
3/15



Н
ов

о 
об

ор
уд

ва
не

  о
т

 св
ет

ов
но

из
ве

ст
на

т
а 

не
м

ск
а 

ф
ир

м
а 

W
AC

H
TE

L.
Вт

ор
а 

уп
от

ре
ба

 н
а 

об
ор

уд
ва

не
 в

 о
т

ли
чн

о 
съ

ст
оя

ни
е 

от
 р

аз
ли

чн
и 

не
м

ск
и 

пр
ои

зв
од

ит
ел

и.

Тъ
рг

ов
ия

 с
 м

аш
ин

и 
за

 х
ле

бо
пр

ои
зв

од
ст

во
 и

 с
ла

дк
ар

ст
во

 
Гъ

рц
ия

, С
ер

ес
, у

л.
 К

. К
ар

ам
ан

ли
 9

, Л
еф

ко
на

с
те

л.
: 0

03
0-

23
21

0-
35

35
7;

 ф
ак

с:
 0

03
0-

23
21

0-
35

31
6

e-
m

ai
l: 

m
its

id
is

@
ot

en
et

.g
r

П
од

ов
и 

ин
ду

ст
ри

ал
ни

 п
ещ

и

П
од

ов
и 

пе
щ

и 
за

 п
ек

ар
ни

Ро
та

ци
он

ни
 п

ещ
и 

П
ру

ф
ер

и

Сп
ец

иа
ли

зи
ра

но
 о

бо
ру

дв
ан

е 
за

 х
ле

бо
пе

ка
рн

и,
 с

ла
дк

ар
ни

ци
, п

иц
ар

ии
, 

сл
ад

ол
ед

ен
и 

са
ло

ни
, с

ъ
об

ра
зе

но
 с

 В
аш

ит
е 

ко
нк

ре
тн

и 
ус

ло
ви

я.



Гърция, Серес, ул. К.Караманли 9, Лефконас.
тел.: 0030-23210-35357, факс: 0030-23210-35316
e-mail: mitsidis@otenet.gr

Витрини за сладолед 
и сладкарството



с актуалните новини в сладкарството, 
хлебарството и мелничарството 

3/2015 (година VII, брой 57)

Издател: “Арте бянко” ЕООД
Студио за реклама и печат
Йорданка Найденова - управител
Петър Димитров - международна дейност
Николина Ковачева - маркетинг и реклама
1797 София, п.к. 41, тел: 0884 673 836
e-mail: artebianco@abv.bg; o�ce@co eepause.eu
Банкова сметка: Райфайзен Банк, RZBBBGSF, 
BG44 RZBB 9155 1023 5194 18
Редакционен екип:
Консултанти:
“Наука и технологии” проф. Фани Рибарова, дб
“Хлебарство” д-р инж.Магдалина Гаджева
“Мелничарство” д-р инж. Илия Иванов
“Сладкарство” Надежда Костадинова
 Елица Божинова
“Шоколад” инж. Цецко Григоров
Редактори  Мария Найденова, Нина Спасова 
Дизайн и предпечат:  Емил Петров, “Бетапринт” СД
 e-mail: betaprint@onlinedirect.bg
 (за изпращане на рекламни материали)
Печат:  
Правен консултант  Гинка Желязкова
Финасов консултант Емилия Кошаревска 

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

Magazine “Co�ee pause”
Latest news for confectionary, bakery and millery
Publisher: L’arte bianco
Iordanka Naidenova - general manager
Petar Dimitrov - international a airs
Nikolina Kovacheva - marketing
1797 So�a, Bulgaria, P.O.Box 41
tel: 359 884 673 836, e-mail: artebianco@abv.bg
Editors Maria Naidenova, Nina Spasova 
Designe&Pre-press Emil Petrov, Betaprint Co

e-mail: betaprint@onlinedirect.bg
Print House 
Magazine “Co ee pause” is distributed by subscription to 
quali�ed readers with managerial responsibilities in the bakery, 
confectionary, chocolate industry and millery.

Съдържание
•	 „Житената	питка“	отбеляза		

Международния	ден	на	хляба	 4

•	 Познати,	но	забравени		

шоколадови	квадрати	 7

•	 Вкусно	пътуване	до	Солун	 8

•	 14	сладкари	завършиха	с	голям		

успех	първия	семинар-обучение		

„СЪВРЕМЕННО	СЛАДКАРСТВО”		 9

•	 Проект	„Съчетаване	на	иновации		

с	традиции	–	формула	за	успех”	 13

•	 ИНТЕРФУД	&	ДРИНК	2015	 14

������ ����� ����� ����� �� ���� - ��� ���� � ������� 
�������� � ����� �� ����������� ���� ���� � �����

- ���������� ��������� � ���������� �� ����������
- ��������������� � ������������������
- �������� �� ���������� ����� � �������
- ������ ���� �� ������� �������

������ ������ ������ �������� ��������� ������ ����� 
������� �� �� ���������� ������� ������� � ������� �� 
��������������� ���������...

�� ��������: ���� ������ ���� �-��� ��.�� ������
���.: ��� �� �� ���� �� �� ���: ����: ��� �� �� ���
e-mail: office@silikal-bulgaria.com
www.silikal-bulgaria.com

��������� �� ���� ����������� � ��������� ��  
�� �������� � �� ��������





Х
Л

ЕБ
А

РС
ТВ

О

BAKERY4

Четвъртото издание на фестивала на хляба „Житената питка“ в 
Стражица събра на 16 октомври стотици гости и жители на града. Фес-
тивалът се празнува всяка година на 16 октомври, когато се отбелязва 
Международния ден на хляба и прехраната. Заместник-министърът на 
земеделието и храните Георги Костов и областният управител проф. 
Пенчо Пенчев бяха гости на събитието. 

Известният кулинар Ути Бъчваров оглави журито, което дегустира 
стотици шедьоври и местни специалитети, за да излъчи победител от 
конкурса. Празникът започна с тематична дискусия по проблемите на 
бранша, като в нея се включиха представители на Регионалния съюз 
на хлебопроизводителите и сладкарите, местни производители, арен-
датори и др. „За	 пореден	 път	 дискутирахме	 един	 от	 най-острите	
проблими	-	дефицита	на	кадри, коментира след форума Жени Сапун-
джиева, председател на съюза. „Подготовката	на	кадри	в	хлебопроиз-
воството	се	случва	трудно,	тъй	като	през	последните	години	няма	
интерес	към	тази	специалност.	С	РИО	сме	обсъждали	вариантите	за	
субсидирани	 от	 държавата	 парелелки	 или	 за	 маломерни.	 Вероятно	
подходът	трябва	да	е	като	в	доста	европейски	държави	-	да	се	заявят	
нови	комплексни	специалности,	като	едновременно	подготовката	е	
за	готвач,	сладкар	и	хлебар“, добави тя. 

С дефиле, водено от мажоретен състав и духов оркестър от Стра-
жица и Велико Търново, започна същинската част на празника. В шест-
вието се включиха официалните гости  и деца, облечени като каралий-
чевите герои. Те пристигнаха на градския пазар, където на щандове 
бяха изложени печива и деликатеси не само от Стражица, но и от съсед-
ните райони. Пред десетки зрители Ути Бъчваров приготви в огромен 
тиган пилешка кавърма. За целта местната птицекланница бе дарила 
80 кг пилешко месо. Сред вълшебните подправки за ястието бяха тарос 
(естрагон) и краве масло. По традиция с водосвет за здраве и берекет 
бе осветена огромна погача. От предприятието се включиха за поредна 
годна в празника с осигуряването на парични награди за всички колек-
тиви - участници, в които има деца. На десетките щандове посетителите 
можеха да опитат и да разгледат баници, пити, обредни погачи, соленки, 
дребни сладки, кексове, торти, спаначници, баклави.  Сред изложители-
те бяха хлебозавод „Стражица“, пенсионерски клубове, читалища, ЦМД 
„Амалипе“, организации, учебни и детски заведения  и др. 

Част от щандовете бяха аранжирани оригинално и представяха  
различни народни обичаи - Коледа, Никулден, Прощъпулник и др. В 
обособен кът „Фолклорна трапеза“ със свои артикули участваха общи-
ните Стражица, Златарица и лясковското село Козаревец. Те предста-
вяха своите кулинарни фестивали – Празник на ракията и туршията, 
Празник на горнооряховския суджук, „Житената питка“ , Ден на гради-
нарската чорба и др. Зам.-министърът на земеделието Георги Костов 
приветства присъстващите и пожела на земеделските производители 
плодородна година, здраве и берекет. Делегация от побратимения 
румънски град Подклава също уважи празника. Журито с шеф Ути 
Бъчваров бе особено затруднено, за да излъчи победители в двете 
категории.  Първа награда в категорията „Най-добре представен оби-
чай“ грабнаха самодейците от НЧ „Надежда“, Балканци, втората награ-
да – от НЧ „Възпитател“, Камен, а трета - от читалището в Кесарево. В 
категорията за най-вкусно изделие първа наградаха спечелиха от ПК 
„Детелина“, Балканци, втора- от Дамски клуб, с. Виноград, а трета – от 
ПК „Старият дъб“, Лозен. Специалните награди на публиката и на жу-
рито отидоха при учениците от СОУ „Ангел Каралийчев“ в Стражица 
за цялостно представяне. Всички деца получиха стимули от местния 
хлебозавод, а поощрителни награди бе подготвила Община Стражица. 
Фестивалът завърши с изпълнения на танцов състав от Подклава и на 
оркестър „Канарите“. 

През тази година името на фестивала „Житената питка“, по еднои-
менната приказка на Каралийчев, бе патентовано.

„Житената питка“ отбеляза 
Международния ден на хляба
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Лабораторни анализи и качествен контрол 
в хранително-вкусовата индустрия със спектрометрите 

в близката инфрачервена област на фирма Unity Scienti�c

Бърз, надежден метод за едновременно измерване за по-малко от минута на влага, масленост, 
сол, протеини, pH, пепелно съдържание, фибри, захар, лактоза и други основни параметри 

в бисквити, шоколад, мляко, сирене, масло, зърнени храни, подправки... 

Анализ на шоколад и какао
Анализът е бърз, безопасен и надежден и може да бъде из-

ползван във всички критични точки от производствения процес. 
SpectraStar 2400 може да анализа: влагата на какаовите зърна,  съ-
държанието на мазнини и влага в какаовия ликьор и какаото на 
прах, свободни мастни киселини и йод в какаовото масло, мазнини, 
влага и захар  в шоколада. Времето за анализ е приблизително 30 
секунди за проба. Тази скорост може да окаже голямо влияние вър-
ху производствения процес. 

Анализ на кекс
Анализът в близката инфрачервена зона (NIR) 

може да се използва директно, за да се опреде-
ли, че основните съставки, като захар, брашно, 
и свинска мас, са добавени към сместа в техните 
подходящи пропорции и сместа се е разбърква-
ла в продължение на подходящ период от време. 
Пробите, които не са били смесени правилно 
няма да бъдат изпечени правилно, водейки до 
получаване на лош продукт.

Пробите се вземат от миксера и се анализи-
рат, след което се сравняват с база данни от „до-
бри“ продукти. Софтуерът, който управлява апарата показва дали пробата отговаря на „добър“ 
продукт или не. Тъй като резултатите се получават приблизително за 30 секунди, може да бъде 
взето бързо решение дали смесването е завършено или да бъде продължено. 

1612 София, ул. Ворино № 15
тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90
o�ce@astelbg.com; www.astelbg.com

Новият оригинален 
Алвеограф  - АлвеоЛаб 

Алвеографът е международно приз  нат 
и стандартизиран апарат, ежедневно упо-
требяван при производство и съхранение 
на зърно, в мелничарската и пекарска ин-
дустрия, за измерване на виско-еластичните 
свойства на брашното.

Новият АлвеоЛаб е по-точен и лесен за 
работа. Ключовите стъпки на теста сега са 
напълно автоматизирани, за да се ограничи 
въздействието на оператора върху резулта-
тите. Раздуването на пробите се извършва в 
камера, чиито температура и влажност са 
изцяло контролирани. 

С АлвеоЛаб могат да бъдат лесно създаде-
ни нови тестови протоколи, които да посре-
щат нуждите на специфичните приложения 
и по този начин да направят алвеографския 
анализ дори още по-добър при предвиждане 
на качествата на брашното.
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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

ЗЛАТНА КНИГА 
ЗА ТЕСТАТА 

И ПЕЧИВАТА 
Над 500 рецепти и съвети

216 стр., формат 14,5/21, 
цена 16,90 лв. с ДДС.
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Продукти за блата: 125	г	масло,	125	г	фина	захар,	30	г	какао,	
250	г	натрошени	бисквити,	75	г	кокосови	стърготини,	30	г	нат-
рошени	лешници,	60	г	захаросани	череши,	1	леко	разбито	яйце,	
1	ч.л.	винилова	есенция.

Продукти за топинга: 60	г	масло,	220	г	айсинг,	2	с.л.	яйчен	
прах,	1	с.л.	гореща	вода,	1	с.л.	ликьор	“Grand	Marnier”,	125	г	тъмен	
шоколад,	60	г	растителна	мазнина.

Начин на приготвяне на блата: Застелете с фолио плитка 
тава с размери 28/18 см. Смесете маслото, захарта и какаото в 
малка купа и разбъркайте на слаб огън, докато маслото се раз-
топи и сместа се хомогенизира. Оставете още 1 минута на огъня, 
отстранете и оставете да се охлади. В по-голяма купа смесете 
натрошените бисквити, кокосовите стърготини, лешниците и 
нарязаните череши. В тази смес изсипете маслото, яйцето и ва-
нилията. Объркайте добре и изсипете сместа върху фолиото и 
разстелете. Оставете в хладилник.

Начин на приготвяне на топинга: С миксер разбийте мас-
лото на пухкав крем и добавете айсинга, яйчения прах, гореща-
та вода и ликьора. Разбъркайте внимателно, докато се получи 
пухкава смес.

Отделно разтопете шоколада заедно с растителната мазни-
на на водна баня. Изсипете внимателно върху масления пласт и 
оставете в хладилник да се стегне. Нарежете на квадрати.

Продукти за блата: 100	г	лешници,	80	г	масло,	
90	г	фина	захар,	90	г	брашно,	1	½	с.л.	какао.

Продукти за айсинга: 200 г висококачествен 
натурален шоколад, 125 мл сметана, 2 с.л. бренди 
или ром.

Начин на приготвяне на блата: Затоплете 
фурната на 180°С. Застелете тава с хартия за пе-
чене (размери 21х11 см). Изпечете лешниците 
около 7 минути до покафеняване. Докато са още 
топли ги изсипете в кърпа и с търкане ги обелете 
(можете да използвате и вече обелени лешници, 
които да изпечете). Оставете да изстинат и ги 
счукайте на едро. Разбийте с миксер маслото и 
захарта до получаване на пухкав крем. Пресейте 
брашното и какаото и добавете към маслото. Раз-
стелете сместа равномерно в тавичката и печете 
около 25-30 минути. Извадете от фурната и оста-
вете на изстине.

Начин на приготвяне на айсинга: Изсипете 
шоколада и сметаната в малка купа и разтопете, 
докато се получи гладка смес. Оставете да изсти-
не и след това добавете бренди или ром. Добаве-
те лешниците към шоколадовия айсинг и излейте 
върху охладената база. Сложете в хладилник за 
няколко часа. Нарежете на малки квадрати, защо-
то сладкишът има много наситен вкус.

Познати, но забравени шоколадови квадрати



О
БУ

Ч
ЕН

И
Е

TRAINING8

На 9 и 10 октомври български хлебари и сладкари 
посетиха „Солунския гастрономичен център СТЕЛИ-
ОС КАНАКИС“, където демонстратори на центъра и на 
фирма „Алма Либре“ показаха нови тенденции в евро-
пейските и балкански хлеботворения, нови вкусове и 
визии в съвременното сладкарство. Всички заедно от-
празнуваха и презентация № 200 на „Алма Либре Кон-
султански център“. „Гвардия“ от гръцки и български 
демонстратори презентираха пред присъстващите 
над 35 сладки и солени изделия: хляб - традиционни 
и здравословни (хляб с чия, хляб с нисък гликемичен 
индекс, хляб с динкел и др.), традиционни закуски 
– ръчна баница, банички маяно „куру“ със закваска, 
кроа сани, бриош, мини сандвичи, мъфини, шоколадо-
ва пита, американски чийз кейк, дребни сладки, тарти, 
класически торти и шоколадови бонбони. Особено 
внимание бе отделено на концепцията „сладкопекар-
на“ и маркетинговите инструменти, които могат да се 
използват при разработката на един такъв обект.

Ето какво сподели г-н Писканис, председател на 
Съюза на гръцките сладкари: „Хлебарството	и	слад-
карството	в	Гърция	са	в	период	на	криза,	всички	го	зна-
ем.	Основният	инструмент	за	оцеляване	в	тази	ситу-
ация	 е	 използването	 на	 качествени	 суровини.	 Около	
това	се	обединяваме	всички	ние,	производителите	и	
доставчиците,	в	лицето	на	г-н	Канакис	и	неговия	екип.	
Гастрономичните	центрове	в	Атина	и	Солун	са	инку-
батори	на	нови	идеи,	въвеждане	на	нови	технологии	и	
извличане	на	максималните	характеристики	на	суро-
вините.	Потребителите	са	все	по-взискателни,	може	
да	купуват	по-малко,	но	търсят	качество,	с	което	да	
постигнат	насладата“.			

Промените в българското сладкарство, хлебарство 
и ситничарство са сравнително бавни и всекидневни и 
това е една от причините, да не се усеща отчетливо ди-
намиката и силата на тези промени. Средностатисти-
чески, по проучвания на фирма „Алма Либре“, на бъл-
гарския пазар се предлагат  повече от 30 нови хлябове 
на ден и повече от 20 нови сладкиши. По-малки са про-
мените при ситничарството, снаксовете и закуските. 
По статистически данни през 2015 г. всеки трети ден се 
появява един нов обект със занаятчийски характер - 
пекарна, сладопекарна, кафе-снак сладкарница, снак-
бар, кафе-закусвалня и други раз-
новидности с повече въображение, 
сравнително по-добро обслужване, 
по-съвременна и по-богата гама.

Вкусно пътуване до Солун
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От 24 до 28 август се проведе семинар-обучение „Съвремен-
но сладкарство, организиран от фирма „Алма Либре“ и списа-
ние „Кафе пауза…“. 14 сладкари от страната и чужбина се вклю-
чиха в едноседмичен интензивен курс в 40 учебни часа, който 
се проведе в „Алма Либре Консултански център“. Теорията бе 
водена от Янис Лиолиос, който запозна участниците с истори-
ята на сладкарството и различните рецепти, специализирани 
термини и технологии. Идеята е всяко сладкарско практическо 
действие да е основано върху конкретни познания и развитие-
то на международния сладкарски опит, а не на случайното все-
кидневие. Практическата част бе под ръководството на Бойко 
Владимиров. Основният принцип на обучението бе да се пред-
ставят технологии за разкриване на динамиката, скрита във 
всяка суровина. Дните бяха разделени на модули за различни 
структури пандишпани, видове консистенции на кремове, вку-
сови различия при кремове, различни плътности, вкусове и ви-
зия на глазурите.

Участниците бяха разделени на групи и всяка група изра-
боти различен модул от програмата, след което трябваше от 
отделните модули да сглобят изделие според собствените си 
предпочитания  – така се събужда вдъхновението и творчест-
вото на всеки сладкар. Цялата технология основана на „frozen 
pastry” създаде възможности за минимализиране на произ-
водствените разходи. Интересен момент за участниците в 
обучението беше един експеримент. Със същите суровини, но 
с различни технологии и конструктивни техники се оформиха 
торти със същата външна визия и основен вкус, но с различни 

14 сладкари завършиха с голям успех 
първия семинар-обучение 
„СЪВРЕМЕННО СЛАДКАРСТВО” 

Няколко са правилата, които трябва да спазва всеки 
сладкар, който непрекъснато иска да се развива и 

усъвършенства:
1. Използване на възможно най-високо качество суро-

вини. 
2. Развиване на технологии, освобождаващи динамика-

та на суровините.
3. Създаване на структурни и вкусови комбинации с цел 

НАСЛАДА.
4. Предлагане на съвременна визия, основана на есте-

тиката на минимализма.
5. С висококачествени суровини, съответни технологии 

за тяхното използване и подходящата визия се достигат же-
ланите ценови себестойности с ДОСТОЙНСТВО.

6. Превръщане на занаята сладкарство в наука основа-
на на историческото развитие на сладкарството, междуна-
родната сладкарска практика, търсене и съзнателни екс-
перименти със суровини и суровини от ново поколение, 
използване на конкретна и точна терминология, съзнател-
на детерминация на всяко сладкарско действие, връзка с 
действителността.

7. Целта е всеки съвременен български сладкар да се 
превърне в „chef de patisserie”.

Всеки съвременен български сладкар трябва да е 
ЛИЧНОСТ, комуникираща и действаща извън стените на 
работилницата, способна да защити професионалните си 
позиции с цел НАСЛАДА и задоволяване на непрекъснато 
развиващите се потребителски нужди.
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Веселин Маринов – сладкар, 
собственик на работилница за 
сладкарски изделия -  Лондон

Семинарът	 надмина	 очаквания-
та	ми.	След	проведената	практика	
и	теория	ще	 променим	много	 неща	
в	 работата	 си.	 Професионалното	
обучение	 и	 представяне	 на	 проду-
ктите	 промени	 мисленето	 ми	 в	

производствения	процес.	Намерих	най-добри	продукти,	които	
да	сравня	с	тези,	които	сме	използвали	досега.	Грешно	бе	раз-
бирането	ми,	че	скъпите	материали	вдигат	цената	на	проду-
кта.	Очарован	съм	от	професионализма.	Невероятен	пропуск	и	
минус	за	всеки	сладкар	е	незаинтересоваността	от	тези	семи-
нари.	Те	наистина	са	критерии	да	разберем	на	какво	ниво	сме	в	
момента.	Не	съм	очаквал	да	видя	продукти	с	такова	качество,	
които	са	специално	селектирани	от	„Алма	Либре“	-	спестяват	
много	труд	и	усилия	на	всеки	в	бранша.	Темперирането	на	шо-
колада	за	мен	беше	нещо	ново.

Златослава Младенова – за-
вършила СГХС - София, сладкар в 
“Сладкопекарна КОСТАС” - София

Семинарът	 покри	 очакванията	
ми	 и	 беше	 много	 полезен	 за	 моите	
цели	 и	 развитие.	 Впечатли	ме	 про-
фесионализмът	на	хората	от	Алма	
Либре,	 които	 ни	 обучаваха,	 както	
и	 знанията,	 които	 натрупах	 за	 ви-

сококачествените	 продукти,	 които	 използвахме	 за	 нашите	
прекрасни	изделия.	Радвам	се,	че	присъствах	на	този	семинар,	
защото	се	запознах	с	много	висококачествени	суровини,	техно-
логии	и	професионалисти.

Димитрийка Котева – сладкар в „Торти Колекция” - 
Пловдив

Лично	аз	за	първи	път	се	докоснах	до	голямото	име	„Алма	
Либре“	 и	 съм	 много	 	 впечатлена.	 Първо,	 базата,	 която	 е	
създадена,	 второ,	 екипът,	 който	 се	 погрижи	 да	 се	 почув-

Какво споделиха участниците 
в семинара-обучение „Съвременно сладкарство“:

размери на наслада и съответно с различни себестойност, до-
казвайки, че с качествени суровини майстор-сладкарят може да 
стигне нивото на наслада и себестойността на крайното изде-
лие, която желае. 

В дните на обучението бяха изработени изделия по следни-
те модули:

- Пандишпани - 12 различни по конструкция и съдържание 
пандишпани - класически, дакуаж, бадемов, бишкоти, браунис, 
гъбест, еклери и др.

- Кремови консистенции - „сантиги”, „сладкарски крем”,  
„крем дипломат”,  „крем баваруаз”,  „крем мус”.

- Величието на млечната сметана. Съпоставка и сравнения 
на растителни сметани. Ролята на мазнините, дегустация и слад-
карски избор.

- Величието на плодове в желе. Оформяне на плодови етажи 
„кули”. Начин на сглобяване на торти по система „frosen pastry”. 
Френски макарон. 

- Основи на шоколатиерството. „Академия за шоколад Алма 
Либре“ представи накратко историята на кувертюрите и заква-
сените шоколади на Какао Бари. Шоколадови ганажи, темпери-
ране на шоколад, шоколадови украси.

Участниците в обучението получиха дипломи, връчени пред 
гостите от Бойко Владимиров и Янис Лиолис.   

За дните на обучението се заформиха много професионал-
ни приятелства на хора, имащи отношение към сладкарството, 
основани на творчество, вдъхновение и знания.

До нови срещи през януари 2016 г. в следващия семинар-
обучение по сладкарство!
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стваме	като	у	дома	си.	И	не	на	по-
следно	 място	 знанията	 и	 новите	
технологии,	 които	 ни	 показахте,	
ме	 накараха	 да	 се	 чувствам	 горда	
и	 доволна,	 че	 присъствах	 на	това	
обучение.	 Тук	 научих	 за	 произхода	
на	всеки	продукт,	за	неговото	от-
критие	и	развитие	през	годините,	
от	къде	произхожда	до	самото	име	

на	продукта	и	ми	беше	много	много	интересно.	Литерату-
рата,	 която	 не	 бих	 се	 сетила	 да	 прочета.	 Като	 продукти	
много	 ми	 харесаха	 Пате	 Сукри,	 Дуо	 Капсел,	 овкусителите	
на	Фабри,	шоколадите	 и	 продуктите	Микрио.	 За	 Еlle&vire	 и	
Hopla	няма	спор,	най-добрите.	И	това	го	знаем	от	опита	си	
през	годините.	От	технологиите	ме	впечатлиха	обратния	
метод	на	оформяне	на	торта,	приготвянето	на	кули	и	топ-
лия	напаж	Амарена	Fabri,	който	се	разбива	с	пасатор.	Надя-
вам	се	да	имам	възможност	да	продължа	да	се	запознавам	с	
вашите	продукти.

Илия Ангелов – преподавател 
в Европейска Академия за обуче-
ние и развитие - София

Благодаря	 на	 съдбата,	 че	 бях	
част	 от	 този	 семинар.	 Теоретич-
ната	информация	поднесена	от	 г-н	
Янис	 Лиолиос	 и	 техниките	 използ-
вани	в	сладкарството,	показани	от	
шеф-сладкар	 Бойко	 Владимиров	 са	

изключително	полезни	за	мен.	Семинарът	беше	невероятен	–	
добра	организация,	ценна	информация	и	страхотен	климат.

От	сърце	благодаря	на	професионалистите	от	„Алма	Либре“.

Пепа Деликостова – сладкар на 
свободна практика - Пловдив

Семинарът	 беше	 изключително	
интересен	 и	 полезен	 за	 научаване-
то	 на	 нови	 техники	 и	 продукти	 и	
тяхното	приложение.	Бих	дала	пре-
поръка	 за	 начина	 на	 преподаване	
–	 повече	теория	 свързана	 конкрет-
но	 с	 темата	 на	 деня,	 практиката	

беше	съкратена,	времето	от	което	се	интересувах	–	техники	
и	приложението	им.	Всяка	група	работеха	успоредно	с	другите	
колеги	и	нямах	наблюдение	върху	работния	им	процес.	Всички	
суровини	са	прекрасни	на	вкус	и	е	удоволствие	да	се	работи	с	
качествени	продукти,	които	винаги	дават	отличен	резултат.	
Удоволствие	е	да	работим	и	творим	с	майстор-	сладкаря	Бой-
ко	Владимиров.	Дните	през	тази	седмица	бяха	изпълнени	с	по-
ложителни	емоции	и	много	нови	запознанства.

Анна Тодорова – сладкар на свободна практика - Бургас
На	 този	 семинар	 дойдох	 с	 много	 очаквания.	 Най-вече,	 за-

щото	ясно	осъзнавам,	че	има	какво	да	науча	винаги.	Новото	за	
мен	бяха	техниките	за	сглобяване,	начините	за	подготовка	на	
заготовките	и	планиране	на	производството.	Това	беше	едно	

от	най-важните	неща,	които	се	на-
дявах	да	науча	и	го	научих	от	профе-
сионалист	на	световно	ниво.	Както	
сами	се	убедихме	техниките	от	пре-
ди	20-30	години	вече	почти	не	дейст-
ват	 и	 непрекъснато	 се	 обновяват.	
И	 това	 е	 една	 от	 причините	 да	 се	
посещават	 подобен	 род	 обучения	 и	
семинари.	 Няма	 завършен	 сладкар.	

Динамичното	време,	в	което	живеем	е	факт	и	всеки	уважаващ	
себе	си	човек	трябва	да	е	наясно,	че	винаги	ще	има	какво	да	на-
учи.	Това	важи	и	за	сладкарите.	Суровините	на	„Алма	Либре“	се	
доказаха	 със	 своето	качество.	Най-силно	впечатление	ми	на-
правиха	 качествения	шоколад	 и	желетата	 с	 високо	 съдържа-
ние	на	плодове.	Привърженик	съм	на	натуралните	суровини	без	
оцветители	и	консерванти	и	имам	резерви	за	овкусителите,	
но	не	мога	да	отрека	вкуса	и	аромата,	който	придават.	Голям	
интерес	проявявам	и	към	брашната,	за	които	разказахте,	че	са	с	
много	високо	качество	и	ако	не	успея	да	се	включа	в	тематичния	
семинар,	със	сигурност	ще	се	запозная	сама	с	техните	качества.	
Благодаря	Ви!

Ваня Гешева – технически се-
кретар в „АЕА“ – производител на 
сладкарски изделия - София

Семинарът	 организиран	 и	 про-
веден	от	„Алма	Либре“	покри	и	дори	
надмина	 моите	 очаквания.	 Имах	
възможността	 да	 се	 запозная	 и	 да	
надникна	 в	 света	 на	 „Съвременно-
то	 сладкарство“	 в	 компанията	 на	

професионалистите	от	фирмата.	Този	семинар	ще	ми	бъде	по-
лезен	за	нашите	бъдещи	цели	и	развитие.	Впечатлена	съм	от	
професионалния	подход	и	 умения	на	технолога-сладкар	Бойко	
Владимиров,	 който	 успя	 с	 лекота	 да	 ни	 въведе	 и	 покаже	 нови	
техники.	 Сладкарите	трябва	 да	 присъстват	на	 подобен	 род	
обучения	с	цел	да	обменят	опит	и	идеи	и	да	се	запознаят	с	ново-
стите	в	бранша.	Суровините	на	„Алма	Либре“	са	от	висок	клас,	
установих,	че	са	страхотни	на	вкусови	качества,	имат	добри	
производствени	показатели,	 с	помощта	на	които	получихме	
страхотни	и	вкусни	изделия.

Даниел Станев – собственик на 
ресторант  - Габрово

Ако	 трябва	 да	 обобщим	 като	
цяло	семинара	е	изключително	пол-
зотворен,	 без	 значение	 дали	 ста-
ва	 въпрос	 за	 напреднали	 сладкари,	
вещи	 в	 занаята	 или	 не	 толкова.	
Определено	по	предварително	зада-
дените	теми	семинарът	покри	мои-

те	очаквания	и	без	съмнение	всичко,	което	видях	и	научих	тук	
беше	полезно	за	моята	дейност.	Акцентът	бе	върху	суровини-
те,	 с	 които	работихме,	 с	много	високо	 качество.	Похвално	е,	
че	Янис	обръщаше	внимание	на	исторически	факти	и	произход	
на	различни	суровини,	имена	и	технологии.	Този	тип	семинари	
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са	актуални	и	от	гледна	точка	на	факта,	че	човек	се	запозна-
ва	с	най-новите	тенденции	и	технологии	и	суровини	в	бранша.		
Всички	 суровини	 бяха	 на	 изключително	 ниво,	 но	 бих	 откроил	
млечната	 сметана	 на	 ЕЛЕВИР	 и	шоколадите	 на	 КАКАО	 БАРИ.	
Благодаря	на	екипа	на	„Алма	Либре“	за	добрата	организация	и	
високия	професионализъм.	С	удоволствие	бих	посетил	следващ	
подобен	семинар.

Юлия Панджерова – препода-
вател в Европейска Академия за 
обучение и развитие - София

Семинарът	 покри	 в	 голяма	 сте-
пен	 моите	 очаквания,	 като	 според	
мен,	 теорията	 беше	 повече	 от	 не-
обходимото,	 защото	всеки	може	да	
намери	 информация	 в	 исторически	
план.	Времето	за	практика	понякога	

не	достигаше	и	това	водеше	до	бързане,	всяка	група	работеше	
едновременно	с	другите	и	това	доведе	до	момент,	в	който	не	
виждаш	нищо	друго	освен	това,	което	ти	правиш.	Семинарът	
беше	полезен	за	мен	като	преподавател,	защото	научих	много	
неща	относно	състава	на	продуктите	на	„Алма	Либре“,	както	
и	някои	техники,	които	не	познавах.	Присъствието	на	хора	на	
различно	професионално	ниво	е	добре,	но	някои	от	тях	иззем-
ват	всички	функции	и	е	трудно	за	останалите	от	групата	да	
направят	повече	неща.	Много	съм	впечатлена	от	продуктите	
на	„Алма	Либре“	и	най-вече	от	сметаната	ЕЛЕВИР,	огледални-
те	 гласажи,	 качествения	шоколад,	 маслото	 и	 новите	 проду-
кти-	брюле	и	панакота.	Ще	се	постарая	да	използвам	колкото	
може	повече	от	продуктите	Ви.	Препоръката	ми	е	при	следващ	
семинар	всяка	група	да	работи,	а	останалите	да	гледат	какво	
се	случва.	Впечатлена	съм	от	съчетанието	на	енциклопедични	
знания,	поведение,	мениджърски	подход	у	Янис.	Благодаря!	Бла-
годаря	на	Бойко	за	търпението	и	професионализма!

Румяна Георгиева – сладкар на 
свободна практика - София

Семинарът	като	цяло	покри	мо-
ите	очаквания.	Искаше	ми	се	всички	
да	може	да	видим	как	се	правят	кре-
мовете	и	блатовете,	защото	всеки	
правеше	своята	задача	и	не	видяхме	
останалите	 заготовки.	 Иска	 ми	 се	
да	мога	да	се	докосна	до	всичко.	Рад-

вам	се,	че	получаваме	много	информация	под	формата	на	ма-
териали	и	дискове.	Очаквах	да	получим	и	рецепти,	които	може	
да	се	допълнят	с	продуктите	от	фирмата.	Мисля,	че	сладкари-
те	трябва	да	присъстват	на	семинарите,	за	да	се	запознаят	
не	само	с	продуктите,	но	и	с	новите	визии	на	крайните	изде-
лия.	 Много	 ми	 хареса	 философията	 на	 фирмата	 –	 НАСЛАДА,	
КАЧЕСТВО	И	ФИНЕС!!!	Впечатлена	съм	от	качеството	на	про-
дуктите.	Хареса	ми	атмосферата	и	създадените	контакти.	С	
голямо	удоволствие	ще	присъствам	на	всичките	презентации	
и	обучения.	Благодаря!

Ирена Иванова – собственик на 
цех за сладкарски изделия - Пав-
ликени

Прекрасна	форма	на	представя-
не	на	продуктите,	използването	на	
суровините,	 ефекта	 и	 визията	 при	
употреба	 на	 продуктите.	 Прекрас-
но	 е,	 че	 са	 поканени	 за	 участници	
производители,	в	случая	на	сладкар-

ство,	които	да	прилагат	реално	в	своята	дейност	видяното	
и	 показаното.	 Научих	 използването,	 направата	 на	 основни	
кремове,	блатове	и	глазури,	приложението	им	в	моето	произ-
водство	 ще	 остане	 фантазия.	 Изключително	 положително	
съм	изумена	от	отношението	на	Янис	към	всички	нас,	обясне-
нията	за	новостите	в	бранша,	разясненията	за	маркетинга	в	
продажбата	на	сладкарските	изделия.

Славка Златанова - собственик на 
цех за сладкарски изделия - Хисаря

Изказвам	 благодарност	 и	 при-
знателност	 за	 Вашето	 домакин-
ство	 на	 семинара.	 Благодаря	 Ви	 от	
сърце!	 В	 обучението	 успяхте	 да	 ор-
ганизирате	 и	 синтезирате	 умения,	
както	за	развитие	на	бизнеса,	клиен-
ти,	презентиране	и	маркетинг	-	те-

оретично,	така	и	за	развитие	на	техника	и	работа	-	практи-
чески.	Невероятно	е	как	успяхте	да	съберете	14	човека,които	
не	се	познават	и	ги	превърнахте	в	екип,	предразполагайки	ги	да	
се	почувстват	така,	 сякаш	цял	живот	са	работили	заедно.	В	
„Алма	Либре“	не	само	получих	нови	умения,	но	в	процеса	на	обу-
чението	си	отговорих	на	много	въпроси,	на	които	дълго	време	
съм	търсила	решение.	Оценявам	предоставената	възможност	
да	работя	с	висококачествените	суровини	на	„Алма	Либре“,	ра-
ботата	в	 екип	 с	 Бойко	Владимиров,	 който	 сподели	 с	нас	 своя	
богат	опит	и	изключителна	техника	и	умения.	Лекциите,	про-
ведени	от	Янис	Лиолиос	са	теми,	с	които	трябва	да	се	запознае	
всеки	 съвременен	 уважаващ	 професията	 си	 сладкар.	 Сигурна	
съм,	 че	 тепърва	 ще	 откриваме	 какво	 можем	 да	 постигнем	 с	
оогромната	гама	продукти,	със	знанията	и	уменията,	които	
ни	предадохте.	 Бъдете	все	така	всеотдайни,	 сърдечни	и	най-
вече	щастливи,	защото	Вие	от	„Алма	Либре“	се	грижите	за	нас-	
вашите	клиенти,	които	създават	НАСЛАДА!

Каролина Добрева – собстве-
ник на пекарна  - София

Семинарът	беше	полезен	за	мен,	
тъй	 като	 използвам	 суровини,	 кои-
то	 бяха	 показани.	 Научих	 много	 за	
продуктите,	 които	 бих	 искала	 да	
използвам	в	бъдеще.	Ако	сладкарите	
от	 бранша	 използват	 суровини	 от	
„Алма	 Либре“,	 семинарът	ще	 им	 по-

каже	много	варианти	за	използването	им.	Особено	ме	впечат-
ли	качеството	на	кувертюрите.	Най-интересна	за	мен	бе	тех-
нологията	„frozen	peistry“.	Бих	искала	повече	време	за	практика.
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На 9 октомври Софийската гимназия по хлебни и сладкар-
ски технологии представи резултатите от поредния си проект 
пред гости и ученици. Гимназията се утвърди като професио-
нално училище, което взема активно участие в реализиране 
на транснационалните инициативи на България за повишаване 
знанията, уменията и способностите на младите хора от начал-
ното професионално образование, ползвайки пълноценно въз-
можностите, които предоставят европейските образователни 
програми. С гордост и задоволство преподаватели и ученици 
споделиха успеха на гимназията в реализирането на поредния 
проект по програма „Еразъм+” за практика на 20 ученици от 10 
и 11 клас, проведена от 21 юни до 4 юли 2015 г. в гр. Берлин, Гер-
мания с партньор фирма Berlink. Проектът има за цел да повиши 
квалификацията на участниците чрез усвояване на положител-
ния опит на немските специалисти в областта на сладкарството 
и хлебопроизводството, да даде възможност на учениците да 
обогатят и допълнят професионалните си знания, да овладеят 
нови практически умения, да наблюдават иновативни техноло-
гии и да натрупат полезен практически и личен опит. 

Берлин е милионен град с множество фирми за производ-
ство на хлебни, сладкарски и шоколадови изделия, утвърдена 
туристическа дестинация с развита мрежа от хотели, ресто-
ранти и фирми, които осигуряват отлични възможности за 
провеждане на стажове. Практиката на българските ученици 
се осъществи на работни места в 7 фирми, специализирани в 
производството на традиционни немски хлебни и сладкар-
ски изделия - Beumer&Lutum GmbH; Eiscafe Bäckerei Konditorei 
Voh; Ristorante Marco Polo; Fladenbrot Dilan; Inka Eis&Café; 
Gastronomische Betriebe B.Sodhi GmbH; Partyservice Rackerstop. 
В част от фирмите се произвеждат био храни и продукти, пред-
назначени за хора със специфични хранителни заболявания. 

Учениците участваха в приготвянето на сладкарски кре-
мове, пайове, закуски, усвоиха рецептурите и технологията за 
производство на различни видове хляб на основата на ръжено, 
пълнозърнесто, царевично брашно, както и брашна от лимец, 
киноа, амарант, елда и др. Запознаха се с тенденциите в профе-
сията, наблюдаваха как е организирана дейността във фирмите, 
търговската им политика, стриктния контрол върху произхода 
на суровините и др. При производството на по-сложни за из-
работка изделия, изискващи висока квалификация и профе-
сионализъм, те следяха работата на майсторите и наблюдаваха 
използваните от тях похвати. Един от учениците беше на прак-
тика във фирма, специализирана за производство на хлебни и 
сладкарски изделия за хора със специфични увреждания, като 
изделия без глутен, предназначени за страдащи от цьоаликия и 
др. Част от фирмите, включени в работната програма, бяха ос-
новани от хора от други националности, тъй като Берлин е мул-
тикултурен град, в който пребивават хора от различни страни. 
Екипът на партньорската фирма предложи в работната програ-
ма да се включат и такива фирми, за да се добие по-пълна пред-
става за многообразието на съвременното хлебопроизводство 
и сладкарство в столицата на Германия.

Чрез практиката си в Берлин, учениците не само повишиха 
професионалните си компетенции, но и натрупаха нови идеи, 
полезна информация и разнообразни впечатления. Запознаха 
се както с традициите в приготвянето на типични за региона 
продукти, така и с иновативни аспекти в професията. Обуче-
нието по немски език обогати чуждоезиковите им умения. Част 
от културната подготовка по проекта се извърши в Германия. 

Практиката в Берлени зареди бъдещите майстори с много енер-
гия и позитивизъм, повиши интереса им към избраната профе-
сия и ги мотивира да търсят по-успешна реализация в бъдеще. 
Всеки от тях получи Сертификат за проведената практика и до-
кумент Europass Mobility.

Проект „Съчетаване на иновации 
с традиции – формула за успех”
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Нарастващ интерес от български и чужди фирми да 
участват в специализираните изложения в хранителната 
индустрия

Унгария е страна партньор на 
ИНТЕРФУД&ДРИНК 2015

Засилен е интересът от страна на български и чуждестранни 
компании да участват в специализираните изложения в храни-
телната индустрия МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, 
САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД & ДРИНК. Водещите в България 
и Югоизточна Европа изложби ще се проведат от 11 до 14 ноем-
ври в Интер Експо Център. 

За поредна година колективните щандове са успешен ва-
риант за представяне на все повече български и чуждестранни 
компании. Тази година Унгария е страна партньор на изложбата 
за храни и напитки ИНТЕРФУД & ДРИНК, съобщиха организато-
рите от Интер Експо Център. Проектът се реализира с актив-
ното съдействие на Унгаро-Българската Стопанска Камара със 
седалище Будапеща. 

Изложбените площи активно се запълват, което е предпостав-
ка изложителите да направят повече успешни контакти. Засилва-
нето на международното участие на изложбата създава условия 
за намиране на нови партньори и пазари. Ще участват фирми от 
Румъния, Гърция, Полша, Унгария, Словения, Италия, Испания, 
Германия, Холандия, Турция.  Ще бъдат представени продукти на 
производители и вносители на вина от Южна Африка, организи-
рани от посолството на Южна Африка в България.

Съпътстващата програма на изложенията предвижда про-
веждането на полезни делови събития. Подготвят се събития 
с участието на Асоциацията на месопреработвателите в Бълга-
рия, Асоциацията на млекопреработвателите в България, На-
ционалния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Нацио-
налната лозаро-винарска камара, Съюза на преработвателите 
на плодове и зеленчуци и Българската Асоциация Био продукти. 

Навлизащите на пазара фирми и компаниите с опит ще на-
учат какво е необходимо, за да стъпят на американския пазар. 
Събитието се организира от опитен екип от консултанти, които 
помагат на компаниите да решат проблемите, свързани с въ-
веждане на продукти в силно регулирания пазар на САЩ.

Разнообразие от шоколадови изкушения и техники за при-
готвянето на шоколадови фигури от млечен и натурален шо-
колад ще предложат от Професионалната гимназия „Велизар 
Пеев“ - Своге. Шедьовърът в изложбената колекция е гамата от 
големи шоколадови фигури с различна големина до 21 см ви-
сочина и могат да се превърнат в уникално вкусен подарък. ПГ 

ИНТЕРФУД & ДРИНК 2015

„В. Пеев” ще изненада посетителите със специална шоколадова 
демонстрация (изработване на бонбони с трансферно фолио). 
Идеята за участието им в изложбите е да покажат пътя за раз-
витие на професионалното образование. Ключът към успеха се 
крие в качествената подготовка на учениците, във възможност-
ите за реализация, което без съвременни технологии и оборуд-
ване е невъзможно, твърдят от ръководството на първото про-
фесионално училище в България. 

Вкусна дегустация и викторина за качествата на български-
те консервирани плодове и зеленчуци подготвят от Съюза на 
преработвателите на плодове и зеленчуци. Целта е децата и 
техните родители да се запознаят с качествата на българските 
консервирани плодове и зеленчуци. Децата са бъдещите потре-
бители и е важно от малки да правят информиран избор. Идеята 
е да се възпитава вкусът на подрастващите и да се формира от-
ношение към правилното хранене.

По традиция и тази година по време на изложенията ще се 
проведе Конкурс „Златен медал с диплом“ и Конкурс на потребите-
ля. За поредна година ще има БИО ЗОНА и ЗОНА ДИЕТА & ФИТНЕС 
за храни и напитки за здравословно хранене и спортен режим. 

Богатата програма и голямата палитра от участници в хра-
нителния бранш превръща изложенията в добре работеща 
платформа за B2B контакти и повече бизнес възможности. 

Петте изложби в хранително-вкусовата промишленост 
се провеждат паралелно с изложението за хотелско, ресто-
рантско и кетъринг оборудване СИХРЕ. По време на 15-тото 
му издание Интер Експо Център ще бъде домакин на нацио-
налните квалификации за най-престижното състезание за 
професионални готвачи в света Bocuse d’Or. На СИХРЕ ще се 
излъчи българският представител на престижния конкурс 
в Европа. 
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