
С наближаването на топлите месеци се повишава 
риска от картофена болест и развитие на плесен.

Искате ли да избегнете вскичко това?

Лесафр България Ви дава решение
Консервант Inventis Protect +

В идеална комбинация с Фала Верде  –  
специфична мая за кисели теста с по-малко влагане
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www.facebook.com/vivomaya.bg
www.lesa�re.bg

Консервант

Inventis Protect +

Прясна мая

Фала Верде

ПРЕДИ 

 СЛЕД

3  Предпазва от развитие 
на плесен

3  Предпазва от развитие 
на картофена болест

3  Запазва вкусовите 
качества на крайния 
продукт

3  Специфична мая за 
кисели теста

3  Позволява намаляване 
на влагането в теста 
със закваска

Inventis Protect + е 
подобрител, подходящ за 
всички видове продукти в 
хлебарството и сладкарството.

Намира широко приложение 
в производството на:

Пакетирани продукти, с 
дълъг срок на годност
 • Тостерен хляб
 • Кифлички
 • Сладкарски продукти
 • Пакетиран хляб

Непакетирани продукти, 
чувствителни към горещина 
и топлина
 • Традиционен хляб
 •  Смесен хляб ( от пшеница и 

ръжено брашно)
 • Сладкарски продукти
 • Други видове хляб

Лесафр България
представя:

Лесафр България ЕООД, 1528 София,
бул. “Искърско шосе” 7, Търговски център Европа, сгр. 6. оф. 1,
тел.: 02/873 14 39, e-mail: o�ce@lesa�re.bg
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1612 София, ул. Ворино № 15
тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90
e-mail: astelbg@nat.bg; www.astelbg.com

Нови разработки, нови модели на съществуващи апарати, стандартизации на 
използвани методи и приложения в различни индустрии използващи зърно и 
брашно.

Преди всичко трябва да се отбележи най-значимата новост – двата модела 
Alveograph: AlveoLab и AlveoPC. Моделите са предназначени за различни при-
ложения, в зависимост от сектора на клиента и поставените цели. Апаратите за 
анализ ще бъдат на пазара в края на 2014 и началото на 2015 година.

Информация за другите новости – в следващите броеве на сп. „Кафе пауза…“.

В края ма месец май, в Париж се про-
веде традиционната среща на предста-
вителите на фирма CHOPIN Technologies. 

Макар, че поканата бе озаглавена 
„Дни на иновации“, представените но-
вости бяха голяма изненада за всички 
и предизвикаха изключителен интерес.
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Изглежда пазарите изконсумираха новините както за лошо-
то време в САЩ и други производствени райони в света, така 
и за кризата в Украйна. При основните зърнени и маслодайни 
култури цари оптимизъм за тазгодишната реколта, който бе 
подкрепен от два доклада с огромно значение за световната 
търговията – месечната прогноза на Департамента по земеде-
лие на САЩ (USDA) за търсенето и предлагането на основни 
селескостопански стоки и прогнозата на анализаторската гру-
па Strategie Grains. Въпреки че първата прогноза за 2014/15 г. 
на USDA е за по-слаба световна реколта от пшеница спрямо 
миналата година, производството е достатъчно да посрещне 
търсенето и се очаква второ поредно повишаване на крайни-
те запаси през настоящата пазарна година. При царевицата се 
очаква реколта от порядъка на миналогодишната – 979 млн. 
метрични тона - и четвърто поредно увеличение на крайните 
запаси. Повечето анализатори предполагат, че цените на основ-
ните култури от новата реколта ще стартират около или малко 
под нивата от миналата кампания. Двете основни причини за 
временен ръст на цените могат да бъдат нова дестабилизация 
в Украйна или насочването на спекулативни пари на пазарите 
на земеделски стоки. Що се отнася до отпадането на квотите за 
внос от Украйна в ЕС, евентуално преразглеждане на търгов-
ския режим може да започне към септември-октомври с оглед 
предстоящите избори за ЕП.

САЩ и Америка 
Прогнозата за тазгодишната реколта от пшеница в САЩ е за 

спад с 8% спрямо миналата година. Средните добиви се очаква 
да достигнат 42,7 бушела/акър (2,87 тона/ха). Очакванията на 
USDA са за 550 млн. бушела пролетна пшеница, но според ана-
лизатори оценката е твърде оптимистична и част от фермерите 
ще се обърнат към соята. Износът на пшеница от САЩ ще нама-
лее спрямо миналата година заради по-ниското производство и 
сравнително по-високите цени на американска пшеница, която 
в момента е най-скъпата в света. Средната цена на производи-
тел се очаква да се движи в диапазона от USD 6,65 до USD 7,95/
бушел. Царевицата от новата реколта се очаква да излиза от 
производител на цена от USD 4,20/бушел. Залага се на по-висо-
ки добиви през тази година, които да компенсират намалените 
площи. 

Забавяне на пролетната сеитба се очаква в Канада, където 
основните производствени провинции – Саскечуан и Манитоба, 
бяха ударени от много тежки валежи. Температурите в средата 
на май паднаха под нулата, но се очаква сериозно затопляне.

Основният производствен район в Бразилия – Парана, 
очак ва добра реколта от зимна царевица, която ще компенси-
ра донякъде понижените добиви от лятото. Благоприятните 
климатични условия подобряват потенциала пред културата и 
в съседните щати Мато Гросо и Гояс. Соевите полета в Арженти-
на бяха ударени от наводнения, но това изглежда няма твърде 
голямо въздействие върху растенията. Очакваната реколта е в 
рамките на 55,5 млн. метрични тона по данни на Зърнената бор-
са в Буенос Айрес – по-висока с 1 млн. тона от майската прогно-
за на USDA. 

Европа
Средните добиви при пшеницата в Обединеното кралство 

се очаква да достигнат 7,77 тона от хектар, което е най-добри-
ят резултат от 2010 г. насам. Очакваната реколта е в диапазона 
между 15,2-16 млн. тона, което ще е с близо една трета пове-
че спрямо миналата година. Състоянието на рапицата също е 
много добро и очакваните добиви от 3,44 т/ха изглеждат дори 
подценени. Площите, засяти с пшеница във Франция са малко 

Пазарът на зърно
над 5 млн. ха по данни на местното министерство на земеде-
лието, което е с 0,5% по-малко от миналата година. Площите с 
ечемик са 1,7 млн. ха или с 2,8% повече от 2013 година. Очаква 
се площите с царевица да намалеят с близо 5% през тази година 
спрямо миналата до 1,8 млн. ха.

Русия
Към 13 май са засети 14,9 млн. ха с пролетни култури (46,7% 

от планираните 31,8 млн. ха), или с 2,2 млн. ха повече от мина-
лата година. Повече са засетите площи с пшеница, ечемик и ца-
ревица. Прогнозата е реколтата от пшеница да достигне 52 млн. 
тона – колкото и миналата година. Засетите по-големи площи с 
пролетна пшеница в известна степен ще компенсират по-мал-
кото площи с есенна. 

Украйна
Състоянието на есенниците е по-добро от миналата година 

и от обичайното за сезона, но въпреки това се очаква пониже-
ние на реколтата от пшеница с 6,4% спрямо 2013 г. и с 3,6% спря-
мо петгодишната средна. Причината е в ограниченото ползване 
на минерални торове и препарати за растителна защита заради 
кризата в страната. Прогнозата на USDA е за 20 млн. тона пше-
ница спрямо 22,3 млн. тона през 2013 г. Това означава спад в 
износа спрямо миналата година с 1 млн. тона до 8,5 млн. тона. 
Реколтата от царевица се очаква да намалее до 26 млн. тона 
спрямо 30,9 млн. тона през 2013 г., съответно износът да се свие 
с 3 млн. тона до 16 млн. тона. 

България
Състоянието на есенниците в отделните части на страната 

варира, но заради извънредно дъждовното време отива към 
влошаване. В Северозападна България (Враца, Видин) състоя-
нието на пшеницата, ечемика и рапицата е добро, но на някои 
места се наблюдава полягане. В Централна и Североизточна 
България състоянието на посевите също е от добро до много 
добро и само в русенско насажденията са претърпели повече 
повреди от силните дъждове и градушки. В Южна България пре-
обладаващото състояние на зимните посеви също е добро до 
много добро. Влажното време обаче създава препятствия за из-
вършването на навременна растителна защита, като пшеницата 
е застрашена от гъбични болести. На места се наблюдава жълта 
ръжда и мана, но положението все още не е критично. Изнесе-
ните количества зърно през април са както следва: Пшеница – 
291 000 тона Царевица – 56 000 тона Слънчоглед – 154 358 тона 
Към 30 април свободните за износ количества до новата рекол-
та се изчисляват на: Пшеница – 210 000 тона Царевица – 340 000 
тона Слънчоглед – 176 000 тона.

Николай Вълканов, икономист
Институт за пазарна икономика
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От началото на 2014 г. фирма АЛМА ЛИБРЕ започна да пред-
лага на българския пазар известните гръцки брашна „МИЛИ 
ХАЛКИДИКИС“. АЛМА ЛИБРЕ организира специални презента-
ции за професионалисти от бранша (25.2.14 г. - ресторантьор-
ски хлебчета,  25.3.14 г. - теста за пици, 15.5.14 г. - традиционни 
хлябове – във Варна и други градове). 

Разговаряме с г-н Янис Папаилиас, директор на мелницата 
и г-н Янис Лиолиос, директор на АЛМА ЛИБРЕ за целите на това 
търговско партньорство. 

- Г-н Папаилиас, изненадани сме от възможностите и 
структурата на „МЕЛНИЦА ХАЛКИДКИ“. Как се създаде това 
предприятие и каква е вашата стратегия? 

- Мелницата е създадена през 1928 г. в първия ръкав на 
Халкидики от семейство Евгениу, което има дългогодишни 
традиции в производство на брашна и познава много добре 
разработването на зърнените култури. Основното в стратегия-
та на фирмата е да осигуряваме на професионалистите много 
СТАБИЛНО качество през цялата година, с нулево отклонение 
между партидите, с точни и стабилни показатели, възможно 
най-високото качество. Произвеждаме повече от 80 вида спе-
циализирани брашна, разработени по най-съвременните тех-
нологии и методи, ползвайки най-съвременните съоръжения, 
така, че да осигурим възможно най-високо качество, покри-
вайки слабостите, предизвикани от лошите метеорологични 
условия през последните десетилетия. Мелниците за мека пше-
ница, твърда пшеница (жълти брашна СЕМОЛИНА), царевица с 
пълнозърнести и междинни варианти, осигуряват общо мелене 
на над 579 mt за 24 ч. Най-важното обаче, не е количеството, а 
фактът, че технологичните възможности на контрола върху ка-
чеството на суровината и складиране на  65000 mt проверена 
суровина, осигуряват лукса на нашата мелница да създаваме 
брашна ВИНАГИ СЪС СТАБИЛНО И ВИСОКО КАЧЕСТВО.

- Произвеждате повече от 80 вида специални брашна. 
Тези брашна са по-скъпи от българските. Защо производи-
телите да изберат вашите? 

- Всичко започва от суровината! 50% от зърното, което по-
стъпва в нашата мелница, не покрива качествените показатели, 
които сме поставили. В този случай го връщаме или го изпра-
щаме в друго предприятие от нашия холдинг в Серес за фураж. 
Разбира се и от това зърно ще излезе брашно, но това брашно, 
няма да има СТАБИЛНО качество, няма да има СТАБИЛНА влага, 
няма да има СТАБИЛНИ протеинови показатели, няма да има 
високи абсорбиращи възможности и.т.н. В крайна сметка ще 
бъде едно компромисно брашно с ниски качествени показате-
ли. Преди да започнем нашата съвместна работа с АЛМА ЛИБЕ, 
десетки български производители купуваха нашите брашна ди-
ректно от завода, за по-специфични изделия. Например, много 
български работилници за кроасани или за традиционни бани-
ци добавят 15-25% от нашето специално брашно СУПЕР РЕКС, 
американски тип брашно с високи протеинови показатели, за 
да създадат силни вътрешни връзки в структурата на кроаса-
новото тесто. Други добавят жълто брашно от твърда пшеница, 
семолина, за традиционна пица или хлеботворения от селски 
средиземноморски характер и т.н. Много и различни са причи-
ните, които водят българските професионалисти да използват 
брашна от „МИЛИ ХАЛКИДИКИ“. Почти винаги, те гонят стабили-
зиране на качеството на крайните продукти. През последните 

Брашната на мелницата
„МИЛИ ХАЛКИДИКИС“ 
сега и в България
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години се усеща тенденция сред част от производителите да се 
различат в пазара, да представят по-качествени крайни проду-
кти като тези, на които българските туристи се наслаждават в 
красивата Халкидики, в цялата Гърция, в Италия, във Франция, 
в цялата Европа. 

- Г-н Лиолиос, какво цели АЛМА ЛИБРЕ с това ново съ-
трудничество с „МИЛИ ХАЛКИДИКИС“? 

- Както знаете, от 1992 г. АЛМА ЛИБРЕ се занимава със суро-
вини за професионалисти. През последните 5 години в „АЛМА 
ЛИБРЕ консултантски център“ сме организирали над 160 пре-
зентации с присъствие на повече от 2000 производители. Сто-
тици са случаите, когато колеги търсят специализирани браш-
на, за да произведат пандишпани, закуски или други изделия. 
Все повече стават хлебопроизводителите, които търсят техно-
логии и брашна, за да повишат качеството във фурните си и да 
се различат от конкурентите си, с ТОПЪЛ КАЧЕСТВЕН РАЗЛИЧЕН 
ХЛЯБ. За тази цел брашната от „МИЛИ ХАЛКДИКИС“ са им край-
но необходими. АЛМА ЛИБРЕ нямаше право да не задоволи 
тази нужда. След година проучване, открихме, че качеството в 
гръцките брашна е много близо -  в съседна Халкидики. Ние, в 
АЛМА ЛИБРЕ, се гордеем, че „МЕЛНИЦАТА ХАЛКИДИКИ“ се до-
вери на нашата фирма да представим и търгуваме в България 
техните брашна.  

Янис Папаилиас: Ще добавя че, за „МИЛИ ХАЛКИДИКИС“ съв-
местната работа с АЛМА ЛИБРЕ е щастлив момент, защото начи-
на, по който работи АЛМА ЛИБРЕ съвпада напълно с политиката 
на фирмата ни. Нашите технолизи и презентатори ще бъдат до 
„АЛМА ЛИБРЕ консултантски център“, до всеки клиент на АЛМА 
ЛИБРЕ, за да дадем решения на всичките проблеми в производ-
ството на клиентите, за да дадем с нашите брашна предложе-
ния и решения на въпроси, свързани със съвременния начин 
на ползване на брашната. Заедно с „АЛМА ЛИБЕ консултантски 
център“ и техническият състав на „МИЛИ ХАЛКИДИКИС“ ще ор-
ганизираме десетки презентации за българските производите-
ли в София или в нашата академия тук в мелницата в Халкидики. 
И всички ще бъдат „Добре дошли!“.   

Фирма „АЛМА ЛИБРЕ“ , съвместно с „МИЛИ ХАЛКИ-
ДИКИС“ организира презентация на 17 юни на тема: „ЗА-
КУСКИ, ХЛЕБОТВОРЕНИЯ И ДРЕБНИ СЛАДКИ – КЕЙКОВЕ 
КОЗУНАЦИ И ХЛЕБЧЕТА С НАТУРАЛНИ БРАШНА ОТ „МИЛИ 
ХАЛКИДИКИС“.
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Брашно тип 500
През периода на наблюдение се отчита леко покачване на 

средната цена на едро на брашно тип „500” за страната и запаз-
ване на средните цени на дребно на нивата от предходната сед-
мица.

Средната цена на едро на брашното за страната нараства с 
1,2% спрямо предходния седмичен период, до 0,85 лв./кг. По об-
ласти, брашното се търгува на едро в ценовия диапазон от 0,66 
лв./кг (Враца) до 1,05 лв./кг (Смолян). В шест от областните цен-
трове се отчита седмично поевтиняване на продукта в рамките 
на 1,1 – 9,1%, най-чувствително в Монтана. В други шест области 
се регистрира повишение на стойностите, като в пет от тях то е 
сравнително слабо (с между 1,2 и 4,5%), а в Смолян значително 
- с 16,7%. Средно за страната, цената на дребно на брашното в 
големите търговски вериги (ГТВ) се запазва на нивото от 1,00 
лв./кг. Предлагането на продукта в тези обекти е в ценовия ин-
тервал от 0,90 лв./кг (Пловдив) до 1,07 лв./кг (Перник). Седмично 
изменение на цените се наблюдава единствено в област Варна, 
където продуктът поскъпва с 1%.

Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-
малките търговски обекти са с 0,21 лв./кг по-високи от тези на 
едро. Най-голяма е разликата между двата типа цени във Вра-
ца - 0,44 лв./кг, където е отчетена най-ниската цена на едро за 
страната и същевременно една от най-високите цени на дребно 
в ДТО. Подобно на ГТВ, изключение е област Варна, където це-
ните на дребно в ДТО са с 0,02 лв./кг по-ниски от тези на едро.

През изминалата седмица цените на брашното в големите 
супермаркети са средно с 0,06 лв./кг по-ниски от тези в по-мал-
ките магазини, като в Пазарджик и Пловдив тази разлика дости-
га до 0,19 лв./кг. В областите Бургас, Перник и Търговище цените 
на брашното в ДТО са с 0,01 – 0,02 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

Яйца
Средните цени на едро и на дребно на яйца за страната са 

около или малко под нивата от предходната седмица. Средно 
за страната, цената на едро на яйца – размер М намалява с 0,01 
лв./бр. спрямо предходния седмичен период до 0,17 лв./бр. По 
области, яйцата от размер М се предлагат на едро на цени от 
0,13 лв./бр. (Велико Търново) до 0,23 лв./бр. (Варна). Седмични 
отклонения на цените са регистрирани в единадесет области, 
като в девет от тях стойностите намаляват в рамките на 0,01 лв./
бр. – 0,04 лв./бр., най-чувствително в Шумен, а само в областите 
Варна и Добрич е налице увеличение, съответно с 0,02 лв./бр. и 
0,01 лв./бр.

Средната цена на дребно на яйца – размер М в големите 
търговски вериги (ГТВ) остава 0,25 лв./бр. Стойностите по обла-
сти се движат в интервала от 0,21 лв./бр. (Шумен) до 0,27 лв./бр. 
В три области се отчита седмично поевтиняване на продукта с 
0,01 лв./бр. (Пловдив, Смолян и Шумен), докато в други три той 
поскъпва с 0,01 лв./бр. (Разград, Русе и София).

Средно за страната, цените на яйца в по-малките търговски 
обекти и при двата размера - М и L, са по-ниски от тези в голе-
мите супермаркети, съответно с 0,03 лв./бр. и 0,04 лв./бр. Най-
голяма е разликата в Русе - 0,09 лв./бр. за размер М и 0,11 лв./
бр. за размер L. 

През периода на наблюдение маржът между цените на едро 
и тези на дребно на яйца - размер М е средно 0,08 лв./бр. в ГТВ и 
0,05 лв./бр. в ДТО. Най-голяма разлика между цените на едро и 
дребно е налице във Велико Търново – 0,14 лв./бр. за големите 

супермаркети и 0,12 лв./бр. - за по-малките магазини.
Олио
През анализирания седмичен период средните цени на 

едро и на дребно на рафинираното слънчогледово олио за 
страната остават без чувствителни промени спрямо предходна-
та седмица. 

Предлагането на слънчогледово олио на тържищата в стра-
ната е в широкия ценови диапазон от 1,80 лв./литър (Плевен) 
до 2,35 лв./литър (Варна). В седем области се отчита седмично 
поевтиняване на продукта с между 0,5% (Бургас и Враца) и 5% 
(Монтана). В други пет от областите се наблюдава повишение на 
цените на едро с между 0,5% и 5,8% (Шумен). В резултат, средна-
та цена на едро на олиото за страната се покачва с 0,5% спрямо 
предходната седмица до 2,02 лв./литър.

При търговията на дребно със слънчогледово олио се отчи-
та понижение на средните ценови стойности за страната с 0,4% 
на седмична база  както в големите търговски вериги (ГТВ), така 
и в другите търговски обекти (ДТО), съответно до 2,46 лв./литър 
и 2,52 лв./литър.

Предлагането на продукта в големите супермаркети е в гра-
ниците от 2,10 лв./литър (Шумен) до 2,62 лв./литър (Бургас). В 
сравнение с предходната седмица, в четири области стойности-
те се повишават с 1,2 - 1,3%, докато в други три продуктът поев-
тинява с между 1,3 и 8,7%, най-чувствително в Шумен.

През изминалата седмица цените на слънчогледовото олио 
в големите супермаркети са средно с 0,06 лв./литър по-ниски от 
тези в по-малките търговски обекти, като за поредна седмица 
разлика достига до 0,31 лв./литър в Монтана. В областите Си-
листра, Бургас и Русе цените на продукта в ДТО са с между 0,14 
и 0,31 лв./литър по-ниски от тези в големите търговски вериги.

Най–голям марж между цените на едро и на дребно на слън-
чогледовото олио се отчита в Бургас за големите супермаркети 
- 0,75 лв./литър и във Враца за по-малките магазини – 0,78 лв./ли-
тър. В областите Варна и Шумен цените на дребно в ГТВ са съот-
ветно с 0,05 лв./литър и 0,10 лв./литър по-ниски от тези на едро. 

Захар
През периодa се регистрира слабо повишение на средната 

цена на едро на захарта за страната и същевременно леко по-
нижение на тези на дребно и в двата типа наблюдавани търгов-
ски обекти. 

Средно за страната, цената на едро на захарта се повишава 
с 0,7% на седмична база, до 1,47 лв./кг. Предлагането на тържи-
щата е в ценовия диапазон от 1,21 лв./кг до 1,70 лв./кг, съответ-
но в Добрич и Варна. В десет области се регистрира седмично 
покачване на цените с между 0,6 и 6,3%, най-чувствително във 
Варна. Леко поевтиняване на захарта се наблюдава в четири об-
ласти, в рамките на 0,7% (Сливен) - 1,6% (Добрич).   

През анализирания период средната за страната цена на 
дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) е 1,76 лв./
кг, с 1,1% по-ниска спрямо предходната седмица. По области, 
стойностите варират от 1,57 лв./кг (Хасково) до 1,90 лв./кг (Смо-
лян). Седмично изменение на цените се регистрира в девет об-
ласти, като при всичките е налице понижение на стойностите, в 
рамките на 2,8 – 9,5% (София). 

Маржът между цените на едро на захарта и тези на дребно 
е средно 0,29 лв./кг за ГТВ и 0,37 лв./кг за ДТО, като за големите 
супермаркети е най-голям в Пловдив и Добрич – 0,53 лв./кг, а за 
по-малките магазини - в Пловдив - 0,76 лв./кг.

Средни цени на основни храни 
за периода 14-21 май 2014 г.
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Нашумялата дискусия през последните години върху транс-
мазнините на глобално ниво и особено добилата широка попу-
лярност разгорещена дискусия по проблема в нашите медии е 
предизвикателство към науката за храните и храненето. Липса-
та на информиранност, обоснована на научни доказателства, 
може да стане причина за редица некоректни решения, водещи 
до погрешни препоръки за технологични схеми и диетологич-
ни режими. 

Появата на маргарините в началото на миналия век бе про-
диктувана на първо място от препоръките на кардиолозите 
за изместване на животинските, наситени мазнини в диетата 
с растителни, предвид хранителна превенция срещу сърдеч-
носъдовите болести. На второ място  като  предизвикателство 
бяха технологичните изисквания към мазнините (флуидност, 
консистенция и др.), прилагани в производството на нов богат 
спектър от асортименти, включващи по-здравословни расти-
телните масла и мазнини.  транс-мазнините станаха популярни 
през 1960-те, тъй като маргарините масово се влагаха в храни-
телните технологии, с цел подобряване на вкусовите качества и 
текстурата на някои продукти. Освен това се установи, че те са 
по-устойчиви в сравнение с течните растителни масла и прите-
жават неутрален вкус (Severson, 2003 ).

Не закъсняха негативните становища относно здравните 
ефекти на транс-мазнините. Многобройни изследвания показа-
ха връзка между консумацията на транс-мазнините и развитие-
то на сърдечносъдови заболявания, което предизвика контрол 
на съдържанието им в храните и ограничаване на хранителния 
им прием (Woodside, 2008; Resnik, 2010). Наличието им и като 
природни и като индустриално получени съставки на храните 
изисква по-задълбочени познания.

Целта на настоящата статия е да предостави в резюмиран и 
разбираем вид научните достижения от последните десетиле-
тия върху ролята, безопасността и контрола на транс-мазнини-
те в храните и храненето на човека.

Какво представляват транс-мазнините?
Транс-мазнините е обобщаващо понятие,  включващо  и  

транс-мастните киселини и съдържащите ги мазнини. Така в 
научната и популярна литература двата термина „транс-маст-
ни киселини” и “транс-мазнини” носят едно и също съдържа-
ние. Транс-мастните киселини са ненаситени транс-изомери 
на мастните киселини, които могат да бъдат моно- или поли-
ненаситени. Освен това те могат да бъдат естествен продукт, 
създаден в резултат на дейността на микрофлората в търбуха 
на преживните животни или да бъдат получени в резултат на 
индустриално производство (хидрогениране на мазнините) 
или кулинарна обработка на мазнини при високи температури.

В структурата на мастните киселини при двойната връзка 
между два въглеродни атома се създава възможност за образу-
ване на позиционни изомери. Когато и двата водородни атома 
са от една и съща страна на двойната връзка имаме  cis-форма, 
а когато водородните атоми са от двете срещуположни страни 
на веригата, имаме trans-изомер. „Trans” е латинско наименова-
ние, означаващо „напречно или отсреща“.  Повечето естествени 
мазнини съдържат предимно cis-изомери и в минимални коли-
чества trans-изомери на мастните киселини.

Формулировката на Codex Alimentarius за транс-мазни-
ните е: „геометрични	изомери	на	мононенаситени	и	полинена-
ситени	мастни	киселини,	имащи	неконюгирана,	най-малко	една	
метиленова	група	(-СН2-СН2-)	при	въглерод-въглерод		двойната	
връзка	 в	 trans-конфигурация.” Тази дефиниция изключва пози-

За транс-мазнините - накратко
проф. Фани Рибарова, 

МУ – София, Мед.Колеж „Й.Филаретова”

тивно действащите транс-мазнини: ваксенова и конюгирана ли-
нолова киселина, които се съдържат в сравнително по-високи 
количества в млечните продукти и в продуктите с месо от пре-
живни животни.

Вредни ли са  транс-мазнините за здравето? 
Редица епидемиологични проучвания доказват, че транс-

мазнините, участващи в храненето на човека, са рисков фак-
тор за развитие на сърдечносъдови болести чрез повишаване 
на „лошия холестерол” (LDL-chol.) и понижаване на  „добрия” 
(HDL-chol.). Данните от мета-анализа на четири проспективни 
кохортни проучвания доказват, че повишението дори само с 
2% на енергийния прием от транс-мазнините води до 23% по-
вишение на риска от сърдечносъдови болести (Moza�arian, 
2006; Moza�arian, 2009; Resnik, 2010; Remig, 2010)  Неизяснен и 
подлежащ на дискусия остава въпросът „Защо	 индустриално	
получените	транс-мазнини	 са	 рисков	 фактор,	 а	 природните		
не	 проявяват	 негативен	 ефект	 върху	 здравето	 на	 човека	 ?”	
(Brouwer, 2013 ).  Този въпрос определя необходимостта от бъ-
дещи изследвания, които да изяснят как едно и също по състав 
и структура съединение проявява различна активност и дали 
тази разлика не се дължи на някакви допълнителни взаимо-
действия.

Кои храни съдържат транс-мазнини ? 
Съвременната класификация, както вече казахме разграни-

чава две групи транс-мазнини: естествени (от преживните жи-
вотни) и индустриално получени, за които има многобройни 
данни за различия в биологичната им активност. Естествените 
транс-мастни киселини се образуват при бактериални процеси 
в търбуха на преживните животни (крави, овце,кози) и съста-
вляват средно около 5% от общата говежда или млечна мазни-
на, като количеството варира в зависимост от начина на хра-
нене на животните, от географски и сезонни условия (EU-Study, 
2008). 

По-голямата част от транс-мастните киселини в диетата на 
човека се дължи на индустриално получените транс-мазнини. 
Количеството им варира в зависимост от степента на хидроге-
ниране, вида на асортимента, начина на технологично и кули-
нарно третиране. Те се образуват от cis-ненаситените мастни 
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киселини по време на топлинна обработка на продуктите. При 
пържене в растителни масла могат да се образуват транс-маз-
нини, независимо от липсата им в началната мазнина преди 
загряването. Обикновено 0.2-1%  от общата мазнина може да 
се превърне в транс-мазнина, когато се използват растителни 
масла и пърженето е по-продължителен процес (Health Canada, 
2006).

Оценката на хранителния прием на транс-мазнини в диетата 
на населението от различни Европейски държави показва зна-
чими различия. Така например изследвания проведени само 
върху продуктите, предлагани от  KFC в Германия показват  по-
малко от 1 g, а тези в Унгария – 24 g/ден. Този резултат веднага 
насочва към въпроса „Как	се	спазва	добрата	производствена	
практика	за	едни	и	същи	продукти	в	различните	държави	?” Съ-
щото проучване  установява 10%  транс-мазнини в пържилните 
масла и  от 40 до 50% в пуканките (Stender, Dyerberg, 2006).  Из-
следвания на Hulshof et al, 1999 (EU –Study, 2008) показват, че 
най-голям дял от индустриалните транс-мазнини се внасят в 
диетата на европееца чрез мазнините за пържене (Холандия - 
33%; Англия - 35,3%; Финландия -37,6%, Швеция -20,6%; Англия 
– 16,5%; Гърция – 15,7%), следвани от бисквити, кейкове, кифли 
и др. Много интересни са данните от това проучване, касаещи 
индустриално приготвените готови ястия и менютата на ресто-
рантите, които показват много ниско съдържание под 0,5% за 
всички 11 държави, участващи в проучването (EU - Study, 2008). 
Aвторите установяват най-висок прием на естествени транс-
мазнини чрез месните продукти и сирената за всички изслед-
вани държави, а чрез кравето масло най-голям е приемът им за 
Германия (49,6%), следвани от Франция и Финландия - съответ-
но  35,4 и 10,2%.

Стремежът за избягване на транс-мазнините в храненето на 
човека доведе до развитие на нови технологии, трансестери-
фициране и фракциониране за получаване на ново поколение 
маргарини. Тези технологии, за разлика от процеса на хидроге-
ниране не водят до образуване на позиционни изомери, кое-
то се отрази и на съвременната оценка на хранителния прием 
на населението. На семинара на Съвместния изследователски 
център (JRC) на Европейската Комисия, проведен на 9-10-ти ап-
рил 2013 г. в Загреб, Хърватия, на тема „Транс-мастни	киселини	
в	храненето:	здравни	и	законови	последствия“ са дискутирани 
последните данни за съдържание на  транс-мазнини в храните 
и хранителния прием на европейската популация, и е реали-
зирана обмяна на опит и знания за ограничаване на потреб-
лението на тези мазнини. За разлика от тревожната ситуация, 
показваща преди десетилетие високи нива на съдържание и 
прием на транс-мазнини съвременните данни, показват значи-
мо по-ниски  нива, в границите на препоръките за здравослов-
но хранене. Независимо от тази позитивна информация обаче, 
участниците в семинара се обединяват в единно становище, че 
са необходими още допълнителни данни в тази насока, тъй като 
все още на общия  европейския пазар се срещат някои проду-
кти с повишени нива на транс-мазнини.

Каква е законовата рамка за контрола на 
транс-мазнините?

На настоящия етап препоръките за съдържание в хранител-
ни продукти и за ниво на хранителен прием на транс-мазнини 
в европейските държави не са унифицирани и имат доброво-
лен характер, отнасящ се основно за индустриално-получените 
транс.

Дания е първата държава в Европа, която въвежда строг 
контрол върху храните, съдържащи транс-мазнини. Лимитира-
но е съдържанието им до 2% в  индустриално получените маз-
нините и маслата, предназначени за хранене на човека. Трябва 
да се отбележи, че рестрикцията се отнася до ингредиента, а не 

до крайния продукт. Така нормативната база в Дания определя 
среднодневен прием на индустриални транс-мазнини, много 
по-ниско от 1g/дневно (EU-Study, 2008). 

Препоръките за здравословно хранене в Англия и Франция 
включват нива под 2Е% за транс-мазнините (SACN, 2007; AFSSA, 
2005). Според EFSA (European Food Safety Authority) приемът  на 
транс-мазнини е добре да бъде колкото се може по-нисък, но 
без да се нарушава необходимия за организма адекватен прием 
на хранителни вещества. Все още няма унифицирани препоръ-
ки за безопасен прием на транс-мазнини за Европейските стра-
ни. Като срок за изграждане на обща законодателната рамка  
Европейската Комисия е определила датата 13 декември 2014 
г. До тази дата за България е валидно препоръчителното ниво 
под 1Е% за среднодневен прием, отбелязан в Наредба №23 от 
19 юли 2005 г.

Това, което трябва да се знае от научните разработки на този 
етап е, че няма хармонизирани  на европейско ниво препоръки 
за безопасен прием на транс-мазнините, тъй като въпросът е в 
процес на дискусия, предизвикана от следните причини:  неи-
зяснени механизми за различното действие на транс-мазнини-
те в зависимост от произхода им (природен и индустриален ) 
и от съвременното приложение на нови технологии, които не 
водят до образуване на транс-мазнини, така че нивото на тези 
мазнини в хранителния прием на населението е доказано по-
нисък. 

Изхождайки обаче от данните за установената връзка меж-
ду консумацията на транс- мазнини и сърдечносъдовите забо-
лявания, е необходимо да спазваме препоръките на различните 
институции за максимално намаляване, особено на индустри-
алните  транс  в храненето на човека. По отношение контрола 
на съдържанието им в хранителните продукти трябва да четем 
внимателно етикетите и да изчакаме бъдещия нормативен до-
кумент на ЕК, планиран за 13 декември 2014 г.
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Победителите се избират от потребителите чрез онлайн 
проучване

Хранителният холдинг „Белла България“ спечели отличие-
то в категорията „Храни” в тазгодишното издание на Best Brand 
Awards – организацията, която ежегодно отличава най-силните 
марки в различни продуктови категории на базата на онлайн 
проучване сред потребителите в страната. Водещи критерии за 
избора са популярността и развитието на бранда и участието в 
общественозначими инициативи. 

Хранителният холдинг „Белла България” е пазарен лидер в 
хранителната индустрия в страната и осигурява заетост на над 3 
000 служители. Портфолиото му включва над 200 продукта, кои-
то произвежда в седем предприятия с капацитет 300 т/дневно. 
Компанията използва модерни технологии за мониторинг на 
производствени процеси и е внедрила системи за управление 
на качеството (ISO 9001:2000, IFS, ISO 22000). Сред най-популяр-
ните му брандове са BELLA, TOMMI, LEKI, „Сачи”, „Народен”. 

Има търговска структура в Румъния и напълно изградена 
дистрибуторска мрежа в Гърция. Изнася продуктите си още в 
над 20 страни на четири континента.

Корпоративната социална отговорност е в основата на 
устойчивото бизнес развитие на „Белла България”. Компанията 
е сред учредителите на Българската хранителна банка. Корпо-
ративният университет на компанията „Белла Академия” е успе-
шен модел за подготовката на кадри за хранителната индустрия 
и повишаване конкурентоспособността и компетенциите на 
заетите в сектора.

Best Brand Awards: 
„Белла България“ е номер 1 сред храните

На 28 май в предаване по Бтв, браншовици споделиха: 
„Проблемите	са	много	и	точно	по	тази	причина	се	пръска	

за	пореден	път.	Защото	има	огромно	заплевеляване	-	вторич-
но,	въпреки	пръсканията,	които	са	направени	на	пролет	-	тук	
има	голямо	развитие	на	всички	видове	треви,	а	също	така	има	
голямо	нападение	на	различен	вид	болести”, обясни производи-
телят Емил Пелтеков.

Друг проблем, който създават големите количества дъжд, е 
отмиването на хранителните вещества от почвата. За земедел-
ците това означава допълнително наторяване. „Виждаме	 един	
клас,	който	е	добре	нахранен	-	целият	зелен,	който	няма	по	него	
болести,	 няма	нападения	 от	буболечки,	 докато	тук	 виждаме	
два	класа,	които	са	силно	повлияни	специално	от	болести,	не	
са	хранени	добре,	не	са	торени	добре	-	и	това	нещо,	при	нормал-
на	година	-	щеше	да	изглежда	далеч	по-добре,	но	заради	дъждо-
вете	-	всички	хранителни	вещества	бяха	отмити	от	нивите	и	
трябваше	неколкократно	да	се	влиза,	да	се	тори	допълнител-
но”, посочи още Пелтеков. За да се справи с последиците от сил-
ните валежи, производителят е вложил допълнително около 40 
лв. на декар - за препарати и обработка.

По данни на Асоциацията на зърнопроизводителите дъждо-
вете са причинили най-много много щети във Видинско, Мон-
танско, Врачанско, Силистренско и Разградско. По-големите 
разходи за опазване на посевите ще доведат до повишение на 
себестойността на зърното - от 30 лв. до 50 лв. на тон.

„На	нас	ще	ни	струва	по	скъпо	с	3-4-5	стотинки,	производ-
ството	на	килограм	пшеница.	А	дали	пазарите	ще	отговорят	
с	цените,	които	да	покрият	тези	наши	разходи	-	това	не	зависи	
от	нас”, коментира зам.-председателят на Асоциацията на зър-
нопроизводителите Ангел Вукодинов.

Какво означава това потребителите? Според икономистите 
хлябът няма да поскъпне, защото цената се формира на бор-
сата, под влиянието на световните тенденции на пазара. „Ако	
бяхме	в	един	затворен	свят,	в	който	те	са	единствените	про-
изводители,	а	те	са	единствените	купувачи	-	да,	но	това	не	е	

случаят.	 Българските	 зърнопроизводители	 могат	 да	 искат	
и	500	лв.	на	тон,	но	няма	кой	да	им	ги	плати.	Техните	разходи	
може	да	са	1000	лв.,	но	това	означава,	че	те	са	нерентабилни	
-	аз	ще	си	купя	зърно	от	Украйна”, обясни Николай Вълканов от 
Института за пазарна икономика.

Според специалистите, все още е рано да се прогнозира 
каква ще бъде цената на зърното на борсата, но не очакват 
драстична разлика в сравнение с миналата година. „Борсовата	
цена	на	зърното	влияе	на	цената	на	хляба.	За	да	сме	обектив-
ни	обаче,	към	днешна	дата	нямаме	основание	да	очакваме	по-
качване	на	крайната	цена	на	хляба	към	производителя”, увери 
председателят на Федерацията на хлебопроизводителите и 
сладкарите Марияна Кукушева.

Ще се вдига ли цената на хляба?

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
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Торта „Добуш“

Необходими продукти за 16 парчета
За блата: 6	яйца,	120	г	брашно,	120	г	захар,	15	г	бакпулвер,	30	г	

подобрител,	350	мл	вода.
За крема:  4	яйца,	200	г	пудра	захар,	230	г	масло,	40	г	какао,	

300	г	шоколад,	35	г	какаово	масло,	ванилия.
За карамела: 120	г	захар.

Начин на приготвяне на блата: Яйцата, половината браш-
но с бакпулвера, захарта, водата и подобрителят се разбиват с 
миксер за 10 минути. След това се прибавя останалото брашно 
при непрекъснато бавно бъркане. От сместа се изричат тънки 
платки.

Начин на приготвяне на крема: Яйцата и половината от 
захарта се сваряват при 83°С до стопяване на захарта и при по-
стоянно бъркане се охлажда до 30°С. Към сместа се прибавят 
последователно при постоянно бъркане маслото, останалата 

захар, ванилията, разтопения шоколад и разтопеното какаово 
масло, в което е разбъркано какаото.

Начин на приготвяне на карамела: Захарта се поставя в 
съд на слаб огън и се стопява до златистожълто. Полученият 
карамел се излива върху една от платките и се разстила равно-
мерно. Преди да се е стегнал карамелът се нарязва на 16 парче-
та с много остър нож, потопен във вряла вода или вряло олио. 
Оставят се да се стегнат.

Сглобяване на тортата: Заделят се 4 супени лъжици 
крем и с останалото количество се намазват 5 платки и се на-
реждат една върху друга. Оставят се в хладилник. След това 
с останалия крем се намазва цялата торта и отново се оста-
вя в хладилника да стегне. Парчетата с карамела се поставят 
(леко повдигнати в широкия си край) върху тортата във вид 
на ветрило. 
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Торта с мак и кайсии

Необходими продукти за 16 парчета
За блата: 200	г	захар,	1	с.л.	брашно,	150	г	масло,	8	яйца,	350	г	

смлян	мак,	2	с.л.	смлени	орехи.
За плънката: 1	с.л.	желатин,	200	г	кайсиев	мармалад,	2	с.л.	

захар,	400	г	сушени	кайсии.
За намазване: около	6	с.л.	кайсиев	мармалад.
За глазурата: 120	г	бял	шоколад,	40	г	млечен	шоколад.
За декорация на борда: 100	г	бял	шоколад,	100	г	млечен	шо-

колад.
Начин на приготвяне: Жълтъците се разбиват с една трета 

от захарта до побеляване. Белтъците се разбиват с останалата 
захар на твърд сняг. Двете яйчени смеси се хомогенизират вни-
мателно, като внимателно на части се прибавя маковата смес. 
Маслото се стопява без да се нагорещи. Поставя се хартия за 
печене на дъното на тортена форма с диаметър 23 см. Сместа 
се нанася равномерно от средата към края. Пече се 45 минути 
в предварително затоплено фурна при 180°С. Оставя се да из-

стине. Блатът се изважда от формата и се разделя на две. Рингът 
на формата се покрива с трансферно фолио. Поставя се единия 
блат, намазва се с мармалада (така плънката няма да намокри 
блата). Желатинът се накисва в 200 мл студена вода, след като 
набъбне се затопля до разтваряне. Прибавят се захарта и мар-
маладът. Сушените кайсии се разполовяват, прибавят се към 
сместа и тя се излива върху блата. Слага се втория блат, намазва 
се с мармалад и се оставя в хладилник. След като стегне се из-
важда от формата, намазва се отстрани с мармалад.

За декорацията отгоре се стопяват двата вида шоколад поот-
делно. В начертан върху хартия кръг се излива белия шоколад и 
се разпределя равномерно. Преди да се втвърди се прибавя и 
другия шоколад и де размазва с четка, за да се получи имитация 
на мрамор. Изчаква се да се втвърди и с нож се нарязва на триъ-
гълници , които се поставят върху тортата. Могат са се оформят 
и нестандартни парчета шоколад, както на снимката. Острани 
тортата се декорира с разтопен шоколад и парченца кайсии. 
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Световната си слава виенските кафенета получават в пе-
риодите на смяна на вековете, когато стават любимо място за 
срещи на литератори, художници и артисти. Бохемата винаги е 
имала свои предпочитания, формирани от променящите се арт 
вкусове. В тези години се раждат и австрийски разновидности 
на кафето - от „Мария Терезия” през „Моцарт” до знаменития ви-
енски меланж, който само според непосветените прилича мно-
го на италианското капучино. В истинските кафенета се сервира 
храна по всяко време, а специфичната задушевна атмосфера се 
дължи на постоянните гости. Един меланж, няколко такта на пи-
аното и животът отново показва най-хубавите си страни. Щраус, 
Лехар и Шопен са предпочитания репертоар на пианистите. 

Историята на виенските кафенета е неизменно свързана с 
прочутите виенски торти. Предприемаме пътуване в тайните на 
най-известните торти по света, пътуване  между трите най-из-
вестни виенски сладкиши, създадени, за да задоволяват взиска-
телния вкус на принцове и аристократи. Тортата „Sacher” оставя 
дълбока следа в историята на града, за да може днес да бъде  
равнозначна на останалите изкуства - изобразително изкуство, 
скулптура, архитектура. Гастрономическият аспект се превръ-
ща в символ на превъзходство за цял един град. Във виенските 
кулинарни книги от 16 и 18  век могат да се намерят повече ре-
цепти за сладкиши, отколкото за месо, странен навик, още пове-
че, че сладкишите са били привилегия на богатите класи. 

1832 г. е! Европа току-що се е отърсила от Френската рево-
люция и Наполеон. Виена е столица на Австро-унгарската импе-
рия, аристократичен град, богат, модерен и образован, истин-
ски център на европейската култура, където нощите минават 
между мелодиите на валсовете на Моцарт и звъна на шампан-
ското,  с елегантни карети по крайбрежните булеварди на Дуна-
ва, свидетел на разкош и грандиозност.

Торта „Сахер”
В двора на австрийския принц-канцлер Метерних, работи 

младият сладкар Сахер. Метерних е бил известен със своята ла-
комия и изтънчен гурмет, любител преди всичко на шоколадо-
ви сладкиши. Сахер почти всеки ден бил принуден да измисля 
някакви нови вариации. Шоколадова торта с бадеми, шоколад 
и ром, шоколад и кестени и какво ли още не, без това обаче да 
„трогне” истински неговия шеф. Така един ден се ражда лека и 
фина торта - тортата Sacher, където блат, получен от брашно, 
яйца, захар и шоколад, се намазва с кайсиев мармалад. Тортата 
има превъзходен вкус, който може да се усети още от първата 
лъжичка.  Изключително просто, но съвършено!

За първи път Метерних остава изключително доволен и 
не престава да сипе комплименти към младия майстор-слад-

По пътя на известните сладкиши във Виена 

кар. Тортата за кратко време придобива популярност в цяла 
Виена, дотолкова, че да получиш покана за дома на Матерних 
(за да опиташ прословутата торта), се е считало за цяла при-
вилегия. През 1886 г. заедно със сина си Едуард, Сахер отваря 
деликатесен магазин и един хотел. Той се превръща в един от 
най-търсените във Виена, посещаван често от благородници, 
висши военни, артисти и короновани особи, които доприна-
сят за известността по цял свят  на тази толкова лека и вкусна 
шоколадова торта. Оригиналната рецепта до днес ревниво се 
пази от собствениците на хотел „Sacher” в центъра на Виена. В 
хотела има и специализиран магазин, в който ще ви предложат 
различни вариации на прочутата торта, опаковани изискано и с 
финес, които да подарите на любимите си хора. Освен във Вие-
на оригиналните кафе сладкарници „Sacher” можете да посетите 
в Залцбруг, Инсбрук и Гранц.

Тортите „Империал” и „Франц Йозеф”
Във Виена има още два големи хотела с принос към слад-

карското изкуство. Там още две известни торти пазят ревниво 
тайните на своите рецепти. Хотел „Империал” има своята торта 
„Империал”, а хотел „Реджина” – тортата „Франц Йозеф”. Хотели-
те  стават  място за производство на сладкарски изделия, след 
упадъка на Хабсбургската империя, когато приютяват слад-
карите, работещи преди това в благородническите фамилии. 
Хотел „Империал” е един от най-добрите във Виена по онова 
време, с фрески по таваните,  с картини от стари майстори по 
стените, обзаведен с антикварни мебели и кристални полюлеи. 
Тортата „Империал” е била създадена от майстора-сладкар на 
императрица Сиси. Разказва се, че е била предпочитаната й тор-
та. Ще се опитаме да ви я опишем – пластовете на паста „марга-
рита” се редуват с бадемова паста и шоколадов крем. Тортата 
е филирана с шоколадова заливка и марципан, декорирана с 
кръгчета млечен шоколад. Хотел „Реджина”  е обявен за нацио-
нален паметник и е място, където се съхранява колекция от 230 
оригинални щампи от виенския барок. Тортата „Франц Йозеф” е 
наречена на императора, който успява да се спаси от атентант 
срещу него близо до Максмилианплатц, където днес се издига 
хотела. За да поздрави императора по този случай, дворцовият 
сладкар създава тортата. Тя е съставена от три пласта, всеки на-
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мазан с смес от шоколад, орехи и бисквити, залети с нежен шо-
коладов крем и лешници. По средата се слага мек марципанов 
пласт и сушени сливи, накиснати в портокалов ликьор, които 
допринасят за създаването на богатия вкус. Гланцовата заливка 
е от шоколадов фондан.

Торта  „Моцарт”
Разбира се, Виена не може да не нарече поне един сладкиш 

в знак на уважение на най-известния музикант – това е тортата 
„Моцарт” в кафене „Ландтман”, едно от най-старите в столица-
та. Преди 125 години то е било разделено на два салона, един 
голям салон, където мъжете пушели, обсъждали светските и 
политически новини и прелиствали вестниците, и един друг - с 
гипсови орнаменти, където под звуците на пиано, дамите уби-
вали времето, пиейки кафе и похапвайки “kpferl” (вид кроасан) 
или торта  „Моцарт” на базата на крем от шам-фъстък, кайсии и 
шоколадов мус. Истинската рецепта се пази в дълбока тайна и 
малцина имат достъп до нея. Днес сладкарница „Ландтман”  е 
предпочитано място за покупка на сладки сувенири и е обяве-
на за национален паметник. Между постоянните му клиенти в 
миналото са Зигмунд Фройд,  Марлене Дитрих, Роми Шнайдер, 
Бърт Ланкастър, а в днешни времена е много посещавано от 
известни актьори, политици и университетски преподаватели.

Торта  „Линзер”   
Сладкишът взима своето име от главния град на региона, 

Линц, разположен на десния бряг на Дунав. Съществуват много 
варианти на тази рецепта: със или без бадеми, използване на 
череши вместо френско грозде и дори шоколад. За предпочи-
тане обаче е класическата рецепта  - с бадеми и касис или мар-
малад от червени боровинки. Тортата, на базата на мармалад и 
бадеми, е създадена през 1822 г. от хлебаря Конрад Вогел. След 
това много сладкарници  „припознават” старата рецепта и пред-
лагат на своите клиенти да опитат прочутата торта, известна 
вече и в много други страни. Ето и част от тайните.

Нарежете маслото на парченца, след това смелете обеле-
ните бадеми. Смесете брашното с маята и след това добавете 
захарта и яйцата, накрая маслото и бадемите. Месете бързичко, 
докато се получи по-скоро меко тесто (ако е нужно може да се 
добави брашно). Оставете тестото да почива в хладилник за 
около 1 час. Намажете с масло формата и изсипете около 2/3 
от тестото, след това намажете (включително и стените на фор-
мата) с желе от френско грозде или мармалад от боровинки. От 
останалото тесто върху набрашнена повърхност оформете тън-
ки фитили и ги наредете във вид на мрежа, намажете ги с разбит 
жълтък преди печене. Сладкишът се пече в затоплена фурна 
при 190°C за около 45 минути. Преди да сервирате го поръсете 
с пудра захар. Тази торта е по-вкусна ако се остави да престои и 

се консумира на следващия ден или след няколко дни.
Кафенетата на Виена са известни в цял свят, дори някой бе 

казал, че да се „пие кафе” е основният спорт, практикуван от ав-
стрийците. Този навик е доста стар, още от 1683 г., когато турци-
те са пред портите на града.

Старото кафене „Герстнер” е  известно с прекрасните си бон-
бони и сладкиши по класически рецепти, в което виенчани поч-
ти винаги се отбиват, когато отиват на гости. Много популярни 
са сладкарниците от веригата „Аида”, с добри цени и традицион-
ни сладкиши. 

В сладкарница „Демел” могат да се опитат едни от най-вкус-
ните дребни сладки както и прочутата „Сахер” торта. От години 
във Виена се спори кой я приготвя по истинската рецепта - 
сладкарницата на хотел "Сахер" или сладкарите в "Демел". Няма 
лошо, ако се пробва и на двете места. 

Ягоди, потопени в шоколад - черен и бял, могат да се опитат 
в кафенето „Слука”, те винаги са придружени от чаша студено 
шампанско. В случай, че искате да хапнете десерт можете да 
опи тате щрудела им с вишни. Макар че виенската класика е 
този сладкиш да бъде приготвян с ябълки, сезонът позволява 
малки волности.

Във Виена всичко се обсъжда на кафе и в кафене. Казват, че 
традицията на общественото пиене на кафе се появила не тол-
кова от разкоша, който впечатлява в този град, колкото от недо-
имъка. Повечето виенски жилища били тесни, мрачни, с общи 
тоалетни на етажа, така че хората предпочитали да се срещат 

извън домовете си. И къде... къде... в кафенето. Неща-
та много са се променили, но култът към кафето оста-
ва и до днес, а то не е с нищо по-различно, отколкото 
в други градове. Дори австрийската столица си има  
ден на кафето - 1 октомври, когато над 60 кафенета 
предлагат безплатно кафе и сладки за своите посе-
тители. По повод на разнообразието от видове кафе 
във Виена се разказва следния виц: “Едно	мокачино,	
едно	лате	макиато	и	едно	кафяво”	- поръчал клиен-
тът. Келнерът стриктно си записал поръчката, отишъл 
до бара и викнал: "Три	кафета,	моля."

А ето и малка част от разнообразието:
• leiner Schwarzer - еспресо • Kleiner Brauner - 

еспресо с мляко • Grosser Brauner - двойно еспресо 
с малко мляко • Melange - дълго еспресо с мляко • 
Franziskaner - лек меланж със сметана и шоколад • 
Kapuziner - черно кафе с малко мляко • Einspaener 
- еспресо, сервирано в стъклена чаша, със сметана • 
Fiaker - Einspaener, кафе към коeто се добавя ром.
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Сватбената торта не винаги е била такава, каквато я позна-
ваме днес. Традицията на сватебения ритуал да се разрязва тор-
тата от жениха и невестата е на повече от пет хиялди години. 
Произходът й се свързва с древното поверие, че отношенията 
се скрепяват чрез разчупване на хляба, който всъщност е пра-
прадядо на съвременната сватбена торта. 

В ранния период на Римската империя сватбеният хляб се 
е приготвял от ечемичено или пшенично брашно. Женихът го 
разчупвал над главата на младоженката и раздавал на гостите 
парчета от него, символично поделяйки по този начин с тях 
своето щастие. А трохите, които оставали на главата на невес-
тата, разделял с любимата. Смисълът на този традиция се със-
тои в подчинението на младата жена на съпруга й. Този ритуал 
е залегнал и в българските сватбени обичаи. Подобна традиция 
е съществувала и в Шотландия, само че там хлябът се правел 
от овесено брашно. В северната част на страната приятелките 
на невестата покривали главата й с кърпа и върху нея слагали 
кошница, в която се поставял сватбения хляб. Той много повече 
приличал на тънка питка отколкото на хляб, а още повече на 
торта. Но истински шокиращ изглеждал обредът, предшестващ 
този с разчупването на хляба.  Към 100 г. пр. н. е. римляните 
замеряли младоженката с приготвените питки. Когато бил по-
стигнат компромис, и вместо да се хвърля по невестата хля-
бът, започнал да се чупи над главата й, се появил нов символ в 
сватбените традиции - хлебните трохи или “confarreatio”, което 
буквално означава “да изядем заедно”. По-късно “confarreatio” се 
превърнали в бонбони, които и до днес се хвърлят на сватбите 
по целия свят. 

Сватбеният хляб в един или друг вариант е съществувал 
практически във всички култури по света. Например в Древен 
Китай семействата на жениха изпращали на невестата четири 
хлебни пирога, които се хвърляли нагоре и улавяли в чаршаф 
над главата й. През това време младоженката рецитирала сти-
хове за брака, отбелязвайки по този начин преместването си от 
родния дом в този на съпруга си. 

В средновековна Англия пред жениха и невестата се по-
ставяла купчина от малки сладки хлебчета и целувайки се над 
нея младоженците обричали себе си на щастлив и многодетен 
живот.  През 1660 г. по време на управлението на  крал Чарлз 
II, един френски сладкар посетил Лондон и бил изумен от това 
колко хаотично и неестетично били подредени английските 
сватбените пирози. В резултат безформената купчина се пре-
върнала в изящна торта, наречена крокембуш. Тази ефектна 

торта била украсена със свежи или захаросани цветя, които и 
до днес се ползват с популярност. Днес сватбеният сладкиш 
крокенбуш е особено популярен във Франция и се приготвя от 
малки еклерчета, както вече сме писали в сп. “Кафе пауза...”. 

В Англия сватбената торта чак до 17-ти век останала доста 
скромна във вид на кекс със захаросани плодове и орехи. Едва 
в 19-тото столетие, по време на сватбените тържества на евро-
пейските аристократи, започнали  да се ползват с популярност 
многоетажните торти. Смята се, че тортата на етажи е измисле-
на през 18 век от един лондонски бакалин. Той много искал да 
създаде нещо различно, но нищо не могъл да измисли, докато 
погледът му не се спрял на купола на църква на Флийт-стрийт.

От 17-ти век в Европа на сватбите трябвало да има вече 
две торти - една за невестата и другата за жениха. Главната от-
личителна черта на тортата за младоженката била, че в нея се 
слагал стъклен пръстен, като се смятало, че неомъжената гос-
тенка, която го открие, скоро ще си намери съпруг. Тортата на 
младоженеца се украсявала по-скромно, но била значително 
по-голяма. Най-често това бил обикновен плодов пирог. Тортата 
на жениха се разрязвала на парчета предварително, като те се 
поставяли в бели кутии, завързани с бяла или сребриста лента  
или просто върху тях се изписвали инициалите на младоженци-
те. Кутиите се поставяли до входа. Тръгвайки си, гостите може-
ли да си вземат такава кутия и да я занесат на тези, които не са 
могли да дойдат на сватбата или сами да изядат съдържанието 
й на следващия ден.

Днес сватбените торти са истински произведения на изку-
ството, в чието оформление няма граници на въображението. 
Но историята продължава. Кой знае какви шедьоври ще стоят 
върху сватбените маси на нашите внуци. Само едно може да се 
каже - те със сигурност ще бъдат безумно вкусни и приказно 
великолепни.  

Историята на  сватбената торта
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Знам – следващите редове ще прозвучат на някои от вас 
като апология на бозата! Мога да ви уверя обаче, че ако и вие 
бяхте поживели като мене в тристахилядната София между две-
те войни, непременно щяхте да разберете пристрастието на 
младежите от моето поколение към това великолепно питие. 

Междувременно в онези дни твърдяха убедено, че най-ху-
бавата боза в света била албанската. Много години по-късно, 
когато ми се случи да попадна в Албания, аз с учудване конста-
тирах, че там изобщо нямаше боза! Никой не я правеше! 

А понякога, по време на моята младост, в София имаше пре-
възходна боза, колкото искаш. И, разбира се, имаше и много бо-
заджийници. В тях предлагаха не само боза, но и различни таха-
нови и сусамени халви, напоени със захарен сироп тулумбички, 
баклави саралии, кадаифи с орехи и стафиди, кадън-гюбеци и 
още много и много ориенталски лакомства, приготвени от ръце 
на истински майстори. 

Едно от най-прочутите „бозаджийски средища" в центъра 
на София беше бозаджийницата на албанеца Зейнал. Тя се на-
мираше тогава в двуетажна къща на ъгъла на улица „Левски" и 
улица „Стефан Караджа", където днес в новопостроеното от оси-
гурителното дружество „Интерконтинентале" високо здание на 
същия ъгъл е настанена шивашката кооперация „Димитър Бла-
гоев", а сега някакъв магазин за дрехи. 

По време на моето ученичество в гимназията ние масово 
посещавахме това приятно заведение с десетина маси в при-
земната му част и в галерията му, където извън всичко друго 
имаше и електрически грамофон! На него редовно се просвир-
ваха най-модните за времето танга и шлагери. 

По необясними за мене причини Зейнал беше кръстил 
бозаджийницата си „Ботев" и в нея срещу една голяма боза 
от два лева, което означаваше някога по-малко от половин 
чер хляб, човек можеше да послуша на воля приятна музика 
колкото си ще. 

В галерията на Зейналовата бозаджийница между другото 
ставаха и немалко „рандевута". Там на чаша боза често се правеха 
и горещи любовни признания с почервенели от вълнение лица 
на признаващите се, което също беше нещо привлекателно... 

Някога по високите стени на бозаджийница „Ботев" имаше 
закачени няколко големи, приятно оцветени фотографии на 
млади момичета с корони на главите. Зейнал твърдеше убеде-
но, че това били албански принцеси. „Принцесите" се мъдреха в 
масивните си, обвити в червен плюш рамки, накичени с безброй 
украшения, и приличаха повече на коледни елхи, отколкото на 
истински царствени особи, но никой не се опитваше да оспори 
твърденията на стария албанец. Пък и защо ли? „Принцесите" не 
пречеха на никого! 

В отшумелите предвоенни години най-върл конкурент за 
Зейнал в бозаджийския бранш из центъра на София беше из-
вестният Станчо – собственикът на бозаджийницата „Златна 
пчела" на улица „Раковски" близо до „Аксаков", там, където днес 
се намира фризьорският салон на кооперация „Хигиена". Упо-
рит и амбициозен, Станчо беше решил „да съсипе" Зейнал, като 
привлече цялата му клиентела при себе си. След дълго обмис-
ляне неговият доста примитивен ум изобрети съкрушителния 
номер! Станчо пусна в обращение „фамозната" си – както казва-
ше сам – боза със сироп. 

С нотка носталгия

Из книгата на Драган Тенев "Тристахилядна София и аз между двете войни"

Бозата (на турски: boza) е слабоалкохолна напитка с гъста консистенция, ха-
рактерна за балканските страни и Турция. Произвежда се чрез смесена алкохолно-
млечнокисела ферментация на брашно от просо или други зърнени храни като ръж, 
царевица, овес или пшеница. Подслажда се със захар, глюкоза, захарин, аспартам 
(безопасността на аспартама в последните години търпи остри критики!) или други 
изкуствени подсладители. Обикновено готовата напитка съдържа от 0.5% до 1.0% 
алкохол. В Турция се сервира поръсена с канела и се консумира с печена леблебия 
(нахут), предимно в зимните месеци поради малката си трайност.

Някогашните майстори правели бозата от просено брашно. След препичането, то 
се варяло в казан с вода три часа. Изсипвало се в специално корито, най-добре от чер-
на мура, и се слагал квасец. С него престоявала осем часа. Примесвала се със захар и 
се прецеждала. Пиела се сладка или кисела, в зависимост от вкуса на клиента. 

Бозата придобива особена популярност в Османската империя. През 16 век ней-
ните поданици започнали да я гарнират с опиум, което предизвикало султан Селим 
II да я забрани. В Османската империя бозата е била включена в основната храна на 
войската благодарение на високата си хранителна стойност.

В България се смята, че произходът й е от Албания, откъдето са и най-добрите 
майстори. У нас град Радомир е бил известен като център за производство на боза 
в началато на 20 век. Там е издигнат единственият в света паметник на бозаджията. 
Друг град, славещ се с производството на качествена боза, е Любимец. Бозата е част 
от българската традиционна закуска - "баничка с боза".

През януари 2009 г. в Skokie в щата Илинойс (САЩ) започва да работи първата в 
страната промишлена инсталация за производство на боза. Инсталацията е произве-
дена в Хасково, а цехът е собственост на българин от София.

При производството на боза трябва да се спазват изискванията на НАССР и Закона 
за храните. Необходима е висока хигиена и чистота на входящата суровина (за Бълга-
рия това е пшеница с високо съдържание на глутен). Може да се ползват консерванти 
за забавяне на процеса на ферментация на бозата.

Спомени за стара София:  Бозата
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Първоначално ударът му се оказа сполучлив! Известна 
част от клиентелата на Зейнал бързо се прехвърли при него. 
Но „Златна пчела" нямаше галерия, където човек можеше да 
си поприказва интимно със своята дама. При това там липсва-
ше и музика. Извън тези две неща „бозата със сироп" не може-
ше да бъде патентована като Станчово изобретение и Зейнал 
също почна да продава на клиентите си боза със сироп, тъй 
че всички „ренегати" скоро се завърнаха пак при него. „Търгов-
ската война", започната от Станчо, бе загубена не от Зейнал, а 
от самия него... 

Мисля, че няма да преувелича, ако ви кажа обаче, че най-
шикозната и най-светска бозаджийница в София през онези дни 
беше не Зейналовата, за който ви разказах дотук, ами бозаджи-
йницата, която се намираше на ъгъла на булевард „Цар Освобо-
дител" и улица „Раковски". В наши дни в нейното помещение е 
настанена най-голямата руска книжарница в столицата. Някога 
това голямо помещение на две нива и цялата масивна триетаж-
на къща на същия ъгъл беше собственост на запасния полко-
вник Сирко Станчев, личен приятел на Борис III, в чийто дом 
царят ходеше често. 

При започването на войната полковникът, по обясними 
причини, изгони бозаджиите от своята къща и в заеманото от 
тях доскоро просторно помещение се настани представител-
ството на „Дойче райхсбан", т. е. представителството на Нем-
ските имперски железници. Над входа на бившата бозаджи-
йница разпери криле зловещият немски орел, кацнал върху 
пречупен кръст. 

По времето обаче, докато същото помещение беше боза-
джийница, то бе едно от любимите кътчета в града за софи-
янци. И най-вече за младата част от тях. Тук с чаша боза за ни-
щожна цена мнозина от тези младежи можеха да се почувстват 
с малко въображение за известно време „гран сеньори" в едно 
заведение сред центъра на града, където цените за разлика 
от тези в луксозната „Савоя" на бившия царски сладкар бай 
Захари или пък във Виенската сладкарница бяха по силата на 
техните джобове! 

В бозаджийницата на „Царя" също имаше галерия на по-ви-
соко ниво. В ранните следобедни часове там беше обикновено 
съвсем пусто и в малките крайни сепарета посетителят можеше 
спокойно да ухажва някоя красавица от своето училище. Или 
пък някоя „чужда" от друго, без да носи риска да бъде смущаван 
или набит от обожателите й. Келнерките, които сервираха боза-
та в галерията, също бяха досетливи същества. Винаги щом стъ-
пеха на последното стъпало на не особено високата стълбичка 
на галерията, започваха да „кашлят". Това означаваше: „Ето ни 

и нас!", и никой не можеше да бъде изненадан, ако в момента 
правеше опит да целуне дамата, приела да му прави компания в 
ранния час на чаша боза... 

Да, така беше в ерата на бозата, когато все още се танцуваше 
английски валс... 
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