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Тави, форми, мрежи 
и ленти за печене на 
всички видове хляб и 
сладкиши. Ролкови но-
сачи за печене, специ-
ализирани машини за 
миене – от фирма SASA

Пълен анализ на параметрите на зърно и брашно 
с апаратите на CHOPIN Technologies

Широка гама резачки за хляб: ръчни, ав-
томатични, за дома, за малката фурна и за 
големия хлебозавод. Надеждни и здрави, с 
много екстри, осигуряващи рандеман и ви-
соко ниво на сигурност и хигиена – на фир-
ма JAC.

Alveographe Mixolab Infraneo
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Продукти за правоъгълна форма за печене с размери 30 
x 11 см: 500 г брашно тип 500, 40 г мая, 300 мл вода, 7 г захар, 15 
г сол, 250 г лук, 50 г масло, олио и брашно за намазване на форма-
та или специална мазнина.

Начин на приготвяне: Брашното се слага в купа и се прави 
кладенче. Маята се разтваря в хладка вода, изсипва се в кладен-
чето, разбърква се с малко брашно, покрива се с брашно и се 
оставя да престои на топло място. Когато върху предварител-
но забърканата мая се появят дупки, се добавят сол и захар и 
всичко се омесва. След това тестото трябва да престои двойно 
по-дълго. Фурната се нагрява до 180°С, формата за печене се на-
мазва, лукът се бели и реже на ситно. Маслото леко се загрява в 
тиган, прибавя се лукът и се запържва леко, след това се оставя 
да изстине. Тестото се разточва върху набрашнена повърхност; 
лукът се разпределя равномерно върху него. След това тесто-
то се навива от дългите страни към средата, рулото се слага в 
тавичката и отново се оставя да престои. Хлябът се пече 35 ми-
нути. Изважда се от фурната и се оставя да изстине, след това 
може да се нареже на филии. 

Прясно изпечени хлебни изделия – 
вкусни и хранителни

Хлябът и сладкишите -  за закуска, десерт или като добавка към различни плата от месо и сирене са навсякъде в меню-
то ни, а в последните години се пекат все по-често в собствените ни кухни, именно защото хлябът се комбинира толкова 
добре с различни продукти и все повече хора искат да си изпекат хляб, който не могат да намерят в хлебарницата. Много 
често към тестото за хляб се прибавят настъргани зеленчуци, картофи, ядки, бекон или шунка, различни семена – напри-
мер от лен, слънчоглед или тиква, също така и лук, сушени плодове, подправки и още много други. При печенето на хляб 
и сладкиши фантазията няма граници. Разнообразието от хлебни изделия често зависи от географския район. Така във 
Франция например се предпочита пшеничен хляб, като франзели и кроасани, докато в Германия, Австрия и Швейцария 
се радват на популярност и хлебни изделия от ръж, овес и ечемик.

Публикуваме няколко рецепти, които са подходящи както за производителите на прясно изпечени хлебни изделия и 
закуски, така и за фирмите, които предлагат кетърингови услуги.  Така те могат да разнообразят своята продукция и да 
предложат на клиентите си нови и вкусни продукти

Продукти (за 4-6 порции): 300 г моркови, 130 г масло, 1 жъл-
тък, сол, соев сос, сок от един лимон, див лук за поръсване, чери 
домати за декорация, препечен бял хляб.

Начин на приготвяне: Морковите се белят и се нарязват на 
дребно и леко се задушават в 30 г масло. Докато са още топли се 
пюрират с пасатор. Останалото масло се загрява до стайна тем-
пература и заедно с жълтъка се разбива. Пюрето от моркови се 
слага внимателно с лъжица при маслото. Подправя се със сол, 
бял пипер, лимонов сок и соев сос и се разбърква хубаво. Ако се 
наложи затоплете пюрето още веднъж. 

Хляб с лук

Смес за намазване “Вегетарианска наслада”
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Продукти за 2 хляба: 500 г брашно тип 500, 40 г мая, 400 мл 
хладка вода, 1 ч.л. морска сол, 3 с.л. зехтин, 10 г кристална захар, 
100 г черни маслини, 100 г сушени домати, 1 стръкче розмарин, 
олио и брашно за тавата.

Начин на приготвяне: Брашното се слага в купа и се прави 
кладенче, налива водата и се разтваря маята, добавят се олио-
то, солта и захарта.  Разточва се тесто, завива се и се оставя да 
почива 30 минути. Махат се костилките на маслините. Сушени-
те домати се режат на ленти. Тестото се замесва още веднъж, 
след това се добавят маслините и доматите и отново се омесва. 
Тестото се дели на две и се оформят две топки, които трябва да 
престоят 30 минути върху набрашнена повърхност. Фурната 
се загрява до 180°С. Тавата за печене се намазва, оформените 
хлебчета се слагат с горната част надолу. По желание се добавя 
и клонче розмарин, който ще придаде невероятен аромат. Пече 
се 40-45 минути в предварително загрята фурна. Реже се след 
като изстине.

Превод от немски: Юлия Кошаревска

Хляб с маслини и 
сушени домати

Смес за намазване със сьомга и яйца

Продукти: 100 г пушена сьомга, 150 г извара (40% масле-
ност), 2 с.л. ситно накълцан копър, 2 твърдо сварени и едро на-
кълцани яйца, сол, няколко капки лимонов сок.

Начин на приготвяне: Пушената сьомга се реже на дребно. 
Изварата се разбърква хубаво със сол и лимонов сок. Приба-
вят се накълцаните яйца, сьомгата и копърът и се бърка. Сместа 
може да се намаже върху бял или черен препечен хляб.

Смес за намазване “Витал”

Продукти: 250 г извара (20% масленост), 100 г нарязана на 
кубчета целина, 100 г небелени, нарязани на кубчета ябълки, 
шепа градински кресон, сол, 1 с.л. заквасена сметана. 

Начин на приготвяне: Всички продукти се объркват в купа. 
Сместа се маже или се шприцова върху хляб по избор.

Продукти: 250 г шунка, 250 г извара (20% масленост), 1 с.л. 
ситно нарязан див лук, 1 с.л. заквасена сметана, 1 с.л. горчица, 
настърган хрян (по желание), сол и пипер.

Начин на приготвяне: Шунката се реже на малки кубчета и 
се обърква с всички останали продукти в купа. Сервира се вър-
ху хляб по желание.

Смес за намазване с шунка и див лук

Тези и много други интересни идеи за хлебни изделия и сандвичи ще намерите в книгата “Brot, Geback und Brotaufstriche”, 
която можете да поръчате на телефона на сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836
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Въведение
Много мелничари и хлебари смятат, че глутенът е най-важ-

ната съставна част на зърното. Известно е, че високото съдър-
жание на мокър глутен в брашното е гаранция за качеството на 
хлебните изделия. Много често в практиката подобряването на 
хлебопекарските свойства на брашно с ниско съдържание на 
глутен се осъществява чрез добавяне на сух пшеничен глутен 
или на брашно, получено от скъпа и качествена пшеница. 

Начин на действие
По природа протеиновият състав  на пшеничния глутен 

не винаги съответства на изискванията за производството на 
хляб и хлебни изделия. Дори и влагането на сух глутен в слаби 
брашна не гарантира необходимото качество в крайния про-
дукт въпреки, че се увеличава съдържанието на мокър глутен 
в брашното.

След дългогодишни изследвания „Muehlenchemie” успя да 
създаде уникалния продукт EMCEglutenPlus в два варианта 
(EMCEglutenPlus–Р  и EMCEglutenPlus –S), които подобряват  и 
стабилизират глутена в пшеницата, без да намаляват функции-
те на другите подобрители за брашно. Специфичният състав на 
EMCEgluten Plus довежда до връзка между полярните и непо-
лярни протеини в глутена, които от своя старна са необходими 
за свързването на допълнителни протеини. 

EMCEgluten Plus
По-голяма ефективност – по-
малко добавяне на глутен - 
по-малко разходи

Важни преимущества на EMCEglutenPlus

Реология:
Повишава абсорбционната способност на брашното• 
Удължава стабилноста на тестото• 
Оптимизира машинната обработка на тестото• 

Изпичане:
Увеличава обема на хлебните продукти• 
Не е нужно да се прави някаква промяна в дозите на • 
другите използвани подобрители 

Икономии:
Намалява нуждата от добавяне на сух глутен• 
Позволява използването на по-евтина пшеница• 
Ниски дози – 0.03 – 0.3% на база брашно• 

Резултати от пробни изпичания 
и ефекта върху  разходите

Примерите, които са дадени са на хлебни продукти, произ-
ведени в различни страни. Основно брашната са третирани с 
характерните за това производство подобрители, съдържащи 
окислители и ензими. 

На пробите от фиг. 1, е използвано по-ниско протеиново 
брашно (9-10% протеиново съдържание), а на фиг. 2 е използ-
вано по-високо протеиново брашно (12% протеиново съдър-
жание).

Добавян е немски пшеничен глутен както следва: 1.5% на 
фиг.1 тест А и 3% на фиг. 1 тест В и фиг.2  тест А.  В другите те-
стове имаме от 50 до 100% замяна на сухия глутен с 0.08–0.3% 
от EMCEglutenPlus-S.  Ефектът върху разходите е показан също в 
таблиците.

Фиг. 1. Багети (направени от нископротеиново брашно)

Фиг. 2. Багети (направени от високопротеиново брашно)

Опит Кон-
трола

A B C D

EMCEvit C сух глутен (%) 0 1.5 0.75 0 3

EMCEgluten Plus S (%) 0 0 0.08 0.2 0

Обем (ml/ 100 г брашно) 510 545 560 635 635

Оскъпяване (лв./т брашно) 0 40.4 37.6 43.8 80.1

Опит Кон-
трола

A B C D Е

EMCEvit C сух глутен (%) 0 3 1.5 0 0 0

EMCEgluten Plus S (%) 0 0 0.08 0.10 0.20 0.30

Обем (ml/ 100 г брашно) 580 635 730 670 700 750

Оскъпяване (лв./т брашно) 0 80.1 58 21.9 43.8 65.7

Резултатите показват, че е достатъчно да се добави 80 -100 г 
от EMCEgluten Plus S на 100 кг  брашно (0.08 – 0.1%), с което се 
намалява нуждата от добавяне на сух глутен с 50%.

Когато се добави 100 гр (0.1%) от EMCEgluten Plus S в брашно 
с 12% съдържание на протеин, дори е възможно да не се добавя 
сух глутен, без това да влияе на обема на хляба и структурата на 
средината (фиг. 2, А и С). Още повече на фигури 1 и 2 се вижда, 
че независимо от съдържанието на глутен, показателите при 
изпичане се подобряват.

Заключение
EMCEgluten Plus-S се използва при силно оксидирани браш-

на, осoбено третирани с азодикарбонамид или други бър зо-
действащи оксиданти, които от своя страна са причина за на-
рушаване на реологичните показатели на тестото, както и за 
намаляване обема на крайния продукт. Този вариант подобрява 
еластичноста на силно оксидираните теста.
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Щателното почистване е едно необходимо условие за ви-
соко качество при производството на хранителни продукти. 
Продуктите и машините трябва да се съхраняват чисти през 
цялото време, но работещите в хранителната сфера често пре-
небрегват подовете в производствените помещения за храни и 
тяхното съхранение в складовете. Отделно от това се образуват 
малки пукнатини и цепнатини от вибрации, температурни про-
мени и агресивни химикали. Малките пукнатини бързо стават 
идеална среда за развитието на бактерии, които рано или късно 
неминуемо се отразяват на качеството на продуктите.

Когато се преценяват възможните условия, при които ще се 
ползва подовото покритие, е установено, че циментовите за-
мазки, бетона и плочките са положени на основа, която често не 
може да издържи големи натоварвния и показва дефекти след 
много кратко време. Едно компрометирано подово покритие е 
не само пагубно и вредно за хигиената, то може да доведе до 
застой в производството. Увеличава се опасността от големите 
скъпоструващи ремонти и инциденти на работното място.

Метакрилатни реактивни смоли от Silikal ...
… предлагат значителни преимущества пред други смоли, 

като например епоксидни или полиуретанови, като:
• бързо втвърдяване и незабавна пълна възможност да 

се ползва пода - изключително много спестяващи време за 
ремонтни работи

• втвърдяват дори и при ниски температури (до -25 ºC 
в някои случаи)

• лесни за преработка, след като вече метакрилатна-
та реактивна смола е положена върху стара основа

• безвредни за здравето, което ги прави идеални за упо-
треба в хранителната индустрия.

Изборът на адекватна система трябва да съответства на 
видовете натоварвания в помещенията, характерни проце-
си, способи на почистване и специфичните нужди. 

Тези фирми ни се довериха и решиха своите проблеми с 
лесното почистване на подовите покрития и хигиената в произ-
водствените помещения: “Симид”, “Хлебни изделия – Ботунец”, 
“Хлебни изделия – Лозенец”, “Зарина 95”, “Стратос”, “Nestle”, “Craft 
Jacobs Sushard”, “Мис Каприз”, “Русалка”, “Хебър”, “Нилана”, “Пен 
Д’ор”, “Молтен”, “Томи”, “Унипек”, “Деси-92”.

Направето го и вие...  и проблемите с хигиената оста-
ват в миналото!

Подовите системи Silikal 
с широко приложение 
в производството на 
хлебни и сладкарски изделия ...
... и проблемите с хигиената остават в 
миналото
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На 3 май 2010 г. в Астен, Бакалдрин - водещ световен про-
изводител на суровини за производство на хлебни изделия 
посрещна българския ЕС-министър Томислав Дончев. Собстве-
никът на бакалдрин г-н Петър Аугендоплер приветства бъл-
гарската делегация, водена от българския посланик г-н Ради 
Найденов в Дома на хляба. По време на посещението си г-н 
Томислав Дончев се убеди във високото качество и иновацион-
ните продукти на Бакалдрин и беше впечатлен от Корншпиц® и 
Библейски Хляб®, както и от демонстрационния център, в кой-
то всяка година се обучават около 7000 посетители. Г-н Петър 
Аугендоплер информира министъра за неговите многобройни 
положителни впечатления и развитие на България през послед-
ните години, и факта, че икономическите условия в България са 
много благоприятни за австрийските фирми-износители. Г-н Ау-
гендоплер показа своето въодушевление от високото качество 
и мотивация на сътрудниците на Бакалдрин България, които ус-
пяха да постигнат големи успехи в последните месеци.

Българският министър бе придружен от делегация на бъл-
гарския външно-търговски офис във Виена. След една обикол-

Посланик Ради Найденов, ЕС-министър Томислав Дончев 
и собственикът на Бакалдрин Петер Аугендоплер

Томислав Дончев, министър по еврофондовете 
посети фирма “Бакалдрин”

ка из Дома на хляба и модерната складова база, г-н Аугендоплер 
се раздели с делегацията с прясно изпечен хляб Корншпиц® и 
Библейски Хляб®.

На 7 май в Кулинарна академия HRC, Добрич, бе отбелязан 
официалния старт на електронния портал „Shoot the Chef”, ре-
зултат на близо 2-годишна работа на Академията и нейни парт-
ньори от 5 държави.

„Shoot the chef” е образователен видео портал за учебни 
заведения в областта на кулинарното изкуство. В това вирту-
ално образователно пространство вече могат да бъдат открити 
разнообразни кулинарни клипове и други учебни материали. 
Цялото съдържание на Shoot the Chef е обвързано в мрежа - 
учебни заведения по туризъм от цял свят могат да участват във 
видео портала Shoot the Chef. Студентите и учениците ще имат 
удобството да влязат и намерят всичко, което ги интересува в 
дигиталната библиотека от практически материали. Ученици и 
учители могат да дават мнения, препоръки и да се учат един от 
друг.

Целият материал е представен на английски език, правейки 
го достъпен за студенти по целия свят, като в същото време ги 
окуражава да усъвършенстват английския си език.

Голямо удобство за работата на преподаватели и ученици е 
подредбата на всички материали по стандартите на Европейска 
таблица на компетенциите, създадена от обединение на воде-
щите училища по туризъм. Практически това означава, че видео 
материалите са разделени на три групи по степен на сложност 
- започвайки от първата, която е само за базисни умения за ря-
зане и завършвайки с третата, която е за цялостно оформяне на 
сложни ястия. 

Създателите на сайта са водещи европейски училища в хо-
телиерския бранш и компанията HRC Интернешънъл:

• Училище по хотелиерство Bad Glechenberg – Австрия ; 
• Училище по хотелиерство Koksijde – Белгия ;
• Колеж  по  Кетъринг и Туризъм – Словения ;
• Колеж  Ландрило – Великобритания
• Кулинарна академия HRC – България.
Както Интернет никога не спи, видео и учебните материали 

са деноношно достъпни всеки ден в годината. Студентите могат 
да използват платформата за самообучение вкъщи. Освен това 

Международен образователен портал 
за обучение в областта на кулинарните изкуства 

порталът представя интернационален професионален опит по 
интересен начин. Студенти и инструктори могат да видят как 
училищата по целия свят преподават кулинарни изкуства.

Образователният портал вече е активен на този адрес: 
www.shootthechef.com 
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Ако се оприличаваш на любимата си героиня - секси градско 
момиче, шопинг богиня, мечтана съпруга или една от приятел-
ките от някой популярен телевизионен сериал, но освен това 
носиш духа на добра домакиня или майка, „Белла България” те 
предизвиква да покажеш на какво си способна и ти дава шанс 
да изгрееш на голямата сцена.

На 11 май със стилно събитие в столичния клуб „Ялта” по-
пулярната марка BELLA обяви началото на националния кас-
тинг „Мисия Беллисима”. По време на конкурса модният екс-
перт Радост Драганова, заедно с фотографа на звездите Дилян 
Марков, гримьорката Силвия Стойчева, стилистката Августина 
Маркова-Тути, модната редакторка на Cosmopolitan Гергана 
Рангелова и бранд мениджъра на BELLA Иван Стоев, ще де-
монстрират своя звезден нюх, като се въплътят в ролята на 
кастинг екип. Тяхната мисия ще бъде да открият българската 
четворка градски, секси момичета, които ще спечелят рекла-
мен договор с компанията. 

В продължение на два месеца те ще търсят из цялата страна 
дами, родени да бъдат звезди. Дръзките и амбициозни съвре-
менни българки, които искат да се докажат, мечтаят за слава и 
искат да се видят на екран, могат да качват свои снимки на сайта 
на „Мисия Беллисима” - www.misiabellissima.bg. По-смелите вече 
имаха възможност лично да демонстрират звездната си натура 
по време на кастинги в най-големите български градове: София 
Пловдив и Бургас. Във Варна кастингът ще се състои на 12 и 13 
юни, в Mall Varna. Там на специален щанд желаещите ще бъдат 

Стани звезда в „Мисия Беллисима” 

Звездното жури на „Мисия Беллисима” ще търси таланти в ця-
лата страна

снимани от моден фотограф, а снимките им ще бъдат качени на 
сайта на проекта. 

След края на кастингите звездното жури ще избере побе-
дителките. До финала ще бъдат допуснати 10 от участничките, 
като едното място е за фаворитката на посетителите, гласували 
на www.misiabellissima.bg. 

По традиция Регионалният съюз на 
хлебопроизводителите и сладкарите - 

София отпразнува Спасовден с тържествена 
литургия в катедралата Света Неделя.

Хлябове, сладкиши и сп. 
“Кафе пауза...” бяха осветени 
за здраве и берекет.
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Тортата Линцер се прави от ронливо тесто с високо съдър-
жание на бадеми, плънката е от мармалад, а най-горе има ре-
шетка от тесто. Днес в Австрия се използва Ribiselgelee (желе 
от червено френско грозде). Линцерът се намазва с желето още 
преди да бъде изпечен, за това прилича повече на кекс, откол-
кото на торта (за тортите е обичайно да се довършват след като 
са изпечени). Торти, подобни на Линцера по външен вид и със-
тавки, са съществували още по време на Римската империя. Ня-
кои твърдят, че един виенски сладкар, който носел името Лин-
цер е открил тази торта. Това твърдение най-вероятно се дължи 
на Адолф Полгар, който, в една от статиите си  “Градове, които 
никога не достигнах”, го “сложил” в устата на “неговия уважаван 
приятел” Якоб Франк. Тъй като обаче няма исторически доказа-
телства за съществуването нито на приятеля на Полгар, нито на 
въпросния сладкар, а е прието, че имената на ястията произли-
зат от различни географски области, е доста вероятно името на 
тортата Линцер да идва от град Линц. 

Най-старата запазена рецепта е от 17 век. Това е и най-стара-
та рецепта за торта в целия свят. Четири рецепти с името “Линц” 
са записани в готварската книга на графиня Анна Маргарита 
Саграмоса (Верона) през 1653 г. Тази книга със заглавие “ Книга 
с всякакви саморъчно направени неща са събрани и описани 
с голямо старание от госпожа Анна Маргарита Саграмосин, по 
рождение графиня Парадайзерин” се е съхранила в архива на 

Посещението ни в Австрия, ме убеди какво означава традицията и стремежът на нацията да я запази, какво означа-
ва името на даден продукт и колко много може да се печели от него. Това се отнася както за прочутата в цял свят тор-
та “Сахер”, така и за “Линцер” тортата, от които, аз лично трябва да си призная, изобщо не съм очарована. Името на 
тези торти се е превърнал в печеливш бизнес и атракция за всички, които посещават Австрия. Предлагат се в луксозни 
опаковки и не струват никак евтино, макар че и двете торти са доста “обикновени”, но с история. 

Торта “Линцер”

Продукти: 150 г масло, 250 г браш-
но, 150 г пудра захар, 100 г печени баде-
ми, 1 яйце, аромати – ванилия, лимон, 
канела, смлян карамфил, 10 г бакпул-
вер, 300 г конфитюр.

Начин на приготвяне: Маслото и 
захарта се смесват, добавя се пресято-
то брашно, заедно с бакпулвера, яйце-
то, ароматите и ядките. Замесва се тес-
то, което се оставя за известно време 
в хладилника. След това три четвърти 
от тестото се разточват на лист с дебе-
лина около 1,5 см (за тава с диаметър 
22 см), отгоре се покрива с конфитюра. 
От останалото тесто се изрязват ленти, 
които се нареждат като решетка върху 
конфитюра. Намазва се с яйце и се по-
ръсва с бадеми. Пече се за 40-45 мину-
ти при 190°С. 

абатството Адмонд като Кодекс 35/31 и през 2005 г. е открита от 
Валтрауд Фаиснер, ръководител на австрийската библиотека на 
музеите. Преди това за най-стара се е смятала рецепта от 1696 г. 
от Виенската градска библиотека.

Често за откривател на тортата Линцер е посочван Йо-
хан Конрад Фогел (1796-1883). През 1882 г. той се преселва от 
френската област Вайенцел в Линц, където се жени за вдовица 
на местен сладкар. Заслугата му не е в това, че е измислил торта-
та, а в това, че я е популяризирал чрез масова продукция.  

Още през 1856 г. тортата стига до Америка. Франц Холцхю-
бер, който работи като поет, композитор, художник и диригент, 
изпада във финансова нужда и си спомня за старите си слад-
карски корени. Така той въвежда тортата Линцер в Милуоки, 
Уисконсин.  

Тортата е класически сладкиш в Австрия, Унгария, Швейца-
рия, Германия, а така също е част от традициите на областта Ти-
рол. Популярна е също и в Северна Америка като малки тортич-
ки или бисквитки. Рецептата на Линцер издържа проверката на 
времето, защото съдържа класически продукти - бадеми, захар, 
масло, брашно и яйчни жълтъци. Днес се предлагат варианти, 
например бадемите се заместват с лешници, конфитюрът от 
черно френско грозде се замества с малинов, кайсиев или от 
червени боровинки. Отгоре популярният сладкиш обикновено 
се украсява с филирани бадеми. 

Оригинална “Линцер” торта
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Сладкарницата “Jindark” има дълга традиция
През 1929 г. комерциалрат (титла в Австрия, давана на хора 

с дългогодишен трудов опит, допринесли в развитието на про-
фесиите си) Лео Жиндрак I, открива първата сладкарница на ул. 
“Херенщрасе” 22, с две продавачки и трима калфи. По-късно 
през 1971 г. Лео Жиндрак II, поема бизнеса и възстановява двете 
кафенета. Две години по-късно отваря и ресторант.

Специалитетът на сладкарницата не е само деликатес, а и 
празник за окото и привлича все повече клиенти, което води 
до разширяване на сградата на улица“Херенщрасе” през 1982 
г. През 1986 г. комерциалрат Лео Жиндрак II почива. След смър-
тта му майката и синът Лео Жиндрак III поемат бизнеса, който от 
1997 г. се ръководи само от сина, получил магистърска степен 
по сладкарство само на 21 години и така става един от най-мла-
дите австрийски сладкари. Днес фирмата има 70 служителя, 10 
от които са чираци. 

Името Жиндрак е тясно свързано с тортата “Линцер”. Фир-
мата пече повече от 80 000 торти годишно, които се пакетират 
атрактивно, изнасят се в чужбина и се използват като подаръ-
ци и сувенири от различни фирми. От януари 1998 г. фирмата е 
първата австрийска сладкарница, която е придобива стандарта 
на качество ISO 9002.

Сладкарница “Wrann”
Първото поколение започва от Филип Вранн, когато през 

1870 г. се жени за дъщерята на собственика на свещоливница и 
работилница за меденки на ул. “Хофгасе” 6. По това време све-
щите все още се правили на ръка, което означава, че фитилът е 
бил навиван на големи цилиндри, после го размотавали във во-
съчна баня, махали восъка, остново го навивали и така отново и 
отново, докато се постигнело желаната дебелина на свещта. 

Девизът на Филип Вранн бил, че “всичко, което даде коше-
ръ, трябва се обработва”, и така пренесъл своя интерес върху 
меденките, които били приготвяни по стара рецепта. По-късно 
второто поколение в лицето Леополд Вранн, юрист и секретар 
на ерцхерцог Максимилиян, поема бизнеса от баща си, но рабо-
ти там само между другото до началото на войната. Ерик Вранн, 
третото поколение, поема производството още на младини и 
развива фабриката за меденки През 1924 г. открива филиал в 
собствената си къща на ул. “Херенщрасе” 46. През 1930 г. се поя-
вява възможност да отвори още един филиал на ул.“Ландщрасе” 
70. По време на войната прави икономичен вариант на меден-
ките с по-евтини продукти, но не закрива бизнеса си. След края 
на войната помещенията на ул. “Хофгасе” 6 са разрушени от 
бомби, а тези на ул. “Херенщрасе” разграбени... Но той продъл-
жава. Ерик Вранн трябва, както много други, да започне от нула-
та. Продава къщата на ул. “Херенщрасе”46, но остава наемател 
и с печалбата от продажбата построява наново сградата на ул. 
“Хоф гасе” 6. До 1978 г. предишното пространство било достатъч-
но, но след това синът, Ерик Вранн, се решава да премести про-
дукцията от стария град. На ул. “Петзолщрасе” 1 издига сграда с 
площ около 1000 кв.м., която отговаря на най-новите хигиенни 
стандарти и осигурява много повече място със своите 3 етажа. 
След дълги преговори през май 2007 г. майсторът-сладкар Лео 
Жиндрак поема “Wrann” и Ерик Вранн заслужено се пенсионира. 
По този начин бъдещето на двете сладкарници е осигурено, а 
двете марки са запазени и продължават да произвеждат ориги-
налната торта “Линцер”. 

Поколения правят оригиналната торта 
“Линцер” на една и съща улица в Линц
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ПРОДАВА СЕ ЧИСТО НОВ ШОК ФРИЗЕР, модел "Мистрал" на холандската фирма КОМА (www.koma.com). Съчетание на 
ултрамодерна технология за възможно най-бързо охлаждане/замразяване и енергоспестяваща система. Лесен за почистване 
и изцяло съобразен с всички HACCP изисквания. Различни режими на програмиране в зависимост от нуждите. Подходящ за 
всякакви продукти. Може да се използва от полу-индустриални хлебоприозводители, хотели, ресторанти и кетеринг фирми. 
Техническа информация: Вместимост: две колички (50x60x160cm), температурен режим: -35°С/+15°С, захранване: 415V-3 фазен-
50Hz. Необходимо пространство за вграждане: височина 2400 мм, ширина 1660 мм, дълбочина 1360 мм. Цена 23 000 EURO.

За повече информация: 0888 800 655

Специализирана литература

Специализирана литература

• СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС (организиране и функциони-
ране на сладкарската работилница) – формат А4, 446 стр. -  цена 44.70 
лв. с ДДС

• СЛАДКАРСТВО – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ШОКОЛАДЪТ – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕ – формат А5 – 

цена 9 лв. с ДДС
• РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗ-

ДЕЛИЯ (суровини, рецептури, технологии) – формат А5, 256 стр. – 
цена 18 лв. с ДДС

• КЕТЕРИНГЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (планиране и 
организиране, оборудване и инструменти, меню, изграждане на ими-
дж, ценообразуване и др.) – формат А4, 248 стр., цена 23,90 лв. с ДДС.

• КУЛИНАРЕН РЕЧНИК НА 6 ЕЗИКА – български, немски, френски, 
английски, италиански, испански – формат А5, 288 стр., цена 23 лв. с 
ДДС.

• НАРЪЧНИК ЗА СЛАДОЛЕДОПРОИЗВОДСТВО структура на сла-
доледа, суровини, технологични процеси, рецепти - 116 стр. – формат 
11/16, цена 16,80 лв. с ДДС.

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЦЕСИТЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА 
ХРАНЕНЕ, формат А5, 118 стр., цена 
15 лв. с ДДС.

МОИТЕ ТАЙНИ ЗА МАКАРОН 
луксозно издание с твърди ко-
рици (на френски език) - 80 стр. 
с изпитани рецепти за френски 
макарон от Стефан Гласиер – 
формат 20/23, цена 50 лв. с ДДС.

PAZZI PER CIOCCOLATO – лук-
созно издание с твърди корици (на 
италиански език) - 112 стр. с изпи-
тани рецепти за напитки с шоколад, 
торти, дребни сладки, десерти, бон-
бони – 45 лв. с ДДС

М
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АВСТРИЙСКИ СЛАДКИШИ 
луксозно издание с твърди корици 
(на немски език) - 144 стр. с изпи-
тани рецепти – формат 17/24, цена 
50 лв. с ДДС.

ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 
И САНДВИЧИ 
луксозно издание с твърди кори-
ци (на немски език) - 80 стр. с из-
питани рецепти – формат 17/24, 
цена 50 лв. с ДДС.
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За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. 
Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

НАССР В РЕСТОРАНТА, формат А5, 
96 стр., цена 15 лв. с ДДС.
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На 11 и 12 май в централата на “Пуратос-България” в Перник  
се проведе семинар за възможностите, които предлага фирма-
та за запазване свежестта на пакетираните сладкарски изде-
лия. На семинара присъстваха лектори от Белгия - Пол Безие и 
Франк Девос. Изпълнителният директор на “Пуратос-България” 
Ростислава Павлова направи кратка презентация на фирмата. В 
останалата част на програмата се включиха и Мартин Павлов, 
маркетинг мениджър, който направи анализ на потребител-
ското търсене на трайни сладкарски изделия, както и Катя Ха-
рискова, мениджър иновации във фирмата. 

За потребителите свежестта остава критерий №1 при опре-
деляне качеството на сладкарските продукти. Подобряването 
на кекса или пандишпана е двойно предизвикателство. От една 
страна увеличаване на първоначалната свежест, и от друга – за-
пазването на тази свежест във времето. Продуктът, който Пу-
ратос предлага за решаването на този проблем, е АКТИ-ФРЕШ, 
даващ няколко предимства на производителите – подобрено 
качество (повече и по-дълготрайна свежест), контрол на се-
бестойността (възможност за влагане на по-малко яйца), въз-
можност за съдаване на по-здравословни рецепти (с пони-
жено съдържание на мазнини).

За да помогнат на индустрилните производители да посрещ-
нат тези предизвикателства,  да задоволят нуждите на консума-
торите и да постигнат постоянно качество, Пуратос представи 
пред участниците в семинара и концентрирани влажни кексове 
- ванилов и шоколадов, белгийски шоколадов и здравословен 
пълнозърнест. Важното при тези концентрати е, че АКТИ-ФРЕШ 
е включен в техния състав!

Към решенията за свежест на трайните сладкарски изделия 
трябва да се прибавят и емулгаторите от серията “ПОЛИГЕЛ” - 
стабилизирана паста моноглицериди с приложение при произ-
водството на кексове, блатове, пандишпан и др. Емулгаторите 
имат важни функции като:

- пенообразуващи свойства - моноглицеридите в алфа 
фаза позволяват интегрирането на въздух (аериране на тесто-
то), оттам намаляване плътността на тестото, повишаване на 
обема, фина и хомогенна структура на изделието;

- влияние върху нишестето – забавят свързването на ве-
ригите, забавят ретроградацията, удължават свежестта на про-
дукта.

Присъстващите имаха възможност да се убедят в качествата 
на предлаганите суровини като опитаха вече готови продукти 
без и с АКТИ-ФРЕШ и разликата бе осезателна. 

Друга част от суровините, които удължават трайността 
на изделията, са консерваните. Бяха представени два проду-
кта: 

- “Арома кейк +” (удължава микробиологичния срок на 
годност на сладкарски изделия). 

- “Арома бейк” (удължава микробиологичния срок на год-
ност на изделия с мая).

Предимствата на тези консерванти са, че не съдържат вода, 
съдържат сорбитол (влагозадържащ агент), наличен в две вер-
сии за изделия с и без мая, гарантират 180 дни трайност на из-
делията и са с 20% по-ниска цена в сравнение с други конку-
рентни продукти. Налични са и в “propylene glycol free” версия.

В следващия брой на сп. “Кафе пауза...” ще ви представим и 
други интересни и полезни материали, свързани със запазване 
свежестта на сладкарските изделия.

Решения за пакетирани 
сладкарски изделия
• От разбирането на потребителите към успешния бизнес за нашите клиенти
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В бъдещето с традиции и иновации – това е 
философията на “Heindl”

През 1953 г. във Виена е поставено началото на семейното 
сладкарско предприятие “Heindl”. Майсторът Уолтър Хейндл 
старши заедно със съпругата си Мария започва производство 
шоколадови бонбони с ликьор и сладкарски изделия. Неговите 
собствени творения са известни днес като класически виенски 
сладкарски изделия. През 1967 г. като резултат на благополуч-
ното развитие фирмата, тя разширява своето производство. 
След 20 години бизнесът се поема от техния син Уолтър в тяс-
но сътрудничество с майстора сладкар Андреас. Те увеличават 
асортимента на фирмата до 180 различни продукта и развиват 
мрежа от собствени магазини на най-оживените търговски 
улици във Виена. През 2003 г. “Heindl” отварят и два магазина в 
град Грац. Освен това се изнася продукция за всички европей-
ски държави, както и в Япония, Хонг Конг, Тайван, САЩ, Канада, 
Южна Африка, Русия и Австралия. Експортният дял днес е око-
ло 8% от общия оборот. Днес предприятието се разпростира на 
площ от 4000 м2, с три модерни производствени линии, от които 
излизат около 70 милиона бройки сладкарски изделия годиш-
но. Високият стандарт на готовите изделия намира своя завър-
шек в атрактивни опаковки.  

Първият музей на шоколада във Виена е отворен през 2001 г. 
от предприятието “Heindl”. Тук може да се проследи 3000-годиш-
ната история на шоколада на олмеките до наши дни. Специален 
филм представя отделните етапи на култивиране на какаовите 
зърна, обработката им и производството на различните видове 
шоколад.  

До Австрия и назад
С риск да се провали пътуването заради “непослушния” 

исландски вулкан с непроизносимо име, в последния момент 
небето се разведри и ние излетяхме навреме за Виена. Из-
ползвам този аналог със знаменитата фраза на Алеко 
Константинов от файлетона “До Чикаго и назад”, защото 
и ние се бяхме запътили към едно изложение и ни очакваха 
приятни изживявяния, а и част от историята на Бай Ганьо 
е тясно свързана с австрийската столица. От 23 до 27 ап-
рил сп. “Кафе пауза...” и JP Media организираха бизнес посе-
щение на виенски сладкарници, изложението OBA&OKONDA 
във Велс и “Дома на хлаба” на фирма “Backaldrin” в Астен. 
Наш гид в туристическата ни обиколка във Виена бе Сашка 
Журков, българка, която от 15 години живее там, издава 
вестник “Виена днес” (www.viennadnes.com) и е инициатор 
за създаване на Музей на Бай Ганьо във Виена. Тук искам да 
изкажа своята благодарност на Сашка за изключително 
приятелското отношение към цялата група и за това, че с 
нейна помощ за един ден успяхме да обиколим Виена надлъж 
и шир. За разлика от Бай Ганьо не остана време да посетим 
операта, но успяхме да видим едни от най-известните 
сладкарници – “Сахер”, “Демел” и “Моцарт”. В “Демел” всич-
ки посетители могат директно да видят производството 
както на известната торта “Сахер” (за притежанието на 
оригиналната рецепта “Сахер” и “Демел” водят съдебни 
дела), така и част от останалото производство на слад-
карницата, което е част от атракциите за туристите 
във Виена. По инициатива на Сашка посетихме и Музея 
на шоколада в сладкарското предприятие “Heindl”. Иначе 
почти всички бонбони, шоколадови десерти и сувенири са 
свързани с Моцарт и императрицата Сиси. А на известния 
виенски пазар “Нашмаркт” можеше да се чуе доста българ-
ска реч, когато разбираха, че сме от нашенско.
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Специализираното изложение 
ÖBA/ÖKONDA diegenuss 

Най-голямото специализирано изло-
жение в Австрия се проведе от 24 до 27 
април във Велс. Бяха представени послед-
ните новости в областта на хлебарството 
и сладкарството, сладоледа и шокола-
да – суровини, оборудване, климатични 
и вентилационни инсталации и др. Бяха 
представени и фирми, предлагащи съ-
пътстващи продукти като кафе, чай, аксе-
соари, напитки, замразени храни, снакс, 
работно облекло, опаковки и опаковъч-
ни машини, компютърен хардуер, соф-
туер, устройства за измерване и теглене, 
специа лизирана литература. 

Българската група беше поканена 
предварително от фирма “Бакалдрин” 
и на място бяхме посрещнати на щанда 
лично от собственика г-н Петер Аугендоп-
лер, който благодари на сп. “Кафе пауза...” 
за възможността да поздрави български 
производители на щанда. Част от групата 
бе и г-н Емил Василев, търговски директор 
на “Backaldrin-България”. 

Heinz Hofmann 
Федералното сдружение 
на майсторите хлебари 
“Изложението е място за среща и обмен 

на информация на производителите от цялата 
страна и от чужбина. Посетителите могат да на-
мерят много нови идеи и по-интересен поглед 
към настоящото развитие на индустрията. В 

лични разговори с изложителите и експертите от индустрията  
се решават практически проблеми, могат да бъдат обсъдени и 
споделени най-добрите възможни решения за индивидуалните 
потребности на всеки производител. В дните на изложението  
се проведе и 15-то издание на Международния конкурс за хле-
бари, на който участници от цяла Европа ще имат възможност 
да покажат своя професионализъм. На щанда на Федералното 
сдружение предлагаме информация за нашите текущи дей-
ности и директни консултации за специфични проблеми.” 

Dr. Paulus Stuller
Федерално сдружение 
на майсторите сладкари  
“В най-голямото търговско изложение в Ав-

стрия в този бранш, всички сладкари могат да 
намерят най-новите технологични разработки, 
иновативни маркетинг идеи и най-новите тен-
денции в търговията на дребно. С тази ценна 

информация всеки производител може да подобри конкурен-
тоспособността на своята сладкарница и по този начин да за-
пази и увеличи своя дял на пазара. За потребителите концепци-
ята “Удоволствие-Шоколад” е винаги актуална и търсят нови и 
различни комбинации от вкусове. За четвърти път Федералното 
сдружение на сладкарите организира състезание за шоколадо-
ви бонбони, тази година под мотото “Сладко удоволствие”. А в 
категорията “Шоколадова скулптура” участниците имаха въз-
можност да покажат своята фантазия, творчески умения и сръч-
ност”. 
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Изложение, за всеки, който 
има интерес към професията  

инж. Цецко Григоров
главен експерт, ЦКС

“По време на посещението на специали-
зираното изложение имахме въз можност 
да се запознаем с най-съв ре менните тех-
ники, технологии и обо рудване за произ-
водство на хляб, хлебни, сладкарски и шоколадови изделия. Ос-
вен организираното посещение на щанда на фирма “Backaldrin”, 
всеки имаше възможност да проведе срещи с представетели 
на водещи фирми, производители на съвременно оборудва-
не за производство на хляб, хлебни сладкарски и шоколадови 
изделия и да присъства на демонстрации на най-новите маши-
ни, съоръжения и продукти, както и да направи  запитване за 
конкретни оферти за някои от тях. Прави впечатление, че все 
повече се предлагат суровини за биохляб, което означава, че 
има нарастващ интерес и от страна на потребителите, интере-
сен пример бе биохлябът с див чесън.”  

Преди да се върнем в Линц, където нощувахме, се разходихме и 
във Велс, едно приято и спокойно градче, с много, много цветя. 
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Полезно посещение на “Дома на хляба” в 
Астен

По програма последният ден от посещението ни в Австрия 
бе посветен на фирма “Backaldrin”. Бяхме любезно посрещнати 
от инж. Волфганг Майер, връзки с обществеността. Специално 
за посещението на българската група пред сградата бе издиг-
нат и нашия трибагреник. В “Дома на хляба” е отделено особено 
място и внимание на историята на хляба и неговите вариации 
от цял свят. Експонати, инструменти, снимки, книги – всички те 
са на особена почит във фирмата. Едно от най-цените места е 
“Библиотеката”, която съхранява специализирани книги от цял 
свят, между които и “Книгата на пекаря от Падуа” от 1467 г., за-
купена от г-н Петер Аугендоплер на 10 септември 2001 г. в Ню 
Йорк, ден преди атентата на кулите, в близост до които се е на-
мирал офисът на търговеца. 

Домът на хляба разполага с няколко работилници за обуче-
ние, оборудвани с различна техника, с няколко лаборатории, в 
които непрекъснато се правят анализи и разработки, както и с 
модерна база за производство на предлаганите от Backaldrin 
продукти под изключителен строг контрол на качеството на из-
ходните суровини.

Едно от най-важните места е демострационната зала, която 
целогодишно посреща производители от цял свят. Майсторите 
представиха пред българската група рецептите за производ-
ство на известния Корншпиц, Библейски хляб и др., като в също-
то време обърнаха внимание и на грешките, които се допускат. 
Интерес предизвика “Sacher Mix”, който освен за известната тор-
та, може да се използва като основа за производство на много 
видове торти и кексове, както и миксът за производство на Лин-
цер торта. Майсторите бяха впечатлени от интереса на нашата 
група, която непрекъснато задаваше въпроси и се включваше 
активно в производствения процес. На раздяла всички се раз-
писахме в книгата за гости на Backaldrin, като благодарихме за 
оказаното гостоприемство.

Вечерта преди заминаването ни посетихме и стария квар-
тал Гринцинг, като наш гид отново бе Сашка, и се почерпихме 
в кръчмата, която е посещавал Моцарт. Благодарим и за пода-
ръците, които Сашка бе подготвила за всички от групата, сред 
които книгата на Магдалена Гигова “Звънчето на джебчийката”, 
която е била презентирана преди това на специална сбирка с 
наши сънародници. Надявам се, че нашите контакти ще продъл-
жат и за в бъдеще. Смятам, че всички останахме с много добри 
впечатления от цялото пътуване, както професионални, така и 
емоционални.  
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