирам ли храната по масите или ресторантът ще е 

на самообслужване или пък ще я доставям по домовете?

Концепцията ви ще диктува избора на меню и стила на об-

служване. Стилът на ресторанта пък ще определя количеството 

и вида на храната, която трябва да приготвите. Ако не сте сигур-

ни какви точно уреди ще са ви необходими за приготвяне на 

ястията от менюто (въпреки че вие и вашият главен готвач би 

трябвало да сте направили проучвания в тази област), е задъл-

жително да се посъветвате с консултантска агенция. Понякога 

е достатъчно да поговорите с главния готвач, който възнаме-

рявате да наемете, да обсъдите с него менюто и необходимото 

оборудване. За да определите размера и модела на кухненско-

то оборудване, препоръчваме да огледате специализираните 

магазини и да изберете уреди, отговарящи на мащаба на вашата 

дейност. Разпродажбите на оборудване също са добър източ-

ник за набавянето му, а също и специализираните уебсайтове. 

Естествено, изборът на оборудване ще зависи от няколко фак-

тора – функционалността и цената са най-важните два от тях. 

Трябва да имате предвид също и бързата реакция от страна на 

сервиза и лесното намиране на резервни части за даден уред. 

Когато купувате някой уред, е  много важно да знаете, че той ще 

бъде поправен бързо и в удобно за вас време, за да не страда 

работата на ресторанта ви. Другото нещо, което трябва да има-

те предвид е времето, което ще е необходимо на персонала да 

се научи да използва даден уред, както и наличието и цената 

на консумативите за неговото обслужване. Преценете всички 

предлагани цени за даден уред (включително и за консумативи) 

преди да решите какво точно да купите.

След като вече сте съставили списък с необходимото ви 

оборудване, трябва да откриете откъде да се снабдите с него. В 

специализираните списания можете да откриете доста инфор-

мация по този въпрос. В България може да получите информа-

ция от специализираните списание, а също и от сайта на нацио-

налната асоциация Хотел Ресторант Кафетерия. Бихте могли да 

направите проучвания и в интернет като използвате кухненско 

оборудване като ключова дума и прегледате магазините и дис-

трибуторите във вашия район. Тематичните изложения за хо-

телско и ресторантско оборудване са още една възможност за 

набавяне на информация. Там можете да видите оборудването 

на много производители „под един покрив“, да направите срав-

нение между аналогични машини и уреди, да получите компе-

тентна информация и да видите много от уредите „в действие“.

Можете да спестите доста пари, ако изгодно купите използ-

вано оборудване. В много големи градове периодично се за-

криват ресторанти и понякога може да откриете добри предло-

жения. Има и много продавачи на уреди втора употреба, които 

са се специализирали във внос и продажба на оборудване. Пом-

нете обаче, че използваното оборудване обикновено не е при-

дружено с гаранция и поемате известен риск, като го купувате. 

Разберете какво точно купувате или вземете компетентен про-

фесионалист, който да ви даде съвет. Освен с цената и надежд-

ното сервизно обслужване на оборудването, вие трябва да се 

съобразите и със следното:

- Колкото по-елементарно е устройството на един уред, тол-

кова по-дълго време ще можете да си служите с него.

- Оборудването за открита кухня трябва да изглежда лъска-

во и ново, докато оборудването за затворени кухни трябва да е 

по-скоро функционално.

Покупката на ново или на използвано оборудване излиза, 

естествено, по-евтино след време, отколкото наемането му, но 

наемането може значително да снижи първоначалните ви раз-

ходи. Често определени доставчици са в състояние да ви пред-

ложат много примамливи договори за наемане на оборудване 

и понякога да ви дадат безплатно да ползвате някой уред, като 

гарантирате, че ще използвате техните продукти. Два примера 

за това са: машини или хладилници за безалкохолни напитки, 

предлагани от фирмите за напитки или кафе-машина. Безплат-

ното използване на някой уред звучи добре, но винаги имайте 

предвид, че в тези случаи може да използвате само определени 

продукти. Споразумението ви с такъв доставчик ще ви лиши от 

възможността да предлагате богат асортимент. Преди да под-

пишете такова споразумение, обмислете внимателно преиму-

ществата и недостатъците на този вид сделка.

Оборудването, от което ще се нуждаете за кухнята, зависи 

от това какво ще готвите и как ще го готвите. Ще приготвяте ли 

ястията от менюто „аламинут“ или ще ги държите на подгря-

ващи маси, докато бъдат сервирани? Полуготови продукти ли 

ще използвате или ще готвите с пресни продукти или пък ще 

използвате някаква комбинация между двете? Колко е голям 

ресторантът ви? Колко бързо ще се сменят клиентите на маси-

те? Отговорите на тези и на много други въпроси ще определят 

нуждите ви от оборудване. Вашият главен готвач и кухненски 

консултант, както и вашият опит ще ви помогнат да изберете 

най-подходящото за ресторанта оборудване. Оборудването за 

кухнята се дели според трите основни зони:

- складове и подготовка

- „гореща линия“ – за приготвяне и сервиране на горещи ястия

- „студен бюфет (студена станция)“ – за приготвяне и серви-

ране на студени ястия

Складът обикновено включва хладилно помещение, фризер 

Оборудване и обзавеждане 

на ресторанта
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Специализирана литература

КЕТЕРИНГЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ 

И УПРАВЛЕНИЕ

формат А4, 248 стр.

цена 23,90 лв. с ДДС.

îðãàíèçèðàíå è óïðàâëåíèå
Ðåñòîðàíòúò –
Áðàÿí Êóïúð, Áðàÿí Ôëóäè, Äæàéíà Ìàê Íèèë

СЛАДКАРСТВО – 

ОСНОВЕН КУРС 

формат А4, 446 стр. 

цена 44.70 лв. с ДДС

БАРМАНСТВО - ОРГАНИЗИРАНЕ

И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА БАРА

формат А4, 214 стр.

цена 22,90 лв. с ДДС.

и сухо помещение. Масите и мивките за подготовка са разполо-

жени близо до складовите помещения. Горещата линия е място 

за готвене, съставено от печки, фурни, грилове, фритюрници и 

други уреди в зависимост от вида на ястията, които трябва да 

бъдат приготвяни. Горещата линия е снабдена с вентилационна 

система или с абсорбатор. Понякога може да има и подгряваща 

маса, откъдето сервитьорите вземат готовите ястия. Студената 

станция (зона) обикновено е мястото за подготовка с хладилник 

или фризер, бар за салати или място, откъдето се вземат студе-

ните блюда.

Разбира се, цялото оборудване трябва да е подредено така, 

че обслужващият персонал лесно да може да взема чиниите и 

да ги сервира на клиентите без да пречи на готвачите. Тук от-

ново дизайнерът по оборудването ще ви помогне да подредите 

всичко най-функционално.

Откъс от книгата „Ресторантът – оборудване и управле-

ние“, Браян Купър, Браян Флуди, Джайна Мак Нийл

Забележка: Голяма част от съветите в книгата могат да се 

приложат и при откриването на сладкарница, специализиран 

магазин, кафене, защото са включени глави като: Структура 

на бизнеса, Бизнес-план (необходими проучвания и знания), Фи-

нансов план, Управление на бизнеса и т.н.

РЪКОВОДСТВО 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ 

И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

(суровини, рецептури 

и технологии) 

формат А5, 256 стр. 

цена 18 лв. с ДДС

РЪКОВОДСТВОМОИТЕ ТАЙНИ ЗА МАКАРОН 

луксозно издание (на френски 

език) - 80 стр. с изпитани ре-

цепти за френски макарон от 

Стефан Гласиер – формат 20/23, 

цена 45 лв. с ДДС.

PAZZI PER CIOCCOLATO – 

луксозно издание (на италиан-

ски език) - 112 стр. с изпитани 

рецепти за напитки с шоколад, 

торти, дребни сладки, десерти, 

бонбони – 35 лв. с ДДС

ОИТЕ ТАЙНИ ЗА МАКАРОН

ГОТВАРСТВО - ОРГАНИЗАЦИЯ

И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КУХНЯТА

формат А4, 318 стр.

цена 23,80 лв. с ДДС.

РЕСТОРАНТЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ 

И УПРАВЛЕНИЕ

формат А4, 168 стр.

цена 19,90 лв. с ДДС.

СЕРВИРАНЕ

формат А4, 240 стр.

цена 23,80 лв. с ДДС.

За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.
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От 12 до 15 април в града се състоя петото издание на спе-

циализираното изложение за оборудване и суровини, което 

вече е добре познато в България и се посещава доста от профе-

сионалистите. Тази година дните на провеждане съвпаднаха с 

подготовката за Великден, и естествено, посетителите от Бълга-

рия бяха много по-малко.

Представител на списание „Кафе пауза…“  посети изложени-

ето по покана на организаторите Messe Stuttgart и Ares Fuarcılık. 

Форумът се проведе със съдействието на EKMADER (Асоциация 

на турските производители на оборудване) и  GIDAKAT (Асоци-

ация на производителите на машини за хлебарството и слад-

карството). Над 270 фирми от страната и чужбина представиха 

последните тенденции в оборудването и суровините на най-го-

лемите турски фирми и представителства в бранша – от  индус-

триалните линии за производство на хляб, оборудванe за по-

малки хлебопекарни до производство на сладкарски изделия, 

сладолед и шоколад.  Големи производители на суровини, като 

IREKS, например имат свои заводи в Турция – те представиха 

новости в областта на сладоледа и сладкарството. Една от най-

големите турски фирми за производство на суровини Ovalette 

привличаше посетителите с демонстрации на място.

През последните години пазарът в Турция е много интен-

зивен и се наблюдава ръст на чуждестранните инвестиции. В 

същото време някои от турските фирми започват да развиват 

франчайз, оборудването и суровините са добре познати в Ру-

сия, балканските и арабските страни, тюркските републики. 

IBATECH в Истанбул предложи най-доброто 

в оборудването и суровините
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Истанбул е град, който се променя и модернизира непре-

къснато, и в който, аз лично, бих се връщала всеки път, когато 

мога. Истанбул не е само Синята джамия, Топ Капъ и Св. София, 

местата, които обикновено се посещават от организираните ту-

ристически групи. Струва ми се, че е Истанбул е необятен, и вре-

мето никога не стига. Вярно, градът е много голям, но има добра 

изградена транспортна система – автобуси, трамваи, метро, фе-

риботи, корабчета. Мястото, където Истанбул е разположен, е 

невероятно. Епоха, след епоха са оставяли своя отпечатък, за 

да сътворят неповторимия му дух и чар. В дните, в които се про-

веждаше изложението, бе и Фестивалът на лалета. Целият град, 

алеи, градини и паркове бяха украсени със символа на Турция.   

Уличните търговци на симити са част от същността и атрак-

цията на космополитния град  и общината им предоставя спе-

циални еднакви колички и място, където да продават. Гевреци-

те или симитите (на турски) са характерни за всички балкански 

страни, като се различават незначително в отделните райони. 

Турските са много хрупкави и със сусам, просто не можеш да ги 

подминеш. Пиенето на чай със симит е традиционно в турската 

култура, като се консумира обикновено сутрин намазан с масло 

и мармалад или сирене. А иначе, едно симитче може да утоли за 

кратко глада ти, ако не ти остане време от „препускане“ по ис-

танбулските улици да седнеш и да похапнеш от специалитетите 

на турската кухня.

От многобройните магазини за сладкиши освен добре по-

знатите, за нас българите, баклава, кадаиф, локум, халва и бю-

рек, се предлага голямо разнообразие от сиропирани и други 

лакомства. Разбира се, тук в България, консумираме бледите им 

копия. 

Кюнефето е едно от тях, една от разновидностите на кадаи-

фа. Приготвя се на момента, като всяка порция се препича в ме-

тална чинийка на газов котлон. По средата се слага прясно си-

рене, от рода на моцарелата, която се разтопява леко и всичко 

това е полято със захарен сироп! За съжаление, не остана време 

го опитам, но остава за следващия път. И не само кюнефето…

Лакомствата те 

преследват в цял 

Истанбул

Cezerye (не знам точно как се изговаря на български) е 

твърдо желиран сладкиш, който се приготвя от пюре от морко-

ви, фурми или смокини, добавят се ядки, обикновено лешници 

и отгоре се овалва с кокос. 
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Лакомствата в Истанбул! Разновидностите на бакла-

вата, кадаифа и реването са многобройни, много сладки и 

с много ядки. От витрините надничат и те приканват да 

ги опиташ…  От сладките гевреци ще полепнеш целия, но 

ще си оближеш и пръстите…  А накрая може да се разхла-

диш и със сладолед, едва когато факирите продавачи ти го 

оставят в ръцете…

Йорданка Найденова

Казандиби е нещо много 

вкусно. В тава се карамелизира 

захар. Отделно се сварява крем 

от брашно, царевично нишес-

те, захар и прясно мляко. До-

бавя се ванилия. Готовия крем 

се изсипва в тавата, пече се в 

гореща фурна за 15-20 минути, 

след което се изважда и тавата 

се слага в студена вода. Сладки-

шът се обръща, нарязва се и се 

сервира.   

Гюзлеме са турските палачинки, които сръчни майсторки, 

разточват пред очите ви и ги изпичат. Топли и вкусни те се пред-

лагат само с масло, със сирене, със сирене спанак и яйца, с месо 

и т.н., и т.н. 

Tavukgöğsü, може да се каже, че е разновидност на казан-

диби, която се приготвя с мляко и сварено бяло месо от пилеш-

ките гърди, което след това се накъсва на тънки конци. Това е 

бил един от най-любимите десерти, които са сервирали на сул-

тана в двореца Топ Капъ. В съвременната рецепта се използва  

инстантно месо на прах и сгъстители.
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Уважаеми дами и господа, 

За мен винаги е голямо удоволствие да представям нашето 

водещо изложение за занимаващите се с пекарство и сладкар-

ство в страна, в която хлябът и пекарските изделия са едни от 

най-важните хранителни продукти. И затова съм особено щаст-

лив, че днес мога да бъда Ваш гост, тук в София. В крайна сметка 

хлябът в България е със статут на национално ястие и следова-

телно е неделима част от всекидневието. Така например извест-

ната поговорка „Никой не е по-голям от хляба” подчертава спе-

циалното място на хлебните и пекарските изделия в България. 

Други примери също онагледяват тази водеща позиция: като се 

започне от посрещането на гости с традиционната пита и сол 

през различните видове обредни хлябове до питката, която се 

прави за здраве на четиридесетия ден от раждането на детето. 

А Добруджа, житницата на България, осигурява необходимите 

суровини. Като цяло моите впечатления са, че хлебните и пе-

карските изделия в България имат централно място в живота на 

българите 365 дни в годината. 

В това отношение за мен днес е добър повод да Ви предста-

вя IBA, нашето водещо световно изложение на хлебопроизвод-

ствения и сладкарския бранш. В моята презентация ще съсре-

доточа вниманието си върху две основни теми: от една страна, 

ще Ви представя данните и фактите за пекарския бранш в Гер-

мания. Наскоро набавените пазарни данни ще Ви дадат една 

много актуална картина за пазара на хляб в Германия. От друга 

страна, бих искал да Ви представя ползата от IBA за България. 

Бих желал да започна с икономическата ситуация на пе-

карския бранш в Германия. Подобно на България и в Германия 

хлябът и пекарските изделия са високо ценени от неселението. 

Пълнозърнест, пшеничен или ръжен хляб – в родината ми има 

IBA 2012 ви очаква в Мюнхен
на бе уважено от г-н Хайнрих Траублингер, вицепрезидент на 

Централния съюз на пекарите в Германия и г-н Дитер Дор, пред-

седател на УС на Дружеството за организации на занаятчийски 

панаири в Мюнхен. На срещата присъстваха специализирани 

медии, производители, технолози и преподаватели.

„Интересът към изложението расте със всяко ново изда-

ние. През 2009 г. са участвали 1079 изложители, от които 43% 

местни и 57% - от чужбина. А посетителите са били 79 532 от 

157 държави, като от България те са 500, което я нарежда на 

четвърто място сред посетителите от Източна Европа. Най-

много представители е имало на занаятчийското производ-

ство – 46%.“ – сподели г-н Дор при представянето. „Но какво ни 

очаква на IBA 2012? Първо, изложението ще се проведе в един от 

най-привлекателните градове в света – Мюнхен, който предла-

га изобилие от хотели в града и околностите. Второ, Мюнхен е 

най-доброто летище на Европа и второто по големина в Герма-

ния. Трето – в Мюнхен ще се проведе на-голямото изложение за 

хлебарите и сладкарите в света – очакват ви 12 палати с обща 

площ от 132 000 кв.м., над 1100 изложители от 60 държави, мно-

го презентации, демонстрации, Международното състезание 

за пекари и сладкари IBA Cup. В рамките на изложението ще се 

проведе и срещата Global Baking Dialogue, където ще бъдат из-

несени доклади от известни водещи референти в областта на 

политиката и науката, както и успешни предприемачи“.

над 300 вида хляб. Около 14 600 пекарни със заетите в тях 293 

300 души всеки ден гарантират, че клиентите ще получат пресен 

и здравословен хранителен продукт. Само през 2010 година са 

продадени общо над 1,6 милиона тона хляб. Това означава, че 

всеки германец консумира средно 53 кг хляб годишно. Общият 

оборот възлиза на почти 13 милиарда евро. Разпределението 

на оборота е както следва: Повечето пекарни в Германия са мал-

ки до средни предприятия с годишен оборот до 500 000 евро. 

Голямата част от общия оборот обаче се дължи на работата на 

индустриални предприятия за хлебопроизводство и пекарски 

изделия, които представляват едва 3% от пекарните. Годишният 

оборот на всяко от тези предприятия възлиза на повече от 5 ми-

лиона евро и представлява 60% от общия оборот.

Това малко отклонение във връзка с данните за бранша в 

Германия има за цел да Ви даде представа за значението на 

хляба и пекарските изделия в Германия. И в България общест-

веното търсене ще продължи да нараства в бъдеще. В края на 

краищата хлябът и пекарските изделия са основен елемент от 

всекидневното хранене, като се има пред вид богатството им на 

хранителни вещества и витамини. Освен това изискванията към 

пазара на хляб и пекарски изделия стават все по-високи – и това 

е така в цял свят. Качеството на тези продукти трябва да оста-

не високо въпреки нарастващото търсене. За да отговорите на 

На 25 април, вече по традиция, в София се състоя предста-

вяне на най-голямото специализирано изложение за бранша 

– IBA, което тази година ще се проведе в Мюнхен от 16 до 21 

септември. 

Презентацията бе организирана от Германо-българската 

индустриално-търговска камара, официален представител на 

Мюнхенския международен панаир. Събитието от немска стра-

Хайнрих Траублингер

Вицепрезидент на Централния съюз на пекарите 

в Германия
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тези качествени и количествени изисквания, посещението на 

IBA е задължително. 

Никъде освен  на IBA българските пекари и сладкари няма 

да могат да получат по-концентрирана и по-компактна инфор-

мация за бранша. Изложението заема това водещо място в об-

ластта на пекарството, сладкарството, кафето, гастрономията, 

хотелиерството, както и търговията на дребно с хранителни 

продукти.  

Сега бих искал да Ви представя шестте големи области на 

предлаганите продукти и услуги: 

На първо място трябва да се посочи производствената 

техника. Тук предлагането варира от отделни елементи като 

напр. фурни до напълно завършени производствени линии. 

Друг акцент е цялата област, свързана с охладителна, фермен-

тационна и климатична техника. Освен това на IBA ще бъде 

представена цялата палитра от суровини и добавки. Важна 

роля на водещото изложение имат също така информационни-

те технологии, хардуерните и софтуерните продукти, както и 

пълният пакет продукти и услуги в областта на почистването и 

хигиената. 

Отличителен белег на едно водещо световно изложение е, 

че непрекъснато се акцентира върху новостите в бранша и се 

разширява портфолиото. През 2012 година това важи най-вече 

за областта на оптимизирането на процеси, логистика, опако-

въчна техника и опаковъчни решения, както и производството 

за търговски цели. Бих искал да обърна по-голямо внимание на 

последния аспект. Защото няма друга област, която да добива 

по-голямо значение в бъдеще. Така например снаксът, кафето 

„to go“, сладоледът, шоколадът или сладкарските изделия имат 

голям потенциал за растеж. IBA показва подходящите решения.

Защото току-що описаният спектър от продукти е насочен 

в еднаква степен както към малки, така и към индустриални 

предприятия за хлебопроизводство и пекарски изделия. Посе-

щението на IBA ще донесе печалба на всеки. Всеки специали-

зиран посетител от България ще се върне с пълен набор без-

ценна информация. Свежите импулси ще се влеят в развитието 

на Вашите собствени предприятия и ще се погрижат за добри 

резултати. 

Портфолиото на изложението се допълва от богата рамкова 

програма – като се започне от палатката на Октоберфест на iba 

през посещенията на предприятия и се стигне до IBA-Cup. Пре-

ди да Ви презентирам по-подробно тези кулминационни точки, 

бих искал първо да представя новата глобална платформа за 

диалог IBA-summit. 

В рамките на IBA-summit – Global 

Baking Dialogue – ще изнесат доклади из-

вестни водещи референти от политиката 

и науката, както и успешни предприема-

чи. Така например успяхме да ангажира-

ме като основен лектор г-н Джон Дали, 

Европейски комисар по здравеопазване 

и защита на потребителите. Освен това 

проф. д-р Клаус Тьопфер (вицепрезидент 

на организацията „Помощ срещу светов-

ния глад” и бивш ръководител на Програ-

ма на ООН за околна среда (ПОСООН)] ще 

говори за перспективите на прехраната 

в световен мащаб. Други теми ще бъдат 

глобалният начин на хранене, тенденции 

в развитието на международния пекарски 

бранш и налагащите се нови тенденции 

в областта на маркетинга на хранителни 

продукти. С IBA-summit създадохме идеал-

ната платформа за контакти и информация 

между специалистите от бранша, защото 

глобалният обмен на информация трябва да е на преден план 

на този конгрес. Приемете моята сърдечна покана за премиера-

та на IBA-summit, един ден преди откриването на изложението 

(15 септември 2012 г.). 

Изказването на г-н Дор показва, че IBA 2012 отново ще се 

радва на голям успех. След отличните отзиви от предишните из-

дания, и през 2012 г. ние ще продължим да организираме както 

фирмени посещения на предприятия в близост до Мюнхен, така 

и богата съпътстваща програма от специализирани семинари. 

Бих искал да обърна по-голямо внимание на последното. Така 

специалисти, например от България, могат да заявят участие 

за някой от специализираните семинари, които се предлагат 

преди и по време на изложението. При това те могат да избират 

между двете академии на пекарския бранш в Германия Лоххам 

и Вайнхайм. И двете локации имат много добри транспортни 

връзки. До Лоххам се стига за един час от летище Мюнхен. По 

отношение на Вайнхайм за препоръчване е летище Франкфурт. 

Дотук също ще стигнете с автомобил за около 60 минути. На 

тези, които биха искали да научат повече за специализираните 

семинари, препоръчвам от септември да проверяват на интер-

нет сайт www.iba.de/en/visitors/programme. Тук винаги ще нами-

рате най-актуалните предложения. 

Абсолютен магнит за посетители, изложители и журналисти 

е IBA-Cup. На това състезание националните отбори от дванаде-

сет държави се изправят един срещу друг. Накрая всеки иска да 

вдигне във въздуха IBA-Cup. Дали в крайна сметка Австралия, 

Чили, Китай, Дания, Франция, Люксембург, Япония, Полша, Ни-

дерландия, САЩ или Унгария ще бъде с гордо вдигната глава, 

всеки ще разбере на 18 септември на изложението.

Наред с това ще има и международно състезание за слад-

карите. Тук ще се състезават Аржентина, Тайван, Австрия и 

Германия.  

В заключение бих искал да посоча още нещо много специално.

Както вероятно знаете, малко след IBA в Мюнхен започва из-

вестния в цял свят Октоберфест. Ще можете леко да го предвку-

сите още по време на изложението – в специално изградената 

за това бирена палатка. Наистина няма по-подходящо място от 

това, където да подредиш впечатленията си от дванадесетте па-

лати и да изпратиш един успешен ден от изложението. 

Сега Ви каня най-сърдечно да посетите това незабравимо 

световно изложение на хлебопроизводствения и сладкарския 

бранш. 

Мюнхен и ние, Централният съюз на пекарите в Германия, 

ще се радваме да Ви приветстваме с „Добре дошли!”. 






