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Хранителните добавки, използвани в хлебопроизвод-
ството, са регулатори на сложните процеси, които проти-
чат в тестото. Те съдържат функционални вещества, които 
влият върху технологичните процеси и съответно дават 
своето отражение върху качеството на готовите продук-
ти. Прибавят се при замесване на тестото в многобройни 
комбинации и според състава и функциите им могат да се 
подредят в следните категории:

Сух пшеничен глутен – неразтворимата част на 
пшеничното брашно, която може да се отдели чрез от-
минане на нишестените частици и последващо подсу-
шаване. Съдържа около 75-80% протеин. Глутенът е пока-
зател за протеиновото съдържание на брашното, оказва 
влияние върху абсорбцията на вода при замесване на 
тестото, също върху ферментационната му стабилност, 
обема и структурата на средината на готовите изделия.

Минерални вещества - представляват неорганични 
соли и снабдяват дрождите с азот и фосфор. Количе-
ството им зависи от използваните суровини при замес-
ване на тестото и преди всичко от водата. Минералните 
вещества, които са жизнено необходими за растежа на 
дрождевите клетки, съдържащи се в маята, са и рН регу-
латори на тестото.

рН регулатори – най-често представляват неорга-
нични калциеви соли. Те се използват за регулиране рН на 
използваната кисела или алкална вода, като буфери при 
течните предферменти и за предотвратяване на неподхо-
дящото въздействие на меката вода.

Окислителните вещества включват натурална ас-
корбинова киселина и химически вещества като калиев 

бромат. Те въздействат върху глутена на брашното и 
увеличават силата му. В резултат на това се получават 
по-големи и по-равномерно развити готови хлебни из-
делия. Калиевият бромат може да се използва самосто-
ятелно поради неговото слабо въздействие, добро раз-
витие на тестото в пещта, както и високия му толеранс. 
Много други окисляващи вещества, които действат по-
бързо от бромата, трябва да се използват в комбиниран 
състав, за да се контролира размера и времетраенето на 
окислението.

Редуциращи вещества – към тази група се отнасят 
аминокиселините L-цистеин и глутатион. Те въздейст-
ват върху физичните показатели на глутена на брашното,   
увеличават разтегливостта и намаляват еластичността му. 
По този начин влияят и върху  времето при замесване на 
тестото - то се съкращава. Редуциращите вещества могат 
да се използват в комбинация с окислителни вещества, 
за да се получи оптимално развитие на глутена, особено 
при теста с много малко време на втасване. 

Ензимите представляват протеини. Те действат 
като катализатори върху скоростта на протичащи-
те реакциите в тестото, а също спомагат за протича-
не на  процеси, които без тяхното присъствие не биха се 
извършили. Предлагат се микробиални ензими в течна, 
прахообразна или таблетирана форма, както и натурал-
ни ензими, извлечени от брашно или малц. Различните 
ензими катализират много специфични реакции, които  
протичат в тестото. Обхватът на използваните ензими в 
тестото е твърде голям, а условията за действието им са 
много различни.

Емулгаторите са широко използвана група от 
функционални съставки, които имат важно въздейст-
вие върху външния вид, структурата и строежа на го-
товите изделия. Функцията на емулгаторите често се 
свързва с тяхната възможност да си взаимодействат с 
други хранителни компаненти, което се проявява по 
различни начини и в резултат се образуват интересни 
и привлекателни характеристики на крайните продук-
ти. Емулгаторите се извличат от мазнини и могат да 
се класифицират в зависимост от тяхната химическа 
структура. Някои от тях заздравяват  тестото и подо-
бряват обема на готовото изделие посредством вза-
имодействие с глутена. Други омекотяват средината 
на хляба и подобряват запазването на преснотата му 
чрез комплексно действие с амилазата на нишестето в 
брашното, което предпазва от втвърдяване след изпи-
чането на изделията. Емулгаторите могат да се използ-
ват самостоятелно или в комбинация, за да се получи 

Хранителни добавки - регулатори 
на биохимичните процеси в тестото
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Видове хранителни 
добавки

Функция Количество Въздействие

Витален пшеничен 
глутен

- 2-10% Увеличава силата на  брашно-
то  и абсорбцията на вода

Амонев хлорид Храна за маята 0,04% Източник на азот

Амониев сулфат Храна за маята 0,04% Източник на азот

Амониев фосфат Храна за маята 0,04% Източник на азот и фосфор

Калциев карбонат Регулатор на рН 0,1-0,5% Повишава  рН на  тестото

Монокалциев фосфат Регулатор на рН 0,1-0,3% Понижава  рН на  тестото

Калциев сулфат Регулатор на рН 0,1-0,5% Повишава рН на тестото

Калиев бромат Окислител 10-75 ppm Слабо окисление

Калциев перокис Окислител 10-75 ppm Подсушава повърхността на 
тестото

Аскорбинова киселина Окислител 10-100 ppm Средно окисление

Азодикарбонамид 
(ADA)

Окислител 10-45 ppm Бързо окисление

Калиев йодат Окислител 10-75 ppm Бързо окисление

Калциев йодат Окислител 10-75 ppm Бързо окисление

L-цистеин Редуциращо в-во 10-50 ppm Химическа редукция

 Глутатион Редуциращо в-во 0,25-1% Естествена  редукция

Протеаза Ензим - Увеличава разтегливостта

Карбохидраза Ензим - Подобрява развиването на 
тестото и запазва преснотата

Оксидаза Ензим - Образуване на кислород след 
преминаване през перокис

Ензимно активно соево 
брашно

Ензим 0,25-0,5% Липоксигеназа, омекотява 
средината 

Диастазен малцов 
сироп

Ензим 1-5% Допълнителна ензимна 
активност на брашното

Малцово брашно Ензим 0,5-1% Допълнителна ензимна 
активност на брашното

Лецитин Емулгатор 0,25-1% Натурално омекотявне

Натриев стеарил лакти-
лат (SSL)

Емулгатор 0,25-0,5% Заздравява или омекотява

Калциев стеарил лакти-
лат (CSL)

Емулгатор 0,25-0,5% Заздравява или омекотява

Диацетал винена кисе-
лина и моно-и диглице-
ридите й (DATEM)

Емулгатор 0,25-0,5% Заздравява 

Етоксилирани моно- и 
диглицериди (EMC)

Емулгатор 0,25-0,5% Заздравява 

Полисорбат 60 Емулгатор 0,25-0,5% Омекотява 

Моно- и диглицериди 
на суксиниловата к-на 
(SMC)

Емулгатор 0,25-0,5% Заздравява и омекотява

Моно- и диглицериди Емулгатор 0,25-1% Омекотява 

Дестилирани моногли-
цериди

Емулгатор 0,25-1% Омекотява 

Нишесте Пълнител - -

въздействие на  укрепване на глутена и подобряване структурата на 
средината  на изделията.

Пълнители - използват се за стандартизиране качеството на подо-
брителите и правят много концентрираните добавки по-лесни за дози-
ране. Най-често като пълнители се използват различни видове брашна, 
нишесте и калциев сулфат.

Обработен превод: проф. д-р Елена Атанасова

Иновативни 
решения при 
маргарините

В края на юни холандската фирма 
“Romi Smilfood”, съвместно с фирма “Три-
векс” проведоха демонстрации в София 
за приложение на Novarin® - един по-
здравословен маргарин, продукт на ино-
вативни технологични решения. 

Novarin® осигурява всички необходи-
ми елементи за създаване на нови хра-
нителни концепции и може да задоволи 
все по-нарастващия интерес към вкусни 
и здравословни храни. Хлебните и слад-
карски изделия, произведени с този мар-
гарин са с 33% по-малко наситени мазни-
ни и могат да отговарят на изискванията 
за т.нар. “чист етикет”, защото неговите 
съставки са абсолютно натурални.

Маргаринът намира приложение при 
производството на различни тестени из-
делия:

- Novarin Cream - за производство на 
кремове и за пълнежи  

- Novarin Cake  - за производство на 
кейкове, ронливи теста и др. с ясно изра-
зен аромат на масло

- Novarin All Purpose – подходящ за ма-
шинна обработка, идеален за бисквити и 
по-тежки тест

- Novarin Puff  Pastry -  за производство 
на кроасани и датски сладкиши 

Посетете щанда на Novarin® 
(13A22) по време на изложението 

IBA в Дюселдорф 
от 3 до 9 октомври 2009
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Най-силното и точно определение за хляба се съдържа в думите на великия руски учен 
К. А. Тимирязов: “Хлябът е едно от най-великите изобретения на човешкия ум”. Създаден 
още от дълбока дрвеност от шумерите първоначално като “безквасни питки”, той претър-
пява дълга еволюция, съпътствайки постоянно развитието на човека. Истинският хляб 
“квасеник” или “кисел”, приготвен от заквасено с хлебна мая тесто, е бил създаден от егип-
тяните хилядолетия преди откритието на френския учен Луи Пастьор. От Египет хлябът се 
разпространява сред други народи и постепенно заема основно място в храненето на чо-
века, населяващ по-голямата част от планетата. Християнската религия е допринесла мно-
го за изграждане на чувството на преклонение пред неговата сила и издигането му в култ, 
отразени в молитвите на християните по целия свят, молещи се за “хляба наш насъщен”. 
Българското народно творчество също е отразило това преклонение в редица народни 
песни и поговорки: “От хляба по-голям няма”, “Лебат е по-голям и от царя” и т.н.

Но какво казва науката за силата на хляба?
Тя се корени в хармонията на химичния му състав, в магията на технологията, създава-

ща продукт с отлични вкусови качества, добра усвоимост, източник на природна енергия и 
в способността му да се комбинира с други храни, повишавайки вкусовия ефект на общия 
хранителен прием.

Хлябът е концентрирал в себе си силата на зърното (пченично, ръжено или друго), съ-
държащо всичко необходимо за израстването и живота на новото растение. Когато към 
брашното добавим малко вода, мая и сол, като че ли тестото оживява и ние ставаме свиде-
тели на променящата му се форма, на движението и уханието, излъчващи се от него. Тесто-
то набъбва, дрождите се развиват и отделят въглероден двуокис, който, благодарение на 
глутена, се задържа в него и след изпичане осигурява пухкавата консистенция. Външната 
част на хляба, в резултат на по-силното нагряване, се превръща в коричка от декстрините, 
получени в резултат от разграждането на нишестето.

Подходящото комбиниране на компонентите на хляба и условията на технологията на 
производство, определят качествата на крайния продукт и богатството на асортиментния 
му спектър.

Силата на хляба е отражение на съдържащите се в него нутриенти и биологично ак-
тивни съставки. На таблицата са предоставени данни за състава на две култури пшеница и 
ръж, използвани като основни суровини в производството на хляб (1). Най-високо е съдър-
жанието на въглехидратите, които са не само източник на енергия, но опрделят вкуса на 
храната, допринасят за нейната структура, участват в механизмите на апетита и чувството 
за ситост и спомагат за по-доброто оползотворяване на мазнините. Ето защо руския учен 
Фьодор Цереветинов е казал: “Мазнините горят в пламъка на въглехидратите”.

От особено значение е белтъчното съдържание на хляба. Количеството на глутена се 
отразява на структурата, вкусовите качества и процесите на стареене на хляба. Аминокисе-
линният състав на белтъка определя биологичната стойност на продукта. Наличието на по-
вече незаменими аминокиселини в хлебните изделия трябва да бъде един от стремежите 
на производителите. Известно е, че при зърнените храни лизинът е първата лимитираща 
аминокиселина и този факт би могъл да бъде поправен само с подходящи добавки от други 
суровини или хранителни продукти. Прибавянето на сухо мляко е ефикасен подход за по-
вишаване на биологичната стойност на белтъка и обогатяване на съдържанието на калций 
в хляба. Малки са разликите в общото съдържание на белтъка в пшеничното и ръженото 
зърно. Те биха могли да бъдат дискутирани на ниво аминокиселинен състав. Общата оцен-
ка на биологичната стойност на белтъка в хляба включва, както наличието на лимитиращи 
аминокиселини, така и степента на усвояемост от организма. Данните на някои автори за 
по-добър аминокиселинен спектър при ръжта могат да бъдат компенсирани от по-висока-
та степен на усвоимост на пшеничните продукти, установен в редица проучвания (3,4,6).

Естественото съдържание на мазнини в хляба е сравнително ниско - около 1%. То може 
да бъде увеличено чрез допълнително внасяне, определено от спецификата на рецепту-
рата. В ръженото зърно съдържанието на общите мазнини е по-ниско от това в пшенич-
ното, но количеството на есенциалната мастна киселина – линолова киселина в мастно-

“Нека посеем и разпростра-
ним повече семена на познание-
то, за да отворим широко сети-
вата на хората към силата на 
храната” 

е мотото на проф. Фани Ри-
барова, която е новият член на 
редакцион ния екип на сп. “Кафе 
пауза”.

Фани Рибарова е професор по 
хигиена на храненето към катедра 
“Превантивна медицина”, Факултет 
по обществено здраве, Медицин-
ски университет - София. 

Основната й професионална ак-
тивност е в областта на хигиенната 
наука и науката за храните и хране-
нето. Като научен сътрудник в Цен-
търа по хигиена тя участва в разно-
образни научно-изследователски 
те ми, свързани с оценка на риска 
от въздействието на околната сре-
да върху здравето на човека. Автор 
е на таблиците за аминокиселинен 
състав на българските хранителни 
продукти и на книгата “Храна и ви-
тамини”, съдържаща също таблици 
за съдържанието на витамините в 
българските храни. Има 197 научни 
публикации в наши и чужди списа-
ния. Импакт-факторът на цитирани-
ята й в чужди списания е 38,7. Под 
нейно ръководство са създадени 
база данни за състава на българ-
ските хранителни продукти, чието 
публикуване предстои. 

Член е на борда на две между-
народни и две български списа-
ния – J. Of food comp. and analysis; 
Journal of Balkan Medical Union, 
Здравна политика и мениджмънт и 
Актуална липидология. Също така 
е член на Европейската Академия 
по хранене, регионален координа-
тор на CEECFOODS към INFOODS и 
дългогодишен секретар на нацио-
налната секция на Балканския ме-
дицински съюз. Участва в различни 
академични съвети и комисии към 
съответни научни институции – Ми-
нистерство на здравеопазването, 
Министерство на земеделието и 
Министерство на образованието.

Силата на хляба
проф. Ф. Рибарова, д.б.
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киселинния спектър на ръжта е определено по-високо от това 
в пшеницата. През последните години в много технологии за 
произвдство на хляб бяха включени и пшенични зародиши. 
Известно е, че маслото от житен зародиш съдържа в по-висо-
ки концентрации мононенаситената олеинова мастна кисе-
лина и полиненаситените есенциални линолова и линоленова 
мастни киселини (5). Последните не могат да бъдат синтези-
рани от организма, ето защо е необходимо да бъдат внесени 
чрез храната. Недостигът им в хранителния прием води до 
умора, имунна недостатъчност, храносмилателни и сърдечно-
съдови смущения.

За силата на хляба допринасят и съдържащите се в него 
минерални вещества, витамини и хранителни влакнини. Преди 
много години местата за производство на хляб били определя-
ни по наличието на “вкусна вода”, необходима за получаване на 
качествен хляб. Днес е ясно, че “вкусната вода”, означава при-
съствие на минерални вещества, които имат определено значе-
ние за вкуса и хранителната стойност на хляба. Те имат почти 
едно и също общо съдържание, с малки различия в минералния 
спектър на двата вида зърнени култури пшеница и ръж. Така на-
пример в 100 г се съдържат: магнезий (Mg) - около 75 мг, калций 
(Са) - 31 мг. От особено значение е макар и малкото количество 
селен (Se) - 3.2 мкг, но той има определена сила в антиокси-
дантната защита на организма (1,2,5). Хлябът е източник и на 
някои витамини от група В с определено биологично значение. 
Витамин В1 участва в обмяната на белтъчините, мазнините, на 
водата и минералите. Витамин В2 участва в състава на редица 
ензими, катализиращи оксидацията на мастните киселини. Ха-
рактерен за хляба и хлебните изделия е витамин РР, чиято био-
логична роля е свързана с белтъчната обмяна и с функциите на 
храносмилателната, сърдечно-съдовата и нервната система. В 
ръжта съдържанието на този витамин е по-високо в сравнение 
с това с пшеницата. Еднопосочни са данните за съдържанието 
и на ниаин (4). 

Всяка съставка на хляба, независимо от количеството й, 
има своето предназначение и роля за укрепване и поддържане 
здравето на човека. Независимо, че имаше отлив от препоръки-

те за включването му в диетата той никога не е загубвал значе-
нието си и понастоящем отново стои в първия и основен пласт 
на пирамидата за здравословно хранене (7).

За Българина хлябът има по-особено място в храненето в 
сравнение с европееца или азиатеца. В традиционната ни диета 
му се определя първостепенно място и той се е превърнал в 
символ на съществуването ни още от дълбока древност. За него 
Йордан Радичков пише:

“Въпреки цялата си скромност воденицата е място не по-
малко свято от манастира или от който и да било прочут па-
раклис или постница, защото на това свято място се извърш-
ва една част от магията на хляба”.

Химичен състав на пшеница и ръж
Нутриент в г% Пшеница Ръж Въздействие

Нишесте 67-70 55-65 Увеличава силата на  
брашното  и абсорбцията 
на вода

Белтък 12-14 10-15 Източник на азот

Мазнини 3 2 Източник на азот

Пепел 2 2 Източник на азот и 
фосфор

Общи влакнини 10-13 15-17 Повишава  рН на  тестото

Данните са по таблицата за състава на българските хранителни 
продукти (предстоящо публикуване).

Литература:
1. Таблици за състава на българските хранителни продукти под редакцията на Ризов Н. (непубликувани 

данни на НЦХМЕХ);
2. Andersson R., Westerland E., Tilly A.C., Aman P. (1993). Naturally Variations in Chemical Composition of White 

Flour. J.Cereal Sci. 17, 183-189;
3. Auito K., Parkkonen T., Fabrtitius M. (1997) Observing Structural Diff erences in Wheat and Rye Breads. Cereal 

Foods World, 8, 702-705;
4. Kujala T. (1999) Rye: Nutrition, Health and Functionality. Printed Rakennuspaino Oy, 3-34;
5. Gray Y. (2003). Carbohydrates: Nutritional and Health Aspects, ILSI EUROPE Concise monograph series, 3-29;
6. Weipert D. (1997). Processing  Performance of Rye as compared to Wheat. Cereal Foods World, 8, 706-712’
7. Willet, W.C. (1998). The Dietary Pyramid: Does the Foundation Need Repair? Am. J.. Clin. Nutr., 68, 218-219

От 11 до 13 Ноември 2009 г. във Факултета по обществено здраве (ФОЗ) при Медицински Университет - София, 
на база УМБАЛ „Царица Йоанна”, София, ул. „Бяло море” № 8 ще бъде проведен 3 дневен курс на тема: 

„АНТИОКСИДАНТИ – ПРЕВЕНЦИЯ И ЗДРАВОСЛОВНО СТАРЕЕНЕ”
Структурата на курса е изградена от пленарни доклади, специализирани лекции и дискусии на кръгла маса.
За лектори са поканени и експерти от чужбина. Ще бъде дадена възможност за представяне на продукти, 
съдържащи антиоксиданти.
След завършване на курса участниците ще получат диплома за следдипломно обучение 
и професионално усъвършенстване.
Такса за участие - 12 лв/ден. Краен срок за записване - 01.11.2009 г.  За повече информация: тел. 02/9432 216



Х
Л

ЕБ
А

РС
ТВ

О

BAKERY8



М
ЕЛ

Н
И

Ч
А

РС
ТВ

О

MILLERY 9

Зърното от реколта 2009 
е достатъчно 
да удовлетвори нуждите на страната за 
потребление и износ

„Очаквам добър и конструктивен диалог между равнопо-
ставени партньори в Консултативния съвет по зърно” – това 
заяви д-р Мирослав Найденов, министър на земеделието и хра-
ните при откриването на редовното заседание на Консултатив-
ния съвет по зърното на 17 август. Участниците във форума бяха 
информирани, че получените средни добиви при пшеницата и 
ечемика са по-ниски спрямо предходната година, която обаче е 
отчетена като рекордна по отношение и на добиви от декар, и 
на общо производство.

По оперативни данни на Главна дирекция „Земеделие” към 
15 август добивите от пшеница са следните: ожънати са 11 093 
724 дка (99,58%), при среден добив 328 кг/дка и производство 3 
636 313 т зърно. Посочените данни са потвърдили направената 
експертна оценка през май за очакваното производство на зър-
но, според която производството надхвърля 3,6 млн. т пшеница 
и 700 хил. т ечемик. В периода на жътвената кампания бяха взе-
ти 1 692 проби от 1 403 335 т пшеница от зърнопроизводител-
ните райони на страната в 27 области, които съставляват 40% 
извадка по отношение на предварителните данни за реколти-
раното количество (3 500 000 тона). Те формират представи-
телността на извършеното окачествяване, което е извършено 
по основни косвени показатели на  БДС и БДС ISO, определящи 
потребителната и търговската стойност на зърното. Прегледът 
по години показва, че качеството на зърното от новата реколта 
е сравнимо с предходните 2004, 2005 и 2007 години. Отчита се 
увеличение с 5,7% на количеството зърно от втора Б група спря-
мо миналата година и за първи път от три години насам се до-
ближава до тези от 2004 и 2005 години. Данните показват ръст 
на количеството зърно от втора Б група в сравнение с 2006 и 
2007 години съответно с 10,2% и 3,3% повече. Увеличение има 
и на количеството пшеница от втора група, което е с 5% пове-
че в сравнение от миналата година. Делът на зърното от втора 
група е най-голям спрямо реколтите след 2003 г. до сега. През 
настоящата реколта се забелязва леко увеличение и на дяла на 
пшеницата от първа група.

Като цяло тенденцията през последните години общо зър-
ното от първа, втора и втора Б група да не надвишава 24% е 
нарушена, и за първи път след 2005 г. насам общо пшеницата 
от тези три групи е 27%, което показва, че се наблюдава едно 
повишено ниво на качеството на пшеницата през настоящата 
реколтна година.

Същевременно в трета група попадат и количества пшени-
ца със сравнително добри хлебопекарни показатели, като това 
също, както и през миналата година е повлияно най-вече от ви-
соките стойности на отпускане на глутена и ниските показатели 
за число на хлебопекарна сила.

Хектолитровата маса в повечето случаи е над 71 кг/хл, до-
бив на мокър глутен над 20 - 22% и число на хлебопекарна сила 
над 45 усл. ед., което позволява тази пшеница да се преработва 
в брашна и хляб от мелници и фурни. 

Количествата съставляват 20,7% от анализираните про-
би. Това означава, че при постигнатото производство от 3 636 
313 т пшеница от реколта 2009, размерът на зърното с добри 
хлебопекарни качества е 47,7 % или 1 734 521 т, и е напълно 
достатъчно да задоволи потребностите за производство на 
хляб и хлебни изделия в страната.
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Най-скъпата хлебна пшеница 
от 20 години насам

“Ценовите нива на пшеницата за хляб се движат между 0,20-
0,23 лв./кг, за фуражната – 0,18-0,19 лв./кг, които не удовлетво-
ряват производителите по никакъв начин” - Радослав Христов, 
Председателят на Националната асоциация на зърнопроиз-
водителите. Заради ниските цени и малкото сделки много тях 
предпочитат да не продават. Те ще задържат зърното и не же-
лаят да продават на загуба, защото себестойността на зърното 
е над 0,25 лв./кг. Голяма част от тях ползват кредити, които бан-
ките дават срещу бъдещи субсидии. Единственото нещо, което 
може да направи държавата, е Държавният резерв да излезе на 
пазара и да купува зърно и да повлияе на цените, каза Христов. 
Според него обаче в условията на криза, едва ли държавата ще 
може да отдели средства, за да започне купуване на зърно. 

Прогнозите за по-високи добиви 
депресират зърнените пазари

През август и Министерството на земеделието на САЩ 
(USDA) увеличи оценката за световния добив от пшеница през 
2009/10 г. с 2.8 млн. т в сравнение с данните от м. юли - 659,3 
млн. т. Качването на прогнозните числа е в резултат на по-бла-
гоприятните перспективи за производство в САЩ, ЕС, Украй-
на, Индия и Китай. Увеличението на прогнозата за тези страни 
(общо с 8.5 млн. т) с излишъка компенсира намалението на 
оценките за производството в Аржентина, Канада, Русия и Ка-
захстан (общо с 7 млн. т.). Съгласно актуализираните разчети на 
американските специалисти житната реколта в ЕС през 2009/10 
маркетингова година ще възлезе на 136.3 млн. т. Според експер-
ти на ЕС производството на зърнени храни в ЕС се оценява на 
289 млн. т, с 6 млн. т повече, отколкото бяха прогнозните данни 
през м. юли (312 млн. т – 2008 г.). По-благоприятните оценки за 

добивите блокираха възможността за повишение на зърнените 
котировки на пазарите от двете страни на Атлантическия океан. 
Експортните цени на мека зимна пшеница в Щатите завърши-
ха с отрицателно отклонение от 6-9 долара на равнище около 
$163-167/т за товарене през август - септември. На европейския 
пазар експортните цени на френската мелничарска пшеница и 
царевицата се задържа около ниските стойности, регистрирани 
в края на предходния период EUR125-127/т. 

На борсата в Будапеща цените на 14.08.09 г. бяха, както след-
ва (за доставка през м. септември): хлебна пшеница - $152/т 
($151/т - 07.08.09 г.); фуражна пшеница – $138/т ($137/т).

На руския пазар изкупните цени на мелничарско зърно за-
личиха ценовия аванс, спечелен в началото на август и се вър-
наха към по-ниските стойности от края на втората половина на 
юли - $137-145/т за пшеница 4 клас (11,5% протеин). Цените в 
Украйна останаха практически непроменени и към 14 август 
мелничарската пшеница (12,5% протеин, 180 Хагберг) се търгу-
ваше по $136-150/т (купува – продава).

Започна предлагането на пшеница 
от новата реколта

Сериозни опити за пазарно позициониране на цената на 
хлебната пшеница от реколта 2009 бяха направени по време на 
38-та редовна търговска сесия на Пловдивска стокова борса, 
проведена в периода 16-18.09.2009 г. Продавачите най-накрая 
се престрашиха и предложиха известни количества при цена от 
200 лв./т без ДДС. Брокерите се надяват предлагането на пше-
ница да се увеличи, тъй като времето за есенните селскосто-
пански дейности напредва и стопаните имат все повече нужда 
от свежи пари за извършването им. Търсенето на тази основна 
суровина се консолидира при ниво от 180 лв./т без ДДС, като 
част от купувачите от предходната сесия, които бяха предложи-
ли по-високи котировки, се оттеглиха от пазара. Същевременно 
цената на хлебната пшеница на основните европейски и аме-
рикански борсови пазари е в границите 225-235 лв./т без ДДС. 
Не бива да забравяме обаче, че тези цени се отнасят за стока с 
друго качество, други добиви и друго моментно съотношение 
между търсене и предлагане. 

Агенция по безопасност и 
контрол на храните,

ще бъде сформирана до края на годината, съобщи в 
началото на септември министърът на земеделието и хра-
ните Мирослав Найденов. Освен това, предстои внасянето 
на регламент за разглеждане от Европейския парламент, 
според който ще бъде регламентирано етикирането на 
храните. Производителите ще бъдат задължени да пишат 
информацията по етикетите с едър шрифт, обясни минис-
тър Найденов.

Новата агенция ще е симбиоза от някои от функциите 
на регионална ветеринарномедицинска служба (РВМС) и 
регионална инспекция за опазване и контрол на обществе-
ното здраве (РИОКОЗ). Проблемът е, че вече е налице дуб-
лиране на функции между структури. Функциите на държа-
вен контрол върху храните се осъществяват от два органа 
- РИОКОЗ, дирекция "Здравен контрол", отдел "Контрол на 
хранителните обекти и храни", и РВМС към Министерство-
то на земеделието и храните. Единият следи храните от 
животински произход, а другият - от неживотински. Нала-
гат се и двойни проверки и инспекции върху търговските 
обекти, които продават храни от животински и неживотин-
ски произход.
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Infraneo®

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

CHOPIN Technologies предлага на мелничарската ин-
дустрия Infraneo® - инструмент, специално разработен да 
отговори на нейните нужди, благодарение на своя повече 
от 20-годишен опит в инфрачервената област и признат 
специалист в контрола на качеството. Инфрачервените 
апарати вече се използват често и за контрол на гранули-
рани и прахообразни вещества.

С Infraneo® може да се направи селекция на най-до-
брите пшеници на базата на на химически критерии (про-
теини, влага ...), а така също и на реологични – оценка на 
“W” (Алвеограф).

Infraneo® може да намери приложение в:
- силозните стопанства – може да се оптимизира 

подготовката на пшеницата (задължителен етап по от-
ношение на рандемана и качеството на брашното), да се 
контролира влагата на пшеницата. Анализите с Infraneo® 
на цели зърна, без предварително смилане, позволяват 
да се запази целостта на цялата извадка – влага, протеини 
и мокър глутен (във финалното разпределяне на пшени-
цата в силозите и приготвянето на смеси от пшеница), 
специфично тегло и оценка на параметър “W”.

- мелниците – може да се контролира процесът на 
смилане, анализирайки произвежданите брашна (проте-
ини, влага, пепелно съдържание...); осигурава постоянно 
качество на произвежданите брашна и ограничава броя 
на дългите анализи (необходими вече само при съмни-
телни проби).

Производителите имат възможност да подобрят и 
развият нови калибровки, благодарение на гъвкавостта 
на калибровката PLS и съдействието от страна на при-
ложната лаборатория на CHOPIN Technologies. Последни-
те калибровки от 09.07.2009 г. вече са на разположение 
и те могат да бъдат актуализирани във всички налични  
апарати. 

Благодарение на уникално интегрираната система 
SAM (самостоятелно регулиране на монохронометъра), 
всеки път, когато се включи апарата се повишава надежд-
ността и стабилността на резултатите в цялата работа на 
устройството! Поддръжката на Infraneo® е опростена, 
благодарение на тази система, която позволява, в случай 
на нужда, ползвателите сами да сменят лампата.

Апарат за анализ на пшеница, брашно, 
трици и смески - за по-малко от 10 секунди!

Infraneo® предлага и други възможности: свързване с 
апарата за измерване на специфично тегло, интеграция 
в мрежата за автоматичен контрол и приемане Gestar, 
свързване в мрежа на няколко апарата Infraneo®.
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Централен офис: София 1700, бул. Симеоновско шосе 40, тел.: 02/ 868 93 10, 962 1989, факс: 02/ 868 1035, моб.: 0886 32 00 57
e-mail: offi  ce@anlbg.com, www.anlbg.com

Проект за ученици, учители и бизнес-наставници
“Уча и работя, за да живея по европейски”

Софийска гимназия по хлебни и 
сладкарски технологии работи по 
проект „Уча и работя, за да живея 
по европейски”. Проектът се финан-
сира от Европейски социален фонд 
чрез Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”.

Партньор на СГХСТ е Асоциация-
та на хлебопроизводителите и слад-
карите „Хляб за България”. В проекта 
участват 60 ученика от десети клас, 
10 наблюдаващи учители от гимна-
зията и 10 наставници от базовите 
предприятия, където се провежда 
производствената пратика - фирма 
„Нилана” ООД и Хлебни Изделия „Лю-
лин” АД - „Крапси”.

Целта на проекта е разширяване 
обхвата на професионалната подго-
товка на учениците, формиране на 
по-широка гама от знания, умения и 
навици, чрез пряко участие в произ-
водствените дейности.

Фирма АНЛ - България ЕООД e основана през 1994 г. с предмет на дейност внос, продажба и сервиз на опа-
ковъчни машини. В последствие разширява портфолиото си като предлага на българския пазар машини за 
хлебопроизводството. АНЛ - България разполага със собствена сграда със застроена площ от 1500 кв.м. и 
изложбена зала с над 30 демонстрационни опаковъчни машини.

Богатата гама машини обхваща различни сектори на производството нуждаещи се от ръчно, полуавтома-
тично и автоматично  опаковане на крайни продукти. Номенклатурата от машини, предлагани от нас, обхваща 
различни сфери на хранително-вкусовата промишленост, хлебопроизводство, фармация, козметика и други 
производствени сфери. Машините се отличават с изключителната си издържливост, практичност, ниска консу-
мация на ел.енергия, евтина и лесна поддръжка.

Постоянните складови наличности на машини и консумативи като термосвиваемо PVC фолио, поли-
олефин, стреч фолио и скин фолио, бариерни фолиа, клипс и чембер ленти на конкурентни цени, както и ква-
лифицираният персонал, превърнаха фирмата в желан партньор на потребители от различни браншове на 
икономиката.

Техническото обслужване, което осигуряваме на своите клиенти, е изградено от висококвалифицирани 
специалисти, преминали обучение във фирмите производители. 

Европейското качество, добрите цени и отличния сервиз, които предлага АНЛ - България, са гаран-
ция за успех на нашите партньори и повишаване на конкурентноспособността на вътрешния и външен 
пазар.
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В продължение на 10 дни през август, 26 сладкари от 
цялата страна се включиха в интензивен курс за работа със 
захарно тесто. Обучението бе организирано от фирма “На-
дежда Костадинова” – Монтана, като за демонстратор бе по-
канена Карън Гобъл от Великобритания. За твърде краткото 
време българските сладкари успяха да впечатлят със своята 
работа Карън, макар че мнозина от тях нямат опит в тази об-
ласт или поне не точно с тези техники.

Обличане на торти
Оказва се, че и една на вид проста дейност като облича-

нето на торти с моделираща маса не е толкова лесна. Разби-
ра се тази техника не е непозната, но си има тънкости. Както 
и при всяка друга работа – трябва да се спазва точната тех-
нология. Затова  винаги при обучение за работа със захар-
но тесто се започва с обличане на торти. В началото имаше 
малки затруднения, но в крайна сметка всички се справиха 
много успешно, както се вижда и от снимките. За обличане-
то на тортите се използва готово тесто, което подлежи и на 
допълнителна обработка – да бъде гладко, без мехурчета-
та и гънки. За да се получи добро покритие не трябва да се 
прави много тънък лист (с цел икономии), защото по този 
начин личат неравностите по тортата, която се облича. Мно-
го е важно да се прецени дебелината на тестото и техниката 
на полагане върху тортата. Въпреки, че при обличането на 
торти се работи с ръце, е задължително използването на 
различни инструменти. С ръка трудно се постига равноме-
рен пласт, затова се използва т. нар. “гладилка”, която намира 
приложение и при поставянето на дантелите и други деко-
рации. Когато тортата е многоетажна, всяка една част се об-
лича отделно и след това се сглобяват, като има тънкости, с 
които да заличат местата на сглобяване. 

Дантели и бродерии
Тези орнаменти правят тортите много ефир ни и изиска-

ни, като се използват основно при изработ-
ката на сватбени и празнични торти. Както 
вече се спомена, при работата със захарното 
тесто е много важна неговата дебелина. Тя е 
различна за обличането на тортите, бродери-
ите, панделките, цветята и т.н. Много е важна 
преценката на сладкаря, за да не изглеждат 
декорациите груби или прекалено анемични. 
Разбира се всичко това се учи с много практи-
ка. За да се получат тези ефекти – панделки, 

Курс за захарни декорации

драперии, английска дантела, трябва да се 
използват различни инструменти и техники 
на декорация. Има специални кутери, с кои-
то се изрязват различните фигури и детайли. 
На ръка вече почти нищо не се прави, в сми-
съл работата си остава ръчна по сглобяване 
и оформяне на цялата композиция, но само с 
пръсти не се получава необходимото съвър-
шенство.
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Пачуърк
Това е техника на слепване и 

наслагване на парченца, които 
могат да бъдат оцветени предва-
рително или след като се направи 
цялата фигура. Кутерът, с който 
се прави пачуърк едновременно 
отбелязва отделните сектори и 
реже. Има една основна фигура, 
на която се добавят парченца, 
за да се получи обем иили да се 
придаде движение. Тази техни-
ка е нова за България, но пък е 
много лесна и не е нужна  висока 
специализация на човека, който 
работи. Целият метод се бази-
ра на сглобяването на отделни 
парченца, като се работи с леко 
изсъхнало захарно тесто. За па-
чуърк има специални комплекти 
за отделни фигури и елементи, 
които могат да се комбинират и 
да се получат различни фигури и 

сюжети. Всичко зависи от фантазията на майстора, който ги 
ползва. Има и много книги за работа с техниката пачуърк, 
където стъпка по стъпка са показани как се правят различни 
фигури и елементи.

Моделиране на човешки фигури с калъп
С тези калъпчета участниците изработиха приказни горски 

създадания-елфи. Комплектите имат отделни елементи за чо-
вешкото тяло, както на възрастни мъж и жена, така и на деца. 
Това много улеснява работата на сладкарите, защото не всички 
могат да моделират фигури. След като се направят в калъпче-
та, фигурите допълнително могат да се дооформят в различни 
пози и след това да се облекат със захарно тесто или роял ай-
синг.

Захарни цветя
Работата с цветя е много интересна, но и трудоемка. Всички 

елементи се изработват отделно – листенца, чашки, тичинки, 
дръжки и т.н, които след като изсъхнат се сглобяват – изисква 
се технологично време. За това и първите дни участниците в 
курса са озадачени, кога в крайна сметка ще се получат тези 
“дългоочаквани” цветя. Но резултатът изненадва дори самите 
тях, както и вие можете да се убедите.

Има два вида тесто, с които могат да се изработват тези за-
харни цветя. Едното е готова моделираща маса, с която участни-
ците работиха и другият материал, който може да се използва, 
е готова смес на прах, към която се добавя вода и малко пудра 
захар и се омесва. От него се получава тесто, което може да се 
разточи много по-фино и самите цветя като изсъхнат са мно-
го по-леки и нежни. За всеки елемент на цветята и клонките 
има специален кутер или силиконова щампа, като за отделните 
цветя те са различни. Има и иструменти, които подпомагат до-
пълнителното оформяне, например накъдрянето на краищата 
на листенцата на лилиума или орхидеята.

В заключение може да се каже, че най-важното, за да се по-
стигнат добри резултати са желание, много търпение, въобра-
жение и естетски поглед към композицията, както и да се спаз-
ват технологиите и да се използват точните инструменти.    
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Преди всичко практика, малко талант 
и нотка артистична гъвкавост

са нещата, които според Карън Гобъл, са необходими 
в работата на декоратора. 

Самата тя започва на шега - прави коледни торти за 
разнообразие, но след това декорирането се превръща 
в нейна професия и страст. Завършва специализиран 
колеж и получава майсторско свидетелство и медал за 
отличие. Участва  в най-голямото шоу в Англия за декори-
ране на торти, печели златни медали за нейните творби 
и получава Награда за декоратор на годината, която е из-
ключително престижна. 

В продължение на 10 години има свой бизнес като пра-
ви торти за сватби, рождени дни и в същото време пред-
лага и инструментите, необходими за тяхната изработка. 
След това нещата се променят и пред нея стои дилемата 
дали отново да се впусне в бизнеса или да се занимава с 
обучение. В крайна сметка решава да се занимава с обу-
чение, започва да пише специализирани книги и статии 
в различни списания за декорации, където се показват 
стъпка по стъпка новаторски проекти на торти. 

Карън смята, че българските й ученици са се справили 
много добре, предвид на това, че досега не са използвали 
тези техники. От друга страна моделиращото тесто, с кое-
то са работили на курса е много по-различно от това, кое-
то тя използва. Освен това всяка страна има специфични 
климатични условия – температура, влажност, които вли-
яят при работата със захарно тесто.

При специалните торти за различни поводи, и особе-
но при сватбените, се влага много труд, защото именно 
те носят най-голям престиж  за сладкарите. Самата Карън 
отделя много време и за мащабни и екстравагантни ком-
позиции, които поръчват  големи фирми . 

 „Академия 5 звезди” е лицензиран център за про-
фесионално обучение и квалификация от Национал-
ната агенция за професионално образование и обуче-
ние и Министерството на образованието и науката. 

„Академия 5 звезди” организира и провежда инди-
видуални и групови обучения по следните професии в 
областта на хотелиерството и ресторантьорството: 

• администратор в хотелиерството
• камериер, портиер - пиколо
• ресторантьор, ресторантьор - кетеринг
• сервитьор, барман, карвинг, готвач
• сладкар, хлебар 

За подробна информация относно курсовете се 
обърнете към посочените контакти:

1000 София, ул. Гурко 1, Гранд Хотел София АД 
тел:  02/811 0 889, факс: 02/811 0 844 
Ася Панджерова (Директор по учебната дейност) -
0884 400 863, Йоана Иванова - 0884 400 857
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Става дума за изискани френски сладкиши, които на-
право се топят в устата. "Бадемовата курабийка" означава 
различни неща за различните хора, както ще прочетете в 
тази статия. За някои, това е топчица от кокосови стърго-
тини, за други - деликатна и ефирна, подобна на целув-
ка сладост. И двете са вкусни. Макаронът е с хрупкава 
коричка и мека средина с пълнеж, приготвя се от яйца, 
бадемово брашно и захар (може да бъде заместена с глю-
коза или царевичен сироп).

Според кулинарни историци произхода на сладкиши-
те може да бъде проследен до италиански манастир. Във 
Франция стават популярни през 1533 г., когато Катери-
на Медичи, съпруга на крал Анри II, идва тук със своята 
свита (вкл. готвачи и сладкари). Историята продължава с 
двете бенедектински монахини сестра Маргьорит и сес-
тра Мари-Елизабет, търсещи убежище в гр. Нанси по вре-
ме на Френската революция (1789-1799). За да плащат за 
жилището те започват да пекат и продават тези сладки, 
които стават известни и като  “Macaroon Sisters”. Днес те са 
символ на естетика, вкус и визия. Продажбата им се пре-
връща в нещо съкровено, поднесено в изящна и стилна 
опаковка.

Амарети
Създадени са от Франческо Мориондо, готвач в двора 

Парижки стил
Френските “макарон” са из-

ключително цветни, ефирни 
и сякаш слепени с “целувка”. 
Прев ръщат се дори в един от 
символите на посещение в Па-
риж. Скъп подарък, с който да 
зарадвате своите най-близки 
хора. Представяме ви едни от 
най-известните марки. 

Крем “Frangipani”
Продукти: 600 мл мляко, 6 жълтъка, 100 г брашно, 100 г захар, 40 г масло, 40 бр. амарети, 

40 г обелени бадеми, 1 ванилия, сол.
Начин на приготвяне: Сложете млякото да заври с ванилията и щипка сол. С миксер 

пасирайте амаретите и бадемите. Разбийте добре жълтъците със захарта, докато се полу-
чи кремообразна смес. След това добавете брашното и на тънка струйка млякото. Изсипете 
сместа в съд и сложете на огъня при умерена температура, като бъркате непрекъснато, дока-
то достигне желаната гъстота. Отстранете от огъня, добавете маслото, бадемите и амаретите 
и разбъркайте добре. Оставете крема да се охлади. 

Натрошени амарети могат да се добавят и към сладолед и сладоледени торти, пайове, 
пудинги.

Френски 
макарон

на Савоите, в средата на 17-ти век. Те са ароматизирани 
с нарязани горчиви бадеми или ликьор Амарето (горчив 
бадем). 

В Италия, натрошени амарети се влагат в крем 
“frangipani”* (маслен крем ароматизиран лимон, ром, 
шери), който може да бъде използван и за пълнежи.  
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Pierre Hermé
Често му задават въпроса как се раждат неговите идеи – тези 

комбинации от вкус, аромат и консистенци, които създават негова-
та собствена марка, разпознаваема сред десетки други. Той охотно 
отговоря ... слабост към сладкото, удоволствие, усещане, аромати. За 
него са дадени много определения: Picasso на сладкарството, вир-
туоз на сладкишите, архитект на емоции, Dior на десертите... Pierre 
Hermé признава, че дължи всичко на своята страст към професията 
и добре свършената работа, както и на това, че има набито око за 
детайлите и голямо въображение. Повече от 20 години той предава 
своите знания и обучава бъдещи професионалисти. Много сладкари 

са се учили от него и сега се радват на успешен бизнес. Pierre Hermé е горд с всички тях и ги нарича приятели и колеги 
- “Всеки ден, ние споделяме с други същата страст и високи стандарти в търсене на по вкус и красота”. 

Докато сте в Париж можете да посетите неговия бутик на 72, Rue Bonaparte. Там ще намерите традиционните слад-
ки, както и някои изненади в двойните пълнежи -  ванилови с пълнеж от ганаш, пасионфрут и млечен шоколад; комби-
нации между шоколад и карамел, кампари и грейпфрут, ганаш и много други.  www.pierreherme.com

Добре дошли в Paulette!
Френските оригинали са пренесени в Сан Франциско. Одухотвореното сътрудничест-

во между Paulette Koumetz, който е страстен почитател на парижките сладкиши, и френ-
ският майстор-сладкар Christophe Michalak, носител на Coupe Du Monde De La Pâtisserie 
за 2005 г. създава марката Paulette – уникални сладки със свежи цветове, естествени 
аромати и есенции. Те се приготвят ръчно всеки ден и винаги носят усещането за лукс и 
неповторим вкус. Каним ви да се насладите! За  информация: 1 макарон струва 1.60$, 12 
броя в подаръчна кутия - 19$, 24 броя - 36 $. Магазинът на Paulette се намира в Сан Фран-
циско на адрес:  437 Hayes St, (Cross Street: Gough St), www.paulettemacarons.com

Sadaharu Aoki – един японец в Париж
Обучаван в сладкарското изкуство както в Япония, така и във Франция. Неговите 

работи предлагат интересна среща на японски съставки в типично френски сладкиши 
и влагане на японския смисъл за детайлност и сложност на вида и опаковката. Сладкар-
ската линия на Sadaharu Aoki включва сладкиши и десерти, бисквити и кейкове, кексче-
та, шоколадови изделия и макарони – всички изящни и вкусни.

Сладкишите на Sadaharu Aoki можете да откриете в Париж на 35 rue de Vaugirard и на 
56 bd du Port-Royal, както и в Токио на адрес 3- 4-1 Marunouchi chiyoda-ku Tokyo.

www.sadaharuaoki.com

Ladurée
В началото на 20-ти век на Pierre Ladurée хрумва идеята да слепи две целувки с 

крем ганаш. Така и до днес оригиналните “макарон” са слепени точно с ганаш. Съ-
ществуват и много вариации, някои дори доста екстравагантни от към цветове, аро-
мати и пълнежи – лилаво, синьо, шам-фъстък, анасон, лайм, портокалов цвят, роза. 
Тази пролет хит бяха сладките с аромат на бергамот и момина сълза.   

Ако сте в Париж трябва непременно да посетите един от сладкарските бутици на 
Ladurée, където можете да намерите голямо разнообразие на “макарон”. Тайната на  
фирмения успех са невероятно меките сладки, качествен пълнеж, живи аромати и 
цветове. Всичко започва през 1862 г., когато Louis Ernest Ladurée, мелничар от Юго-
западна  Франция отваря фурна на ул. “16 Royale” в Париж. Още същата година тази 
част на града се превръща бързо развиващ се бизнес-център и ... до днес. Ladurée  
има фирмени магазини в Лондон, Монако, Лозана, Женева и Токио. В Париж може-
те да закупите изисканите сладки на следните адреси: 16, rue Royale; 75, avenue des 
Champs Elysées; 21 rue Bonaparte; 62, boulevard Haussmann. www.laduree.fr
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В края на август в продължение на три дни повече от 70 
сладкари от цялата страна се запознаха с нова серия сладки-
ши, демонстрирани в „Алма Либре консултански център”. Те са 
подходящи за предлагане през есенно-зимния сезон - с повече 
ядки и шоколад, когато организмът се нуждае от повече кало-
рии и топлина. Това беше и водещата идея при създаването на 
8 нови рецепти, които представи главният сладкар на фирмата 
Бойко Владимиров. 

В презентираните сладкиши се използват основно сурови-
ни от сладкарска серия “АРТЕМИ“ - огледални кремове за глазу-
ри, ночиола, битер, течен шоколад, бял  млечен крем, натурални 
овкусителни пасти от ядки, карамел и какао, специално обрабо-
тени ядки за сладкарството.

За пръв път се представиха известните френски сладки – 
макарон, които могат да бъдат произведени от сухата бадемова 
смес “АРТЕНЪТС“ и гръцки макарон и негови разновидности, на-
правени с продукта  “АРТЕПАН“.

На срещата присъства и делегация от Гърция, начело с пре-
зидента на фирма “ПАМИ“ г-н Митакакис, производител на суро-
вините “АРТЕМИ“. Неговото присъствие, както и това на негови-
те колеги доказва интереса на “ПАМИ“ към българския пазар.

“Производителите трябва да слушат внимателно жела-
нието на консуматорите  и търговцитe - за това сме тук“ -  
уточни г-н Митакакис.

Презентацията завърши с дегустация на сладкиши от цялата 
серия.

В програмата на “Алма Либре Консултански център” през 
септември бяха включени темите: „Европейски сладкарски ре-
шения - отговор в условията на криза”; „Висококачествени суро-
вини и нови рецепти - ниска себестойност на крайния продукт, 
перфектна визия, наситен вкус”; „Декорацията в съвременното 
сладкарство, нови концепции”.

Успешни сладкиши са тези, 
които раждат образи 
в съзнанието на консуматора

Предстоящи теми за обучение през октомври:

15.10.2009 г. - “ШОКОЛАДЪТ, зимния носител на оборота”. 
Шоколадови глазури, мусове, заливки, пандишпани и др. Нови 
рецепти и технологии за обработване на шоколад, иновативни 
шоколадови продукти.  

22.10.2009 г. - “ДЕКОРАЦИЯ в съвременното сладкарство”.
• Естетиката и красивото в сладкишите
• Сватбени торти
• Презентация и демонстрация на новата технология ШУГАРТ 

за бързо и ефектно оформяне и украсяване на сватбени торти.

29.10.2009 г. - “Печивата и дребните сладкиши осигуряват 
допълнителен оборот. Демонстрация на нови рецепти и нови 
технологии”.

За повече информация и записване за участие:
Координатор: Нина Симеонова - тел.  02/9379961, 0878 690025
Технолог-сладкар: Бойко Владимиров - тел. 02/9379952, 0878 984887





Заповядайте в новооткрития ни магазин  
в гр. София - ул. Ангел Каралийчев 1

тел.: 02/42 111 31, 0884 158 367

Кувертюри
Кувертюрите са предназначени за 

тунк ване на дребни сладки, меденки, 
лин зери, торти и други сладкарски из-
делия. Точката на топене е съобразена 
в зависимост от сезона, в който се из-
ползва, така че да задоволи изисква-
нията и на най-взискателните клиенти. 
Продуктът е с доказани качества и има 
приятен вкус.

Начин на работа: 
Разтопете необходимото количест-

во кувертюр на водна баня до 44-46 
градуса през зимата и 48-50 градуса 
през лятото. Разредете с палмово мас-
ло (с по-ниска точка на топене през 
зимата и по-висока – през лятото) мак-
симум до 10%. Най-добър резултат ще 
постигнете при разреждане от 5 до 7%. 
Над 10% ще получите по-голяма лив-
кост на кувертюра, но ще започнат да 
се губят вкусовите качества. За да по-
лучите по-малък разход на кувертюра, 
тунквайте изделията на тунк машина. 
За да охладите кувертюра по-бързо, 
прекарайте тункваното изделие през 
хладилен тунел. Пакетирайте след око-
ло половин час.

Срок на годност: 6 месеца
Разфасофка: 5 кг
Съхранение: t до 25°С

КАФЯВ

ДЕЛИКАТБЯЛ

НАТУРАЛЕНКАРАМЕЛ

МЛЕЧЕН

Заповядайте в новооткритиияя ннии ммааггаазз
в гр София - ул Ангел Каррааллииййчев 11



Илчовски-94 ЕООД
Производство и търговия на сладкарски консумативи

Варна, ул. Български орел 8, тел.: 052/636 626, 0885 562 849, 0895 562 893; e-mail: ilchovski2005@abv.bg
София, ул. Ангел Каралийчев 1, тел.: 02/42 111 31, 0884 158 367; e-mail: ilchovski94sofi a@abv.bg 

www.ilchovski94.com

карамел• 
тофи карамел• 
брюле• 
кристалин• 
черен шоколад• 
млечен шоколад• 
бял шоколад• 
тирамису• 
кокос• 
малина• 
киви• 
горски плодове• 
портокал• 
лимонов шоколад• 

Фарситури

карамел• 
брюле• 
шоколад• 
ягода• 
малина• 
киви• 

Топинги

бял течен шоколад• 
кафяв течен шоколад• 
какаов крем• 
карамел• 
кокос• 
мока• 
фъстъчена паста• 

Трайни кремове 
и фъстъчена паста

карамелизиран кокос• 
фъстъчен крокант• 
шоколадови пръчици• 
коктейлни череши• 
шоколадови декорации• 

Декорации

локум• 
емулгаторна паста “Толикс”• 
сух инстантен крем “Ванил”• 
глюкоза• 
пудра захар• 

Други продукти

Тарталети

Фондан - захарен и карамел 
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Повече от 900 изложители са заявили своето участие 
в юбилейното издание на iba 2009 в Дюселдорф от 3 до 9 
октомври.

“Въпреки господстващата несигурност в икономика-
та много водещи национални и международни компании 
ще бъдат представени и с това те дават ясен и опти-
мистичен сигнал за целия бранш” – това заяви по време 
на пресконференцията в София г-н Дитер Дор, председа-
тел на Управителния съвет на Дружеството за организа-
ция на занаятчийски панаири, Мюнхен.

Представянето на най-голямото изложение в бран-
ша бе организирано съвместно с Германо-българската 
индустриално-търговска камара, която е и официален 
представител на Мюнхенския панаир за България. На 
събитието присъства и г-н Хайнрих Траублингер, вице-
президент на Централния съюз на хлебарите в Германия 
(организатор на изложението).

Иновации
Новите технологии са най-широко застъпени в сегмен-

та производствена техника, с акцент върху енергийно-
ефективните пекарски и сладкарски машини, иновативна 
техника за охлаждане и консервиране, както и всякакви 
уреди за хигиена и почистване. В друг панаирен сегмент 
се показват новостите и тенденциите за представяне на 
хранителните продукти при продажбата. Тук посетите-
лите могат да получат нови идеи, как по-атрактивно да 
представят своите продукти – като се започне с модер-
ното оборудване за магазините и охлаждащите витрини, 
през добре подбрана осветителна техника и се стигне до 
атрактивните опаковки и съдове. 

Една от основните теми през 2009 г. ще бъдат бързите 
закуски, закусвалните и магазините за кафе. Точно в пе-
карския бранш настъпват бързи промени поради проме-
нящия се стил на хранене на много потребители. Той се 
премества все повече в посока консумация извън заве-
денията и поставя целия бранш на хранителните стоки 
пред нови предизвикателства.

Състезанието iba Cup
„Създаденото през 2006 г. състезание iba Cup се по-

срещна така добре от международната публика, че ние, 
със съгласието на Централния съюз на хлебарите в Гер-
мания и създадената Академия на хлебарите в Германия 
твърдо решихме, да го превърнем в действаща институ-
ция ” –  сподели г-н Дитер Дор. „Особено сега, за юбилей-
ното издание на iba, ние сме в голямо очакване да видим 
новите екпонати на участниците в състезанието”.

Икономично отношение към енергията
И за високите температури на печене, и при генерира-

нето на студ за хладилника или охладителната витрина, за 
отопление, осветление и топла вода хлебарите и сладка-
рите имат нужда от енергия.  Предвид постоянното дви-
жение на цените на енергията нагоре, браншът ще тряб-
ва да преосмисли много неща.  Все повече предприятия 
търсят информация как да намалят фиксираните разходи 
в своята дейност. През седемте дни на изложението про-
изводителите от предприятия с различна големина могат 
да се информират за различните технологии и машини, 
които допринасят за спестяване на енергия в производ-
ственото ежедневие. 

Вторичното използване на топлина 
Световноизвестни фирми ще представят най-модерни-

те линии, които не използват производствената топлина, 
за да топлят околния въздух, а отново я вкарват в употреба 
във вътрешнозаводския енергиен кръговрат. Например с 
инсталирането на тоблообменници за използване на от-
работените газове и кондензатори  към пещите за печене, 
могат да бъдат спестени до 30 % от необходимата енергия. 
Освен това Световното изложение отразява и различните 
екологични и енергоспестяващи разработки при различ-
ните пещи, например нагряването само на определени 
области в тях.  Ше бъда показани етажни пещи, работещи с 
мазут и газ, както и такива, които работят с възобновяеми 
енергийни източници – например дървени пелети. iba ще 
позволи на посетителите да си изяснят доколко правилна-
та топлинна изолация на една пещ може да допринесе за 
икономия на енергия и средства. 

Спестяване на енергия 
Разходите могат да бъдат променени не само при пе-

ченето, но и при използаването на хладилна техника и 
при охлаждането или затоплянето на продуктите. Посе-
тителите ще могат на място да се информират за използ-
ване на технологии, които връщат топлината от горел-
ките или  да се насочат към използването на слънчевата 
енергия за производство на топлина. Прозводството на 
топла вода си остава важна тема на Световното изложе-
ние на печенето – ще може да се види как отделената при 
пещите или хладилните инсталации топлина може да се 
използва за производство на топла вода.

За повече информация посетете сайта на изложението: 
www.iba.de или се обърнете към Германо-българска индустри-
ално-търговска камара, Мичо Чипев, тел.: 02/81 630 30

става на 60 години!






