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Цени на основни групи суровини 
за периода 17-24 април 2013

Брашно тип 500  
Средните цени на едро и на дребно на брашно тип „500” 

за страната отбелязват леко понижение. Средно брашното на 
едро поевтинява с 2% в сравнение с предходния седмичен 
период, до 0,96 лв./кг. По области, цените на продукта вари-
рат от 0,74 лв./кг (Враца) до 1,13 лв./кг (София). В дванадесет 
от областите се регистрира седмично понижение на ценовите 
стойности в рамките на 1,1% (Монтана и Хасково) – 9,2% (Ста-
ра Загора). Единствено в София брашното се предлага на едро 
на незначително по-висока цена спрямо предходния период - с 
0,9%. Средните за страната цени на дребно на брашно тип „500” 
в големите търговски вериги (ГТВ) и в другите търговски обекти 
(ДТО) намаляват с 0,9% спрямо предходния седмичен период, 
до съответно 1,11 лв./кг и 1,16 лв./кг.

По области, цените на брашното в ГТВ се движат в границите 
от 1,00 лв./кг (Видин) до 1,18 лв./кг (Ямбол). В четири от област-
ните центрове се отчита седмично поевтиняване на продукта 
с между 0,9 и 8,5%, най-значително в Бургас (с 8,5%) и Варна (с 
5,5%). В големите супермаркети на Ямбол и Видин цените на 
брашното бележат повишение спрямо предходната седмица, 
съответно с 4,4 и 1%. 

Яйца
Средната цена на едро на яйца за страната за втора поред-

на седмица бележи понижение, докато тези на дребно и в двата 
типа наблюдавани търговски обекти се задържат на нивата от 
предходния период. Предлагането на яйца - размер М, на бор-
сите е в ценовия диапазон от 0,15 лв./бр. до 0,24 лв./бр., като 
най-ниска стойност е отчетена в Пловдив, а най-висока - във 
Варна. В осем области се наблюдава седмично понижение на 
цените, най-значително в Пловдив (с 0,07 лв./бр.), Благоевград 
(с 0,05 лв./бр.) и Ямбол (0,04 лв./бр.). В резултат на това, средната 
цена на едро на яйца - размер М, за страната намалява с 0,01 лв./
бр. спрямо предходната седмица до 0,19 лв./бр.

Средно за страната, цената на дребно на яйца – размер М, в 
големите търговски вериги (ГТВ) остава без промяна – 0,26 лв./бр. 
По области, стойностите варират от 0,22 лв./бр. (Шумен) до 0,29 лв./
бр. (Смолян). В пет от областите цените на този размер яйца в ГТВ 
отбелязват седмично понижение в рамките на 0,01 – 0,02 лв./бр. 
(Търговище и Шумен). В други пет области е налице поскъпване на 
продукта с между 0,01 и 0,03 лв./кг (Враца и Монтана).

През изтеклата седмица маржът между цените на едро и 
тези на дребно на яйца - размер М, е средно 0,07 лв./бр. в ГТВ и 
0,04 лв./бр. в ДТО, като достига съответно до 0,13 лв./бр. за ГТВ в 
Пловдив и до 0,09 лв./бр. за ДТО във Велико Търново и Пловдив.

Захар
Средната цена на едро на бялата кристална захар за страна-

та се запазва на нивото от предходната седмица, докато тези на 
дребно и в двата вида наблюдавани търговски обекти бележат 
леко понижение. През изтеклата седмица средната цена на едро 
на захарта остава 1,99 лв./кг. На тържищата в страната продуктът 
се предлага на цени от 1,73 лв./кг (Добрич) до 2,45 лв./кг (Варна). В 
дванадесет области се регистрират леки седмични колебания на 
цените, в интервала от -2,6% (Ямбол) до +4,7% (Смолян). 

Средно за страната, цената на дребно на захарта в големите 
търговски вериги (ГТВ) е 2,09 лв./кг, с 1,9% по-ниска спрямо пре-
дходната седмица. По области, стойностите варират от 1,94 лв./кг 
(Добрич) до 2,27 лв./кг (Пазарджик). Седмично изменение на цени-
те се наблюдава в десет от областите, като при всичките е налице 
поевтиняване на продукта с между 2,8 (Добрич) и 7% (Ямбол).

Олио
Средните цени на рафинираното слънчогледово олио на 

едро и на дребно в големите търговски вериги (ГТВ) бележат 
леко понижение, докато тази в малките търговски обекти се за-
пазва на нивото от предходната седмица.

Средната цена на едро на слънчогледовото олио за послед-
ната седмица е 2,61 лв./литър, с 1,1% по-ниска спрямо предход-
ния анализиран период. На борсите в страната цените на олиото 
са в диапазона от 2,39 лв./литър до 3,00 лв./литър, като най-ниски 
стойности са регистрирани в Хасково, а най-високи - във Варна. 
В седем от областите цените на едро бележат понижение в рам-
ките на 0,4% – 3,5%, най-съществено в Добрич. В пет области про-
дуктът поскъпва с между 1,1 и 3,4%, най-значително във Варна.

Средно за страната, цената на слънчогледовото олио в голе-
мите търговски вериги (ГТВ) бележи слабо понижение спрямо 
предходния седмичен период (с 1%) - до 2,97 лв./литър. През 
последната седмица цените на олиото в големите супермаркети 
се движат в границите от 2,49 лв./литър (Враца) до 3,19 лв./ли-
тър (Пазарджик). В ГТВ на седем области продуктът поевтинява, 
най-значително във Враца (с 18,1%) и Шумен (с 8%). Единствено 
във Варна се отчита повишение на цените спрямо предходната 
седмица - с 6,6%.   

Натиск на търговските вериги 
върху българските производители

„С	картелните	си	споразумения	големите	търговски	вериги	
в	България	налагат	монопол	и	търговски	политики,	чиято	цел	
е	извличане	на	максимални	облаги	за	тях	и	притискане	на	бъл-
гарските	производители“ - това заяви с Кънчо Стойчев, член 
на управителния съвет на Съюз “Произведено в България”. Спо-
ред него тези договорки не се правят само у нас, но в България 
„тези	господа	го	правят	съвършено	необезпокоявани.“ По думи-
те му държавата не прави нищо за да защити малкия и средния 
бизнес от големите вериги. „В	собствените	си	държави	и	в	по-
вечето	чужди	големите	вериги	договарят	отстъпки,	които	не	
прилагат	спрямо	българското	производство,	а	обратно	това-
рят	го	до	30%	отгоре”, каза Стойчев. Той обвини веригите и спо-
мена Lidl и Billa, че лъжат от сутрин до вечер и пръскат милиони, 
за да ни обясняват, че продават най-евтиното и най-хубавото.

Мариана Кукушева от Федерация на хлебопроизводителите 
и сладкарите в България алармира и че 10-те най-важни сто-
ки от социалната кошница не са приоритетно разгледани като 
произведени в България и българският бизнес не е ангажиран 
като изпълнител на обществени поръчки, които касаят програ-
ми за социално слаби.

КЗК: Не сме казвали, че няма картел при веригите
КЗК никога не е казвала, че няма картел при търговски-

те вериги. Това заяви председателят на антимонополната 
комисия Петко Николов. Той припомни, че комисията е 
предявила определение за нарушение към шест вериги и 
след това прие предложение от страна на веригите да въ-
ведат мерки, които да ограничат нарушението и да възста-
новят конкуренцията на пазара. По думите на Николов това 
е механизъм, който работи доб ре в практиката на Европей-
ската комисия. "Когато	одобрихме	тези	предложения,	ние	
поискахме	информация	от	веригите	и	те	ни	дадоха	така-
ва,	че	всичко	е	променено.	Преди	две	или	три	седмици	реши-
хме	да	проверим	отново	да	не	би	да	има	някаква	промяна	
в	поведението	на	 всяка	 една	от	тези	 вериги.	 В	момента	
събираме	информация	дали	е	налице	отклонение	от	това	
наше	решение.	Ако	е	налице,	КЗК	е	длъжна	да	приложи	зако-
на	и	тя	ще	го	направи	с	убеждението,	че	това	е	правилно-
то	решение", заяви Николов. Той добави, че в момента се 
снема информация от компютрите на ЕРП във връзка с про-
верката, която комисията започна и в този бранш.
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Козунаците запазиха миналогодишните цени 
Спрямо	 миналата	 година	 досега	 не	 сме	 наблюдавали	 на	

пазара	 по-високи	 цени	 на	 козунаците.	 Това коментира пред 
Агенция „Фокус” Мариана Кукушева, председател на УС на Фе-
дерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България. 
„Едва	ли	ще	има	завишаване,	защото	потреблението	и	плате-
жоспособността	на	българския	потребител	са	свити.	С	оглед	
на	това,	мисля,	че	нито	един	мой	колега	не	би	си	позволил	да	
коригира	цените	с	тренд	нагоре”, каза още тя. В нашия бранш 
се печели от оборота, не от високи цени. Производството на 
козунаци в България е абсолютно контролирано – и от Агенци-
ята по безопасност на храните, и от плана за вътрешен контрол 
на всеки един производител. По Великденските празници ще 
се предлага качествен български козунак, различим по това, 
че има по-опростена опаковка за разлика от лъскавите карто-
нени опаковки, произведени в европейски държави със срок 
на годност между 6 и 9 месеца, заяви Кукушева. Тя отбеляза, че 
има два вида технологии за производство на козунак. Единият 
вид технология е монофазната, другата технология е двуфазен 
метод на замесване. По думите на Кукушева, има традиционни 
български козунаци, които са с по-висока цена, защото съдър-
жанието им е изписано наличието на масло, пресни яйца, захар, 
естествени аромати. С оглед на това, че суровините, сложени 
при производството на тези козунаци са по-скъпи, крайната 
цена на този козунак е по-висока.

Големите търговски вериги са заринати от козунаци, 
пълни с консерванти

От Българската агенция по безопасност на храните отчитат 
интересно явление, свързано с вносните козунаци и техния 
срок на годност. Оказва се, че огромна част от внесените от 
чужбина козунаци, са произведени…. в началото на година-
та. Което е още по-странно, те изобщо не са с изтекъл срок на 
годност и имат повече от добър търговски вид. От Агенцията 
алармираха, че вносните печива са пълни с консерванти, кое-

Какво се случи по Великден?
Това пишат медиите..., а всеки производител решава какво да предложи на своите клиенти

Îð�àíèçàòîð: ñïèñàíèå ��àôå ïàóçà�� ���ðòå Á�íêî� ÅÎÎ��
Ñúîð�àíèçàòîð: �ñîöèàöè� çà ðàçâèòèå íà èçêóñòâàòà 
è çàíà�òèòå - 7 ���.�.È.�. ����
Îñíîâåí ïàðòíüîð: Èíòåð Åêñïî öåíòúð
Ïàðòíüîð: ôèðìà ��îìåêî�
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Âòîðî èçäàíèå ñ ìåæäóíàðîäíî ó÷àñòèå íà

�åìà: ��ñåííà �ðå��äè�

Дефиле  „Дизайнерски торти”

Ó÷àñòíèöè: 

Ïðîôåñèîíàëíè ñëàäêàðè îò ôèðìè, ïðîèçâåæäàùè 
ñëàäêàðñêè èçäåëè�� ñëàäêàðñêè öå�îâå â �îòåëè, ðåñòîðàíòè 
è ôèðìè çà êåòúðèí� îò ö�ëàòà ñòðàíà è �óæáèíà 

Ïúðâà ÷àñò: 

Åêñïîçèöè� íà ìàêåò ôëîðàëíà êîìïîçèöè� íà òåìà �Åñåííà 
ïðåë�äè��, èçðàáîòåíà ïðåäâàðèòåëíî. 
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Èçðáîòêà, àðàíæèðàíå è äåêîðàöè� íà òîðòà íà òåìà 
�Åñåííà ïðåë�äè�� íà ì�ñòî ïî îòáîðè îò � äó�è.

то пък от своя страна е далеч от представата на българина за 
качествен продукт. Интересно е също така да се отбележи, че 
въпреки огромното количество консерванти или именно зара-
ди това, цената на вносното печиво е доста по-висока от тази 
на нашите козунаци. От Асоциацията на хлебопроизводителите 
отбелязват, че килограм великденски козунак е нормално да 
струва между 6 и 8 лева, а цените за вносните козунаци в масо-
вите търговски вериги стигат и до 20 лева.

Евтини козунаци менте заляха Варна
Ръст на поръчаните козунаци отчитат фурните във Варна, 

съобщиха търговци, предаде репортер на радио „Фокус”- Вар-
на. Тази година се наблюдава огромен диапазон от предлагания 
обреден хляб. В някои от големите търговски вериги се появи 
козунак за 0,89 лв. в разфасовка от 400 г. От Съюза на хлебарите 
и сладкарите предупредиха, че в по-голямата си част тези ко-
зунаци се правят от т.нар. миксове, като в тях се добавят само 
брашно и мазнини. Според производителите този вид козуна-
ци по никакъв начин не прилича на истинския и традиционния 
такъв. Ако структурата му е гладка и се рони, значи великден-
ският хляб е направен от миксове. Козунакът, който не съдържа 
консерванти, има трайност 3-4 дни при нормална температура 
от 18 градуса. Въпреки, че и евтините козунаци се продават от-
носително добре, то и малките бутикови фурни във Варна прие-
маха поръчки за козунаци. Цената им варираше от 2,50 до около 
3,50 лева за 400 г според това дали е с пълнеж. Големите козуна-
ци се продаваха за около 6 лв. броя. Въпреки кризата търговци-
те отчитат, че в сравнение с миналата година се наблюдава ръст 
на поръчаните с около 20-25%. 

 
30-метров козунак пред Централната поща в Пловдив
По традиция за пета поредна година бе разрязан 30-метров 

козунак и бяха осигурени 2000 писани яйца. За празничното на-
строение на присъстващите се погрижиха талантливите изпъл-
нители и танцьори от Ансамбъл "Тракия", пишат от Plovdiv24.
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Продукти: 120	г	леко	запечени	лешни-
ци,	натрошени	на	едро,	60	г	стафиди,	375	г	
брашно	тип	500,	6	г	сол,	140	г	натурална	
мая,	250	мл	топла	вода.

Начин на приготвяне: Вижте горната 
технология. Оформете както е показано 
на снимката.

Продукти: 100	г	брашно	тип	500,	45	г	пълнозърнесто	
брашно,	20	г	ръжено	брашно,	3	сухи	смокини,	нарязани	на	
парченца,	40	г	натрошени	орехи,		2	г	звездовиден	анасон,	3	г	
сол,	65	г	натурална	мая*,	130	мл	топла	вода.

Начин на приготвяне: Смесете смокините, орехите 
и анасона и оставете настрани. В по-малка купа смесете 
брашното и солта (сухите съставки), а в по-голяма купа 
– натуралната мая и водата, докато се разтвори добре 
(това на течните съставки). Към сухите съставки добаве-
те смокините, орехите и анасона и след това всичко към 
течните съставки, разбъркайте добре. Покрийте и оставе-
те да почива 10 минути. След това омесете и оставете да 
почива още 10 минути. Повторете тази операция 6-7 пъти, 
покрийте и оставете да втасва за 1 час. След като удвои 
обема си натиснете тестото с юмрук и го преместете върху 
набрашнена повърхност и оформете хлебче с форма като 
на снимката. Набрашнете формата, в която ще втасва и 
оставете между 3 и 6 часа. Затоплете фурната на 240°С 20 
минути преди печене. След като втаса извадете от форма-
та и поставете в тава за печене. Набрашнете повърхност-
та на хляба и направете диагонални разрези с остър нож. 
Печете с пара при 220°С за около 30 минути. Оставете да 
изстине върху скара.

Този хляб е много подходящ за консумация със сирена.

Хляб със смокини, орехи и анасон

Хляб с лешници и стафиди
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От хиляди години хлебарите смесват пшеница, ръж и дру-
ги зърна с вода, за да получат натурална мая или кисела заква-
ска. Във въздуха и в брашното има спори на маята. Разбивай-
ки брашното с вода, започва ферментация, а именно, когато 
маята започва да произвежда въглероден диоксид започва да 
се формира киселата закваска. Необходими са 3-5 дни, защото 
ферментацията търпи развитие. Получената закваска може да 
се използва вместо прясна мая.

Продукти: 200	 г	 стафиди,	 80	
г	 млечен	 шоколад	 на	 капки,	 330	 г	
брашно	тип	500,	8	 г	 сол,	20	 г	какао,	
170	г	натурална	мая,	250	мл	топла	
вода.

Начин на приготвяне: Вижте 
горната технология. Оформете как-
то е показано на снимката.

Предлагаме ви метод за приготвяне: 
Разбийте 1 ч.л. брашно с 2 ч.л. вода в чисто бурканче. Затво-

рете и оставете да почива през нощта. През следващите 2,3,4 и 5 
дни добавяйте по 1 ч.л. брашно и 2 ч.л. вода и разбърквайте. По 
повърхността започват да се образуват все повече мехурчета.

За да получите закваската, смесете в купа 15 г от сместа в бур-
канчето със 150 мл топла вода. Покрийте и оставете да ферменти-
ра през нощта. Използвайте количеството посочено в рецептата.

Хляб с шоколад и стафиди

Приготвяне за закваска
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Организатори на Националната кулинарна купа 
са Българската асоциация на професионалните готва-
чи и Международен панаир Пловдив, а партньори са 
Българската асоциация по карвинг, Българската асо-
циация на професионалните сомелиери, Българската 
асоциация на барманите, Българската асоциация на 
пицарите, Община Пловдив и Съвет по туризъм-Плов-
див. Надпреварата се проведе под патронажа на По-
солството на Норвегия у нас, а в рамките й се състоя 
и Панорама за “Най-добър млад готвач”, ”Най-добър 
млад хлебар и сладкар”, “Най-добър млад сервитьор“ 
и “Най-добър млад барман“ на Министерството на об-
разованието, младежта и науката. Бяха направени и 
оценявани и демонстрации по карвинг – изкуството 
да се сътворяват различни кулинарни форми от пло-
дове и зеленчуци.

От 18 до 20 април 2013 г., Пловдив се превърна в 
най-голямата кулинарна арена в България. Майсто-
рите на кулинарните техники се впуснаха в шеметна 
надпревара, за да спечелят журито не само с идеи, но 
и с прецизност и бързина на приготвянето на ястията, 
както и с това, дали са ефектно представени и подне-
сени, и разбира се – колко са вкусни.

Състезанието се проведе и журира при стриктно 
съблюдаване на правилата на Световната асоциация 
на готварските гилдии (WACS), като всяка категория 
бе оценявана от професионално жури. Тази година 
неговите членове, освен от България, дойдоха и от 
Англия, Норвегия, Испания и Италия.

В категория „Сладкар на България“ за съжаление 
имаше само трима участика – Надежда Манева от 
Пловдив, Александър Иванчев от Русе и шеф Едуар-
до Кортес и Мартин Обретенов от Добрич, които се 
представиха заедно. 

Те представиха шоколадови композиции, шокола-
дови петифури и шоколадова торта. На първо място 
се класира Александър Иванчев, на второ – Надежда 
Манева и на трето – шеф Едуардо Кортес и Мартин 
Обретенов.

В категорията „Най-добър млад хлебар и слад-
кар“ се състезаваха ученици от професионалните 
гимназии в страната. Победител е Анна Иванова, ПГ 
по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна, на 
второ - Костадин Керамзиев, ПГ по ХВТ "Св. Димитър 
Солунски – Асеновград и на трето - Цветелина Ни-
колова, Софийска гимназия по хлебни и сладкарски 
технологии.

Антонио Иванов, който е едва на 19 години, е 
новата звезда на българската кулинария. Той стана 
„Готвач на България 2013“. 16 майстори си оспорва-
ха индивидуалната титла, която спечели ученикът от 
Професионалната гимназия по туризъм в София. Той 
впечатли журито с атрактивни менюта, които пригот-
ви в двата тура на надпреварата. Първото включваше 
предястие с брюле, мус от козе сирене, сос „Тартар“, 
червено цвекло и смокини, основно блюдо -  руло от 
лаврак, зеленчуци, аспержи, пюре от ябълки и кар-
тофи в билков зехтин, десерт от шоколадов мус със 
сос от ягоди, бисквити и сирена. На финалния кръг 
Антонио Иванов се представи с филе от нилски кос-
тур, гарнирано с миди, за предястие, основното беше 
руло от токачка с прошуто, спанак и пюре от кестени.

Кулинарна купа на България 2013

Анна	Иванова,	ПГ	
по	туризъм	„Проф.	
д-р	Асен	Златаров“	
–	Варна

Антонио	Иванов	е	
„Готвач	на	Бълга-
рия	2013“

Победителите	в	
категория	„Слад-
кар	на	България	

2013“
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АБОНАМЕНТ 2013

за сп. “Кафе пауза...”
- само 30 лв. с ДДС

С пощенски запис или по сметка: 
BG44 RZBB 9155 1023 5194 18

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк

Категория „Сладкар на България“

II-ро	място:	Надежда	МаневаI-во	място:	Александър	Иванчев III-то	място:	шеф	Едуардо	Кортес	и	
Мартин	Обретенов
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Специализирана литература

За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” 
тел.: 0884 673 836

Доставка с наложен платеж по куриер 
за ваша сметка.

РЪКОВОДСТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ 

И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
(суровини, рецептури 

и технологии) 
формат А5, 256 стр.  цена 18 лв. с ДДС

Ателие „Сладък зоосвят“ с ръково-
дител г-жа Росица Рачева, което работи 
по проект „Успех“ към Софийска гимна-
зия по хлебни и сладкарски техноло-
гии , популяризира дейността си чрез 
редица изложби и уъркшопи. Младите 
сладкари демонстрираха уменията си 
пред ученици от столични училища. В 
организираните работилници всеки 
желаещ можеше да моделира фигурки 
от захарна маса. 

На 18.04.2013 г. ателие „Сладък 
зоосвят” представи поредната си из-
ложба и в Регионален инспекторат по 
образованието, София-град. Компози-
ции от животни, изработени от захарна 
маса, и отливки от шоколад предизви-
каха интерес у присъстващите гости и 
експерти. За фон послужиха рисунките 
на учениците от специалност „Декора-
ция на сладкарските изделия“. 

Г-жа Рени Гигова и завърналите се 
съвсем наскоро ученици от практика 
във Виена споделиха впечатленията 
си от проекта „Австрийски професио-
нализъм и иновации в производството 
на шоколад и сладолед“, реализиран 
в рамките на секторна програма „Ле-
онардо да Винчи“.

Софийска гимназия по хлебни и 
сладкарски технологии присъства със 
свой щанд и на Фестивала на образо-
ванието пред НДК в столицата от 25 до 
27 април.

Текст: Росица Рачева

Младите в 
действие...

Презентация	в	30-то	СОУ

Презентация	в	1-во	СОУ
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В края на март в Солун фирмите „Алма Либре” и „Стелиос Ка-
накис” организираха демонстрация на продуктите на италиан-
ската фирма “Fabbri” за производство на занаятчийски сладолед 
„gelato”.

Историята на фирма „Fabbri” започва през 1905 г., Дженаро 
Фабри открива магазин за хранителни стоки в Портомаджоре, 
провинция Ферара, към който има и малка дестилационна за 
производство на спиртни напитки. През 20-те години започва 
производството на сиропи, алкохолни и безалкохолни напитки, 
както и на най-известния продукт на Fabbri “Marena con frutto”, 
по рецепта на съпругата на Дженаро. Фабриката в Болоня, за-
почва с производство на сиропи от мента и гренадин, след 
това се появява и невероятната „черна череша”. Продуктът се 
продава първоначално в дамаджани, а по-късно носи слава и 
богатство на семейство Fabbri благодарение на уникалната ке-
рамична ваза с бели и сини орнаменти, която става визитната 
картичка на фирмата. 

Фирма „Fabbri 1905” се управлява от четвъртото поколение 
на семейство Fabbri и произвежда висококачествени суровини 
за производство на сладолед и за сладкарството, които се про-
дават в над 100 страни по света:

- плодови сиропи, ликьори с плодове и топинги
- суровини за производство – бази, овкусители, пълнежи, 

декорации
- суровини за хранителната индустрия
Демонстрацията в Солун убеди присъстващите, че с необхо-

димите инвестиции в оборудване – пастьоризатор и сладоле-
дена машина, всяка сладкарница може да разшири своя асор-
тимент, предлагайки истински занаятчийски сладолед. Fabbri 
предлага висококачествени сладоледени бази, които могат да 
се използват по студен (без пастьоризатор) или топъл (с пас-
тьоризатор) метод. Бяха представени разнообразни и наситени 
вкусове на джелато и сорбе. За занаятчийския сладолед е много 
важно представянето му пред клиентите, оформянето на канти-
те и декорациите. При загребването трябва да се взима отгоре 
до долу, за да може във фунийката да попаднат всички слоеве от 
сладоледа. В богатата витрина бяха представени разнообраз-
ни вкусове – бишкоти, ванилия, ягода, лимончело, страчатела, 
шоколад, йогурт, диня, шам фъстък, манго, чийз кейк и много 
други.        

Сладоледените вълшебства 
на Fabbri

Сладоледени основи със сгъстител 
НЕВЕПАН 50С (топъл метод)

Продукти: 7.150	 г	 прясно	 мляко	 3,5%	 Elle&Vire,	 1.400	 г	
захар,	 150	 г	 мляко	 на	 прах,	 800	 мл	 млечна	 сметана	 35%	
Elle&Vire,	370	г	сгъстител	НЕВЕПАН	50С,	130	г	инвертозахар.

Общо	количество:	10	кг

Начин на работа: Изсипваме млякото, половината ко-
личество захар и инвертозахарта в пастьоризатора. Кога-
то температурата достигне 45°С, добавяме сухото мляко, 
останалото количество захар и сгъстителя НЕВЕПАН 50С. 
Продуктите се хомогенизират предварително. Накрая до-
бавяме сметаната.

 Сладоледени основи със сгъстител 
НЕВЕПАН 50F (студен метод)

Продукти: 7.150	 г	 прясно	 мляко	 3,5%	 Elle&Vire,	 1.400	 г	
захар,	 150	 г	 мляко	 на	 прах,	 800	 мл	 млечна	 сметана	 35%	
Elle&Vire,	370	г	сгъстител	НЕВЕПАН	50F,	130	г	инвертозахар.

Общо	количество:	10	кг

Начин на работа: Разбъркваме всички продукти заед-
но. Оставаме сместа в хладилник за около 30 минути, след 
което я изсипваме в сладоледената машина, за да се зам-
рази. 
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ПРОГРАМА МАЙ 2013 г.

За да направите РАЗЛИКАТА през това лято.

Вторник 14 май и Вторник 28 май.
от 10.00 ч. до 16.00 ч. (гост: Г. Косиуцук)
Теми :
Представяне на занаячийския оригинален сладо-

лед АЙСКРИМ, условия, предпоставки, технологии и тър-
говски перспективи.

Производство и представяне на сладолед, торти и 
сладки за всяка сладкарница:  

- „ТОПЪЛ СЛАДОЛЕД“ 
- оригинални сладки „СЕМИФРЕДО“
за всеки ресторант:
- „топъл сладолед с браунис“
- „екмек айскрим мастиха с кадайф“
- „флейки – топъл сладолед“

Всяка фирма участник ще трябва да закупи продукти 
(или мострени комплекти) на стойност 200 лв.

Местата са ограничени, молим да се обадите предвари-
телно за осигуряване на места.

Регистрация пет дена преди датата на презентацията : 
тел. 0878690025, 0878984887, 0878515026
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Продукти за блата (за 10 порции): 175	г	бадемови	бисквити,	
115	г	сухи	кайсии,	нарязани	на	парченца,	65	г	омекнало	масло.

Продукти за сладоледа: 65	 г	 светла	тръстикова	 захар,	
75	мл	вода,	5	жълтъка,	250	мл	течна	сметана,	75	мл	ликьор	„Ма-
дейра“	или	„Шери“.

Продукти за декорацията: 150	 г	 сухи	 кайсии,	 25	 г	 светла	
тръстикова	захар,	150	мл	вода.

Продукти за блата (за 8 порции): 115	г	омек-
нало	масло,	115	 г	пудра	захар,	2	яйца,	2,5	 г	 суха	
мая.

Продукти за крема и декорацията: 500	 г	
ягодов	 сладолед,	 300	 мл	течна	 сметана,	 200	 г	
лимонов	крем,	30	мл	лимонов	сок,	500	г	ягоди,	
25	 г	 пудра	 захар,	 45	 мл	 ликьор	 “Cointreau”	 или	
портокалов	ликьор.

Начин на приготвяне на блата: В купа раз-
бийте маслото със захарта, яйцата, брашното и 
маята, докато се получи кремообразна смес. За-
топлете фурната на 180°С. Изсипете сместа във 
форма с диаметър 23 см и печете около 20 мину-
ти. Оставете да изстине за 5 минути и след това 
извадете блата върху скара. Оставете да изстине 
много добре. Облепете стените на кръгла форма 
с фолио. С остър нож отстранете повърхността 
на блата (образувалата се коричка), която може-
те да използвате за друго. 

Поставете блата във формата и оставете във 
фризер за 10 минути. Върху пандишпана разсте-
лете пласт от ягодовия крем и отново оставете 
във фризера. В купа разбийте сметаната на сняг 
и добавете сока и лимоновия крем. Изсипете ли-
моновия крем върху ягодовия сладолед и оста-
вете във фризера. 

Начин на приготвяне на декорацията: 
Разрежете половината от ягодите на половинки, 
а останалата част разбийте с миксер, като доба-
вите захарта и ликьора, така ще получите ягодо-
вата салца. Подредете ягодите върху тортата и 
отгоре залейте със салцата. 

Сладоледена торта със забайоне

Начин на приготвяне на блата: В голяма купа изсипете на-
чупените на дребно бисквити, нарязаните кайсии и разтопено-
то масло, докато се хомогенизират. С лъжица направете пласт в 
къдрава форма за тарталета с диаметър 24 см, като облепите и 
стените. Сложете в хладилник.

Начин на приготвяне на сладоледа: Сложете водата и за-
харта в по-дълбок тиган и бъркайте, докато се разтопи захарта. 
Оставете да заври 2 минути, без да бъркате. През това време в 
друг по-голям тиган сложете да заври вода. Разбийте жълтъците 
в купа до побеляване, след това добавете внимателно захарния 
сироп и поставете купата на водна баня, като разбърквате не-
прекъснато около 10 минути, докато в крема започнат да оста-
вят следи при бъркане. Свалете от огъня и продължете да бър-
кате енергично още 5 минути или докато се охлади.   

В друга купа разбийте сметаната с ликьора на сняг. Смесете 
внимателно двата крема като разбивате с миксер. Изсипете във 
формата с блата, загладете отгоре и оставете във фризер.

За декорацията: В тенджерка сложете да заврат на слаб 
огън сухите кайсии със захарта и водата, докато омекнат и со-
кът започне да се сгъстява, ако е необходимо добавете още мал-
ко вода. Оставете да изстине.

Сервирайте тортата с парченца кайсии и капчици сироп.

Сладоледена торта с ягоди и лимонов крем
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Сладоледен десерт с малини

Шарлота с ябълки и бренди

Продукти: 130	г	сухи	ябълки,	75	мл	
бренди,	50	г	масло,	115	г	светла	тръс-
тикова	захар,	60	мл	вода,	75	г	стафиди,	
300	г	пандишпан,	наразян	на	филийки	с	
дебелина	1	см,	250	г	рикота	(извара),	30	
мл	лимонов	сок,	150	мл	сметана,	пудра	
захар	и	свежи	листа	мента	за	декора-
ция.

Начин на приготвяне: Нарежете 
на по-големи парченца сухите ябълки 
и ги сложете в купа, залейте с бренди 
и оставете за около 1 час, докато по-
голяма част от алкохола се абсорбира. 
Разтопете маслото в купа, добавете 
захарта и бъркайте на слаб огън за 1-2 
минути. След това добавете водата и 
парченцата ябълки. Варете на бавен 
огън около 5 минути, добавете и ста-
фидите и оставете да изстине.

Облепете борда на квадратна или 
кръгла форма с филийките пандишпан. 
Сложете в хладилник, докато приготви-
те пълнежа. В купа разбийте рикотата, 
добавете ябълките и лимоновия сок. В 
друга купа разбийте сметаната и я до-
бавете. Напълнете средата на облепе-
ната форма, загладете повърхността и 
оставете във фризера. При сервиране 
украсете с пудра захар и свежи листа 
мента.

Продукти: 2	 яйца,	 50	 г	 захар,	 50	 г	
брашно,	 30	 г	 какао,	 600	 г	 малини,	 115	 г	
пудра	захар,	60	мл	уиски,	300	мл	сметана,	
2	белтъка.

Начин на приготвяне: Затоплете фур-
ната на 180°С. В купа на водна баня раз-
бийте яйцата със захарта, докато се сгъсти. 
Свалете купата от огъня и продължете да 
бъркате още 2 минути. Добавете брашното 
и какаото и изпечете блата, оставете да из-
стине, извадете блата върху скара. Измий-
те формата, подсушете и облепете борда с 
трасферно фолио, поставете блата на дъ-
ното на формата и сложете във фризера, 
докато приготвяне малиновия пълнеж.

Отделете 200 г малини. Останалите раз-
бийте на пюре с пудрата захар и добавете 
уиски. Разбийте сметаната, отделно белтъ-
ците на сняг. Към малиновото пюре доба-
вете първо разбитата сметана, а след това 
и белтъците. Изсипете половината от сме-
ста във формата. Отгоре подредете целите 
малини и след това изсипете и останалата 
част от пюрето. Загладете повърхността. 
Покрийте и оставете във фризер. Серви-
райте и декорирайте по ваш избор. 
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Cake International в Лондон
От 12 до 14 април най-популярното из-

ложение в областта на декорирането на 
торти се завърна в столицата на Великобри-
тания след изключителния си успех през 
миналата година с нови демонстрации, тех-
ники, изключително богато разнообразие 
от инструменти и аксесоари – истинско шоу. 
Списание „Кафе пауза…“ и JP Media органи-
зираха и българските сладкари, които също 
станаха част от този вълнуващ празник на 
сладкарс кото изкуство. Посетителите наис-
тина имаше какво да видят – почти на все-
ки щанд, се демонстрираха изключително 
красиви техники за декорация със захарна 
маса. Гости на събитието бяха популярната 
двойка във Великобритания – Marry Berry и 
Paul Hollywood, виртуози в областта на пе-
карството, изключителния декоратор Mich 
Turner и победителят от Great British Bake Off 
– John Whaite. Най-добрата възможност да 
видите любимите си звезди в действие!

Изкушените от декорирането имаха 
възможност да присъстват на специалните 
демонстрации на едни от най-добрите май-
стори в света в The Baker’s Dozen Theatre, 
нашите сладкари също не останаха назад. И 
любителите на шоколада не бяха изоставе-
ни – те имаха възможност да му се насладят 
в специалната секция Chocolate Experience 
по време на изложението с известният шо-
колатиер от академията “Cordon Blue” David 
Leslie, който показа трюфели, пралини и шо-
коладови рози.

В дните на изложението се проведе и ос-
порвано състезание за дизайнерски торти в 
различни категории, декорации на cup cake 
и печива.

Следващото издание на Cake International 
ще бъде от 8 до 10 ноември в Бирмингам, Ве-
ликобритания.

Текст: Йорданка Найденова
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„Изложението	се	провежда	за	първи	път	в	Букурещ,	където	
на	площ	от	10	000	кв.м.	се	представиха	фирми	с	оборудване,	су-
ровини	и	аксесоари,	както	и	много	практически	демонстрации	
за	производство	на	хляб	и	сладкиши,	конкурси.	132	фирми	от	24	
страни	представиха	своите	най-нови	решения	в	областта	на	
оборудването	и	суровините,	а	около	150	хлебопроизводители-
те	и	 сладкари	 взеха	 участие	 в	 различните	 конкурси	и	 демон-
страции“ – каза Даниел Майор, GastroPan PR. 

Форумът се организира със съдействието на Асоциацията 
на румънските работодатели в мелничарството и хлебната ин-
дустрия, Румънската национална асоциация на мелничарите, 
Международния съюз на хлебарите, Националната асоциация 
на готвачите и сладкарите в туризма в Румъния и Euro-Toques-
Румъния. 

По традиция фирма „Ireks”, Германия се представя със свои-
те най-нови продукти. „Поради	 това,	 че	 румънският	 пазар	 е	
доста	голям,	фирмата	има	специални	разработки,	съобразени	
с	местните	предпочитания	и	вкусове – сподели специално за 
сп. „Кафе пауза…“ Нина Тонг от фирма „Техра“, представител на 
“Ireks” за България. Направи	ми	впечатление,	че	в	Румъния	също	
имат	козунаци,	но	те	са	много	различни	като	вкус	и	структура,	
не	е	на	конци	като	нашите,	а	е	плътна,	основно	с	много	пълнежи	
–	макови	и	лешникови.	Изделията	са	много	наситени	като	аро-
мат,	докато	българските	са	по-натурални.	Дори	в	една	от	го-
лемите	търговски	вериги	се	продаваха	огромни	козунаци,	които	
ги	режеха	на	филии	и	ги	продаваха	на	килограм.	Основният	хляб,	
който	се	консумира	е	индустриален	бял	тостерен,	специалните	
хлябове	тепърва	и	там	се	налагат.	Ireks	участва	традиционно	
на	това	изложение,	както	вече	стана	ясно,	че	част	от	миксове-
те,	които	се	предлагат	на	румънският	пазар	са	специално	про-
изведени	за	него.	Бяха	представени	и	сладкарските	суровини	на	
Ireks,	 за	 производство	 на	 по-сухи	 сладкарски	 изделия,	 кремове,	
макарон	и	др.“ – допълни своите впечатления Нина.

Петото издание на GastroPan 
за първи път в Букурещ
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Alveo-Consistograph

Mixolab
За контрол на качеството 
на суровините, базиран 

на пълния анализ на брашното, 
на неговите съставки и на техните 

взаимодействия

За измерване на реологичните 
параметри на брашно, 

твърда и мека пшеница

АСТЕЛ Ви кани да посетите щанд C7, зала 4 
по време на БУЛКОНТРОЛА, ИЕЦ, от 29 до 31 май 2013
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