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Хлебопроизводителят може да вземе мерки за увеличаване 
на свежестта на хляба чрез използване на индиректния метод 
на приготвяне или чрез добавяне на кисели млечни продукти, 
различни видове тъмни брашна (те съдържат по-голямо коли-
чество фибри и цели зърна, подобряват способността за набух-
ване на тестото) или на подобрители, съдържащи водоабсорби-
ращи субстанции.

 Новият иновативен продукт Top Fresh Stabil - Softer съдържа 
редица предотвратяващи стареенето вещества :

- увеличаващи абсорбцията на вода при приготвянето на 
тесто (пре-желатинирано нишесте, брашно от гуарова гума)

- увеличаващи съдържанието на разтворими съставки в 
брашното (ензимни комплекси от типа на Power Fresh Bread на 
фирмата Даниско ензими)

- образуващи сложни съединения с нишестето (растителна 
суха мазнина и емулгатори от типа на моно- и диглицериди).

Уникалната комбинация на веществата в Top Fresh Stabil- 
Softer, увеличаващи водната абсорбция по време на приготвя-
не на тестото, посредством хидроколоиди, ензимни комплекси, 
мазнини и емулгатори, има благоприятен ефект върху забавяне 
стареенето на хляба. 

Те спомагат за набухването на тестото чрез увеличената 
водна абсорбция (около 3%). Това увеличено количество вода 
може да се стабилизира при печенето, когато емулгаторите об-
разуват сложни съединения с амилозата в нишестето, като по 
този начин позволява на нишестето да увеличи разтворимостта 
си във вода.

Ензимни комплекси от типа на Power Fresh Bread удължават 
трайността на хляба главно чрез модифициране на нишестето 
по време на печене. Модификацията на нишестето забавя рет-
роградацията им и по този начин се запазва мекотата на хляба 
за по-дълго време, отколкото когато не са добавени ензими. 
Нишестето, обаче не е единствения компонент, действащ при 
остаряването на хляба. Протеинът, както и пентозаните също 
имат значение за твърдостта на средината на хляба. Ксиланаза-
та от ензимния комплекс спомага за увеличение трайността на 
хляба чрез модифициране на пентозаните в брашното и по този 
начин се изменя разпределението на водата в тестото. Това поз-

волява по-голямо количество свободна вода да се абсорбира от 
нишестето и глутеновите протеини по време на печене. Част от 
глутеновите протеини и нишестето се запазват в некристална 
(аморфна) форма по-дълго време, оказвайки се неспособни да 
повлияят за твърдостта на хляба.

Допълнителна информация
Важно е да се знае разликата между веществата, предот-

вратяващи стареенето и консервантите за храни. Предотвра-
тяващите стареенето вещества се използват за забавяне нега-
тивните промени в нишестето. Консервантите се използват за 
забавяне образуването на плесени. 

При използването на предотвратяващи стареенето веще-
ства е задължително да се спазват дозировките, посочени от 
производителя. Добавеното количество на тези вещества тряб-
ва да бъде съобразено с количеството на брашното. Излишното 
количество предотвратяващи стареенето вещества може да на-
прави средината твръде влажна и гумена.

Въпреки, че веществата за запазване на свежестта, могат 
да забавят ретроградните процеси в нишестето, те не могат да 
предотвратят загубата на вещества, генериращи мирис и аро-
мат в продукта.

д-р инж. Илия Иванов

Новия иновативен продукт Top Fresh Stabil-Softer  
- гаранция за мека средина и подобрена трайност на хляба 



5

Основната суровина - брашното е с непрекьснато проме-
нящи се свойства, които често се отклоняват значително от 
нормалните. Това налага решаването на сложни задачи от хле-
бопроизводителите с оглед получаването на хляб с добро по-
требителско качество. Брашна с влошени хлебопекарни свой-
ства се получават при смилане на зърнени партиди с понижено 
качество. Измененията в качеството са в резултат на различни 
външни вьздействия, които могат да бъдат атмосферни, клима-
тични, технологични, от вредители, вредни процеси и други. 
Към брашната с влошени качествени показатели се отнасят тези 
смлени от прораснало зърно, поразени от житна дървеница, а 
така също и произведените от пшеница, която е неправилно су-
шена или сьхранявана.Тези брашна се преработват за по-дълги 
периоди, чрез прилагане на специфични технологични мерки с 
цел осигуряване на трайно и добро качество на хлебната про-
дукция. 

Брашно от зърно, поразено от житна дървеница
Пшеничното зърно се поразява от житната дървеница още 

на полето, обикновено през стадия на млечна зрелост. Хлебо-
пекарното качество на такова брашно е силно влошено. Това 
се дължи на засилената протеолитична активност, вследствие 
на внесените при убождането от житната дървеница силно ак-
тивни, специфични протеолитични ензими. От такова брашно 
трудно се отмива глутен, в малко количество, със силно влоше-
ни физични свойства. Такива брашна имат засилена α-амилазна 
активност. Замесеното тесто е с влошени физични свойства 
(меко и лепкаво), бързо се оводнява и разлива по време на фер-
ментация. Готовият хляб е с понижен обем и ниска шупливост 
на средината, разлята форма, повърхността е покрита с малки 
пукнатини. Технологичните режими и мерки, които трябва да 
се прилагат за преработването на брашно от зърно повредено 
от житна дървеница, са насочени основно към сьздаване на ус-
ловия за ограничаване атакуването на белтъчните вещества и 
намаляване активността на протеолитичните ензими с цел по-
добряване качеството на произведения хляб. В зависимост от 
възможностите и особеностите на конкретното производство 
могат да се прилагат следните мерки:

• Съставяне на смески с нормално брашно.
• Повишаване киселинността на тестото най-малко с 1°Н, с 

което се цели снижаване на температурния диапазон за инак-
тивация на протеиназите в него.

За целта се използват различни технологични добавки: ас-
корбинова киселина, оцетна киселина, добавяне на старо (ки-
село) тесто в главното при двуфазно замесване на тестото, 
използване на закваски от млечно-кисели бактерии. Аскорби-
новата киселина в условията на тестото под действието на ен-
зими се преобразува в дехидро-L-аскорбинова киселина, коя-
то има окислително, но няма витаминно действие. Останалата 
част от непреобразуваната киселина не е термоустойчива и на-
пълно се разгражда при изпичането. Аскорбиновата киселина 
въздейства основно върху белтъчно-протеиназния комплекс.
Укрепва белтъчната структура на тестото, блокира действието 
на протеолитичните ензими, вследствие на което се подобря-
ват физичните свойства на тестото, увеличават се газо- и фор-
мозадържането му.

• Увеличаване количеството на готварска сол в тестото спря-
мо предвидената в рецептурата, с което се затруднява хидроли-
зата на белтъчните вещества и нищестето (снижава се атакуе-
мостта на глутена и нишестето).

• Понижаване на температурата на тестото от нормално въз-
приетата.

• Намаляване на количеството на водата за замесване.
• Съкращаване продължителността на ферментацията и 

про веждането и при по-ниска температура.
• Изпичане при по-висока температура от нормалната през 

първия  етап от изпичането (при променлив обем на изделието).
Брашно получено от прораснало зърно

Дефектите на такова брашно засягат основно въглехи-
дратно-амилзния му комплекс. То се отличава сьс засилена 
α-амилазна активност, с повишена атакуемост на нишестето, с 
увеличено съдържание на захари и декстрини. Газообразува-
щата и захарообразуващата способност на такова брашно са 
по-големи. Протеолитичната активност също е увеличена, ата-
куемостта на белтъчните вещества нараства, вследствие на кое-
то отмития глутен е в намалено количество и със слаби физични 
свойства. Освен с повишена активност брашното от прорасна-
ло зърно се характеризира и с повишено съдържание на водо-
разтворими вещества. Готовият хляб е с тъмна кора, с лепкава 
и нееластична средина, с неравномерна шупливост, разлята 
форма и по-нисък обем. Технологичните мерки, които трябва да 
се вземат при преработка на такива брашна имат за цел нама-
ляване активността на α-амилазата и протеолитичните ензими, 
и ограничаване атакуемостта на нишестето и белтъчните веще-
ства. Това обуславя прилагането на същите технологични режи-
ми и мерки както при преработването на брашна получени от 
зърно увредено от житна дървеница.

Самозагрято брашно и брашно, получено от 
прегрято при сушенето зърно

Тези брашна се характеризират с повишено количество на 
отмивания глутен. Свойствата на глутена са значително проме-
нени – ниско водопоглъщане, неспособност да образува обща 
хомогенна маса, много малка еластичност и разтегливост. Тези 
промени се дължат на частичната температурна денатурация на 
белтъчните вещества от прегряването на брашното или зърно-
то. Протеиназата е почти напълно инактивирана, а активността 
на амилазите се променя минимално. Готовият хляб е сбит, с ма-
лък обем, плътна средина и бледа кора. Целта на прилаганите 
технологични режими се свежда до повишаване на ензимната 
активност на брашната - прилагане на закваски, внасяне на ен-
зими, удължаване продължителността на съзряване и оконча-
телна ферментация.

инж. Ружа Панева

Хлебопекарни свойства на брашна 
с  влошени качествени показатели
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Към 20 май Пловдивската стокова борса информира, че 
прог нозните очаквания за пшенична реколта 2011 г. е около 3,9 
млн. тона. Месец преди жътвата играчите на зърнения пазар се 
настройват на ценова вълна. Количеството е съизмеримо с ре-
колта 2009 г. (3,977 млн. тона) и реколта 2010 г. (3,995 млн. тона), 
т. е. количества, които показват излишък над вътрешния баланс 
в размер на около 2 млн. тона. Докато през миналата година ло-
шите климатични условия „изведоха” от зърнения пазар на Чер-
номорския регион Русия, Украйна и Казакстан и те реализираха 
износ в размер на около 12,5 млн. тона, то очакванията за тазго-
дишния износ от посочените страни е за около 26 млн. тона. Тур-
ция информира, че за 2011 г. няма намерение да внася пшеница, 
защото вътрешното потребление в обем около 19 млн. тона ще 
бъде подсигурено с местно производство. Тези обстоятелства 
поставят сериозно въпроса за стартовата цена на тазгодишната 
реколта в страната. Към момента на борсовия пазар активност 
проявяват само купувачите, които заформят първоначални ко-
тировки за пшеницата в ценови диапазон 310-315-320 лв./т без 
ДДС. Брокерите обаче коментират, че има основания тези пър-
воначални котировки да претърпят низходящо развитие, още 
повече, че през миналата година стартовата цена при пшеница-
та бе на ниво 210 лв./т без ДДС и чак след стартиране на серио-
зен износ след м. септември цените „хвръкнаха” двукратно. 

Царевицата се търси при нива 310-325 лв./т без ДДС. Въпре-
ки че през седмицата на борсата в Чикаго се извършиха сериоз-
ни спекулативни покупки на пшеница и цената от 270 щ.дол./т 
на 16.05.2011 г. достигна връх от 305 щат.дол./т на 19.05.2011 г. 
(увеличение с 11 %) то прогнозите са за цени под 300 щ.дол./т в 
по-дългосрочен план. 

Цените на предлаганите основни хранителни стоки са с ус-
тойчиви котировки. Брашното тип 500 затвърждава достигната-
та по-ниска цена от 633 лв./т, а тип 700 – 608 лв./т без ДДС. Преди 
12 месеца тези котировки са били съответно – за тип 500 – 371 
лв./т, а за тип 700 – 354 лв./т без ДДС и то при количества добита 
пшеница съизмерими с очакваните през тази реколта. Бутили-
раното олио се предлага с ценови диапазон 2,40 - 2,55 лв./л без 
ДДС, като за същия период миналата година те са били 1,65 – 
1,70 лв./л без ДДС.

Цени на основни суровини 11-18 май 2011
Брашно

През наблюдавания период, средните цени на едро на 
брашно тип „500” по области се движат в диапазона от 0,85 лв./
кг (Враца) до 1,16 лв./кг (София). В голяма част от областните 
центрове се наблюдава промяна на цените на едро, като откло-
ненията са в рамките на –2% до +3,5%.

Брашното е поскъпнало, най-чувствително в Смолян (3,5%). 
Понижение на цените на едро се отчита в Пазарджик (2%), Со-
фия (1,7%) и Плевен (1,1%).

Прави впечатление, че темпът на изменение при цените на 
дребно не следва този на цените на едро. И през тази седмица 
цените на брашното в големите търговски вериги (ГТВ) остават 
без промяна спрямо предходния период и отново са в граници-
те от 1,07 лв./кг (Разград, Русе и Силистра) до 1,27 лв./кг (Благо-
евград и Кюстендил). 

За поредна седмица ГТВ във Враца са с най-голям марж меж-
ду цената на едро и цената на дребно (0,34 лв./кг ). Най-малка е 
разликата между двете цени в София (0,03 лв./кг), а в Разград 

се отчита по-ниско ниво на цената на дребно в ГТВ от това на 
цената на едро - с 0,02 лв./кг. 

Почти в цялата страна, другите търговски обекти (ДТО) за-
пазват цените на дребно на брашното и се движат в границите 
от 1,13 лв./кг (Русе) до 1,30 лв./кг (Благоевград, Враца и Кюстен-
дил). В пет области (Благоевград, Варна, Кюстендил, Перник и 
София) се регистрират отклонения, които са в диапазона от 
-1,5% до +4,1%. 

Както и при големите супермаркети, така и в останалите 
търговски обекти във Враца се отчита най-голяма разлика меж-
ду цената на едро и цената на дребно (0,45 лв./кг). Най-малко е 
отклонението между двете цени в София (0,01 лв./кг).

Средно за страната, цените в ДТО са по-високи с около 5% 
от тези в ГТО.

Яйца
През настоящата седмица Ямбол и Плевен вече не са обла-

стите на страната с най-ниска цена на едро на яйца - размер М, 
поддържана в продължение на повече от месец, и най-евтино 
яйцата се търгуват на едро във Велико Търново и Разград – 0,14 
лв./бр. Варна все още поддържа най-висока цена на едро (0,21 
лв./бр.). Поскъпване на яйцата не се наблюдава в нито една част 
на страната, за сметка на намаление на цените на борсите в де-
сет области (с 0,01 лв./бр.).

Цените на дребно на яйца - размер M, в големите търговски 
вериги (ГТВ) се движат в диапазона 0,16 - 0,28 лв./бр. Най-ниска 
цена е регистрирана в Шумен, а най-висока - отново в Разград. 
Увеличение се наблюдава в осем областни града, като най-се-
риозно е в Хасково (0,05 лв./бр.), Стара Загора (0,04 лв./бр.) и 
Силистра (0,03 лв./бр.).

Както и през предходния период цените на яйцата, размер L 
в големите супермаркети варират от 0,18 лв./бр. (Шумен) до 0,29 
лв./бр.(Разград). Поскъпване се наблюдава в Силистра (0,03 лв./
бр.), Хасково, Стара Загора, София (0,02 лв./бр.) и Добрич (0,01 
лв./бр.).

Цените на дребно на яйца - размер М, в останалите търгов-
ски обекти се движат от 0,18 лв./бр. до 0,22 лв./бр. В две от обла-
стите данните сочат нарастване – в София, с 0,02 лв./бр. и в До-
брич, 0,01 лв./бр. По-евтино (с 0,01 лв./бр.) яйцата се предлагат 
във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен.

Олио
За периода на наблюдение, средната цена на едро на рафи-

нирано слънчогледово олио за страната остава на нивото от 
предходната седмица – 2,71 лв./литър. 

 Цените на едро по области се движат в границите от 2,56 
лв./литър до 2,82 лв./литър, като най-ниски стойности са отче-
тени в Пазарджик, а най-високи - в Благоевград. 

В по-голяма част от страната се регистрира понижение на 
цената на едро, най-чувствително в Ямбол – 0,07 лв./литър. Не-
значително повишение на ценовите стойности, в рамките на 
0,01 – 0,02 лв., е отчетено в седем области. 

Средната цена на дребно на рафинираното олио в големи-
те търговски вериги (ГТВ) е без промяна спрямо предходната 
седмица – 3,12 лв./литър. По области, цените варират от 2,74 
лв./литър (Монтана) до 3,52 лв./литър (Варна). Спад в цените е 
регистриран в четири области, най-съществен в Благоевград и 
Кюстендил (3,1%). Четири са и областните центрове, където се 
наблюдава увеличение на цените, като най-чувствително е пос-
къпването в Монтана (3,8%).

Цените на дребно в магазинната мрежа на другите търговски 
обекти (ДТО) в повечето областите поддържат нивата си от пре-

Очаквания за цените от 
новата реколта
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ЦЕНИ НА 
ЕДРО

БРАШНО ЯЙЦА ОЛИО ЗАХАР

лв./кг лв./бр. лв./литър лв./кг

Благоевград 1,06 0,15 2,82 2,22

Бургас 1,01 0,16 2,75 2,16

Варна 1,04 0,21 2,81 2,20

В. Търново 0,89 0,14 2,58 2,29

Враца 0,85 0,15 2,69 2,29

Добрич 0,86 0,16 2,78 2,08

Кърджали 1,01 0,16 2,70 2,15

Ловеч 1,00 0,15 2,60 2,28

Монтана 1,01 0,16 2,75 2,18

Пазарджик 0,98 0,15 2,56 2,11

Плевен 0,89 0,15 2,70 2,01

Пловдив 0,90 0,16 2,78 2,08

Разград 1,09 0,14 2,66 2,20

Русе 1,00 0,16 2,78 2,08

Силистра 1,00 0,16 2,74 2,03

Сливен 1,03 0,16 2,73 2,16

Смолян 0,89 0,17 2,78 2,27

София 1,16 0,15 2,67 2,22

Стара Загора 0,92 0,16 2,60 2,10

Хасково 0,97 0,16 2,69 2,14

Ямбол 1,03 0,15 2,65 2,09

Средно за 
страната

0,98 0,16 2,71 2,16

Източник: ДКСБТ

дходния период на наблюдение, при ценови диапазон от 2,90 лв./
литър в Ямбол до 3,43 лв./литър във Велико Търново и Плевен.

Захар
Средно за страната, през периода, при цената на едро на 

бяла захар не се наблюдават изменения.  
Анализът на пазара на едро на захар по области сочи цено-

ви диапазон от 2,01 лв./кг (Плевен) до 2,29 лв./кг (Велико Търно-
во и Враца). Ръст в цената на едро се регистрира в единадесет 
областни центрове, като най-значително покачване спрямо 
предходната седмица е отчетено във Велико Търново – 0,05 лв./
кг или 2,2%. В същото време, бялата захар се търгува по-евтино 
в областите Благоевград (с 1,8%), Добрич (с 1%), Пловдив (с 1%), 
Смолян (с 0,9%), Хасково (с 0,5%) и Ямбол (с 0,9%).   

Тенденцията за стабилизиране на цените на дребно при тър-
говията със захар от предходния период в по-голямата част от 
страната продължава и през последната седмица. Както в голе-
мите търговски вериги (ГТВ), така и в другите търговски обекти 
(ДТО) изменение на цените е отчетено в малка част от страната. 

Цената на захарта в големите хранителни вериги варира 
от 2,17 лв./кг (Пазарджик) до 2,47 лв./кг (Варна). Незначително 
изменение (от – 0,02 лв./кг до + 0,02 лв./кг) спрямо предходния 
анализиран период се наблюдава в едва пет области, като в две 
от тях (Хасково и Шумен) захарта е поевтиняла, а в две (Кюстен-
дил и София) – е регистрирано увеличение. 

Без промяна, спрямо предходната седмица остава търгува-
нето със захар и в останалата магазинна мрежа. По области за-
харта се предлага в ценовите граници от 2,23 лв./кг (Пазарджик) 
до 2,50 лв./кг (Велико Търново, Ловеч и Плевен). 

Слънчева питка с тесто 
„Фамилия”

Слънчевата питка на Веселина Казакова спечели първата 
награда в конкурса „Кулинарни изкушения от тесто „Фамилия”. В 
три поредни броя сп. „Кулинарен Уикенд” призоваваше своите 
читатели да изпращат любими семейни рецепти на приготвени 
от тесто изделия, с които да се състезават за наградите на „Фа-
милия”. Сред стотиците писма, пълни с вкусни идеи и позитивни 
коментари за тестото за питки, пици и мекици на популярната 
марка тестени изделия журито отличи трима победители. Ве-
лесина спечели готварска печка INDESIT, а класиралите се на 
второ и трето място Цветанка Копринкова и Галина Караджова 
бяха наградени с комплект шпатули за гответе Tefal. 

А ето и рецептата победител:

Слънчева питка
Необходими продукти: 2 пакета тесто за питки, пици и 

мекици „Фамилия” (по 800 г всеки), 1/2пакетче краве масло от 
125 г, 1 жълтък, за посипване - маково семе, сусам, кашкавал.    

Начин на приготвяне:
Тестото се дели на 9 части - четири малки, четири по-големи 

и една  най-голяма за средата. По-големите топки се разточват 
на кръгове и се нареждат една върху друга в тавата, като се ма-
жат с предварително разтопеното масло. Полученият кръг се  
разрязва през средата като звезда с остър нож, като разрезите 
не стигат до края на  кръга и получените ъгълчета се отварят 
навън. По-малките топки тесто се разточват по-същия начин, 
поставят се намазани в получения кръг, разрязват се и ъгълче-
тата се обръщат навън. В средата се поставя най-голямата топка 
тесто. Оформената пита се оставя на топло да втаса, намазва се 
с жълтък, посипва се с мак, сусам и кашкавал и се запича при 
200°С до готовност.

АБОНИРАЙТЕ СЕ 
за сп. “Кафе пауза...”

2011 - само 30 лв. с ДДС
С пощенски запис или по сметка: 

BG44 RZBB 9155 1023 5194 18
BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк
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Исторически факти
Тъй като млякото може да се превърне в масло дори случай-

но, най-вероятно изобретяването на маслото датира от древни 
времена. Възможно е да се е появило за първи път в региона 
на Месопотамия между 9000 и 8000 пр.н. е. Най-ранното масло 
трябва да е било овче или козе - смята се, че говедата са оп-
итомени едва около 1000 години по-късно. Някои от древните 
начини за приготвяне на масло все още се използват в някои 
части на Африка и Близкия Изток.

Маслото със сигурност е било познато на класическите сре-
диземноморски цивилизации, но по-скоро не е било основна 
храна, особено в Древна Гърция и Древен Рим. В топлия Сре-
диземноморски климат маслото се разваляло лесно, за разлика 
от сиренето. Хората в Древна Гърция и Рим изглежда са смя-
тали, че маслото е по-подходяща храна за северните варвари, 
а те почитали и прославяли зехтина. Една от пиесите на гръц-
кия писател на комедии Анаксандрид разказва за тракийците 
с името boutyrophagoi (маслоядящите). Националната история 
на Плиний описва маслото като "най-изисканата от храните на 
варварските нации", след което продължава с описания на ме-
дицинските му свойства.

Хладният климат в Северна Европа позволява маслото да 
се съхранява за по-дълъг период без допълнителна обработ-
ка. Скандинавия има най-стара традиция в Европа за износ на 
масло, която се появява около 12 век. След падането на Рим и 
през голяма част от Средновековието, маслото се използва за 
храна в повечето страни в Европа, но има лоша репутация и се 
консумира главно от селяни. Маслото лека полека си пробива 
път и към висшата класа, особено когато в началото на 16 век 
Римокатолическата църква разрешава консумацията му по вре-
ме на Великите пости. 

В древността маслото се използва за гориво в лампите като 
заместител на олиото. Известна е Маслената кула на Катедра-
лата в Руан, построена в началото на 16 век. Тогава архиепис-
коп Жорж Д’Амбозе разрешава използването на масло вместо 
олио, което е ограничено по време на Великия пост. В почти 
цяла Северна Европа, предимно в периода 11-14 век, маслото 
се е съхранявало в бъчви, които се потапяли в торфените бла-
та, които престоявали там в продължение на няколко години. 
"Блатното масло" развивало силен вкус, благодарение на уни-
калната хладна, безвъздушна, антисептична и кисела среда на 
торфеното блато. Тази практика приключва напълно през 19 

Няколко думи за маслото
Толкова е хубаво, че се топи в устата...
И е много важно за сладкарството!

век. Бъчви с такова масло са открити при археологическа на-
ходки в Ирландия. 

Индустриализация
Подобно на Ирландия, Франция също става известна с про-

изводството на масло, особено в областите Нормандия и Бре-
тан. До 1860 г. маслото става толкова търсено във Франция, че 
император Наполеон III предлага парична награда за изобретя-
ването на един евтин заместител, който да допълва недостига 
му. Така се стига до изобретяването на маргарина от френски 
химик през 1869 г. Първият маргарин е произведен от говежда 
лой с добавено мляко за аромат и наподобява маслото. Расти-
телният маргарин се появява около 1900 г., когато се изобретя-
ват хидрогенираните масла. 

До 19-ти век, по-голяма част от маслото се произвежда ръч-
но в земеделските стопанства. Първите фабрики за масло се по-
явяват в САЩ в началото на 1860 г. В края на 1870 г. шведският 
инженер Карл Густав Патрик де Лавал изобретява центрофуга-
та, благодарение на която маслото се отделя от останалата суб-
станция. Това значително ускорява производствения процес 
и маслото се образува на повърхността на млякото. До 1900 г. 
повече от половината от маслото В САЩ се произвежда във фа-
брики, като Европа също не закъснява. 

До 1920 г. са отстранени и повечето дефекти и недостатъ-
ци при фабричното производство на маслото – неравномерен 
цвят, въздействието на някои метали и течности, киселиност и 
др. Така се стига до въвеждането на международни стандарти-
зирани норми.

Производство на масло
Млякото и сметаната са нехомогенни смеси - съдържат млеч-

ни мазнини под формата на микроскопични капчици. Тези кап-
чици са заобиколени от мембрани, съставени от фосфолипиди 
(емулгатори на мастни киселини) и протеини, които предотвра-
тяват превръщането на мазнините в млякото в еднородна маса. 
Маслото се произвежда чрез разбиване на сметаната, което 
поврежда мембраните и позволява на млечните мазнини да се 
слеят, отделяйки се от другите части на сметаната. Различните 
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методи на производство дават масла с различни консистенции, 
което се дължи най-вече на състава на млечни мазнини в край-
ния продукт. Маслото съдържа основно триглицериди, по-мал-
ко диглицериди, свободни мастни киселини,стероли и незначи-
телни количества фосфолипиди и пигменти. В крайния продукт 
различните пропорции на тези форми довеждат до различните 
консистенции в маслото – по-твърдо с много кристали и сруг 
вид с доминиращи свободни мазнини.

Почти всички процеси за производство на масло започват с 
пастьоризация на сметаната, която се загрявава до сравнител-
но високи температури - над 80°C. Преди да се разбие сметаната 
се охлажда до около 5°C и се оставя на стайна температура за 
поне осем часа. При тези условия водата в сметаната кристали-
зира. Образувалите се кристали повреждат мембраните на кап-
чиците по време на разбиването, с което ускоряват процеса на 
производство на маслото.

Разбиването води до образуване на малки зрънца масло, 
плуващи в частта от сметаната, която е на водна основа. Тази 
водниста течност се нарича мътеница. Суроватката се изцежда, 
като понякога остатъците от нея се премахват чрез изплаква-
не на зрънцата масло с вода. След това зрънцата се обработват, 
притискат се и се омесват заедно. Когато маслото се приготвя 
ръчно, това се прави в дървени калъпи, които служат и за при-
даване на форма. Тази обработка свързва зрънцата масло до 
твърда маса и изкарва водата от вътрешните кухини като малки 
капчици на повърхността.

При промишленото произведено маслото се състои от око-
ло 80% млечни мазнини и 15% вода. Традиционно произвеж-
даното масло може да съдържа само 65% мазнина и 30% вода. 
Млечната мазнина се състои от много на брой мастни киселини 
със средноголеми, наситени въглеводородни вериги. Тя е триг-
лицерид, естер, получен от глицерол и три мастно-киселинни 
групи. Маслото гранясва, когато протичат нежелани окислител-
ни процеси. Плътността на маслото е 0,911 г/см, почти същата 
като на леда.

В млечната мазнина могат да съществуват повече от 400 
различни мастни киселини, но само 12 от тях са в достатъчно 
количество и могат да се определят в процентно отношение. 
Някои от тях могат да се открият в минимални количества и за-
висят от храната на кравите, от сезона и т.н.

Здравословни аспекти
През 20-ти век консумацията на масло в западните страни 

намалява, поради нарастващата популярност на маргарина, 
който е по-евтин и се оценява и като по-здравословен. 

Според данни на USDA (Американската агенция по храните и 
лекарствата) една супена лъжица масло (14 г) съдържа 100 ккал – 
11 г мазнини, от които 7 г са ненаситени и 0.46 г холестерол.

Маслото се състои предимно от наситени мазнини и е зна-
чителен източник на холестерол. Поради това се  определя като 
причина за някои здравословни проблеми, особено сърдечни 

заболявания. Маргаринът се препоръчва като заместител, тъй 
като има по-високо съдържание на ненаситени мазнини и съ-
държа малко или никакъв холестерол. През последните години 
обаче е доказано, че транс-мазнините, съдържащи се в частич-
но хидрогенираните масла използвани в маргарина, значител-
но повишават нивата на лошия холестерол.

Много диетолози, поддръжници на употребата на орга-
нично масло, посочват хранителната му стойност, защото то е 
богато на къси и средни вериги мастни киселини, които могат 
да имат положителен ефект върху здравето и да предпазват от 
някои заболявания. Маслото съдържа само следи от лактоза, 
така че умерената консумация на масло не е проблем за хората 
с непоносимост към лактозата. Хората с алергии към млякото е 
необходимо да избягват масло, което съдържа достатъчно ко-
личество алергени, образуващи се от млечните протеини. 

Приложение в производстово на хлебни и сладкарски 
изделия и кулинарията

Това, че маслото не се смесва с водата се знае от всички, но, 
че точно тази характеристика се експлоатира от сладкари и гот-
вачи. Може би сте се чудили защо тестото не пуши във фурната? 
Именно поради невъзможността водата в тестото да се смеси с 
маслото тя се изпарява свободно. 

Законодателство
Според Наредбата за специфичните изисквания към маз-

нините за мазане (приета с Постановление № 34/28.02.2005 г., в 
сила от 16.09.2005 г., обн. ДВ. бр.22 от 15.03.2005 г.) са определе-
ни следните търговски наименования на мазнините:

• Масло - продукт със съдържание на млечна мазнина не по-
малко от 80 %, но по-малко от 90 %, с максимално съдържание 
на вода 16 % и максимално съдържание на сухия безмаслен ос-
татък от млечен произход 2 %. 

• 3/4 масло - продукт със съдържание на млечна мазнина не 
по-малко от 60 %, но не повече от 62 % 

• 1/2 масло - продукт със съдържание на млечна мазнина не 
по-малко от 39 %, но не повече от 41 %. 

• X % млечна паста за намазване - продукт със следното съ-
държание на млечна мазнина:

- по-малко от 39 %;
- повече от 41 %, но по-малко от 60 %;
- повече от 62 %, но по-малко от 80 %.
В наредбата са посочени характеристиките на различните 

видове маргарини и други мазнини.
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Поканих Руми да гостува в списанието и да разкаже за себе 
си, защото аз лично, съм впечатлена какво могат да сътворят 
жени като нея – добри в професията си, майки и съпруги или 
работещи студенти. За тях времето е оскъдно, но успяват да 
намерят време за сладкарството и кулинарията, че на всичкото 
отгоре и да представят своите творения по впечатляващ начин 
пред фотообектива. Оказва се, че не е достатъчно да си добър 
професионалист откъм техника, ако нямаш въображение и усет 
към красивото. 

На страниците на списанието вече са гостували Людмила 
Слокоски и Ирина Купенска. Сега Румяна Босева ни представя 
себе си и част от своите сладости. 

За мен
Едно от нещата, които най-точно пасват на характера ми 

е  любовта към предизвикателствата. Винаги съм подхождала 
с идеята, че постиженията се дължат на целенасочени усилия 
в определена област и такива понятия като късмет и талант 
са изключително абстрактни.

Като повечето съвремени жени, имам доста забързан гра-
фик, но това по-скоро ми действа като стимул да се занима-
вам с различни неща, които са в страни от професията ми. 
Едно от тях е фотографията, в която се влюбих преди няколко 
години. Стремежът към красивото и интересното в някакъв 
момент ме отведе до необятното поле на сладкарството. 
Познанията ми са много минималистични, а уменията далеч 

от професионалните, 
но удоволствието от 
правенето на торти е 
движещата сила, която 
ме кара да чета и да се 
интересувам все повече 
от тази тема. 

Какво е празник без 
торта?!

Красиви, небрежни, 
със захарна декорация, 
с бита сметана, маслен 
крем или с шоколад, все-
ки избира сам, но е факт, че през последните години все пове-
че дами приемат предизвикателството да си ги приготвят сами 
в домашни условия. Аз съм една от тях. Моите торти  далеч не 
претендират за детайлната прецизност на майстор сладкарите, 
но за сметка на това са източник на голямо забавление. Удовлет-
ворението да измислиш сюжет , да го пресъздадеш от  захар и 
да видиш емоцията в очите на другите е невероятно. 

Това, което ми се иска да споделя е не толкова конкретна 
рецепта,  а по скоро начина по който се създава една празнична 
торта в домашни условия.

Идеята
Тя е магическата сила, която може да придаде живот на един 

сладкиш. Удобството на това да си направите и украсите торта 
сами в къщи е именно в това, че може да съобразите идеята с 
конкретния човек, който познавате много добре. 

Тортата „кокошкарник“ направих за рождения ден на моя 
шеф. В офиса работим основно жени и всички сме в едно общо 
помещение. Често се шегуваме, че сме заприличали на ко-
кошкарник, от където произлезе и конкретната идея. Самите 
фигурки не са никак сложни за изпълнение. С малко повече 
въображение и направо никакви художествени заложби, вся-
ка кокошка придоби индивидуалност, в която много колеги се 
разпознаха.

Тортата  процесор беше измислена за рождения ден на съп-
руга ми, който е компютърен специалист. За прототип послу-
жи една от много интегрални схеми, с които са пълни част от 

“Непрофесионален” поглед 
към сладкарството
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чекмеджетата в къщи. Самите 
елементи изискват по-скоро тър-
пение, от колкото каквито и да 
било умения.

 Оборудването
В днешно време има много 

и различни алтернативи. Може 
да си купите професионални 
инструменти, като в България 
има достатъчно фирми и магази-
ни, които предлагат сладкарско 
оборудване на дребно. Някои от 
чуждите интернет сайтове също 
имат доставка до тук. Аз лично 
нямам нищо специализирано. 
Основните ми приспособления 
са нож за хляб, с който разпре-
делям крема, стъргалка за лед, с 

която заглаждам захарното „покривало“ и детски комплект за 
работа с пластелин. Дървените шишчета и клечките за зъби са 
незаменим помощник при по-сложните конструкции. А в зави-
симост от конкретната идея се налага включването и на допъл-
нителни помощни средства. 

Тази торта правих съвсем наскоро, като за цветята използ-
вах капачка от бира, формичка за сладки, капачка от спрей и 
няколко различни по диаметър малки чашки.

Импровизации 
Този фактор е неизменен и изключително необходим при 

домашното творчество. Понякога се налага да промените иде-
ята в движение, защото нещо не се получава, друг път - да за-
маскирате лек гаф. Най-често се налага да импровизирате при 
тортите, които са по-сложни от конструкционна гледна точка. 
Преди време изключително много харесах идеята за торта кула 
и използвах първия възможен повод, за да я осъществя. 

Тортата трябваше да пътува от София до Своге по изпълнен 
със завои път, което предполагаше здрава конструкция. Им-
провизираното решение, което измислихме включваше тръба 
от играчка детска прахосмукачка, блокче от голям конструктор 
и няколко дървени шишчета. Къщичката върху кулата се оказа 
сериозно предизвикателство, защото трябваше да е лека и ста-
билна. Решението беше топче от домакинско алуминиево фо-
лио. Всичкото това беше облицовано със захарен фондан.

Захарно покритие и оцветители
За направата на различните фигурки и покриването на тор-

тата обикновено се използва захарна моделираща маса. Има 
консистенцията на пластелин и с нея се работи по абсолютно 
същия начин (можи би затова се радвам като малко дете, докато 
правя торти). Напоследък използвам готово захарно покритие, 
което ми пести много време и фигурките, направени от него 

съхнат сравнително бързо. Пазаруването на дребно не е про-
блем, а част от фирмите ви го доставят на посочен от вас адрес. 
Може да избирате между чужди и местни производители, които 
по нищо не отстъпват като качество.

Направата на моделираща маса в домашни условия не е 
невъзможно и първите ми опити в сладкарството беше точно 
с нея.

Без значение от вида на захарния фондан, който ще използ-
вате, тортата задължително се намазва с маслен крем. От една 
страна с него се заглаждат неравностите, а от друга пречи на 
пълнежа да разтопи покритието.

Сладкарските бои, които използвам са течни и прахообраз-
ни. Тук компромис няма. Некачествените оцветители могат да 
провалят всичките ви усилия. Попадала съм на такива, които 
влизат в реакция с моделираща маса, правят е лепкава и негод-
на за работа или при изсъхване водят до напукване и промяна в 
цветовете. За някои цветове, може да прибягвате и до естестве-
ни оцветители. Опитът ми до тук показва, че с какао се получава 
най-добрия кафяв цвят.

Блатове и кремове
Задължително условие за тортите със захарно покритие е 

блатовете да не са много сиропирани и кремът да е с по-плътна 
консистенция. Все пак, за да имате сочна торта, може да използ-
вате блатове с пореста структура и кремове, които попиват. При 
мен като основа се наложиха пандишпанените платки с пълнеж 
от сирене тип Маскарпоне и заквасена сметана. Допълнителни-
те вкусове са въпрос на личен избор - добавени плодове, ядки, 
шоколад, кафе, дори и кестени. 

Интересен ефект за детска торта може да постигнете с оцве-
тени в различни цветове блатове.

С още от творенията на Руми можете да се запознаете 
в нейния блог - http://luluto.blogspot.com



СЛ
А

Д
КА

РС
ТВ

О

CONFECTIONARY14

Леденото изкушение има дълга и вълнуваща история, в която 
се преплитат разкази за далечни места и изобретателни хора, ос-
порващи си правото да се нарекат негови откриватели. Легенда 
или истина, изкушение или средство за разхлаждане, обичан от 
малки и големи, сладоледът от векове си е извоювал заслужено 
място сред най-разпространените по света лакомства.

Днес със сигурност е установено, че охлаждането и замразя-
ването на различни сладкиши, млека и плодови сокове, е било 
обичайна практика сред древните народи, населявали Мала 
Азия. Някои изследователи в тази област цитират като пример и 
доказателство един библейски текст, в който се описва как Исак 
поднася на Аврам смес от козе мляко и сняг, изричайки думите: 
„Яж и пий – слънце напича и това ще те разхлади!” – от тук и 
презумцията, че става въпрос за храна подобна на сладоледа, 
който, докато е все още замръзнал се яде, но когато се разтопи 
може и да се пие. 

Първите сведения за разпространението на сладоледа в 
Европа се свързват с териториите на днешните Южна Испания 
и Италия, където е имало дългогодишно арабско присъствие.  
Особено подходяща почва за развитие на сладоледеното изку-
ство се оказва остров Сицилия, където на сравнително малка 
територия се намират в изобилно количество всички необхо-
дими елементи за направата на леденото изкушение, а именно 
– сняг и лед от върховете на вулкана Етна, изобилие от цитрусо-
ви и други плодове, мед и навлязлата малко по-късно захар за 
подслаждане. 

Направата на сладолед през вековете преминава през мно-
жество фази на подобрения и изменения, които бавно, но си-
гурно го превръщат от блюдо предназначено за малцина, до 
ледено изкушение за всички.

През ХVІ век Катерина де Медичи организира състезание 
между тосканските готвачи за направата на „най-причудливото 
ястие”, което бива спечелено от никому неизвестния до този мо-
мент италианец Руджери. Срамежлив и стеснителен по приро-
да, обикновен търговец на кокошки по пазарите, но вдъхновен 
готвач любител Руджери омайва журито, поднасяйки сорбето – 

предшественика на сладоледа. Скоро след тази случка, Катери-
на де Медичи се омъжва за Орлеанския дук Енрико, бъдещ крал 
на Франция и потегля за Париж, придружена от своята много-
бройна свита. Руджери, добил вече популярност на търсен гот-
вач от богатите италиански фамилии, бива буквално отвлечен и 
принуден да се присъедини към специално подбраната  група 
от майстори в кухнята. Според Катерина, Руджери бил един-
ственият италианец в състояние да унижи французите, поне що 
се отнася до готвенето. Легендата разказва, че присъствалите 
на сватбения обяд френски и чуждестранни гости останали въз-
хитени от приготвения от скромния тосканец десерт, поднесен с 
името „лед с подсладена и ароматизирана вода”. От този момент 
нататък, новата кралица на Франция, получавала непрекъснати 
предложения под формата на подаръци или пари, за да открие 
тайната на рецептата на своя готвач или поне да го преотстъпи 
временно. Катерина отхвърляла всички оферти. По този начин 
славата на някогашния продавач на кокошки се разраснала до 
такава степен, че той се превърнал в обект на тормоз и на най-
различни нападки, продиктувани от злобата и завистта на дру-
гите придворни готвачи, които колкото и да се опитвали, не ус-
пявали да разгадаят съставките на италианския леден сладкиш. 
Уморен от непрестанните интриги в кралския двор, Руджери 
изпратил писмо до Катерина с думите: “С Ваше разрешение, бих 
желал да се завърна при моите кокошки, с надеждата да бъда 
оставен най-сетне на  спокойствие, и забравяйки за мен на хо-
рата да им остане само удоволствието да се наслаждават на 
моя сладолед!” 

Поставянето на основите на истинския сладоледен бизнес 
е дело на един друг италианец – сицилианецът Франческо Про-
копио, който в далечната 1686 г. открива в Париж първата ис-
тинска сладоледаджийница -  “Cafè Procope”, която съществува 
и до днес. Прокопио единствен успява да си отвоюва правото 
на кралска концесия и патент, предоставен му лично от Кра-
ля Слънце за продажбата на така наричаните по онова време 
„замразени води” с вкус на плодове, канела, анасон и какво ли 
още не. Кафенето придобива известност в цяла Европа и бива 
посещавано не само от любителите на добрата храна, но и от 
голяма част от тогавашните мислители и интелектуалци, сред 
които Волтер, Балзак, Виктор Юго и окичилият се с зловеща сла-
ва Доктор Гилотин.

Оставяйки настрана историческата достоверност на по-
вечето легенди, свързани с появата и разпространението на 
сладоледа, остава обаче фактът, че италианските майстори в 
занята са признати по целия свят. Не случайно по витрините на 
много от изисканите сладкарници се среща надписа: “Истин-
ски италиански сладолед”. Причините за това безспорно са 
много. Италианската кухня се смята за една от  най-изтънчените 
и добри като вкус, но както добре знаем, само по-себе си, това 
признание не би било достатъчно, за да накара милиони хора 
по света да предпочитат италианския сладолед.  Важна роля 
тук играе, преди всичко, предприемаческия дух и усет към за-
пазването и доразвиването на дълговековните традиции. Не 
напразно Италия е единствената страна в света, чието произ-
водство на сладолед в по-голямата си част не е организирано 
на промишлено-индустриален принцип. Фактите сочат, че 55% 
от производството се извършва от занаятчийски работилници, 
което от една страна намалява, в известна степен количеството 
на продавания продукт, но запазва най-важното -  качеството. 

Конкуренцията между производителите на сладолед все по-
вече ще се съсредоточава именно върху качеството, а не върху 
цената. Пазарът е наситен с всякакъв вид сладолед и сладоледе-

Сладоледът!
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ни изделия, благодарение на бързо развиващите се производ-
ствени технологии и сравнително ниската цена на суровините. 

Направата на вкусен и качествен сладолед безспорно 
изиск ва фантазия и усет. По-запалените любители на леденото 
изкушение днес могат да си го приготвят сами при домашни ус-
ловия. На пазара се предлага голям избор от машини и пособия 
за това. Разбира се, при добро желание може да се справим и 
без да ползваме специално оборудване. Някога, когато хората 
не са имали фризери и хладилници, са си приготвяли лед като 
загрявали до завиране вода в подходящи съдове, които бързо 
след това пренасяли в дълбоки и студени подземия или пеще-
ри, където отделящата се пара, в контакт със студените стени 
образувала скреж и лед. 

Може да се говори и пише още много за сладоледа, но за 
завършек на днешния материал, реших да ви оставя една ре-
цепта. Опитайте се да направите сами сладолед! Нека ви води 
добрият вкус – гарантирам ви – резултатите ще са отлични. Ето 
какво ви е нужно:

Продукти за 6 порции: 6 жълтъка, 250 г захар, 500 мл мля-
ко, 500 мл сметана, 1 ч.л. джинджър на прах, 300 г ягоди, 2 с.л. пуд-
ра захар, 1 белтък, 1 ванилия. 

Начин на приготвяне: В подходящ съд разбийте до побе-
ляване жълтъците със захарта, прибавете бавно млякото, което 
предварително сте затоплили леко и сте ароматизирали с вани-
лия. По същия начин добавете и сметаната и джиндъра на прах. 
Важно е нито за момент да не спирате да бъркате. Сложете сме-
ста да заври на водна баня и продължавайте да бъркате докато 
се сгъсти. Оставете я изстине като разбърквате само от време 
на време, за да не се получи коричка на повърхността.  Изсипе-
те готовата смес в машина за сладолед и спазвайте инструкции-
те на производителя. 

Ако нямате машина, процедирайте по следния начин: Изси-
пете сместа в метален съд (тавичка с нисък борд) и поставете 
във фризера за около час. След това извадете, разчупете на по-
малки парчета и разбийте добре с пасатора. Сложете отново 
всичко във фризера. След още един час може да повторите опе-
рацията, за да получите добра кремообразна консистенция.

Почистете ягодите, нарежете на парченца, поръсете със за-
хар и разбъркайте с миксера, добавяйки белтъка, до получава-
не на гъста смес.

Сервирайте сладоледа полят с ягодовия крем.
Да ви е сладко!

От нашия кореспондент в Италия: Детелина Стоянова 

В продължение на пет дни от 
25 до 29 май в града се проведе 
второто издание на Фестивала на 
сладоледа, след големия успех на 
първото – 400 хиляди посетители 
за три дни!  

Повече от 50 павилиона за 
сладолед представиха новости в 
областта на сладоледа от най-до-
брите майстори в тази област ди-
ректно пред публиката. Във фес-
тивала участваха не само фирми от Флоренция и областта, но 
и от Торино, Милано, Сицилия, Пиза, Салерно, Венето, Арецо, 
Трентино, Фриули. Всички те се надпреварваха за приза “Най-
вкусен сладолед”.

Освен в историческия център на Флоренция, фестивалът 
се разпростря и в многобройните салони за сладолед в целия 
град, като любителите на сладоледа имаха възможност да се на-
сладят на 100% италиански вкус от обяд до полунощ.  

Бяха представени най-добрите местни суровини и използ-
вани креативни технологии, рецепти и опит с марката Мade in 
Italy.

Фестивалът предложи новости и изненади. Първата бе в 
чест на 150 години от Обединението на Италия, организира-
на от фирмата “Sammontana”, един от големите индустриални 
производители на сладолед и основен спонсор на събитието. 
Специално за фестивала бяха представени два проекта: “Gelato 
Ytalia” в сътрудничество с известен майстор, който предложи 
“лимитирано издание” от вкусове и представяне на дизайнер-
ска витрина за сладолед - първата кръгла и въртяща се вит-
рина “Tonda”. Елегантността и изтънчеността на дизайна не са 
единствените елементи, които я превръщат в истинско бижу 
Made in Italy. Витрината усигурява комфорт и ергономичност в 
ежедневната работа. Не бива да се пренебрегват и технически-
те характеристики, които гарантират постоянна температура, 
перфектно съхранение на сладоледа и всичко това съобразено 
с опазване на околната среда, благодарение на използваните 
материали и икономия на енергия. Витрината е проектирана от 
известния индустриален дизайнер Makio Hasuike и е произве-
дена от IFI S.p.A. – лидер в иновативните решения при проекти-
рането и оборудването на заведения. 

Флоренция посрещна летния 
сезон по най-сладкия начин

Тези, които обичат да експериментират с вкусове опитаха 
Temaki Ice (оризов сладолед), предложен от фирма “Vivoli” – ос-
нована през 1930 г. и сред най-добрите производители на сла-
долед във Флоренция. 

Друг начин да опитате леденото удоволствие са сладоледе-
ните коктейли, приготвени от професионални бармани. 

Не беше пропуснат никой, дори четириногите приятели. За 
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тях бе направен Ice Bau, специален студен сладкиш, който може 
да ги зарадва и в същото време да бъде безвреден. Ice Bau е ви-
сококачествен, лесносмилаем, нискокалоричен, богат на фибри 
и без глутен!!!

Сред “човешките” сладоледи можеха да се опитат вкусове 
като:

- “Леонардо” – с крем от пиноли и печени пиноли
- “Персийски” – със сметана, розова вода, шафран, шам-фъс-

тък и маскарпоне
- “Забайоне” – фин крем забайоне с вино “Torcolato di 

Maculan”
- “Сицилия” – сметана с цитрусови плодове от Сицилия
- “Катерина” – ванилов крем по стара рецепта със сметана и 

мед в чест на Катерина ди Медичи
- Тоскански вкус – с прясно овче мляко, подправено със сос 

“Chianti” 
и още много голямо разнообразие от комбинации на вку-

сове.

Аржентина, Австралия, Бразилия, Германия, Япония, Ита-
лия, Мароко, Испания, САЩ, Щвейцария и Турция – 12 отбора, 
всеки екип с 5 участника – мениджър на екипа, който е част от 
международното жури; капитан, сладкар, скулптор на ледени 
фигури и от тази година – и готвач. 60 състезатели в четири-
дневна надпревара и 1920 часа работа. 14 съдебни заседатели 
и две състезания служители. Това са цифрите за 5-тото издание 
на Световната купа по сладолед , която е част от програмата на 

Международното изложение Sigep в Римини от 21 до 24 януари 
2012 г.

Международната купа по сладолед се провежда на 2 години 
и привества професионалистите в сладоледа, сладкарството и 
висшата гастрономия от петте континента. Предлага възмож-
ност както за насърчаване на индивидуалния професионалиъм, 
така и за отваряне на нови пазари за традиционен италиански 
сладолед с марката Мade in Italy.

5-тото издание на “Coppa del Mondo della Gelateria” в цифри

Консумацията на сладолед в Италия се увеличава
Непрекъснато се увеличават салоните за сладолед, слад-

карниците и продажбите на сладолед в Италия. Това наблюда-
ват анализаторите през първите месеци на 2011 година. През 
2010 оборотът на занаятчийските фирми за сладолед достига 
2,5 млрд. евро. За периода 2009–2010 г. в областта Тоскана са 
започнали производство 40 фирми за сладолед и сладкарство, 
като в същото време са отворили врати и 30 нови места за про-
дажба на сладолед и сладкарски изделия.
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Обучения в Алма Либре 
Консултански център

И през месец май “Алма Либре Консултански център” про-
дължи с традиционните вече демонстрации за свои клиенти 
като представи нови летни десерти.

На 10 май се проведе семинар и презентация на тема: “Деко-
рации – летни десерти, кадифени глазури и захарна паста, летни 
торти и кремове, нови мусове в чаши, оригинален крем брюле, 
панакота и др.”

На 17 май в се проведе демонстрация за приготвяне на “Лет-
ни сладкиши” и “Топъл сладолед”. Не се чудете! Сладоледът е 
студен, но при консумация оставя лека топлина на небцето и 
е много лесен за приготвяне. Използва се най-често ванилов 
сладолед, към който се прибавят млечна сметана, овкусители, 
готов крем за сладкарството (съдържа пълномаслено мляко, 
сметана, захарен сироп, сух глюкозен сироп, цели яйца, млечни 
протеини, емулгатори и стабилизатори). Сместта се замразява. 
Топлият сладолед може да се поднесе във вид на торта или де-
серт в чаша, които трябва да бъдат извадени от фризера 2-3 ми-
нути преди консумацията. 
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На 20 май учениците от Софийската гимназия по хлебни и 
сладкарски и технологии представиха резултатите по проект 
“Виенското сладкарство – съчетание от изящество, финес и съ-
вършенство”, реализиран със съдействието и финансовата под-
крепа на програма “Леонардо да Винчи”.

В проектът, вече осми по програмата,  участваха 20 ученици 
от 11 и 12 клас. Практиката бе проведена от 26 март до 9 април 
във виена с партньор фирма “Karriere club”.

Проектът изпълни поставените цели и постигна много доб-
ри резултати – повишаване квалификацията на участниците 
чрез усвояване на положителния опит на австрийските специ-
алисти в областта на сладкарството, хлебарството и шоколати-
ерството. Работната програма бе насочена към осъществяване 
на практическо обучение при водещи провесионалсти, съче-
тана с посещения в едни от най-известните фирми в региона. 
Учениците участваха в уъркшоп във фирма за ръчни изработка 
на шоколадови изделия Xokolat, където се научиха да правят 
три вида бонбони. Посетиха завода, в който се произвежда све-
товно известната марка шоколади Zotte, и се запознаха със съ-
временната концепция за “fair-trade”, както и с производството 
на 40 вида шоколад. Обогатиха още повече представите си за 
шоколатиерството и с посещения  на две фабрики за шоколад 
– Heindl и Harrer, където наблюдаваха производството и просле-
диха филми за основните етапи от преработката на какаото до 
технологичния процес за приготвяне на шоколад. А с пощения-
та на едни от най-известните сладкарници – Café Demel във Ви-
ена, Frankowitch в Грац,  Furst и Schatz в Залцбулг, се запознаха с 
производството на бутикови сладкарски изделия, приготвени с 
много фантазия и артистизъм.  

Учениците проведоха практическо занятие в една от най-
старите и реномирани хлебарници във Виена – Backerei Grimm, а 

така също се запознаха с организацията  на промишленото про-
изводство в два големи хлебозавода - Der Mann и Nagelreiter.

Присъстваха на демонстрация на приготвянето на традици-
онния за Виена Apfelstrudel в Café Residenz в замъка Шьонбрун. 
За да научат повече за съвременната концепция за био-орга-
ничното производство, бе организирано посещение в мелница-
та “Rannersdorfer Biomuhlen”, където наблюдаваха всички етапи 
от преработката на зърното, приложението на компютърните 
програми за управление на процесите и използването на робо-
ти при опаковането на брашното. В дните на престоя им учени-
ците получиха представа за организацията на професионално-
то обучение, посещавайки две от най-реномираните училища 
– частното - Modul и държавното - Hans Mandl.

При завършване на обучението във Виена, всек от учени-
ците получи Сертификат за проведената практика и документ 
“Europass Mobility”.

Виенското сладкарство – през погледа 
на български ученици

бе темата на семинара, на който бяха представени проду-
ктите на Bеneo Group. Форумът бе организиран от представи-
телите на Bеneo Group за България, фирмите: Артемис ООД, 
представител за България на: Beneo-Orafti, Beneo-Remi и НОВА 
Сладост-1 ООД, представител на Beneo-Palatinit. Присъстваха 
представители на фирми от хлебарския и сладкарския бранш, 
производители на млечни продукти, безалкохолни напитки, 
специализирани медии.

Beneo-Orafti е водеща фирма в производството на инулин  и 
олигофруктоза, извлечени от корените на цикория, успешно за-
менящи мазнини и захар в крайни продукти. Клиничното изпи-
тание на същите доказва съдържание на фибри, ниска калорич-
ност, по-добро усвояване на калций, пребиотично ддействие.

Beneo-Remi е производител на оризови продукти - брашна, 
нишестета и др. с широко приложение в хранително-вкусовата 
промишленост, които подобряват вкусовите и здравословни 
качества на храните: по-добра консистенция, вкусово усещане, 
ниска калоричност, здравословен ефект. Тези продукти могат 
да се влагат и за производство на изделия без глутен. 

Beneo-Palatinit произвежда продукти от захарно цвекло, 
които се продават във повече от 70 страни в света и се влагат 
в производството на сладкарски изделия и напитки. ISOMALT е 
захарозаместител с ниска калоричност, нисък гликемичен ин-
декс и неутрален вкус. PALATINOSE е единствената изцяло ус-
воима захар, която доставя продължителна енергия, помага за 
разграждането на мазнините и има нисък гликемичен индекс.

Здравословно и функционално хранене
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Всяко приключение има своята история. Но преди да се слу-
чи тя, преди още да започне самото пътуване към емоционална-
та отправна точка на очакването, има известна доза приготов-
ление. Все важни фази в този (не)предвидим процес. Все пак, не 
всичко трябва да бъде режисирано, нали?

Но може би най-прекрасният момент е мигът, който отделя 
грандиозното очакване и фактическото осъществяване. Или 
поне началото му.

Подобно на цигара след секс, глътката спокойствие, напра-
вена в приятна атмосфера, на по чашка кафе или дори гарни-
рано с някое сладко изкушение, се превръща в ритуал. Дърпа 
чертата на всички планове, поставяйки началото на пътешест-
вието.

В едно такова приключение, със солидна подготовка, очак-
вания и чисто професионален интерес, преди няколко месеца 
се впуснаха интериорно студио “Ирис Дизайн” и верига слад-
карници Sweet House Papaya. И когато историята стигна до своя 
(очакван) край се получи това:

"Ирис Дизайн" и Sweet House Papaya с гордост представят 
последния си съвместен проект. Новообновената визия на 
сладкарница Papaya, на няколко крачки от Технически Универ-
ситет - София, очаква своите посетители. Няма да останете раз-
очаровани.

И двете страни, след дълга и успешна работа като партньо-
ри, за пореден път демонстрират значението на думата "съвър-
шенство". Интериорният и графичният отдел на студио "Ирис 
Дизайн" всеки път се старае да надскочи себе си в предизви-
кателствата, които клиентите му поставят. От друга страна пер-
фекционизмът и желанието за още по-високо качество, високо 
вдигнатата летва от Papaya, допълнително стимулират креатив-
ността и жаждата за създаване на по-впечатляващо интериор-
но решение.

Papaya, Технически Университет - София, обединява в себе 
си както установения визуален корпоративен стил на верига-
та сладкарници, така и няколкото нови щриха - интериорна 
изисканост, цветови финес и капка приключение. Духът, който 
заведението претворява е екзотичен със специфична нотка на 
пътешествие. Отпивайки от любимото си папучино, може да се 
наслаждавате на прекрасното цветово съчетание - бял и кафяв 
шоколад, успокояващи човешкото око.

Защо не и приятна гледка от балконите на втория етаж - меч-
тателен релакс, потънал в зеленина. А огромният стъклен по-
крив, намиращ се точно над централното помещение, директно 
ви праща в паралелната вселена, където забравяте грижите от 
ежедневието, наслаждавайки се на отпочиващата глътка въздух. 
Посоката на вашия компас, кътчето, отбелязано с "Х" върху кар-
тата ви, води към едно единствено място - страната на сладкар-
ските съкровища - “Papaya”, Технически Университет - София.

А вечер? Вечер, заведението се преобразява. О, не. Никой 
не размества интериорните проекции, няма въртящи се сцени 
или фасаден дим, който да подсилва мистерията и съспенса. 
Гениалните неща са съвсем простички. Достатъчно е чистото 
нощно небе, стратегически позиционираните осветителни тела 
и включването им... От там насетне – композицията дирижира 
перфектната наслада и комфорт за посетителите. Сякаш сте на 
ново, напълно различно място. Досущ като пътуване под еги-
дата на лунния допир, по време на интригуващо морско при-
ключение.

Попътен вятър и приятни мигове в преобразената Sweet 
House Papaya!

Кратка кафе пауза... миг преди 
голямото пътешествие

w w w . i r i s d e s i g n . b g
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От 8 до 11 май в Милано се проведе Международният биз-
нес панаир на храните TUTTOFOOD - професионална изложба 
за хранителни продукти, където секторът представи иноватив-
ни идеи свързани с хранителната индустрия. 

„Да създадем бизнес чрез интернационализация” – стратеги-
ческото послание на TUTTOFOOD, изложбата, която се наложи в 
последните години на картата на търговските прояви в Европа, 
благодарение на ясната си концепция - да създаде най-добрата 
среда за контакт между търсене и предлагане, да срещне про-
изводителите с потенциалните им клиенти – професионалисти, 
търговски вериги, дистрибутори, търговци на дребно. 

За първи път на изложението имаше българско национално 
участие, финансирано по ОП „Конкурентноспособност” от Из-
пълнителна Агенция за насърчаване на МСП. Агенцията прие 
предложението на фирмите от бранша и експертното мнение 

Международен бизнес 
панаир на храните

“Нашмаркт” е най-големият и най-известен пазар във Вие-
на с 80-годишна история. Сред многобройните сергии и места 
за похапване се намира и заведението за палачинки на бълга-
рите  Мартин и Вера - тя е дъщеря на актрисата и бивш дирек-
тор на Кукления театър Слава Рачева (нейната най-известна 
телевизион на роля е Педя човек-лакът брада).

на Италианската търговска камара в България и включи изло-
жението в Индикативната програма за организиране на участия 
в международни специализирани изложби за периода 22 април 
2011 г. – 22 април 2012 г. по проект “Насърчаване на интерна-
ционализацията на българските предприятия”. Двете организа-
ции си сътрудничиха в подготовката на колективния български 
щанд и съпътстващата промоционална проява - „Трапезата на 
България”. Българските фирми имаха възможността да предста-
вят продуктите си, подчертавайки тяхната уникалност, качество 
и изгодна цена - трите водещи компонента доказващи тяхната 
конкурентноспособност на европейския пазар. За първи път 
на изложбата участваха фирмите: Кондов Екопродукция ЕООД, 
Сиба Интернешанъл ЕООД, Анона трейд ЕООД, Фрукто Сливен, 
Катрин Ко, Софкао ЕООД, Фрутиком ООД, Еуросток ЕООД, Сигма 
био ООД и Ривал инвест. Преобладаващата част от предприяти-
ята предложиха уникалните рецепти и вкус на българските пло-
дови, зеленчукови и месозеленчукови хранителни изделия, шо-
коладови деликатеси, бонбони, бисквити, разтворими напитки, 
хранителни добавки, чай, кулинарни продукти. Разбира се, при-
състваха и екологично чисти български млечни продукти. 

Виенски палачинки по български
В техния ресторант се сервират вкусни палачинка в 57 ва-

рианта. Можете да избирате между сладките, вегетарианските и 
пикантните - за познавачи и за гастрономи. Много вкусни!

Вера и Мартин предлагат огромни порции палачинки. Га-
рантират за всеки вкус подходящ вид! Обслужването е любезно, 
ресторантът е много посещаван.

от Виена: Пепа Димитрова



СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС•  (организиране и функциониране на сладкар-
ската работилница) – формат А4, 446 стр. -  цена 44.70 лв. 
СЛАДКАРСТВО – НАРЪЧНИК•  – формат А5 – цена 15 лв. 
ШОКОЛАДЪТ – НАРЪЧНИК•  – формат А5 – цена 15 лв. 
РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ (сурови-• 
ни, рецептури, технологии) – формат А5, 256 стр. – цена 18 лв. 
ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕ•  – формат А5 – цена 9 лв.
ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И САНДВИЧИ•  - луксозно издание с твърди корици 
(на немски език) - 80 стр. с изпитани рецепти – формат 17/24, цена 50 лв.
НАРЪЧНИК ЗА СЛАДОЛЕДОПРОИЗВОДСТВО•  структура на сладоледа, сурови-
ни, технологични процеси, рецепти - 116 стр. – формат 11/16, цена 16,80 лв. 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА!

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

Доставка с наложен 
платеж по куриер 

за ваша сметка. 
Цените са в лева 

без включен ДДС.

Печива•  - сладкиши - над 100 изкусителни рецепти - пудинги, мъфини, торти, плодови сладкиши, кейкове, тарталети, еклери. Луксоз-
но издание с твъди корици и панделка, на немски език, 256 стр.,  формат 16/20, цена 54 лв.
Пeчива - • Рецепти за сладки хлебчета, бисквити, кексове, сладкиши с ядки, рула. Издание с твърди корици, на немски език, 80 стр.,  
формат 22/28, цена 36 лв.
Десерти - • класически и модерни рецепти - стъпка по стъпка - сладкиши, торти, кремове, плодови десерти. Издание с твърди корици, 
на немски език, 80 стр., формат 22/28, цена 36 лв.
Dolci e dessert•  - вкусни торти и десерти. На италиански език, формат А5, 112 стр., цена 48 лв.
Dolci e come decorarli•  - техники за декориране на сладкиши, над 100 идеи за класически модерни и иновационни изделия. Луксозно 
издание с твърди корици, на италиански език, формат А4, 256 стр., цена 180 лв.

ДЕКОРАЦИИ НА ДЕТСКИ ТОРТИ СЪС ЗАХАРНО ТЕСТО
Fairy Tale Cakes•  - на английски език, 90 стр., формат А4, цена 70 лв.
Party Animal Cakes•  - на английски език, 80 стр., формат А4, цена 70 лв.
Cracking Celebrating Cakes•  - на английски език, 110 стр., формат А4, цена 135 лв.
Dolci facili per le feste • - 50 идеи за изработка на детски торти от захарно тесто. Луксозно издание с твърди корици, на английски език, 
формат А4, 112 стр., цена 130 лв.
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Хлеборезачката 
на бъдещето е вече 

на пазара!
Отговаря на най-строгите 
изисквания за сигурност и 
хигиена

Пълна гама резачки 
за хляб

Настолна хлеборезачка 
за производствения цех 
или магазина
• Безопасна за употреба
• Компактна
• Напълно автоматична
• Позволява рязане на два 

хляба едновременно

ECO +

TOPMATIC

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


