




Продукти: 

Брашно 2 кг, ЕТНО ЧАБАТА 200 г , вода 1,500 л, мая френска  

20 г, зехтин 600 мл. 

Техника на приготвяне: • вид на тестомесачка - спирална • 

температура - вода+помещение+брашно 55°С • време за замес-

ване 12 мин. • температура на тестото 28°C +/-1°C • почивка 90 

мин. • оформяне, нарязване - 200 г • печене 12 мин. на 240°C.

Характерно за чабатата е, че е с твърда и дебела кора и мно-

го шупли в средината. Когато правим Чабата, тестото трябва да 

е много меко, затова добавяме 75% вода. След като замесим 

тестото го прехвърляме в голям съд и го поливаме със зехти-

на. Така го оставяме да втасва час и половина на много топло 

място. Когато увеличи два пъти обема си и започнат да излизат 

балончета на повърхността значи е готово. Изливаме тестото 

на предварително поръсена с брашно маса, нарязвяме на пра-

воъгълници и редим в тави. Печем без пара за 12-15 минути. В 

тестото можем да добавим маслини, риган, розмарин, босилек.

Продукти: ръжено брашно 1кг,  типово брашно 1кг, вода 

1,220 л, сол 40 г, мая френска 40 г, РЪЖИНА 60 г

Техника на приготвяне: • вид на тестомесачка - спирална 

• температура - вода+помещение+брашно - 55°С • време за за-

месване - 8 минути • температура на тестото - 23°C +/-1°C • по-

чивка - 30 мин. • разделяне 350 г • почивка - 15 мин. • оформяне • 

втасване - 50 мин. на 35°С • печене - 22 мин. на 240°C

От всички продукти замесете немного меко тесто - 5 мин. на 

бавна и 3 мин. на бърза скорост. Тестото няма да е много елас-

тично. Оставете го да почива след което го разделете на късове 

по 350 г и ги поставете във форми. Оставете да втасват при 35°С 

и влажност 70% в пруфер. Печете при 240°С с малко пара в на-

чалото.

Средината на готовия хляб не е пухкава, остава леко влажна, 

но самият хляб е много вкусен и здравословен.

На 03.06.2012 г. по случай ''Денят на детето" Lesaff re България организира специално събитие 

съвместно с Ути Бъчваров под името ''Работилницата на Ути'' пред Народния театър ''Иван Вазов''. 

Очаквайте много материали и снимки от събитието очаквайте в следващия брой на списанието. 

"Работилницата на Ути" се състоя благодарение на Виво Мая, продукт на Lesaff re България.

ЧАБАТА

Baking Center™ на фирма Lesaff re Group е създаден през 1974 г. като център за експертни по-

знания, технологии и иновации, който вече има 25 клона на 5-те континента.  Благодарение 

на международната си мрежа, BakingCenter™ е напълно наясно с характерните особености 

на всеки един регион и е в състояние да даде конкретни решения във всяка една област на 

хлебопроизводството. 

Baking Center™ предлага консултации с технолози в реални условия, разработване и тестване 

на нови продукти, семинари и обучение. 

Lesaff re България, като част от Lesaff rе Group разработва продуктите си в демонстрационния център във Франция. 

За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с технолозите на Lesaff re България, от които ще получите про-

фесионална техническа помощ за постигане на оптимални резултати: 1528 София, бул. „Искърско шосе“ 7, Търговски център 

Европа, сграда 6, ет. 1, тел.: 02/873 14 39, факс: 02/873 14 21; e-mail: offi  ce@lesaff re.bg
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Както знаем пшеницата е най-важната зърнена култура, тъй 

като благодарение на съдържащия се в нея глутен  се получава 

хляб с висока хранителна стойност, приятен вкус с шуплива и 

еластична средина. При замесване на пшенично брашно белтъ-

чините му поглъщат вода и заедно с нишестото и другите храни-

телни съставки и добавки се образува тесто. Ако на малко късче 

тесто се отмие нишестето с вода, то се превръща в силно хид-

ратирано еластично топче, състоящо се основно от белтъчини 

и се нарича мокър глутен или просто глутен, който съдържа 

около 65% вода. Глутенът се отличава от белтъчините на други-

те зърнени култури преди всичко със своите уникални реоло-

гични свойства, които определят хлебопекарното качество на 

брашното. При изсушаване се получава сух глутен. Количество-

то вода, което се поглъща от сухия глутен, изразено в процент 

се нарича хидратация или хидратационна способност на глуте-

на, която се колебае от 170 до 250%.

Технологичното значение на глутена се състои в това, че от 

него зависи формирането на тестото. При набъбване на белтъ-

чините, заедно с другите хранителни съставки  и добавките (хле-

бопекарни дрожди и др.), се образува мрежа, която обхващаща в 

компактна маса всички вещества в брашното. След това благода-

рение на добавените хлебопекарни дрожди протича фермента-

ция, накрая късовете тесто се изпичат и се получава хляб.  

Пшеничният глутен се състои от две групи белтъчини. Пър-

вата – разтворима в спирт – глиадин и втората – разтворима в 

алкална среда – глутанин. Повече от два века и половина специа-

листи от различни страни изучават глутена, но и досега важни 

страни от състава и свойствата му не са изяснени. Значението 

на глутена се състои в това, че благодарение на него се формира 

тесто, образува се здрава мрежа, съединяваща в компактна маса 

всички вещества на брашното. С добавяне на дрожди в тестото, 

в резултат на протичащата ферментация се отделя въглероден 

диоксид, който раздува глутена. Отначало тестото започва бързо 

да увеличава обема си и в края на ферментацията то е с порес-

та структура. Втасалото  тесто се състои от огромно количество 

пори, стените на които са образувани основно от глутенови про-

теини, които се запазват при изпичане и образуват характерната 

шуплива структура на хлебната средина.

Пшеничният глутен е най-важния фактор за хлебопекарно-

то качество на брашното. От него зависи газозадържащата спо-

собност на тестото, а от това обема и шупливостта на средината 

на хляба. Силният глутен в нормално брашно дава здраво тесто, 

което трудно се „разтяга” от въглеродния диоксид. Слабото тес-

то не задържа добре въглеродния диоксид, тъй като с присъ-

щия му слаб глутен не може да създаде тесто с необходимата 

здравина на белтъчния скелет. Силният глутен при фермента-

ция запазва присъщите физически свойства на тестото. Браш-

ното се характеризира със способността да образува тесто, 

което след ферментация и престой придобива определени 

физически свойства, които в съчетание с другите  хранителни 

вещества (количество и състав на захарите, активност на фер-

ментите, състав и свойства на нишестето и др.) позволяват по-

лучаване на хляб с добро качество.

Всички сортове мека пшеница в зависимост от хлебопекар-

ното им качество се разделят на три групи: силна, средна и слаба.

Силна пшеница. От нея се получава брашно способно да 

поглъща при замесване на тесто с нормална консистенция от-

носително голямо количество вода. Тестото е много стабилно и 

запазва първоначалните си физически свойства (консистенция, 

еластичност и сухост на пипане при замесване и ферментация). 

Тестените късове от брашно от силна пшеница се обработват 

добре на окръглителната машина, не залепват по работните ор-

гани. Оформените късове тесто притежават добра способност 

да задържат въглеродния диоксид при втасване и изпичане, а 

също добре да запазват своята форма и да не се разливат. По-

довият хляб от брашно от силна пшеница, при достатъчна газо-

образуваща способност, е с добра структура, има голям обем и 

малко се разлива.

Тесто от брашно, получено от много силна пшеница е с ви-

димо ограничена способност към разтягане, има понижена га-

зозадържаща способност и затова хлябът е с малко отпускане 

и понижен обем. При смесване на брашно от силна пшеница 

с брашно с ниско хлебопекарно качество (слабо) се получава 

брашно с подобрени качества. Ето защо сортовете силна пше-

ница се наричат сортове подобрители. В зависимост от желано-

то качество на брашното, силната пшеница в зърнените смеси 

се колебае от 25 до 50%. В съответствие с тези сортове – подо-

брители, пшеницата се подразделя на: посредствена, добра и с 

висока хлебопекарна сила.

Силната пшеница трябва да съдържа белтъчини не по-малко 

от 14% (към сухо вещество), мокър глутен в зърното – не по-мал-

ко от 28% и в първа група – не по-малко от 32% (1-ва група е пше-

ница с глутен с добра еластичност и нормално отпускане). Твър-

дата пшеница обикновено е към групата на силните пшеници и 

сортовете й не се разделят на групи по сила. По хлебопекарно 

качество тя е като стъкловидната мека пшеница. При изпичане 

в чист вид твърдата пшеница дава нисък обем, с плътна средина 

и напукана кора, при нея глутенът е много стегнат, недостатъчно 

отпуснат и нееластичен. При добавяне на твърда пшеница към 

слаба мека пшеница се подобряват свойствата й.

Средна пшеница. Може да се използва за производство на 

брашно за  хляб с добро качество, не се нуждае от смесване със 

силна пшеница, но не може ефективно да подобрява слабата 

пшеница. Наричат я „филлер” (пълнител).

Слаба пшеница. Характеризира се с ниско съдържание на 

белтъчини (8-10%) и глутен (под 20%). От слаба пшеница е невъз-

можно да се получи хляб със задоволително качество, ето защо 

е необходимо да се добави силна пшеница. Сортовете мека пше-

ница са подходящи да получаване на брашно за хляб и хлебни 

изделия, а брашното от твърда пшеница е подходящо за макаро-

нени изделия.

Хлебопекарната сила на пшеничното брашно зависи не 

само от количеството и качеството на глутена, но и от ензимна-

та активност. С ензимните комплекси е свързано второто важно 

свойство на брашното - газообразуващата способност (образу-

ване при ферментация на въглероден диоксид, необходим за 

набухване на тестото). Физико-химическите промени в скорбя-

лата (набухване, клейстеризация, декстринизация) определят 

заедно с глутена реологическите свойства на тестото 

Превод от руски: д-р инж. Магдалина Гаджева

Казаков Е.Д., Г.П.Карпиленко. Биохимия зерна 

и хлебопродуктов, Санкт Петербург, 2005 г.

Пшеничен глутен
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По-ниски добиви и по-високи разходи на декар 

предвиждат зърнопроизводителите
Това стана ясно на пресконференция на Националната асо-

циация на зърнопроизводителите (НАЗ) на 21 май. Добивите 

от пшеница се очаква да бъдат между 3 и 3.5 млн. тона. Заради 

лошото време през миналата есен, което не позволи на ферме-

рите да извършат редица дейности по сеитбата в оптималните 

срокове, произведеното зърно ще бъде с около 20 на сто по-

малко. Към момента в най-лошо състояние са посевите в Стара 

Загора и Бургас, а в най-добро - в района на Плевен и Североза-

падна България, сочат данните.

Липсата на дългосрочна правителствена стратегия за разви-

тие на земеделието и незалагането на буфери за преодоляване 

на климатичните и пазарните катаклизми, са основна причина 

за високата себестойност на земеделската продукция и нама-

лената конкурентоспособност на отрасъла в условията на общ 

европейски пазар. Зърнопроизводителите отбелязаха, че при 

исторически най-високи цени на горивата, торовете, препа-

ратите и земеделската техника, производствените разходи са 

нарастнали два пъти и половина отнесени към 2007 г. „Няма 

законодателна инициатива, която да уреди начина, по който 

фермерите да ползват одобрената от Европейската Коми-

сия държавна помощ за намалена ставка на акциза за горива, 

използвани за земеделски нужди. Не искам да гадая къде е про-

блемът и какво се случва, но е факт, че почти три години на-

стояваме за намален акциз на горивата в земеделието, както 

е във всички останали страни-членки на ЕС, а резултат няма, 

въпреки дадените обещания”, коментира Ангел Вукадинов. Сед-

мица преди това Националният статистически институт публи-

кува данни, според които почти всички разходи за земеделска 

дейност се повишават през първото тримесечие на годината. 

Най-висок е скокът в цените на минералните торове, които са 

поскъпнали с 26.2% на годишна база, както и на горивата, при 

които е регистрирано увеличение от 9 на сто. 

Според оценките производството на пшеница ще бъде меж-

ду 3 и 3.5 млн. тона при над 4 млн. тона за 2011 г. Спад ще има 

и при ечемика, който ще бъде в рамките на 600-700 хил. тона, 

което е намаление с над 200 хил. тона на годишна база, съоб-

щиха още от организацията. "През миналата година средно от 

дка бяха прибрани 410-420 кг пшеница, а очакванията за тази 

година са добивите да се движат между 300 и 350 кг от дка“, ко-

ментира и зам.-председателят на организацията Георги Милев.

Според актуални данни, изнесени от НАЗ, сухата есен на 

2011 г., наводненията в края на зимата и градушките през 

пролетта на 2012 г., намалиха потенциала на засетите площи. 

Най-пострадали от климатичните аномалии са рапица, ече-

мик и пшеница. Валежите през второто десетдневие на месец 

май само частично подобриха състоянието. В тази връзка 

НАЗ продължава да настоява за дългосрочна национална 

стратегия за поливно земеделие. Прогнозите за глобално 

затопляне и трайно засушаване в нашия географски регион 

поставят под съмнение бъдещето на българското земеделие 

без изградена система за напояване. Относно нашумялата 

напоследък тема за обратно начисляване на ДДС при тър-

говията със зърнени култури, НАЗ заявява, че желанието на 

правителството да гарантира бюджетните постъпления не 

трябва да става за сметка на оборотните средства, които об-

служват земеделския сектор. 

Пшеницата се повиши за шеста поредна търговска сесия 

до най-високите си нива от повече от осем месеца, съобщава 

Bloomberg. Причина за ръста стана сухото време в САЩ и Русия, 

което заплашва реколтата в страните - най-големи износителки 

на зърното.

Пшеницата с доставка през юли се повиши с 2.62% до 7.23 

долара за бушел в Чикаго, което е най-високата цена за най-

активния контракт от средата на септември. Преди силното 

повишение от миналата седмица фючърсите загубиха 21% от 

началото на годината до 11 май заради събирането на рекорд-

ни количества от земеделците, за да възстановяват запасите си. 

Това помогна цените на храните през април да се понижат за 

пръв път от четири месеца според Организацията на обедине-

ните нации. Американското министерство на земеделието из-

даде своята първа прогноза за сезона 2012-2013 на 10 май, ко-

гато данните показаха спад в световната реколта. Добивът може 

да спадне още повече заради по-сухото време в някои части на 

САЩ и Русия.

Липсата на достатъчно дъждове в южната част на Русия и Го-

лемите равнини в САЩ -  територия, простираща се от Северно 

Мексико до Южна Канада, предизвика значителни спекулации 

и подкрепи стойностите рязко нагоре", заяви пред Bloomberg 

Лука Матюс, стоков стратег в Британската банка на Австралия.  

Части на Русия, Украйна и Казахстан е възможно да се насочат 

към пореден продължителен сух период, прогнозира новинар-

ската агенция Telvent DTN Inc., цитирана от Bloomberg. 

Общата реколта на зърно в Русия може да падне с 2.7% до 91 

млн. метрични тона след очакваните през миналия месец коли-

чества от 93.5 млн. тона, твърди базираният в Москва Институт 

за селскостопански пазарни проучвания. Следващата реколта 

на пшеница в Русия може да стигне 54 млн. тона заради сушата, 

а земеделското министерство на САЩ очаква да е 56 млн. тона. 

Общото производство на зърно може да падне още повече, ако 

липсата на дъждове продължава на юг, коментира институтът 

"Икар".  (capital.bg)

Сухото време оскъпява пшеницата
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Цени на основни групи храни за 

периода 9-16 май

Брашно тип 500

Средните цени за страната на брашно тип „500” както на 

едро, така и на дребно остават на нивата от предходната сед-

мица - средната цена на едро на брашното се запазва на ниво-

то от 0,87 лв./кг. По борсите в страната брашното се търгува в 

ценовия диапазон от 0,67 лв./кг до 1,02 лв./кг, като и през тази 

седмица най-ниските стойности са регистрирани във Враца, а 

най-високите - във Варна. В седем от областните центрове цени-

те бележат повишение в границите от 1,3% до 8,5%, най-чувст-

вително в Смолян. В три от областите (Монтана, Пловдив и Бла-

гоевград) цените на едро леко се понижават - с между 1,1 и 2,2%. 

Средните цени на дребно на брашното за страната, както 

в големите търговски вериги (ГТВ), така и в другите търговски 

обекти са без промяна спрямо предходната седмица, съответно 

1,00 и 1,07 лв./кг. 

По области, цените в ГТВ варират от 0,93 лв./кг (Благоевград, 

Кюстендил и Русе) до 1,08 лв./кг (Сливен и Ямбол). Понижение 

на цените, в границите от 2,3 (Пловдив) до 5,8% (Варна) се ре-

гистрира в четири от областните центрове. Единствено в Бур-

гас цената на дребно в ГТВ отбелязва значително повишение с 

11,5% спрямо предходната седмица. 

Захар

През периода на пазара на бялата кристална захар не се ре-

гистрират значителни ценови изменения. Средно за страната, 

цената на едро на захарта е 2,01 лв./кг, с 0,5% по-ниска спря-

мо предходната седмица. На тържищата в страната захарта се 

търгува на цени от 1,78 лв./кг до 2,26 лв./кг, съответно в Добрич 

и Смолян. В преобладаващата част от областните центрове се 

наблюдава разнопосочно движение на цените на едро, в диапа-

зона от -3% в Стара Загора до +1,5% в Благоевград и Кърджали. 

Средната цена на дребно на захарта в големите търговски 

вериги (ГТВ) остава 2,16 лв./кг. По области, захарта се предлага 

в големите супермаркети в ценовите граници от 2,05 лв./кг (Ва-

рна) до 2,28 лв./кг (Пазарджик). Седмични изменения на цените 

се наблюдават в седем от областите – понижение, достигащо до 

3,1% (Пловдив) в четири областни центрове, а повишение - в Со-

фия (с 3,4%), Добрич (с 2,3%) и Шумен (с 0,7%). 

Олио

Средната цена на едро на рафинирано слънчогледово олио 

за страната отново отбелязва леко седмично повишение, дока-

то средните цени на олиото в магазинната мрежа на страната 

остават без изменение. Средната цена на едро за страната на 

слънчогледовото олио е 2,59 лв./литър, с 0,8% по-висока в срав-

нение с предходния период. По области, предлагането на про-

дукта е в ценовия диапазон от 2,44 лв./литър до 2,85 лв./литър, 

съответно в Плевен и Варна. И през тази седмица в по-голяма 

част от областите е налице движение при цените на едро. В 14 

от областните центрове цените се повишават леко, най-чувст-

вително в Смолян, Ямбол, Ловеч и Стара Загора (в рамките на 

2,6-2,8%). В четири от областите се отчита слабо понижение на 

ценовите стойности от 1,2% (Пловдив) до 2,3% (Благоевград). 

За поредна седмица средната цена на дребно за страната на 

рафинираното олио в големите търговски вериги е без измене-

ние – 2,86 лв./литър. 

По области, цените на олиото в тези обекти са в интервала 

от 2,60 лв./литър (Шумен) до 3,17 лв./литър (София). Понижение 

на ценовите нива се регистрира в шест области, най-осезаемо 

в Шумен (с 3,7%). Само в три от областните центрове цените се 

повишават спрямо предходната седмица, най-значително в го-

лемите супермаркети в София (с 13%). 

Яйца

Наблюдава се леко понижение на средната за страната цена 

на едро на яйца спрямо предходната седмица. Като цяло сред-

ните цени на дребно се стабилизират на нивата от предходния 

период, като само при средната цена на дребно на яйца - раз-

мер М, предлагани в по-малките търговски обекти, е отчетено 

леко поевтиняване. 

Средната цена на едро на яйца размер М за страната се по-

нижава с 0,01 лв./бр. спрямо предходната седмица до 0,20 лв./

бр. По области предлагането на едро е в ценовия диапазон от 

0,18 лв./бр. в Разград и Хасково до 0,25 лв./бр. във Варна. В по-

голяма част от страната се отчита намаление на цените, като 

най-значително то е във Велико Търново – с 0,03 лв./бр. 

Цените на яйца – размер М в големите търговски вериги 

(ГТВ) варират от 0,23 лв./бр. до 0,29 лв./бр., като най-ниската 

стойност е регистрирана в Шумен. Повишение на цените се на-

блюдава в девет области, най-съществено в Благоевград - с 0,02 

лв./бр. В пет от областите е на налице поевтиняване на яйцата 

от този размер, достигащо до 0,03 лв./бр. в Шумен. 

Предлагането на яйца – размер L в ГТВ е в диапазона от 0,27 

лв./бр. (в Кюстендил и Шумен) до 0,34 лв./бр. (в Разград, Русе и 

Силистра). Ръст на цените, достигащ до 0,02 лв./бр. (в Благоев-

град и Търговище) се отчита в пет области. В осем областни гра-

да през тази седмица яйцата се търгуват с 0,01 лв./бр. по-евтино. 

Не се очаква скок в цената на хляба 

според производители от Добруджа

Не се очаква поскъпване на хляба на този етап в Добричка 

област, заяви за AGRO. BG Тошко Няголов, председател на Регио-

налния съюз на хлебарите и сладкарите. През последните месе-

ци не е имало драстична промяна в цената на брашното, което 

се търгува на нива от 700 до 740 лв. Не се отчита и нараснало 

потребление на хлебни изделия, а по-скоро обратното – спад 

с около 10%, коментира още хлебарят. В същото време конку-

ренцията сред производителите е голяма. В Добричка област 

са регистрирани около 60 фирми-производителки на хляб и 

сладкарски изделия, но броят им постоянно се променя. Някои 

от фурните не издържат на условията и сами се отказват, на тях-

но място се създават нови фирми. Към момента в Регионалния 

съюз на хлебарите и сладкарите членуват 36 фирми-произво-

дителки, обобщи Тошко Няголов. Това са малки и средни пред-

приятия. 

В търговската мрежа един самун хляб от 700 грама се про-

дава на 0,90–1,00 лв. Не липсват обаче и цени от порядъка на 

65 стотинки. Според хлебопроизводителя подобна цена е не-

реална. Калкулациите за себестойността на един хляб включват 

данъци, осигуровки, системи за качество, инвестиции, труд и на 

практика е невъзможно да се слезе до 60–70 стотинки. По думи-

те на хлебаря фирмите, произвеждащи изделия на такива цени, 

работят в сивия сектор. 
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Над 70% от световното производство 

на соя е генномодифицирано

То се използва главно за храна на животни, предаде Франс 

прес, съобщавайки за форум на инициативата Кръгла маса за 

отговорно производство на соя (RTRS). 

САЩ остават на първо място в света по производство и из-

нос на соя, следвани от южноамериканските земеделски гиганти 

Бразилия и Аржентина, които в момента произвеждат половина-

та от соято по света. През 2010 г. Бразилия е произвела 75 мили-

она тона, а Аржентина 49 милиона. Соевите насаждения заемат 

над един милион кв. км в света или два пъти колкото територията 

на Франция. Бумът в производството допринесе за увеличаване 

на генномодифицираните плантации, отбелязва БТА. 

Разпространена в САЩ и Аржентина, генномодифицирана-

та соя в момента се развива много бързо в Бразилия. Според 

Световния фонд за дивата природа само една пета от соята във 

Франция, която се използва за храна за животни, не е генномо-

дифицирана. 

„Здравословни“ бисквити

Производителите на бисквити се стремят да предлагат все 

по-здравословни продукти в отговор на потребителските оч-

аквания, според маркетинговите изследвания на Innova Market 

Insights. Почти една трета (30%) от новите продукти в бискви-

тената индустрия в световен мащаб са насочени към здраво-

словно ориентираните потребители. Най-популярните марке-

тингови съобщения за тези продукти е, че те са натурални, без 

добавка на изкуствени добавки и консерванти, което отразява 

и нарастващия интерес на потребителите към чистия етикет 

(clean labels). Това представляват 12% от цялото производство 

на бисквити в глобален мащаб. В много случаи компаниите по-

лагат все по-големи усилия да подобрят здравословния профил 

на техните стандартни продукти, което ще доведе и до растеж 

на консумацията им. Пазарът на бисквити продължава да расте 

в повечето страни, въпреки икономическата криза и нараства-

щите опасения, свързани с диетите и повишаващите се нива на 

затлъстяване. Ръстът в сектора вероятно се дължи на потреби-

телите, които все повече се ориентират към здравословното 

хранене, смята Лу Ан Уилямс, ръководител на изследователски 

екип в Innova Market Insights. 

Шоколадовите бисквити имат най-голям дял сред новопред-

лаганите здравословни продукти. Почти половината (48%) от 

световния пазар на бисквити съдържа някакъв вид шоколад, в 

сравнение с миналата година, заяви Уилямс. 

Във Великобритания, секторът на бисквити е на стойност 

около £ 2,2 млрд. през 2010 г., според проучване на пазарния 

анализатор Mintel, който прогнозира увеличение от 15% и стой-

ност от 2,6 млрд. паунда през 2015 г. 

Rabobank прогнозира недостиг на 

какао

Прогнозата на финансовата група Rabobank е разочарова-

ща, но е напълно разбираема и логична. Дефицитът на какао 

през 2012/13, причинен от увеличеното търсене за производ-

ство на шоколадови изделия в Азия и новата програма за какао-

то на правителството в Кот д'Ивоар, ще стимулира цената на „ка-

фявото злато” още в третото или четвъртото тримесечие на тази 

година. Въпреки твърденията за съществуващите запаси от ка-

као в сезон 2010/2011, експертите смятат, че нито те, нито очак-

ваните доставки (според прогнозата от 4,1 милиона тона), няма 

да бъдат в състояние да отговорят на нарастващото търсене. 

Според Rabobank, Лондонският пазар на какао се явява най-

уязвим в краткосрочен план, отколкото пазара в Ню Йорк, който 

има по-стабилни позиции, благодарение на борсовите спеку-

ланти. Търсенето на какао в Азия, което расте поради увелича-

ване на продажбите на захарни продукти от местни производи-

тели ще увеличи световното потребление на продукта с 3,1% и 

ще предизвика дефицит от 89 хил. тона, а цената на какаото ще 

се върне обратно на нивата от 2008 година - 2761 долара за тон 

(цената на какао на ICCO от 21 май 2012 г. е 2322 долара за тон). 

Като пример е дадена компанията Nestle, чиито продажби 

на шоколадови изделия в Азия, Океания и Африка през първото 

тримесечие на 2012 г. са се увеличили 12,2%, превишаващи два 

пъти темповете на реализация в Европа и Америка. Компанията 

Hershey не възнамерява да изостава от Nestle. Американците 

ще разширят списъка на своите продукти до азиатските пазари, 

за което планират да открият научно изследователски център 

в Китай по-късно тази година. Дори и малките производители 

на шоколадови изделия се стремят към източните пазари. На-

пример, финландската компания Fazer съобщи през април за 

амбициозните си планове да навлезе в Азия с франчайзингови 

сладкарски изделия под марката Angry Birds. 

Agronet. bg
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Споровете между българските производители на хранител-

ни продукти и големи търговски вериги като Metro, BILLA, ХИТ и 

др. все повече приличат на препирни между малки деца, които 

след поредния „инцидент“ се обръщат за помощ към майка си. 

Производителите искат да си играят с големите търговски вери-

ги, но се оплакват на държавата-майка, че те им извиват ръце-

те. Последната заявява, че ще вземе мерки, след което е ред на 

търговците да започнат да се оплакват.

Очевидно има проблем. За съжаление обаче решението 

да се защитят законово българските производители е грешно. 

Търговците искат от местните производители редица отстъпки, 

което е тяхно право. Проблем възниква тогава, когато същите 

отстъпки не бъдат поискани и от чуждестранни производите-

ли, което противоречи на условията на европейското право, 

записани в глава 2 от Договора за Европейския съюз, според 

който не се допуска различно третиране на фирми от страни-

членки на ЕС. Друг проблем възниква, когато в самия договор 

търговец и производител не са равнопоставени. Трети проблем 

възниква, когато е нарушена свободната конкуренция чрез спо-

разумения и координирани действия между търговските вери-

ги в страната. В началото на февруари Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК) публикува становище, според което в хода 

на производството КЗК установи, че търговските вериги непря-

ко са обменяли чувствителна информация относно доставни 

цени, договорени с едни и същи доставчици, както и относно 

маркетинговите стратегии на конкурентите. Координирали са 

действията си, като са прилагали вертикални споразумения за 

определяне равнища на доставни цени и отстъпки, както и на 

размера на таксите за достъп до търговските площи. Използ-

вали са и механизми за координация на маркетинговата си по-

литика при осъществяването на промоции, чрез ограничаване 

свободата на доставчиците".След становището на КЗК търгов-

ските вериги разполагаха с 60 дни, в които да представят възра-

жения или да поемат ангажимент да преустановят поведението, 

във връзка с което е образувано производството. По принцип, 

ако обвиненията в картел се потвърдят, участниците в картела 

търпят глоба в размер на 10% от оборота им за предходната го-

дина. Тъй като такава не беше наложена в конкретния случай, 

обвиненията са или опровергани, или са поети ангажименти за 

преустановяване на порочните практики.

Всъщност последният проблем е единственият наистина 

сериозен, тъй като той не засяга единствено местните произ-

водители на храни, а всички компании, опериращи на местния 

пазар, тъй като се отнася до посегателство върху свободната 

конкуренция. Ако има нужда от държавна намеса, тя е именно в 

посока гарантиране на конкуренцията, а не защита на една или 

друга група компании.

От другата страна на спора са производителите, които не 

искат да плащат исканите от тях отстъпки и искат да си получа-

ват парите от търговците по-бързо, което пък е тяхно право. С 

Държавата-майка отново трябва да решава спорове
две думи не са съгласни с правилата на играта, но вместо да си 

играят с някой друг, те искат държавата-майка да промени пра-

вилата, независимо, че това може да убие самата игра, така да се 

каже. В крайна сметка никой не задължава производителите да 

работят с големите търговски вериги. Производителите са сво-

бодни да пласират продукцията си другаде – например в малки 

квартални магазини, пазари и т.н. Същото се отнася и до заба-

вените плащания – ако договорените условия не им харесват, 

могат да спрат да работят с големите вериги и да се ориентират 

към други търговци.

Подобни спорове през последните години имаше и в други 

страни от нашия регион, сред които Чехия, Словакия, Румъния, 

Унгария, Литва, Латвия, Полша. През 2010 г. в Словакия въвеждат 

закон, който цели да защити местните производители. Малко 

по-късно в началото на 2011 г. законът бе отменен, защото не е 

успял да постигне целите си. КЗК също даде мнение за подобни 

промени в законите: "При въвеждане на специален секторен 

закон съществува риск от преориентиране на търговците 

на дребно към доставчици от съседни страни, в които не е 

създадена подобна регулация. По този начин е възможно 

закон, имащ за цел защита на доставчиците, да постигне 

обратния ефект – прекратяване на търговските отношения 

с местни, малки и средни предприятия".

Неразумно е на всеки проблем да се търси законодателно 

решение, защото то може да създаде нови проблеми. И без та-

кива мерки могат да се решат настоящите проблеми между тър-

говци и производители по следния начин:

Опасения за неравностойно третиране на местни и чуждес-

транни производители – местните производители сезират КЗК, 

след това съдят търговците;

Неравнопоставеност между търговец и производител в са-

мия договор – местните производители не подписват договора;

Местните производители не са доволни от други условия в 

договорите с търговските вериги – не ги подписват.

Съмнения за картелни отношения между търговските вери-

ги – местните производители сезират КЗК, която глобява търго-

вците или се преустановява тяхната практика. Ако картелните 

отношения се запазят, се налагат нови и по-високи санкции.

Не би могло да е по-просто от това! Държавата-майка не е 

всезнаеща, което е добра причина да се меси възможно най-

малко в търговските взаимоотношения и да се въздържа от 

създаването на нови закони с неясен ефект. Както се вижда от 

примера със Словакия, а и както самата КЗК отбелязва, един нов 

закон за защита на местните производители може да създаде 

повече проблеми, от колкото да реши такива. Има достатъчно 

закони, които уреждат търговските взаимоотношения. Ако има 

нужда от нещо, то е настоящите закони да се спазват, а не да се 

въвеждат нови такива.

Калоян Стайков 

Институт за пазарна икономика

МЕТРО, БИЛЛА, КАУФЛАНД, ХИТ, МАКСИМА И ПИКАДИЛИ нерегламентирано са координирали 

търговската и маркетинговата си политика

Това обяви Комисията за защита на конкуренцията още на 11 февруари 2011 г.  в писмо до медиите.

Комисията за защита на конкуренцията, с определение, предяви твърдение за извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК 

на „Метро Кеш енд Кери България” ЕООД, „Билла България” ЕООД, „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, „ХИТ Хипермаркет” 

ЕООД, „Максима България” ЕООД и „Пикадили” АД. Нарушението се състои в прилагане на общи механизми за координиране на 

търговската политика на пазара за доставка на стоки и на маркетинговата политика при осъществяването на промоции.В хода 

на производството КЗК установи, че търговските вериги непряко са обменяли чувствителна информация относно доставни 

цени, договорени с едни и същи доставчици, както и относно маркетинговите стратегии на конкурентите. Координирали са 

действията си, като са прилагали вертикални споразумения за определяне равнища на доставни цени и отстъпки, както и на 

размера на таксите за достъп до търговските площи. Използвали са и механизми за координация на маркетинговата си полити-

ка при осъществяването на промоции, чрез ограничаване свободата на доставчиците.
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Един от най-деликатните въпроси, свързани с рекламната 

етика, е въпросът за рекламата, имаща за целева група децата. 

Телевизията е средство, чрез което рекламистите могат бързо и 

лесно да спечелят децата. При дизайна на рекламите специално 

отношение трябва да се отдаде на факта, че децата обхващат зна-

чителна част от зрителите. Децата на възраст между 2 и 11 години 

гледат телевизия приблизително 26 часа седмично и могат да из-

гледат между 22 000 и 25 000 реклами за една година. Проучвани-

ята показват, че телевизията е важен източник на информация за 

децата относно различни продукти. Съществуват и други видове 

рекламни техники и средства за промоциране на стоки – радио-

реклами, бонуси в опаковките и използването на персонажи от 

рекламата в различни телевизионни детски предавания. 

В развитите страни съществува силен неформален спор сре-

щу рекламата, насочена към деца. Стремежът да се ограничат 

рекламите към деца се опира на редица съображения. Едно от 

тях е, че рекламата провокира търсене на ценности в матери-

алните стоки и консумацията. Друго съображение е, че децата 

са неопитни консуматори и лесно се поддават на ловките мани-

пулации в рекламите. Освен това рекламата влияе силно върху 

децата, като ги кара да искат всичко, а това често е свързано с 

възникване на семейни конфликти, защото родителите трябва 

да казват „Не” на малчуганите, чиито желания непрекъснато на-

растват като следствие от рекламните кампании.

Децата, особено най-малките, могат да бъдат лесно повли-

яни от рекламата поради липсата на жизнен опит и познания, 

за да разберат, осъзнаят и реално да преценят рекламното пос-

лание. Детската способност да различава фактите и фантазиите 

варира според тяхната възраст и индивидуалност. Чрез проуч-

ване е установено, че децата в предучилищна възраст не могат 

да разграничат рекламата от предаването, не могат да възпри-

емат продажбената цел на рекламата и не могат да разграничат 

реалността от измислицата. 

През 1979 г. се обръща внимание на последното становище. 

Федералната търговска комисия в САЩ прави законови проме-

ни по отношение регулацията на детската реклама. Комисията 

забранява телевизионни реклами за каквито и да било проду-

кти за лица под 8 години, защото те са прекалено малки, за да 

разберат продаващия мотив на рекламата. Децата в САЩ са 

защитени от влиянието на рекламата от редица организации. 

Разработено е ръководство, в което са създадени 12 правила 

за създаването на реклама за деца като са описани видовете 

послания, представянето на продукта и целите му, ползите и 

вредите от него, употребата на бонуси, мерки за безопасност 

и специални свойства на продукта (музикални и видео ефекти, 

анимация и т.н.). 

Директната комуникация с деца е важна за много компании. 

Затова те трябва да бъдат много внимателни и предпазливи, 

имайки предвид лековерността на децата като потребители. 

В противен случай биха имали сериозен сблъсък с тези, които 

считат, че децата не трябва да имат досег с рекламата. 

Като неморални реклами, насочени към подрастващите, мо-

гат да се определят онези от тях, които рекламират вредни за 

здравето храни и напитки, тютюневи изделия, алкохолни напит-

ки, хазартни игри, огнестрелни оръжия. Рекламите не трябва да 

имат вредно влияние върху децата физически или морално.

В редица държави има изградена законова рамка за регули-

ране на рекламата, насочена към децата.

В Белгия мерките, относно рекламирането и финансирането 

предприети от излъчващите телевизионни организации (дър-

жавни и частни), които попадат под юрисдикцията на Фламанд-

ските власти, са описани в Закона за радиото и телевизията. В 

същия закон са описани и по отношение на въздействието на ре-

кламата над децата. Например, при рекламирането на продукти 

от сладкарската промишленост задължително на опаковката на 

продукта трябва да има изобразена четка или паста за зъби.

В Дания в Наредбата за радио-телевизионните реклами и 

финансирането на програмите е записано, че: „Рекламите на 

шоколади, шоколадови изделия, безалкохолни напитки, закус-

ки и други подобни не трябва да казват, че рекламираният про-

дукт може да замести основните храни.”

Според законите във Финландия рекламите, рекламиращи 

сладки храни, газирани напитки, снакс и т.н., не трябва да създа-

ват представа, че могат да заменят редовното хранене.

В Ирландия Кодексът на рекламните стандарти също съдър-

жа специални мерки по отношение на рекламирането и децата.

В Холандия няма специален закон, третиращ рекламиране-

то при непълнолетните. Приложими правила са разпръснати из 

редица основни закони, които включват клаузи относно рекла-

мирането и непълнолетните. При това, само няколко специални 

правила съдържат телевизионни реклами, отнасящи се до тази 

група. Допълнителни наредби относно защитата на непълно-

летните се съдържат в Кодексите, уреждащи рекламирането на 

продукти, които обикновено се окачествяват като потенциално 

вредни като алкохол, тютюневи изделия, хазарт и сладкиши (не-

зависимо от това дали такива реклами се възприемат от непъл-

нолетни или възрастни).

Особено внимание е необходимо да се отделя на децата и 

младите хора, като се има предвид, че опитът на децата и мла-

дите хора е ограничен и се счита, че те могат да бъдат лесно 

управлявани.

Рекламният Кодекс (Código de Publicidade) в Португалия за-

криля пускането на реклами, насочени към непълнолетни. Този 

вид реклами би трябвало винаги да вземат под внимание пси-

хологическата уязвимост на непълнолетните и не би трябвало:

а) директно да подбуждат непълнолетните – да се възполз-

ват от тяхната неопитност и находчивост, да се сдобият с даден 

продукт или услуга;

б) директно да подбуждат непълнолетните да убеждават ро-

дителите си или други хора да им купуват продукти или услуги;

в) да съдържат елементи, които могат да застрашат тяхно-

то физическо и морално приобщаване, като ги подтикват към 

жестокост;

г) да се възползват от изключителното доверие, което не-

пълнолетните имат у своите родители, настойници и учители.

На 2 Декември 1986 г., Международната Търговска Камара 

издава Кодекс за рекламната практика, който налага принципи 

на честната реклама. Тези указания внасят яснота по отноше-

ние смисъла на добрите маркетингови практики в националния 

що се отнася до децата. Кодексът се произнася, че рекламите 

не трябва да се възползват от доверчивостта и неопитността на 

децата или да злоупотребяват с тяхното чувство на лоялност и 

не трябва да представляват нищо, което може да ги увреди ду-

ховно, морално или физически.

Марина Петрова

Рекламата и децата
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Юбилейна конференция по случай десетгодишнината от 

създаването на  Европейския орган по безопасност на храни-

те и 1 година от създаването на БАБХ и Центъра за оценка на 

риска се проведе в гранд хотел„София“ на 22 май. На събити-

ето присъстваха тримата заместник-изпълнителни директории 

на БАБХ Венцеслава Тасева, Тенчо Тенев и Антон Величков. По 

време на конференцията КаролаЗондерман от Европейския ор-

ган по безопасност на храните представи целите и функциите 

на EFSA, като направи и исторически преглед на развитието й.

Европейският орган е създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002/

EC за общите принципи на законодателството в областта на хра-

ните и извършва анализ на рисковете и опасностите по цялата 

хранителна верига. 

EFSA събира и анализира данни, позволяващи характери-

зиране на рисковете с пряко или косвено въздействие върху 

безопасността на храните и фуражите и предоставя научни съ-

вети и техническа помощ по въпроси, свързани с храненето на 

човека, здравето на животните, растенията и др. Изготвените от 

EFSA над 2 500 научни становища и доклади служат за основа 

при разработването и предприемането на мерки на Общността. 

EFSA разполага и седна от най-стабилните системи за осигуря-

ване на безпристрастност в научния съвет и независимост при 

изготвянето на научни становища.

През последните 10 години ЕFSA има принос за успешното 

понижаване на случаите на Salmonella при хората в ЕС, оцен-

ката на 3000 здравни претенции, оцветители и добавки, на 

база научни доказателства, с цел защита на консуматорите от 

заблуждаващо етикетиране и рекламиране на храни, анализ на 

10 години Европейски орган по 

безопасност на храните (EFSA)

данни за зоонози, антимикробнарезистентност и остатъци от 

пестициди.

Българският еквивалент на EFSA e създаденият през 

2011г. Български фокален център, посочи в резюмето си д-р 

Бойко Ликов, директор на Център за оценка на риска (ЦОР). 

Центърът е самостоятелно юридическо лице в структура-

та на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), 

уточни д-р Ликов. През миналата година центъра бе посетен 

от изпълнителния директор на EFSA г-жа Катрин Ланел, която 

бе на посещение в страната ни по покана на министъра на 

земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. ЦОР орга-

низира и координира извършването на независима научна 

оценка на риска по отношение безопасността на храните и 

фуражите, здравеопазването и хуманното отношение към 

животните, здравето на растенията и продуктите за расти-

телна защита.Той е активен национален партньор на EFSA и 

работи в сътрудничество с компетентните органи в страната 

и другите държави членки. В структурата на ЦOР е и Българ-

ският Фокален Център на EFSA, за дейността на който в на-

чалото на 2012г. бе подписано Споразумение между EFSA и 

центъра за оценка на риска.

При възникване или наличие на потенциална опасност, 

свързана с безопасността на храните в национален или реги-

онален мащаб, ЦОР обединява групи от водещи учени, изсле-

дователи и експерти в съответната област от страната и търси 

информация от водещи международни научни организации. 

Изготвянето на научната оценка се основава на принципите за 

прозрачност, обективност и безпристрастност.

Замразени тестени изделия, сирене и кашкавал в опаковки, 

подходящи за всички канали на дистрибуция, представиха „Бел-

ла България” и нейният партньор „Ипекс груп” на международ-

ното изложение  PLMA`s World of Private Label, което се проведе 

на 22 и 23 май в Амстердам.

”Изхождайки от глобалната тенденция към увеличение  

дела на модерната търговия спрямо традиционната, собст-

вените марки на веригите заемат все по-сериозен дял от про-

дажбите в този канал на дистрибуция – между 30 и 40 на сто 

в световен мащаб. Затова производството на собствени 

марки за чуждестранни партньори е стабилен източник на 

приходи, особено за компании, като нашата, която поддържа 

константно качество и добри цени, и планира да повиши при-

съствието си в този сегмент”, коментира Иван Бояджиев, ме-

ниджър „Експанзия” на компанията. Конкурентността на ”Белла 

България” на пазара на собствени марки той обяснява със спо-

собността й да задоволява нуждите на клиентите, да поддържа 

разнообразно портфолио и високо качество. Тези предимства 

и активното присъствие на специализираното изложение в Ам-

стердам през годините помагат на холдинга да създаде успеш-

ни контакти с чужди търговски вериги и дистрибутори, с които 

и досега работи.  

”Белла България” разширява партньорството си 

с интернационални вериги

Над 2100 изложители на хранителни и нехранителни стоки 

от 70 страни,  включително над 15 от България, се представиха 

на тазгодишното издание на PLMA`s World of Private Label, а екс-

позициите им привлякоха вниманието на над 9000 посетители 

от 1000 държави.  



13

Петото издание на най-голямото кулинарно състезание в 

България бе организирано от Българска Асоциация на Профе-

сионалните Готвачи (БАПГ) и Международен панаир – Пловдив. 

От 19 до 21 април премериха сили 88 майстори кулинари от ця-

лата страна (18 готвачи, 9 кулинарни отбора, 10 карвинг специа-

листи, 2 отбора готвач&пицар, 7 пицари, 10 млади готвачи, 10 

млади хлебар-сладкари и 3 професионални сладкари. По време 

на Национална кулинарна купа на България 2012 се проведе и 

Панорама за “Най-добър млад готвач”, „Най-добър млад хлебар-

Национална кулинарна купа на България 2012

Второ  място: Тихомира Генева

ПГ по туризъм „Александър Паскалев” (Хасково)

сладкар” и “Най-добър млад сервитьор“ на Министерство на об-

разованието, младежта и науката. 

Състезанията се проведоха и журираха при стриктно съб-

людаване на правилата на Световната асоциация на готварски-

те гилдии. Целта на конкурса бе да се демонстрира таланта на 

най-добрите майстори-кулинари в България, които създават 

своеобразни стандарти за кулинарно майсторство в нашата 

страна. Ние ви представяме шедьоврите на победителите при 

сладкарите.

Сладкар на България 2012

Първо място: Павлина Евтимова

Ресторант „Капитан Кук” (Варна)

Второ място: Александър Цеков

Хотел Метрополитън (София)

Трето място: Едуардо Кортес

HRC Кулинарна Академия (Добрич)

Най-добър млад хлебар – сладкар 2012 

Първо място: Деси Димитрова

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии

Трето място: Галин Генов

ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ (Варна)

Снимки: Людмила Слокоски за BBC GoodFood България
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Пазарът на сладолед в България се е 

стопил с една пета в обем и с над 10% в 

стойност през летния сезон на 2011 г. в 

сравнение с предишния. "Нилсен Бълга-

рия" оценява продажбите през периода 

май - август 2011 г. на около 63 млн. лева 

и над шест тона. Това е с около осем ми-

лиона лева и с почти два тона по-малко 

от предходната година. Става дума за па-

кетиран сладолед, бил той на млечна или 

на плодова основа.

Засилен интерес 

към фамилните опаковки

Както и на други пазари и тук кризата 

преориентира купувачите от сладолед 

за индивидуална консумация (импул-

сен, 150/200 г) към такъв във фамилни 

опаковки за многократна употреба. Тази 

тенденция се е чувствала най-силно през 

2010 г. През 2011 интересът към сладоле-

дите в единична доза леко се възстановя-

ва (пак за сметка на фамилния), но не чак 

до нивата на 2009 г. Като цяло в обем им-

пулсните сладоледи доминират над фа-

милните опаковки в съотношение 53/47 

през миналата година.

В стойност динамиката е почти сход-

на, а съотношението е 65/34. Различното 

е, че след ръста през 2010 г., продиктуван 

от нарасналото потребление в обем, про-

дажбите в дял на фамилен сладолед се 

връщат на нивото на 2009 г. Докато им-

пулсните след спада през 2010 г. се въз-

становяват като дял в стойност на ниво, 

леко над това от 2009 г.

Третият сегмент, който следи агенци-

ята – сладоледените сладкиши, има дял 

под 1% от продажбите в обем и около 

1% в стойност. Той явно има малка, но 

вярна категория почитатели, които оба-

че също леко са посвили потреблението 

в кризата.

Данните сочат, че през целия тригоди-

шен период цените на сладоледа плавно 

се увеличават, вероятно в опит да се ком-

пенсира спадът на продажбите в обем. 

Средната цена е била 9 лв./кг през 2009 и 

10.05 лв./кг през 2011 г. При сладоледите 

във фамилни опаковки стратегията не е 

била съвсем успешна, защото делът им в 

стойност е намалял повече от дела им в 

обем. Докато при импулсните – напротив, 

въпреки че средната цена на килограм е 

нараснала с почти 1.20 лева през 2011 г. 

спрямо 2010 г., делът на продажбите им, 

измерен в пари, също е нараснал.

Растящият сегмент 

са сладоледите на клечка

Успехът при импулсните сладоледи 

се държи основно на тези на клечка. Те се 

очертават и като бестселър (не в смисъл на най-продавани, а на най-изгодни за про-

дажба). През последните три години постепенно изместват от първото място сладоле-

дите в кофичка, макар че са два пъти по-скъпи от тях. Сладоледът в кофичка е струвал 

средно 8.33 лв./кг през 2011 г., а този на клечка – 15.51 лв./кг.

Конусовидните сладоледи устойчиво държат третото място в класацията по обем. 

Като като цяло трите водещи сегмента са с много близки пазарни дялове, вариращи в 

диапазона 15-18%

Погледнато в стойност, сладоледите на клечка затвърждават лидерското си място 

с 27% от продажбите, следвани от конусовидните с 20% (средна цена 12.84 лв./кг) и 

сладоледите в купичка със 17%.

При импулсните сладоледи правят впечатление и тези от типа "сандвич". Те имат 

2.8% от продажбите в обем и 3.9% в стойност. И по двата показателя делът им нама-

лява.

Най-високата средна цена в групата на сладоледа изобщо имат сладоледените 

блокчета - 43 лева на килограм. Делът им от продажбите обаче клони около нулата.

Ключовият канал са малките магазини

Основен канал за продажбите на сладолед са традиционните магазини (до 40 

кв.м). Макар делът им плавно да намалява, през този тип търговски обекти през 2011 

г. са минали около 42% и от обема, и от стойността на продажбите. В тях средната цена 

на сладоледите е около 10 лв./кг, точно колкото е и средната цена на категорията.

Делът на хипер-/супермаркетите и на големите магазини (между 40 и 300 кв.м) на-

раства и в обем, и в стойност. Хипер-/супермаркетите имат около 18% от продажбите 

в обем и 17% в стойност. Големите хранителни магазини - 30% и по двата показателя.

Най-скъпо струват сладоледите в бензиностанциите. През 2011 г. "Нилсен" отчита 

средна цена 19.29 лв./кг – двойно по-висока от средната за категорията. Тази цена е 

била дори 22.5 лв./кг предишната година. В резултат делът на бензиностанциите от 

продажбата на сладолед е намалял от 2.8 до почти маргиналните 1.6%.

Боряна Генчева, по данни на Nielsen, regal.bg

Сладоледът на клечка е бестселърът в България
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Моля, не поставяйте така дилемата, 

особено пред децата си, защото ще ви 

погледнат все едно сте марсианци. Прос-

то те обичат и двата вида и сладоледът за 

тях е едно от най-прекрасните неща на 

света.

Може би биха предпочели мекия сла-

долед, само защото за тях е цяла магия 

излизането му от сладоледената машина 

и оформянето му в изкусително къдраво 

удоволствие.

Но, нека бъдем сериозни. И двата 

вида сладолед са сладки, разхлаждащи 

и вкусни, но мекият изглежда като че ли 

по-топъл. От друга страна занаятчийски-

ят сладолед предлага много по-голямо 

разнообразие от вкусове и аромати. Сега 

вие ще трябва да изберете един от двата, 

да им се насладите и ако искате да научи-

те малко повече за тях.

Мек сладолед (soft ice cream)

Наистина е удоволствие да гледаш 

как фунийката се пълни с къдрав сладо-

лед от машината, и всичко става толко-

ва бързо, че с удоволствие заставаш на 

опашката. За 7-10 секунди продавачът 

ви го поднася – ванилия, шоколад или и 

двете в една фунийка. И вероятно никога 

не сте се запитали какво има вътре в ма-

шината. Мляко, захар и шоколад се смес-

ват заедно и се добавят в резервоара на 

сладоледената машина, за да замръзнат 

при 4°С. Веднага след това продавачът 

натиска лостчето, помпата започва да ми-

ксира сладоледа и въздуха и да ги избут-

ва към много студен цилиндър, където 

сместа се разбива много бързо, за да се 

предотврати образуването на големи ле-

дени кристали и сладоледът потегля към 

фунийката. Не е ли магия?!

Можете да се опитате и сами да си го 

направите – ще се нуждаете от съд, къ-

дето да метнете съставките и да ги охла-

дите. Трябва да се снабдите с прахообра-

зен микс, който да разтворите в студено 

мляко, разбиете добре и сместа е готова. 

Още по-бързо става с UHT миксовете, за-

печатани в Tetrapack опаковки. Незави-

симо какъв вариант ще изберете, винаги 

трябва да разчитате на добър краен ре-

зултат, затова хвърляйте по едно око на 

суровините. Да, с по-евтините суровини 

ще направите и по-евтин сладолед и така 

ще спечелите пари за сметка на качест-

вото. Припомнете си, че сладоледът е 

удоволствие, а не за наяждане. Това важи 

в пълна сила и за всички сладкарски из-

делия.  

Колкото повече въздух се вкарва в 

сместа, толкова по-вкусен става сладо-

ледът. Не се притеснявайте, въздухът е 

безплатен! Въздухът прави сладоледа 

по-малко студен, защото студеното се разпределя в по-голям обем. Ако имате въз-

можност да разговаряте с техник, той винаги ще ви каже „повече обем“. И зависи за 

коя точно компания работи, защото ще започне да обяснява, че от машините с помпи 

може да се получи по-голям обем спрямо тези без помпи. Това е абсолютно вярно, но 

не означава, че и без помпа не може да се получи добър мек сладолед, това, което ще 

поставите вътре като суровини е много по-важно. Какво трябва да имате предвид? 

Както казахме, въздухът не струва нищо,  така с помощта на машина с помпа, ще по-

лучите по-голяма печалба. Причината е проста: повишеното количество въздух, което 

навлиза в микса - например машина с помпа може да ви даде повишаване на обема от 

60%, което означава, че от 1 литър от сместа ще получите 1,6 л мек сладолед или  16-20 

фунийки, докато при машина без помпа повишаването на обема е по-малко (30-40%), в 

зависимост от състава на микса, или 12-15 фунийки от 1 литър смес.

Занаятчийски сладолед

Спомене ли се това словосъчетание, то веднага препраща към италианския занаят-

чийски сладолед. Така, че да започнем от името, най-точното наименование на итали-

анския занаятчийски сладолед е “gelato“, а не “ice cream”. Това е английският превод на 

“gelato”, но също така и различен продукт.

“Gelato” се ражда в Италия и днес е популярен в цял свят като уникален продукт, 

защото е много гъвкав. Могат да се намерят стотици вкусове – шам-фъстък, ванилия, 

шоколад, ягода, лимон и т.н., и т.н. Но също така изненадва с толкова много нови вкусо-

ве, които могат да се открият на поредното изложение за сладолед. Във всяка страна 

gelato се сродява с местните вкусове, ето защо е нормално в Япония да се намери 

maccha gelato (вид зелен чай), абсолютно непознат в Италия и останалата част на Ев-

ропа. Причината за тази гъвкавост се дължи на начина, по който се прави този сладък 

и студен десерт. Първо се произвежда т.нар. "бяла база", смес от мляко, захар, сметана, 

сухо мляко и малко стабилизатор. Тази смес трябва да се пастьоризира, за да стане 

безопасна, след което се охлажда до 4°С. Тази „бяла база“ е базата (името не е случай-

но) на основните вкусове, и смесването й с различни овкусяващи пасти е всичко, кое-

то трябва да се направи преди да се замрази във фризер от +4 до -7°С за 5-10 минути и 

да се внимава да не се образуват големи ледени кристалчета.

“Мекият” сладолед срещу занаятчийския

вачът 

а ми-

бут-

ето 

се 

ле-

ъм 

о 

-

уват гол

VS
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Сорбетите и гранитите са студени десерти, които се смятат за родоначалник на сладоледа. Разликата между тях е в размера 

на ледените кристалчета в крайния продукт. Основно се приготвят с вода и плодове, но в някои рецепти присъстват мляко или 

алкохол. Те са чудесна възможност да изненадате своите клиенти с ледени десерти в горещите месеци, да бъдете оригинални и да 

предложите разнообразни продукти. Вариантите са безброй, достатъчно е малко въображение. Приготвят се с лек захарен сироп, 

с плодов сок или плодово пюре, вино, ликьори, чай и ароматни билки. 

Накратко ще се спрем на историята на сорбетите, след което ще ви предложим няколко интересни рецепти.

Съществуването на сорбетите е документирано още в текстовете на класическата древност. В Рим, при император Нерон, ледът 

се е доставял от Апенините. Що се отнася до етимологията на думата, тя е малко несигурна и би могъл да е от латински или арабски 

произход. Арабската дума "шербет" може да бъде от индоевропейски произход, с това наименомание тя е позната и у нас. Коренът 

на латинския глагол „sorbere“, на италиански “sorbire” присъства и в другите индоевропейски езици като гръцки и персийски.

От Ориента сорбета пристига в Сицилия и Испания благодарение на кръстоносците и пилигримите, които пренасят нови храни 

от тези недостатъчно познати части на света.

В Сицилия, арабите се научили да използват сняг от Етна смесен с морска сол, за да се запази ниска температурта на сорбето 

при неговата обработка (като се има предвид липсата на алтернативни системи за охлаждане).

В този контекст за родоначалник на съвременното производство на сладолед се смята един рибар от Aci Trezza, малко село на 

север от Катания. Той построява първия прототип на сладоледжийница, като използва метода на на смесване на снега със сол. По-

късно става известен неговия племенник Francesco Procopio dei Coltelli, който в началото на 17 в. отваря първото кафене в Париж, 

съответно и в Европа, където се произвежда сладолед. 

Сорбети и гранити

Продукти за 6 порции: 500 г зелени ябълки (Granny Smith), 

150 г захар, 300 мл вода, 250 мл сух силен сайдер, по желание малко 

зелена хранителна боя, настъргана кора от лайм за декорация.

Начин на приготвяне: Нарежете ябълките на кубчета без 

да ги белите, сложете ги в тенджера, добавете захарта и поло-

вината вода. Затворете тенджерата и оставете да се задушат за 

около 10 минути. След това прецедете през сито, за да отстра-

ните кората и семките. Изсипете сайдера и останалата вода при 

ябълковото пюре, добавете малко оцветител по желание. Сло-

жете сместа в плитък пластмасов контейнер и го оставете във 

фризера за 6 часа, като през 2 часа го разбивате енергично с 

вилица, за да предотвратите образуването на големи кристали.

Продукти за 6 порции: 150 г захар, 300 мл вода, 6 свежи цве-

тове лавандула, 500 г изчистени ягоди, 1 белтък, цветове ла-

вандула за декорация.

Начин на приготвяне: Сложете да заври водата със захарта, 

като разбърквате, докато захарта се стопи. Отстранете от огъня,  

добавете цветовете лавандула и оставете да престои около час. 

Сложете сиропа в хладилника преди да го използвате. Разбийте 

ягодите на пюре, след което ги прецедете през сито. Изсипете 

пюрето в пластмасова купа, филтрирайте сиропа, добавете го 

към пюрето, разбъркайте много добре и го оставете във фризе-

ра за 4 часа или докато не се получи пастообразна смес. Изва-

бедете и отново разбийте с миксер до получаване на хомогенна 

смес. Разбийте белтъка добре и го добавете към сместа. Оставе-

те да се замрази.

Сорбето с ягоди и лавандулаСорбето с ябълки и сайдер
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Гранитата е студен десерт, типичен за Сицилия. Става въпрос за полузамръзена смес, приготвена вода, захар, сок от плодове, 

кафе, какао, шам-фъстък и др. Често гранита и сорбето се бъркат, но първият десерт е с по-едра кристална структура. Съдържа-

нието на захари е 25-35%, докато на киселини - 0,5-1%. За разлика от сладоледа и от сорбето въздухът напълно отсъства. Замра-

зяването се извършва на етапи като сместа се разбърква няколко пъти в процеса на замразяването. Сервира се в стъклени чаши 

и доста често се придружава от бриош, което е особено характерно за сицилианците, особено през лятото по плажовете. Гранита 

се консумира и в пластмасови и картонени чаши за разхлаждане в дългите летни нощи. Може да се добави лимонова гранита към 

студен чай, минерална вода и дори в бира.  

Гранитата е пренесена в Сицилия от арабите, които донасят със себе си рецептата за сорбето, замразена напитка, ароматизи-

рана с плодови сокове е розова вода. 

Гранита с диня

Продукти за 6 порции: 150 г захар, 150 мл вода, 1 малка 

диня (около 2 кг), сок и кората от 2 лайма.

Продукти за 6 порции: 200 г захар, 300 мл вода, 4 червени 

грейпфрута, листенца мента за декорация.

Начин на приготвяне: Сложете водата и захарта в тенджера 

да заври, докато захарта се стопи. Пресипете сиропа в друг съд, 

оставете го да изстине и след това сложете в хладилника. Раз-

режете грейпфрута наполовина. Изстискайте сока и го филтри-

райте в по-голям пластмасов съд, добавете сиропа, като внима-

вате количеството да не превишава 2.5 см от дъното. Покрийте 

и сложете във фризера за 2 часа или докато сместа не стане 

пастообразна. С помощта на вилица намачкайте и разбъркайте 

образувалите се ледени кристали. Сложете да замръзне за още 

2 часа, като разбърквате сместа на всеки 30 минути, докато се 

получат фини кристалчета.

Почистете половинките от грейпфрута и ги използвайте 

като чаши, в които да сервирате гранитата. Декорирайте с ли-

стенца свежа мента. 

Гранита с червен грейпфрут

Продукти за 6 порции: 115 г захар, 300 мл вода, сок от един 

лимон, малко пудра захар

Начин на приготвяне: Сложете водата и захарта в тендже-

ра да заври, докато захарта се стопи. Пресипете сиропа в друг 

съд, оставете го да изстине и след това го сложете в хладилника. 

Разбийте малините с миксер и след това прецедете пюрето в го-

лям съд. Мачкайте пюрето в ситото с лъжица, за да отстраните 

семките. Добавете захарния сироп към пюрето и разредете с 

¼ чаша топла вода. Изсипете сместа в голям пластмасов съд с 

дебелина не повече от 2.5 см. Покрийте и оставете във фризе-

ра за 2 часа, докато се получи пастообразна смес. Както и при 

другите гранити през 30 минути разбърквайте добре с вилица, 

за да не се получат големи кристали. Сервирайте гранитата във 

високи чаши, като можете да декорирате с малиново пюре, под-

сладено с пудра захар.

Гранита с малини

Продукти за 6 порции: 115 г захар, 300 мл вода, 6 добре из-

мити портакала, 90 мл текила или водка, настъргани порто-

калови корички и лайм за декорация.

Начин на приготвяне: Сложете водата и захарта в тендже-

ра, обелете портокалите, като пускате кората в тенджерата и сло-

жете да заври, докато захарта се стопи. Пресипете сиропа в друг 

съд, оставете го да изстине и след това го сложете в хладилника. 

Филтрирайте сиропа в плитка пластмасова купа. Изстискайте 

сока  от портокалите, прецедете и добавете към сиропа, накрая 

прибавете и текилата/водката и разбъркайте добре. Покрийте и 

оставете във фризера за 2 часа, докато се получи пастообразна 

смес. Както и при другите гранити през 30 минути разбърквайте 

добре с вилица, за да не се получат големи кристали.

Гранита с портокал и текила

Още малко предложения, като начина на приготвяне е идентичен с горните рецепти.

Гранита с кафе

Продукти за 6 порции: 75 мл сварено кафе, 1 л вряла 

вода, 150 г захар, 150 г гъста сметана (по желание). 
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Продукти за 8 порции: 300 г захар, 300 

мл вода, 500 г маскарпоне, 400 г обезмасле-

но прясно сирене/заквасена сметана, 10 мл 

есенция ванилия, 2 к.л. инстантно кафе (раз-

творени в 60 мл вряла вода), 60 мл ликьор 

кафе или бренди, 150 г меки бишкоти, какао, 

шоколадови стърготини за декорация.

Начин на приготвяне: Сложете 230 г 

захар в тенджера, добавете водата и оставе-

те да заври като бъркате, докато захарта се 

разтопи. Оставете сиропа да се охлади и го 

сложете в хладилник. 

В купа изсипете маскарпоне и го разбий-

те енергично, докато стане хомогенно, след 

това прибавете свежото сирене, добавяйте 

по малко от захарния сироп и накрая сложе-

те и ванилията. Пресипете съдържанието в 

пластмасова купа и я оставете във фризер, 

като още веднъж разбиете отново сместа, за 

да не се образуват кристали. През това вре-

ме изсипете кафето в купичка, подсладете 

с останалата захар и добавете ликьора, ос-

тавете да се охлади добре. Натрошете биш-

котите на малки парченца и ги добавете в 

сместа.

С лъжица пресипете 1/3 от сладоледа в 

друг съд, отгоре сложете от бишкотите с ка-

фето, пак сладолед, бишкоти, завършете със 

сладолед. Сложете във фризера за 2-3 часа, 

но да остане достатъчно мек. Сервирайте в 

купички като поръсите сладоледа с какао и 

декорирате с шоколадови стърготини.

Продукти за основата: 90 г джинджифи-

лови бисквити, 75 г смлени печени лешници, 

50 г масло. 

Продукти за пълнежа: 300 мл конден-

зирано мляко, 300 мл сметана, 150 г кафява 

захар, 1 белтък, счукани печени лешници и 

кафява кристална захар за декорация.

Начин на приготвяне: Натрошете бис к-

ви тите и ги изсипете в купа, добавете масло-

то и смлените лешници. Разбъркайте добре, 

докато се получи хомогенна смес. С тази 

смес облепете дъното и стените на къдра-

ва форма с диаметър 24 см. В голяма купа 

разбийте кондензираното мляко и захарта, 

докато се получи гладка и устойчива смес. В 

отделни купи  разбийте белтъците на сняг и 

сметаната. С метален черпак добавете първо 

сметаната, след това и белтъка към конден-

зираното мляко. Изсипете сместа във фор-

мата, покрита с бисквитения блат. Покрийте 

и оставете във фризера за една нощ.

Сладолед  „Тирамису“

Сладоледена торта „Карамел Му“
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Продукти за 6 порции: 6 лимона, 225 г 

захар, 1,75 л вряла вода.

Продукти за всяка една напитка: 4 

топки сорбето лимон, тънки филийки 

лимон и лайм, 3 смлени кубчета лед, лис-

тенца мента за декорация.

Начин на приготвяне: Измийте ли-

моните и ги подсушете добре. Обелете 

всеки лимон, като внимавате да не захва-

нете горчивата бяла част. Корите сложете 

в тенджера и ги залейте с врялата вода, 

добавете и захарта. Бъркайте докато за-

харта се разтопи. Оставете  да изстине 

и добавете изцедения сок от лимоните. 

Изсипете сместа в голям съд и оставете в 

хладилника.

Във всяка чаша със студена лимона-

та сложете 4 топки сорбето лимон и ня-

колко кръгли резенчета лимон и лайм, 

добавете леда и около 200 мл лимоната. 

Декорирайте с мента и лимон.

Продукти за 3-4 порции сладолед 

йогурт: 175 г захар, 150 мл вода, 2 лимона, 

500 мл йогурт.

Продукти за всяка напитка: 120 л 

сок манго, 2-3 кубчета лед, свежа мента, 

филийки манго.

 

Начин на приготвяне: За да пригот-

вите сладолед йогурт, сложете в тендже-

ра захарта и водата и бъркайте, докато 

захарта се разтопи. Изсипете сиропа в 

друг съд да се охлади и го оставете в хла-

дилника да се изстуди много добре. На-

стържете и изтискайте лимоните и ги до-

бавете към сиропа и разбъркайте добре. 

Добавете и йогурта и сложете във фризе-

ра. За всяка чаша разбийте сок от манго 

с три топки от сладоледа. Изсипете сме-

ста във високи стъклени чаши и можете 

да добавите и кубчета лед. Декорирайте 

всяка чаша с топка сладолед и стръкче 

мента.

Продукти за 4 порции: 225 г ягоди, 

10 г захар, 120 мл Bacardi ром, 30 мл сок от 

лайм, 8 топки ягодов сладолед, 150 мл сту-

дена лимоната, филийки ягоди и лайм за 

декорация.

Начин на приготвяне: С миксер раз-

бийте ягодите със захарта и след това 

прецедете в купа. Разбийте ягодовото 

пюре с рома, сока от лайм и половината 

от ягодовия сладолед, докато се получи 

хомогенна смес. Поставете останалите 

топки ягодов сладолед в 4 високи чаши 

и ги покрийте със сместа. Декорирайте с 

ягоди и лайм.  

Лимоната

Дайкири с ягоди

Ласи с манго
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1612 София, ул. Ворино № 15

тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90

e-mail: astelbg@nat.bg; www.astelbg.com

За добрия хляб от голямо значение е както качественото 

смилане на зърното, така и набухвателната способност на браш-

ното, която е висока, ако се избегне затоплянето на брашното 

по време на смилането.

Тези условия се осигуряват с мелниците SAMAP - бързо и 

фино смилане на зърното, а чрез регулиране на разстоянието 

между валците – и едро смилане. Валците, изработени от ес-

тествен камък (Naxos) се охлаждат с мощната вентилация, бла-

годарение на което брашното не се затопля по време на сми-

лане, осигурява се бързото му извеждане в торби или съдове и 

процесът е напълно безпрашен. 

Мелницата за F 100 е идеален апарат за лаборатории, 

малки предприятия и големи семейства. 

Приложение:

 - Двигателят й позволява да се получи 1 кг много фино 

брашно (*) за 5 мин. и да се мелят зърна големи колкото царе-

вичните.

(*) – по-високи стойности при пшеница с влажност 10%.

Конструкция: 

Залепена върху основа от лят алуминий. Мелничните валци 

са от естествен, изключително твърд камък (Naxos), свързани с 

цимент, стабилизиран с магнезий и самонаточващи се.

Възможност за регулиране на дебита.

Гаранция на апарата: 5 години

Захранване със зърно: по гравитачен начин и с регули-

руем дебит.

Капацитет на фунията: 800 г

Смляното брашно се събира или в торба или в съд.

Смилане: Получаването на много фино брашно, без повтор-

но смилане, е възможно благодарение на охлаждането на вал-

ците с вентилатор (2 800 об/мин).

Брашното се изхвърля с въздух, напълно безпрашно. 

Електрическа мелница за зърно F 100

от SAMAP Франция

Капацитет: от 200 г/мин до 500 г/мин.

Размери:

Н = 39 см (без фуния)

Диаметър в основата = 20 см

Диаметър на валците = 94 мм

Тегло: 15 кг

Двигател: 220V ; 550 W

Доставя се с: 2 фунии, 1 стъклен съд и торби за брашно




