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Представяме на 
Вашето внимание7 продукта, които ще 

отговорят на изскването 
и на най-изтънчения вкус.
За професионаллисти! 

Производител  „ИВЕЛ 93” ЕООД, гр. Благоевград, ул.  „Георги Раковски” № 9, Тел.: 073/ 84 05 03,  факс: 073/ 84 05 13, моб.: 0879 91 00 01

Бял течен 
шоколад с 
траен и приятен 
вкус на ванилия, 
подходящ за 
директна  употреба 
както за овкусяване 
така  и  декорация 
на кремове, 
торти, понички, 
палачинки, еклери, 
гофрети.  Подходящ  за 
всякаква сладкарска употреба.

Бял шоколад за 
шприцоване

Ароматен  крем 
с наситен и 
свеж  аромат 
на портокал,  
подходящ за 
овкусяване и 
декорация на 
кремове, торти, 
палачинки,понички, 
еклери, гофрети...                   
Подходящ за 
всякаква сладкарска 
употреба.

крем за  глазури
портокал

Ароматен и 
плътен течен 
шоколад,  
подходящ за 
заливка на 
торти,еклери  и 
сладкиши с  богато 
съдържание на 
какао,с наситен 
какаов аромат 
и много добра  
покривност и гланц. 
Подходящ за всякаква сладкарска 
употреба. 

какаов крем за 
глазури лешник

Неповторим  
пълнеж  с  
аромат на 
кокос, подходящ 
за  овкусяване 
и декорация 
на кремове, 
торти, еклери, 
понички,палачинки, 
гофрети.....                                        
Незаменим продукт 
при направа на торта         
“ Рафаело “ поради наситения и приятен 
кокосов вкус.

крем за шприцоване
кокос

Крем с плътен и 
приятен аромат 
на истински 
ягоди подходящ 
за овкусяване 
и декорация на 
понички, кремове,
торти, палачинки, 
еклери, гофрети.
Подходящ за 
всякаква сладкарска 
употреба. 

крем за глазури
ягода

Ароматен 
течен шоколад,  
подходящ 
за термична 
обработка  с 
наситен лешников 
аромат, подходящ 
за влагане 
преди изпичане 
в  кексове, кифли, 
кроасани, рула, 
козунации запазвайки 
естествения си аромат и вкус и 
след изпичане на  изделието.

какаов крем за 
печене лешник

Течен шоколад 
с неповторим 
лешников 
аромат и вкус, 
подходящ както 
за шприцоване 
в кроасании 
кифли така и 
за овкусяване 
и декорация.                                                  
Подходящ за всякаква 
сладкарска употреба.

какаов крем за 
шприцоване лешник

www.ivel.bg
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(продължение	на	темата	от	бр.2)

На 23.04.2013 г. в Българската агенция по безопасност на 
храните (БАБХ) се проведе заключително заседание на Експер-
тен съвет, на който присъстваха представители на Съюза на 
българските мелничари (СБМ), Браншовата камара на индус-
триалните хлебопроизводители и сладкари в България (БКИ-
ХСБ) и Центъра за оценка на риска (ЦОР) към БАБХ, във връзка 
с приемане на промени в Утвърден стандарт (УС) „България”, 
регламентиращ производството на брашна и хляб. В указани-
ята на БАБХ , Приложение 5 към УС ”България” е посочено, че 
ежемесечно се изпращат проби за анализ на микотоксини в 
акредитирани лаборатории. Д-р Камен Николов, директор на 
дирекция „УК“ при ЦУ на БАБХ, откри заседанието и припомни 
основния въпрос, по който трябва да се постигне консенсус, 
а именно промяна кратността на изпитване по показател 
„микотоксини”. Г-н Георги Балджиев от Центъра за оценка на 
риска (ЦОР) представи Анализ на риска, като обект на извърше-
ният анализ са микотоксините и по конкретно възможностите 
за промяна кратността на изпитване на брашно за микотоксини. 
Той обясни причините, които налагат техния контрол, а именно, 
че микотоксините са вторични токсични метаболити на гъбни 
фитопатогени, образувани преди и по време на прибиране на 
зърнената реколта или при неправилно съхранение на зърне-
ните култури. 

Към тези фитопатогени се отнасят родовете Fusarium, 
Aspergillus и Penicillium. Афлатоксините (B1, В2, G1 и G2 ) са най-
често срещаните микотоксини със силно изразено канцероген-
но действие. Класифицирани са от Международната агенция 
за ракови изследвания (IARC) в клас 1 канцерогени за хората. 
Охратоксин А е вероятен канцероген (група 2В), съгласно Меж-
дународната агенция за ракови изследвания (IARC). Той причи-
нява бъбречна токсичност, нефропатия и имунна супресия. Три-
хоцените са голяма група микотоксини, като най-често срещан 
от тях е деоксиниваленол (DON). Зеараленонът и фумонизините 
се продуцират от род Fusarium. Зеараленонът е със силно изра-
зен естрогенен ефект, което води до нарушения на възпроиз-
водителните функции. Фумонизините имат изразена хепатоток-
сичност и нефротоксичност, засягат и имунната система.

Поради изразената си токсичност и способността да се 
акумулират в организма (предимно в черния дроб), е необхо-
димо  да се следи тяхното съдържание в храната, предназна-
чена за консумация. Максимално допустимите количества са 
установени в европейското законодателство с Регламент (ЕО) 
№ 1881/2006 на Комисията относно определяне на максимално 
допустимите количества на някои замърсители в храни. Взема-
нето на проби е важен етап при контрола на микотоксините. То 
е необходимо да се извършва съгласно разпоредбите на Регла-
мент (ЕО) № 401/2006 на Комисията относно установяване на 
методи за вземане на проби и анализ за целите на официалния 
контрол на нивата за микотоксини в храни. Поради нееднород-
ното им разпространение в храните този етап е високо рисков 
по отношение възможността за допускане на грешки.

Условията на съхранение на зърното и на брашното и преди 
всичко влагата и температурата са ключови фактори, оказващи 
влияние върху растежа на гъбните фитопатогени и продуци-
рането на микотоксини. Установено е, че при влага над 15% се 
създават оптимални условия за продуциране на микотоксини. 
Също така, трябва да се отбележи значението на използваните 
методи за лабораторни изпитвания на микотоксини. От пред-

ставения анализ на Съюза на българските мелничари става 
ясно, че голяма част от анализите са извършени с Фотометър 
Star Fax 321 Plus. Резултатите получени по този метод са с по-
вишена несигурност по отношение достоверността си, поради 
фак та, че този уред е с по-ниска чувствителност при определя-
не на микотоксини. За по-голяма достоверност на резултатите 
препоръчително е измерването да се извършва на високо-
ефективна течна хроматография с мас-спектроскопия. С фото-
метър се получават ориентировъчни резултати за състоянието 
на брашното по отношение наличието на микотоксини. Когато 
обаче се отнася за резултати, които да гарантират безопасност-
та на брашното предназначено за консумация от населението, 
по УС ”България” е препоръчително измерването да се извърш-
ва на високоефективна течна хроматография.

В направения анализ на риска се отбелязва, че брашното 
не е високорисков продукт по отношение на микотоксините, 
защото технологичният процес в мелниците включва отстраня-
ване на триците (външната обвивка) от зърното, а това води до 
намаляване нивата на някои микотоксини с около 34% или под 
определените максимално допустими количества. Друга при-
чина поради която брашното не е високо рисков продукт е, че 
в системата RASFF (система за бързо съобщаване за храни и фу-
ражи на ЕО) има само два сигнала за констатирани несъответ-
ствия и по-специално по отношение наличие на деоксинивале-
нол (DON) над максимално допустимите количества в брашно 
предназначено за тестени изделия за периода 2010- 2012 г.

Заключението от извършения анализ на риска е, въпреки че 
брашното не е високорисков продукт по отношение на мико-
токсините, но поради липса на убедителни доказателства, които 
да подкрепят една евентуална промяна в кратността на изпит-
ване на брашното, остават ежемесечните физически и доку-
ментални проверки на обектите от страна на контролните 
органи. В подкрепа е и обстоятелството, че микотоксините са 
резултат от биологичната дейност на различни гъбни фитопа-
тогени, които естествено присъстват в почвата, на която расте 
пшеницата и при подходящи условия още на полето или след 
време при съхранение те продуцират микотоксини.

След обсъждане на представения анализ извършен от цен-
търа за оценка на риска (ЦОР) д-р Камен Николов предложи 
анализ по показател микотоксини да се извършва на всяка 

Промени в показателите на УС „България“ 
за  брашна
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партида брашно. Предложението след обсъждане от всички 
присъстващи беше прието.

В БДС EN ISO 24333 Зърнено –житни култури и зърнено-жит-
ни продукти. Вземане на проби, т. 2 Термини и определения е 
дадена следната формулировка на партида: идентифицирано 
количество материал (зърнено-житни култури или зърне-
но-житен материал), от който може да се вземе проба, с 
цел да се контролира определянето на една (или няколко) 
характеристика(и).

Д-р Камен Николов увери представителите на бизнеса, че 
ще бъдат нанесени съответните промени в стандарта и Указа-
нието към него, а именно:

• Алфа амилазна активност като показател „число на па-
дане”, в секунди - не по-малко от 240 сек.

В Указанията за производство по УС „България”, Приложение 
5 кратността за вземане на проби, за анализиране съдържание-
то на химически замърсители е следната:

- тежки метали - един път годишно, след приемане на 
реколтата;

- микотоксини - от всяка партида брашно да се изпращат 
проби за анализ, като остават ежемесечните проверки от 
страна на контролните органи.

Д-р Камен Николов се ангажира, че от страна на БАБХ ще 
бъде изпратено указание , до всички областни дирекции, за 
приетите изменения в УС „България” за производство на браш-
на и хляб.

Анализът на риска е изготвен от:
Доц.д-р Бойко Ликов - Директор 
Петя Блажева - Главен експерт в Дирекция „Оценка на риска” 

при ЦОР
Георги Балджиев - Главен експерт в Дирекция „НСМОРПР” 

при ЦОР.

Министър Греков обяви 
намерението си за активна 

работа с браншовите 
организации в сектор „Земеделие”

До края на месеца ще проведа срещи с всяка една 
браншова организация, за да обсъдим проблемите в сек-
тор "Земеделие". Това обяви Министърът на земеделието 
и храните проф. д.с.н. Димитър Греков. Днес той проведе 
организационна среща с представители на браншовите 
организации от сектора, за да обсъди с тях задачите и 
приоритетите в бъдещата съвместна работа. По време на 
разговора бяха поставени въпросите за преодоляването 
на сивата икономика и за неотложната необходимост от 
създаване на стратегии за развитието на отрасъла. 

Министърът изиска до края на юни всички органи-
зации да легитимират себе си, като представят актуално 
състояние и информация за членската си маса. Министър 
Греков поиска организациите да дадат своите становища 
по проекта на Закона за браншовите организации и да се 
представят аргументирани предложения за  евентуална 
промяна на подготвения проект. 

Земеделските производители и преработватели изра-
зиха общо съгласие за активиране дейността на специа-
лизираните консултативни съвети и създаване на работ-
ни групи към тях, в случай на възникнали проблеми. 

По време на срещата министър Греков подчерта 
значимостта на науката за земеделската практика. Той 
посочи, че очаква предложения от неправителствените 
организации в земеделския бизнес за съвместна работа 
със средните училища и професионалните гимназии в зе-
меделието и хранителната промишленост с цел издигане 
нивото на образованието в сектора.

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. Доставка с 

наложен платеж по куриер за ваша сметка.

Специализирана литература

КЕТЕРИНГЪТ 
– ОРГАНИЗИРАНЕ 

И УПРАВЛЕНИЕ
формат А4, 248 стр.

цена 23,90 лв. с ДДС.

Цена 00,00 лв.

За контакти:
02/9430108

e-mail: dioniss@abv.bg
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Ðåñòîðàíòúò –
Áðàÿí Êóïúð, Áðàÿí Ôëóäè, Äæàéíà Ìàê Íèèë

Прочетете тази книга преди да отворите вашия рес-
торант.

Всяка година стотици ресторанти се откриват с голе-
ми очаквания. И всяка година почти толкова ресторанти 
затварят врати. Как да организираме и да управляваме 
успешен ресторант. Според авторите – хора с дългого-
дишен практически и преподавателски опит в областта 
на ресторантьорството – успешният ресторантьор е 
комбинация от качества. Той трябва да е едновременно 
добър предприемач, човек, който умее да забавлява свои-
те гости, и дори мъничко магьосник.

Ресторантът – организиране и управление е практиче-
ско ръководство за това „как да” и „как да не” постъп-
вате при откриването и ръководенето на ресторант. 
Книгата ще ви помогне да максимализирате ползите от 
дейността си, като се учите от реални професионални 
примери и ситуации. В нея ще намерите ключовите теми, 
от които зависи успехът на всеки ресторант:

– формулиране на бизнес план
– бюджет и финансиране на бизнеса
– избиране на местоположение
– дизайн на картата с ястия и с напитки
– определяне на цените на ястията
– подбор на надежден персонал
– привличане на клиенти и др.

Желаем Ви успех при реализирането на мечтата си да 
притежавате и да ръководите успешен ресторант!

СЛАДКАРСТВО – 
ОСНОВЕН КУРС 

формат А4, 446 стр. 
цена 44.70 лв. с ДДС

РЪКОВОДСТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
(суровини, рецептури 

и технологии) 
формат А5, 256 стр.  

цена 18 лв. с ДДС

РЕСТОРАНТЪТ 
– ОРГАНИЗИРАНЕ 

И УПРАВЛЕНИЕ
формат А4, 168 стр.

цена 19,90 лв. с ДДС.
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Арменски снакс

Ръжен хляб със сливи и пипер

Продукти: 160	г	брашно,	80	мл	зехтин,	30	мл	вода,	5	 г	сол,	
счукан	чесън,	75	мл	вода,	½	глава	кромид	лук,	нарязан	на	фини	
филийки.	

За поръска: мак,	сусам,	семена	от	черен	лук.
Начин на приготвяне: В купичка сложете 30 мл зехтин, 

чесъна и 30 мл вода и оставете настрани. В друга купа смесе-
те брашното и солта. Към тях прибавете 50 мл зехтин и 75 мл 
вода и омесете добре. Покрийте и оставете да почива 5 минути. 
Отново замесете и оставете да почива. Повторете операцията 
още два пъти. Накрая оставете да втасва за около 30 минути. В 
зависимост от тавата, която използвате, можете да разтегнете 
цялото тесто или да разделите на 2-3 топки, на тънка кора. Ос-
тавете да почива 15 минути. Затоплете фурната на 180°С. Нама-
жете кора със сместа от чесън и зехтин. Разрежете с остър нож 
на квадрати с големина по желание. Поръсете със семената и 
филийките лук. Печете за 5-10 минути.

Странно съчетание - сладостта на сливите, пикант-
ността на пипера и леко киселия вкус на ръж! 

Продукти: 350	г	ръжено	брашно,	100	г	ръжена	закваска,	200	
мл	студена	вода,	6	г	сол,	150	мл	гореща	вода,	200	г	сухи	сини	сли-
ви,	нарязани	на	парченца,	1-2	ч.л.	червен	пипер	на	зърна.

Начин на приготвяне: В купа смесете 150 г ръжено брашно, 
ръжената закваска и 200 мл студена вода и оставете настрани. 
Покрийте и оставете да ферментира за 1 нощ. На другия ден 
към тази смес добавете 200 г брашно и солта. Покрийте и 1 час 
не ги разбърквайте. След това залейте внимателно отгоре с вря-
ла вода и бъркайте много енергично с дървена шпатула (водата 
не трябва да има време да реагира с брашното). Добавете си-
ните сливи и червения пипер на зърна. Омесете всичко добре. 
Сложете във форма, покрийте и оставете да втаса 2 часа. Печете 
около 30 мин. в предварително загрята фурна на 220°С.
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Хлебче с маслини и ароматни подправки

Фокача

Продукти: 200	г	брашно	тип	500,	4	г	сол,	2	г	мая,	около	50	мл	зехтин,	за	
гарниране	–	розмарин	и	едра	сол,	тънки	филийки	червен	лук	и	малки	пар-
ченца	сварени	картофи,	обезкостени	маслини,	чери-домати,	сухи	марино-
вани	домати	и	др. 

Начин на приготвяне: В купа смесете брашното и солта, а в друга – 
маята и водата, докато се разтвори, обединете ги и разбъркайте с дървена 
шпатула, докато се получи лепкаво тесто. В друга купа изсипете 1/3 от зех-
тина и сложете вътре тестото, покрийте и оставете да почива 1 час, след 
което прегънете тестото два пъти. Покрийте, повторете тази операция три 
пъти, като всеки път добавяте по малко зехтин. След втасването тестото 
трябва да бъде бухнало и с шупли. Прехвърлете внимателно тестото в та-
вата, оставете за 10 минути, след което с помощта на пръстите го разпъ-
нете в квадратна или правоъгълна форма. Покрийте и оставете да почива 
още 10 минути. Поръсете тестото по желание и оставете да втасва 20 мину-
ти. Затоплете фурната на 240°С. Печете за около 15-20 минути.

Продукти: 40	 г	 зелени	маслини	 (с	 бадеми,	 подправки),	 40	 г	
черни	 маслини,	 1	 ч.л.	 ароматни	 сухи	 подправки	 (по	 желание),	
250	г	брашно	тип	500,	4	г	сол,	3	г	прясна	мая,	180	мл	топла	вода.

Начин на приготвяне: Смесете маслините и ароматните 
подправки и оставете настрани. В друга купа – брашното и сол-
та, а в трета – разтворете маята с топлата вода.  Прибавете маята 
към брашното и замесете тесто. Покрийте и оставете да почив 
10 минути. След това добавете маслините и омесете добре. От-
ново покрийте и оставете 10 минути да почива. Повторете тази 
операция два пъти, след което оставете да втасва за 1 час, дока-
то удвои обема си. Извадете тестото върху набрашнена повърх-
ност и му придайте продълговата форма. Сложете във форма 
или тава и поръсете с брашно. Покрийте и оставете да втасва 
35-40 минути или докато удвои обема си. Загрейте фурната на 
240°С. Печете с влага при 200°С за около 35 минути.
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В кулинарната надпревара за традиционни ястия Джулюни-
ца се изправи срещу силната конкуренция на Лясковец, Мерда-
ня, Козаревец, Писарево, Добри дял и Бряговица. Празникът се 
организира съвместно от Асоциацията за развитие на изкуства-
та и занаятите-7, фирма „Ивитал консулт”, община Лясковец, и 
читалище „Пробуждане-1896 с. Джулюница ”, и е част от нацио-
налната кампания на А.Р.И.З.-7 за запазване и популяризиране 
на българските традиции. Джулюница бе поредната спирка на 
пътуващия кулинарен фестивал, който тази година празнува 
кръгъл юбилей – пет години от създаването си.

Журито в състав шеф Пеньо Иванов, Мария Маринова и 
журналиста Георги Баев, се оказа изключително затруднено в 
избора си на ястия, които да отличи 6 големи и 7 поощрителни 
награди отидоха при майсторите, успели най-добре да пригот-
вят български традиционни гозби.

Наградата за автентична рецепта бе присъдена на Пенсио-
нерски клуб „Зора“- гр. Лясковец, за „Гювеч по лясковски“. За 
вкус бе отличен пенсионерски клуб от Лясковец – „Мазневска 
чешмичка“, които се представиха с „Чорба от лопуш“. Призът за 
оригинална рецепта отиде при Народно читалище „Земеделец 
1899“ – с. Козаревец, за „Пълнена дюля с кайма“, а за десерт – 
„Палачинки  със сладко от диня“ – при с. Писарево. Журито ха-
реса за наградата Етновизия за щанд аранжимента на домаки-
ните на фестивала от с. Джулюница, а отличието за визия отиде 
при с. Добри дял и техния „Пролетен козуначен венец“.

Над 500 души изпълниха площада пред читалището в 
Джулюница, а за доброто настроение на гостите се погрижиха 
певчески и танцови състави от страна на домакините и околни-
те населени места. 

Списание „Кафе пауза…“ е медиен партньор на Фестивал 
„Пъстра трапеза“.

За четвърта поредна година Джулюница посрещна 
кулинарния фестивал на шеф Пеньо Иванов

 Представяме ви една традиционна рецепта 
на Елена Стоянова от Лясковец 

Продукти за корите: 1	кг	брашно,	1	с.л.	сол,	700	мл	вода	
Продукти за плънката: 4	 яйца,	 300	 г	 сирене,	 5	 с.л.	 кисело	

мляко,	600	г	коприва,	4	стръка	зелен	лук,	връзка	магданоз.
Начин на приготвяне: 
Продуктите за корите се замесват, правят се на топки и се 

оставят да престоят 1 час, за да се отпусне тестото. 
Копривата се измива, почиства и се запържва със зеления 

лук  и магданоза нарязани на ситно, оставя се да изстине и се 
прибавят яйцата, сиренето и млякото. Корите се раздърпват 
една по една, слага се плънка и се навиват на руло, нареждат се 
в намазана с олио тава и пече на 180°С докато се зачерви.

Баница с коприва
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"Подницата", познат още като "Подник", "Поница" е кръгъл 
глинен или метален плосък съд, с диаметър около 60 см. и де-
белина на дъното 4-5 см., завит нагоре по ръба в края, подобно 
на тепсия (тава). Използва се в балканската кухня за печене на 
хляб и различни видове храни от месо или зеленчуци, преди да 
се наложат съвременните готварски печки с фурни.

Приготвените по тази технология храни стават много вкус-
ни, макар, че изискват повече време.

Преди ползване подникът се поставя на огнището, за да се 
нагрее от огъня (на места около огнището се поставят изправе-
ни по няколко подника.) Когато се нагрее достатъчно, се пре-
мества настрани от силния огън. В него се слага печивото, и се 
захлупва отгоре с връшник - нисък тенекиен (в по-стари време-
на - също глинен) конус с диаметър колкото подника, с дръжка 
на върха, и задигнат ръб.

Върху връшника се насипват жар и гореща пепел, и се из-
чаква, докато печивото стане готово.

При някои ястия връшника се залепва с тесто (приготвено 
от брашно и вода), като по този начин се получава херметизира-
не и ястието става по-бързо и изключително вкусно. Обредното 
приготвяне на подниците е стар български обичай, който вече е 
почти изчезнал. Обичаят е все още жив и битува в с. Лозен, общ. 

Любимец. Това е единственото село в цяла България, в което все 
още може да видите как нашите прабаби са приготвяли подни-
ците (известни в Лозен като поници) за печене на хляб, баници 
и др. Самия обред става в деня, когато християнската църква 
почита свети Йеремия (1 май), пророкувал, че Бог ще изпрати 
своя Син на Земята. На Ирминден, както още наричат празни-
ка в Лозен, жените стават рано, берат билки за женски болести, 
вземат мълчешком пръст от три места и се събират в нечий 
двор. Носят мълчана вода от бунар (кладенец). Като заври во-
дата на огъня я смесват със пръстта и слагат слама (ръженка) и 
я покриват с черга "да кабаряса". След това, също като тестото, 
я размесват втори път. "Женското царство" тъпче с крака и пее 
(пеят се специални песни за празника като "Ерменлия, гидия"). 
Разделят глината на топки, от големите правят подници, на кои-
то се пекат хлябове и баници под връшник. Малките стават на 
сачове за катми. Прави се задължително и кандило за дома. 
Всички съдинки се оставят да съхнат под слама в продължение 
на 20-ина дни. Жените се гощават със зелник и пресен хляб. 
След това всички се отправят към реката да изперат чергите и 
чувалите и да се измият. Обредното приготвяне на глинените 
съдове само един ден в годината се обяснява с това, че хлябът е 
свещен за българската трапеза.

Печене в подница
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Цени на основни суровини 
за периода 22-29 май 2013 г.

Брашно тип 500
По области брашното се търгува на едро в ценовия диапа-

зон от 0,74 лв./кг до 1,15 лв./кг, като най-ниските стойности са 
отчетени във Враца, а най-високите в Шумен. В седем от област-
ните центрове се наблюдава седмично понижение на цените от 
1% (Сливен) до 5,3% (Ямбол). Поскъпване на брашното се отчита 
в шест области - от 0,9 до 4,4%, най-съществено в Силистра. Тези 
ценови колебания в двете посоки се компенсират, в резултат от 
което средната стойност за страната се задържа на нивото от 
предходната седмица - 0,96 лв./кг.

Маржът между цените на едро и тези на дребно на брашно-
то е средно 0,16 лв./кг за ГТВ и 0,20 лв./кг за ДТО, като достига 
съответно до 0,37 лв./кг в Смолян и 0,42 лв./кг във Враца. В ГТВ 
в Шумен цените на дребно на брашното са по-ниски с 0,01 лв./
кг от тези на едро. 

Като цяло през м. май 2013 г. пазарът на брашно тип „500” е 
сравнително спокоен, без значителни изменения на ценовите 
равнища спрямо предходния месец. Към края на м. май средни-
те за страната цени на едро и на дребно в по-малките търговски 
обекти са без промяна спрямо тези отпреди един месец, докато 
средната цена на дребно в големите търговски вериги нараства 
с 1,8%.

Захар
През наблюдавания период средната цена на едро на захар-

та за страната отбелязва леко понижение - с 0,5% до 1,97 лв./
кг. На борсите в различните областни центрове продуктът се 
търгува в ценовия диапазон от 1,73 лв./кг в Добрич до 2,20 лв./
кг във Варна и Разград. В осем от областите, в които е налице 
предлагане на едро, се регистрира седмично понижение на це-
ните, преобладаващо в рамките на 0,5-3,2%, а във Варна и по-
чувствително- със 7,6%. Увеличение на цените спрямо предход-
ния седмичен период е налице единствено в Пловдив и Сливен, 
съответно с 2,4% и 0,5%. 

Средно за страната, цената на захарта на дребно в големите 
търговски вериги (ГТВ) остава 2,11 лв./кг. По области, стойно-
стите се движат в диапазона от 1,86 лв./кг до 2,27 лв./кг, съот-
ветно в София и Пазарджик. Седмично повишение на цените 
на захарта се отчита в три области – в Сливен (с 8,6%), Ямбол (с 
6,7%) и Търговище (с 2,4%). Поевтиняване на продукта в голе-
мите супермаркети се наблюдава в областите София (с 13,3%) 
и Русе (с 2,4%).

През м. май 2013 г. пазарът на бялата кристална захар в стра-
ната е спокоен, без сериозни ценови изменения. Към края на 
месеца се наблюдава леко понижение на средната цена на едро 
за страната спрямо нивото отпреди един месец (с 1,1%) до 1,97 
лв./кг. По области, по-сериозни ценови отклонения са отчете-
ни във Варна – намаление с 10,2% и в Пловдив – повишение 
с 6,1%. В рамките на едномесечния период, средната цена на 
дребно на захарта в магазинната мрежа на страната отбелязва 
несъществено повишение с 0,5%, до 2,18 лв./кг. Измененията по 
области са в сравнително тесния диапазон от -3,8% (София) до 
+3,6% (Сливен).

Яйца
Предлагането на едро на яйца - размер М е в широкия це-

нови диапазон от 0,14 лв./бр. (във Велико Търново) до 0,25 лв./
бр. (във Варна). В десет областни центъра се отчита седмично 
понижение на цените с 0,01 лв./бр., а в Бургас и Пловдив – по-
вишение, съответно с 0,01 лв./бр. и 0,03 лв./бр. В резултат, сред-
ната цена на едра на яйца - размер М за страната се понижава с 
0,01 лв./бр. на седмична база, до 0,18 лв./бр.

Към края на м. май 2013 г. средната цена на едро на яйца - 
размер М за страната бележи понижение с 0,01 лв./бр. спрямо 
нивото отпреди един месец. 

В рамките на едномесечния период, средните за страната 
цени на дребно на яйца в големите търговски вериги нарастват 
с 0,02 лв./бр. за размер М и с 0,01 лв./бр. за размер L, докато тези 
в по-малките магазини остават без промяна и за двата размера.

Олио
Средната цена на едро на слънчогледовото олио е 2,63 лв./

литър, с 0,4% по-ниска в сравнение с предходния седмичен 
период. Най-ниски стойности се отчитат в Хасково (2,30 лв./ли-
тър), а най-високи – във Варна (3,00 лв./литър). В шест области 
е налице седмично поевтиняване на продукта в рамките на 0,9 
– 4,3% (Враца), а в други шест - поскъпване с до 3,9% (Велико 
Търново).

През едномесечния период на наблюдение (м. май 2013 г.) 
пазарът на рафинирано слънчогледово олио в страната остава 
сравнително спокоен.

Регистрираната към края на м. май средна цена на едро за 
страната (2,63 лв./литър) е с 0,8% по-висока спрямо тази отпре-
ди един месец. В рамките на едномесечния период средната 
цена на дребно за страната в големите търговски вериги остава 
без промяна, а тази в по-малките търговски обекти бележи леко 
понижение с 1%.

Търговията с брашно
С неуспешен опит за продажба на малко над 8000 тона 

пшеница от страна на Държавен резерв ще се запомни 20-та 
редовна търговска сесия на Пловдивска стокова борса, прове-
дена в периода 15-17.05.2013 г. Проблемът се оказа ценовата 
неотстъпчивост както на продавача, така и на самите купувачи. 
Котировката „продава” бе установена на 460 лв./т без ДДС, но 
купувачите настояваха за покупки при цена 360 лв./т без ДДС. 
Този изключително голям ценови спред между търсенето и 
предлагането бе основан на факта, че предлаганата пшеница 
е от стари реколти (2007-2009 г.), а сегашната ценова ситуация 
на представителните международни борсови пазари за зърно 
се характеризира с ценови нива, които значително се различа-
ват от исканите от продавача 460 лв./т. Търговията с майските 
контракти мека пшеница на борсата в Чикаго приключи при по-
следна цена 258 щат. долара/тон (или 387 лв./т при курс лев/до-
лар при приключване на търговията 1,50 лв./дол.). Търговията с 
юлските контракти в Чикаго към момента се осъществява при 
цена 253 щат.дол/т (около 385 лв./т при сегашния курс 1,52 лв./
дол.). Низходящата ценова тенденция на пазара на зърното, и 
по-специално на пшеницата, се основава на прогнозния доклад 
на Министерството на земеделието на САЩ от 10.05.2013 г. за 
очаквани рекордни добиви през настоящата стопанска година. 
Актуалните котировки на пшеницата с доставка през м. август 
на борсата в Будапеща са на ниво 358 лв./т, а за пшеницата за фу-
ражни цели - 348 лв./т. Брокерите коментираха и информациите 
за първоначални цени на пшеницата от нова реколта на ниво 
330 лв./т без ДДС при сегашна покупка „на зелено”. Неликвид-
на остана и борсовата търговия с останалите зърнени култури. 
При царевицата също се установи ценови спред между предла-
гането - 440 лв./т и търсенето – 340 лв./т., като той също бе в гра-
ниците на 100 лв./т. Съответните котировки в Чикаго са на ниво 
257 щат.дол/т (около 390 лв./т), а на борсата в Будапеща – 388 
лв./т. Стабилни останаха котировките на основните хранителни 
стоки. Брашното тип 500 се предлагаше при цена 577 лв./т без 
ДДС, тип 700 – 560 лв./т без ДДС, а тип 1150 – 533 лв./т без ДДС. 
Без промяна е и предлагането на бутилирано олио – 2,05 – 2,10 
лв./л без ДДС.
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С наближаване края на пазарната 2012/13 г. е време да 
обърнем поглед назад. В средата на лятото на 2012 г. цената на 
царевицата и на соята поеха устремно нагоре заради небивала-
та суша в САЩ. Перспективите пред пшеницата също се очер-
таваха доста тежки със слаби добиви в основните страни изно-
сителки. В резултат на това станахме свидетели на ценови нива, 
близки до абсолютните рекорди от 2007/8 г. и подобни на тези 
от 2010/11 г. Както често става в такива случаи, започнаха спеку-
лации, че влизаме в епоха на трайно високи цени на основните 
храни, появиха се очаквания за запазване на ценовите нива и 
дори за още по-високи цени за пазарната 2013/14 г. Някои бъл-
гарски производители дори се надяваха на цена от 500 лв./тон 
за пшеницата от предстоящата реколта. От март насам пазарите 
започнаха да влизат в нормалната фаза на спад и отрезвиха на 
бърза ръка очакванията за нови рекорди.

Прогнозите са, че ни очакват значително по-добри добиви 
от 2012/13 г. и средни цени с между 20 и 30% по-ниски от сред-
ните за изминаващата година. Очакваното производство на 
пшеница (според доклада на Министерство на земеделието на 
САЩ – USDA) е със 7% по-високо, като се прогнозира подобре-
ние при крайните запаси от 6,2 млн. тона. Царевицата ще бъде 
поне с 12% повече от миналата година, като се очаква значител-
но подобрение на запасите – с 19,2 млн. тона.

В допълнение на това цената на зърното в черноморския ба-
сейн ще бъде под допълнителен натиск заради очакваната много 
по-добра реколта и активизирането на Русия на експортните па-
зари. Само при пшеницата допълнителните количества за износ 
през 2013/14 г. се оценяват на над 10 млн. тона за Русия и Украйна 
и на 5 млн. тона при царевицата от страна на Украйна и Румъния. 
Това ще се случи при положение, че сухото време отстъпи и бъде 
заменено с така необходимия дъжд в южните части на Украйна и 
Русия. Превалявания се очакват в периода 22 май-9 юни, но по-
добрението в почвената влага няма да бъде повсеместно.

ИЗБРАНИ ПАЗАРИ
САЩ: Забавянето на пролетната сеитба в САЩ, което даде 

подкрепа на цените на зърното в средата на май, беше бързо 
наваксано. Темпът на сеитбата наближи средния от предходни 
години от 79%. По този начин основните опасения, че площите 
с царевица няма да достигнат предварително обявените наме-
рения и част от тях ще бъдат засети със соя засега не се оправ-
дават. Това кара някои американски анализатори да говорят за 
цена на производител от USD 4/бушел при над USD 6 в момента 
за царевицата от новата реколта или спад от над 35%, за въз-
можността от който предупредихме още през зимата. При бла-
гоприятно време подобни прогнози не изглеждат непостижи-
ми. USDA дава средна цена на производител за 2013/14 от USD 
4,30-5,10/бушел за царевицата. Прогнозата на ведомството е за 
реколта от 359,2 млн. тона при 273,8 млн. тона през 2012/13 г. 
или с 31% по-висока.

Първоначалната прогноза за реколтата от пшеница е за 56 
млн. тона, което е с 9,4% по-ниско от предходната година. Очак-
ванията за средните цени на производител се движат в диапа-
зона USD 6,15-7,45/бушел при 7,80 година по-рано.

Европа: Прогнозата за реколтата от пшеница в ЕС-28 (вклю-
чително Хърватия, която ще влезе в Общността на 1 юли) на 
Strategie Grains е понижена за четвърти пореден месец до 131,1 
млн. тона, основно заради очакваните по-слаби добиви в Обе-
диненото кралство. Въпреки това очакваното количество е с 5% 
над миналогодишната реколта. За първи път от 11 години насам 
Обединеното кралство е нетен вносител на пшеница. За първи-

те десет месеца на пазарната година внесените количества се 
равняват на 2,12 млн. тона при изнесени 0,58 млн. тона. За срав-
нение през същия период на предходната маркетингова година 
вносът е бил 0,66 млн. тона при 2,23 млн. тона износ.

Русия може да се радва на реколта с над 1/3-а по-висока 
от миналогодишната

Очаква се реколтата от зърно да достигне 98 млн. метрични 
тона през 2013 г., а експортния потенциал на страната да се по-
виши до 22-23 млн. тона, прогнозира консултантска компания 
ProZerno. Производството на пшеница ще достигне 58,8 млн. 
тона, от които 16-17 млн. - за износ. Експортният потенциал при 
царевицата се изчислява на 2,7 млн. тона, а при ечемика – на 2,5 
млн. тона.

Износът на зърно през тази година се е свил с 39,3% до 14,3 
млн. метрични тона, по данни на министерство на земеделието 
към средата на април.

Украйна ще ускори износа преди новата реколта
На среща в началото на май представители на министер-

ство на земеделието и на износителите на зърно са постигнали 
разбирателство за ускоряване на износа на зърно преди нова-
та реколта. На пазара през идния месец и половина ще бъдат 
предложени 2,1 млн. метрични тона.

Същевременно сухото и горещо време буди тревога за със-
тоянието както на есенниците, така и на пролетните култури. 
Очаква се консултантската компания UkrAgroConsult да ревизи-
ра прогнозата си за реколтата от зърно в страната, която към 
момента е за 52,2 млн. метрични тона. Към първата седмица на 
май са засети 6,85 млн. ха с пролетници и бобови култури, което 
представлява 84% от планираните площи. 

Румъния очаква по-добра реколта от пшеница 
и царевица
Румъния ще добие реколта от 5,8 млн. метрични тона пшени-

ца през тази година или с близо 10% повече от 2012 г., прогнози-
ра ЕК. Реколтата от царевица може да достигне 9 млн. тона или 
50% ръст от миналата година. Въпреки позитивните очаквания 
цената на царевицата на вътрешния пазар започна да се възста-
новява и достигна EUR 237/тон без ДДС в района на Мунтения.

Какво се случва в България
През изминалия месец активно се търгуваше пшеница и в 

по-малка степен - царевица и слънчоглед. Напусналите страна-
та количества по култури съответно са 303,8 хил. тона пшеница, 
158,5 хил. тона царевица и 146 хил. тона слънчоглед. Прогноз-
ният преходен остатък при пшеницата към началото на май е 
по-нисък от този, с който сме влезли в пазарната 2012/13 г. Не 
така добре стоят нещата с останалите две култури, при които 
запасите продължават да бъдат на нива, значително над тези от 
последните две години. 

Първата прогноза за новата реколта е за пшеница от около 
4,4 млн. тона, царевица – около 2 млн. тона и слънчоглед – 1,5 
млн. тона. (Източник: www.wxmaps.org, НСЗ).

Цените през третата седмица на май са в диапазона 380-410 
лв./тон за пшеницата, 360-380 лв./тон за царевицата и 720-780 
лв./тон за слънчогледа при условия EXW, по данни на Софийска 
стокова борса.

Очакват се умерени превалявания над Северна и части от 
Южна България в периода 22-24 май. Дъждовните облаци ще се 
движат от Северозапад на Югоизток. През останалото време ни 
очаква топло и сухо време до 31 май.

Николай Вълканов
Институт за пазарна икономика

Перспективите пред новата зърнена реколта 
са за по-ниски цени
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От 25 март до 12 април 2013 г. 20 ученици от 11 
и 12 клас от Софийската гимназия по хлебни и слад-
карски технологии проведоха практика във Виена 
на тема „Австрийски професионализъм и иновации 
в производството на шоколад и сладолед”. Прием-
ащ партньор по проекта е фирма Karriere club, Вие-
на. Основният акцент в програмата на практиката е 
поставен върху усвояване на иновативните аспекти 
при производството на шоколад и сладолед и специ-
фичните особености при биоорганичното производ-
ство. Изборът на Австрия за домакин на практиката 
е обусловен от опита и традициите й в шоколати-
ерството, както и от възможността учениците да се 
поучат от майсторството и уменията на изявени спе-
циалисти, създали стил, превърнал се в еталон на ви-
сок професионализъм. Учениците имаха шанса да се 
докоснат до изкуството на виенските сладкари и шо-
колатиери, непреставащи да очароват и изненадват 
ценителите с кулинарни шедьоври, великолепие от 
вкусове, богатство от цветове и аромати, приготвени 
с финес, много фантазия и артистизъм. 

Чрез посещения във водещи фабрики за произ-
водство на шоколадови изделия (Zotter, Walter Heindl 
GmbH, Xocolat) и най-известните сладкарски фирми, 
приготвящи богата гама торти, пасти и сладкиши с 
шоколад (Sacher, Cafe Demel, Aida, Cafe Mozart) уче-
ниците имаха шанса да обогатят знанията си по во-
дещата тема от проекта. Те се запознаха с основните 
етапи от преработката на какаото и технологичния 
процес за приготвяне на шоколад. За обогатяване 
познанията им в областта на сладоледа, бяха реа-
лизирани посещения в две специализирани фирми 
- в Eissalon Am Gürtel, учениците наблюдаваха про-
изводствения процес, запознаха се с технологията и 
машините, а във фирма SaxЕis в град Грац те имаха 
шанса да научат повече за производството на био-
сладолед. Проведоха практика на работни места във 
фирми Backwerk и Geier, където участваха в произ-
водството на традиционни хлебни и сладкарски из-
делия. Чрез лекции, семинари, тренинги учениците 
добиха представа за икономиката на Австрия, хра-
нителното законодателство на страната, правилата 
за поведение на работното място и санитарните из-
исквания. 

Позитивите за всеки от бенефициентите са с мно-
го измерения. Те повишиха професионалните си ком-
петенции, а обучението по немски език обогати чуж-
доезиковите им умения. Учениците посетиха едни от 
най-известните забележителности във Виена и Грац, 
с което допълниха представата си за страната-до-
макин, за нейната история, култура, бит и традиции, 
обогатиха личната си култура и осведоменост. Всич-
ко това ги зареди с много енергия и позитивизъм, 
повиши интереса им към избраната професия и ги 
мотивира да търсят по-успешна реализация в бъде-
ще. Всеки от тях получи Сертификат за проведената 
практика и документ Europass Mobility. 

Страницата подготвиха 
Ваня Колешева и Росица Рачева

СГХСТ реализира десети международен проект, 
финансиран по Програма „Леонардо да Винчи”

За поредна година Софийска гимназия по хлебни и сладкарски 
технологии доказа своя професионализъм и спечели призови места 
от състезанията за „Най-добър хлебар-сладкар“. Цветелина Николова 
достойно представи гимназията и зае II-ро място на Регионалното със-
тезание състояло се във Велинград, а на Панорамата на професионал-
ното образование в Пловдив се класира трета.
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ПРОГРАМА ЮНИ 2013 г.

25 юни.  от 10.00 ч. до 16.00 ч.  
Технологията на структуриране  на сладкиши,  мусове и 

ТОПЪЛ СЛАДОЛЕД в чаши крие поредица от големи тайни!
Визията на чашите по витрините осигуряват двойни 

продажби!
В презентацията ще се представят :
- Нови рецепти за сладки и мусове в чаши!
- Нови технологии за вътрешно структуриране! 
- Нови рецепти за ТОПЪЛ СЛАДОЛЕД в чаши!
Ще се открият важни тайни като :
- Защо и как стените на чашите осигуряват технически 

възможности за комбинация „мус-крем-пандишпан“ невъз-
можна по други сладки ?!

- Защо и как, гласността на чашите,  позволява комбина-
ция от гама „сладкарски цветове“ и как се вдига желанието 
за потребление?!

- Защо и как, запечатването от горе удвоява трайността 
и създава условията за системата : „минимализъм при деко-
рация на чаши“?!

Ще се представят нови видове чаши, 
внос от АЛМА ЛИБРЕ!

Производството на сладолед 
е сладкарски занаят! 

На 14 и 28 май в „АЛМА ЛИБРЕ Консултански център“, както 
и през целия месец май в работилниците на клиенти на фир-
мата демонстраторите доразвиваха една нова вълна от нашия 
занаят, а именно производство на ЗАНАЯЧИЙСКИ СЛАДОЛЕД 
АЙСКРИМ ФАБРИ.

Сладкарите-презентатори Димитрис Димопулос и Бойко 
Владимиров представиха технологията на италианската фирма 
ФАБРИ за производство на „топъл сладолед“ и „семифредо“ без 
необходимост от сладоледена машина. Те  представиха нови 
видове

летни десерти с „топъл сладолед“:
- „МЮСЛИ БАР с топъл сладолед ЙОГУРТ и бял шоколад“
- „ЕКМЕК КАДАИФ с топъл сладолед КАЙМАК и вариегато“
- „БРАУНИС с топъл сладолед ШОКОЛАД залят с млечен шо-

колад“
- „ЧЕРВЕН ВЕЛУР с топъл сладолед БИШКОТИ и пандишпан 

вкус малина“ 
- „ПРОФИТЕРОЛИ с топъл сладолед ВАНИЛИЯ и мек шоко-

лад“ 
- СЛАДОЛЕДЕНА ТОРТА „ГРАНД ЧИОКО ДРИМ“. 
Представянето на нови десерти на база на „топъл сладолед“ 

ще продължи и през месец юни с нови идеи за вашите витрини!  

Всяка фирма участник ще 
трябва да закупи продукти 
(или мострени комплекти) на 
стойност 200 лв.

Местата са ограничени, 
молим да се обадите пред-
варително за осигуряване на 
места.

Регистрация пет дена 
преди датата на презен-
тацията: тел. 0878690025, 
0878984887, 0878515026

На	първи	юни	в	Благоевград	отвори	врати	„Джелатерия	
Йоанна“,	която	предлага	занаятчийски	сладолед	„Фабри“.

ПОКАНА – ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 На 5 и 6 юли АЛМА ЛИБРЕ организира
 СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ-ДЕГУСТАЦИЯ

 на нови видове занаятчийски хлябове.

 Акцентът: 
„Здравословни“ хлябове,

 и маркетингови 
инструменти. 

 За повече информация : 
 АЛМА ЛИБРЕ 

тел. 0878690025, 0878515026
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Продукти за основата: 50	г	
масло,	225	г	натрошени	бискви-
ти,	50	г	смлени	орехи.

Продукти за пълнежа: 
275	г	маскарпоне,	175	г	масло,	2	
яйца,	45	г	захар,	250	г	бял	шоко-
лад,	225	г	пресни	или	замразени	
малини.

Продукти за декорация-
та: 115	 г	 маскарпоне,	 75	 г	 мас-
ло,	 шоколадови	 стърготини	 и	
малини.

Начин на приготвяне: В 
тенджерка стопете маслото, до-
бавете натрошените бисквити 
и счуканите орехи. Облепете 
дъното на форма с диаметър 
23 см и изравнете повърхност-
та. В купа разбийте с дървена 
шпатула маскарпоне и масло, 
внимателно добавяйте посте-
пенно разбитите яйца и накрая 
и захарта, докато се получи хо-
могенна смес. Разтопете шоко-
лада на водна баня и добавете 
към крема, накрая и малините 
и разбъркайте внимателно.  
Изсипете сместа във формата. 
Затоплете фурната на 180°С и 
печете около 1 час. Оставете да 
изстине. Извадете от формата 
и преместете върху подложка 
или стойка. Разбийте маскарпо-
не и масло и намажете повърх-
ността на тортата. Декорирайте 
с малини и стърготини бял шо-
колад. 

Продукти за блата: 120	г	захар,	90	г	брашно,	10	г	нишесте,	5	
яйца,	ванилия,	масло	за	намазване	на	формата.

Продукти за пълнежа: 500	г	малини,	100	г	захар,	1	чаша	чер-
вено	вино,	20	г	натурален	шоколад.

Начин на приготвяне на блата: Разбийте жълтъците с 
половината захар. В друга купа разбийте белтъците като доба-
вяте постепенно останалата захар. Добавете белтъчения сняг 
внимателно към жълтъците. Пресейте брашното, нишестето и 
ванилията и ги добавяйте много помалко към яйчената смес. 
Затоплете фурната на 220°С. Изсипете тестото върху тава (20х30 
см), покрита с хартия и печете не повече от 7 минути. Обърне-
те блата върху намокрен тензух, махнете хартията и намажете с 
пълнежа. Навийте на рулото, докато е още топло и оставете да 
изстине. След това украсете с малини и нарежете парчетата по 
диагонал. 

Начин на приготвяне на пълнежа: Измийте добре мали-
ните, отцедете и ги сложете в купа, залейте с виното. Оставете 
няколко цели малини за декорацията. Сложете на огъня за 5 
минути. Добавете захарта и варете още 15 минути, докато се 
получи консистенция на конфитюр. Оставете да изстине за 30 
минути. През това време настържете шоколада и добавете към 
пълнежа.

Руло с малини

Чийз кейк с малини, маскарпоне и шоколад
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Ще	ви	 запозная	 с	 едно	дребничко	момиче,	 с	 голяма	сила	да	
осъществява	своите	мечти	и	амбиции.	В	емоционалния	ни	раз-
говор	 започнах	 да	 си	 представям	магията	 на	 претворената	
захар	от	нейните	ръце…		

 
- Поли, разкажи как се запали по сладкарството?
- Честно да си кажа не знам точно. Бях палаво хлапе, играех 

футбол, шах, дори се биех с момчетата, обичах математиката, за-
нимавах се с какво ли не. Всичко ми беше интересно. Но, един 
ден палавото момиче намери тефтерчето с рецепти на баба и 
реших да пробвам да направя нещо от него. Забърках тесто с 
изброените продукти и го изпекох. Ето това бяха първите ми 
сладки и първите ми стъпки в сладкарството.

- Е, значи си започнала с домашната школа.
- И двете ми баби бяха невероятни кулинарки. Едната пра-

веше прекрасни баници и готвеше много вкусно, а другата - по 
цели нощи торти, изчакваше всички да заспят и започваше да 
твори. Като започнах и аз - всичките ми роднини видяха в мен 
един бъдещ сладкар. 

- От експерименталните опити на малкото дете - до 
титлата „Сладкар на България”.  Как се разви твоя профе-
сионален път?

- Завърших Техникума по обществено хранене в Банкя. На-
право сънувах торти и след това ги правех. И както казват няма 
нищо случайно, съдбата ме срещна с Андре Токев и започ нах 
работа в хотел „Хилтън” в София. Така година и половина, обо-
жавах работата си, имах възможността да творя и да сбъдвам 
идеите си. Но... се появи моя принц и и ме заведе във Варна.

- Участваш и в международни състезания с национал-
ния ни отбор.

- Преди време получих предложение да направя различни 
петифури, с които мои колеги да се явят на едно състезание в 
Румъния. Исках да видя дали мога да стигна и по-далеч от това, 
което правех до момента и приех предизвикателството. Раз-
брах, че винаги може и още, и още, ако човек го желае истински. 
Реших да се пробвам и самостоятелно. Гърция ми беше първото 
излизане от България. На състезанието се представих с брауни 
с маслини , мариновани ягоди и крем с узо. Спечелих бронзов 
медал. Усещах нещата в себе си, огромното желание да прет-
воря идеите си, които сънувах и носех в сърцето си. Няколко 
години все ми минаваше котка път и не успявах да стигна до 
състезанията в Пловдив.

- До „Кулинарна купа на България”, нали?
- Да. Все имах работа, поръчваха сватбени торти, които ня-

Захарна лава…

Така определи себе 
си Павлина Евтимова, 
носител на титлата 
„Сладкар на Бълга-
рия“ за 2012 г.
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маше как да не направя, и така не успявах. В продължение на 
моята работа просто се влюбих ... в карамела - безкрайно, силно 
и мълниеносно. Накратко, влюбих се в магията на захарта.

- И как се случи?
- Като всяка любов. Усетих в мен нещо, което не можеше да 

се обясни с думи, едно приятно чувство, един лек гъдел в коре-
ма, исках да творя. Исках това неописуемо и приятно гъделче да 
има лице и форма. И така започна всичко - да разтопявам захар. 
Когато градусите надвишаваха точката на кипене й се отдавах 
напълно, не знаех какво ще стане, но знаех, че това е начина ми 
да покажа любовта и емоцията си. В момента, в който се пота-
пям в захарната магия трябва да бъда много спокойна и много 
щастлива.

- Сега вече cи те предcтавям като във филм...
- Да, заглавието може да бъде „Захарна лава”... И така исках 

да се похваля на целия свят за моята огромна любов, исках всич-
ки да я видят, нямах притеснения от нищо, исках да я показвам. 
Пловдив се оказа точното място и бях много щастлива, когато 
спечелих титлата „Сладкар на България 2012”. Това можеше да 
бъде само един единствен човек и в този случай този човек бях 
аз. Бях изключително уверена в себе си. 

- Ти имаш свой почерк, но правила ли си някакви странни 
комбинации на вкусове? 

- Сватбена торта с мащерка, крем брюле с тъмна бира...
- Как се възприеха?
- Много добре. За тортата все още говорят.
- Мащерка в крема?
- Понякога нещата само ти звучат стряскащо. Беше мус от 

мащерка. Едно вълшебство. Много обичам да работя с мащер-
ка. Правя щрудел с моркови и сос от мащерка, шоколадови трю-
фели с мащерка. Най-хубавото е, че до ден днешен продължа-
вам да обожавам работата си и  да съм влюбена в захарта.

Интервюто взе: Йорданка Найденова
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Изложението Sweets & Snacks Middle East, провеждано в 
Дубай е единственото специализирано професионално шоу за 
захарни изделия и закуски в района на Близкия изток и Северна 
Африка. Международното изложение е организирано като са-
телит и по модела на световноизвестния германски панаир за 
захарни изделия ISM и е съвместен проект на Панаира в Кьолн 
и Световния търговски център в Дубай. 

Забележителното при Sweets & Snacks Middle East, което 
се организира ежегодно през последните шест години в ОАЕ, 
е отчетения постоянен ръст в интереса към него от страна на 
изложители и посетители. Световната криза сякаш се отразява 
благоприятно на изложението, защото то регистрира по 20% 
ръст през последните три години и според световната агенция 
за пазарни проучвания Евромонитор този темп ще бъде запа-
зен поне до 2015 г. През миналата година на изложението са 
представени компании от 30 държави, а посетителите, свърза-
ни с бранша са пристигнали от 76 страни.

Според Трикси Лох, Вице-призидент на Световния търгов-
ски център в Дубай, разрастването на регионалната индустрия, 
свързана със снаксове показва, че за представителите на този 
бизнес е от изключителен интерес да посетят въпросното из-
ложение.

Разширяване на пазарния дял на снаксовете в търговията 
с храни се наблюдава в последните години не само в Близкия 
Изток, но и глобално. Този растеж се дължи на промени, настъ-
пили в начина на живот на клиентите, които имат все по-малко 
време за дейности като пазаруване и готвене и затова се насоч-
ват към готовите храни. Това води до засилена конкуренция 

Sweets & Snacks Middle East – един успешен проект
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сред производителите, които започват да предлагат все по-ка-
чествени и здравословни снаксове – органични, нискокалорич-
ни, без холестерол, богати на фибри, с добавени витамини и т.н. 

Някои от най-новите тенденции в производството и търго-
вията със снаксове ще могат да се видят на тазгодишното, сед-
мо издание на Sweets & Snacks Middle East през ноември. Освен 
това посетителите на изложението ще могат отново да опитат 
и да се насладят на богато разнообразие от захарни и шокола-
дови изделия, захаросани ядки, хлебни и сладкарски произве-
дения.



За повече информация: АЛМА ЛИБРЕ ЕООД
София, кв. Волуяк, ул.Зорница 99; www.almalibre-prof.com
тел. 029379999, 0878690025, 0878984887; e-mail: almalibre@mail.bg

ТОРТА „ШАРЛОТ“ 
Много пухкав сиропиран пандишпан за основа  •

Крем „Баваруаз ШАРЛОТ“ и черни череши • 
Пухкав млечен крем за декорация отгоре и пресни плодове • 
Пухкав оригинален пандишпан „ДЕУКАП СЕЛМИКС“ за бор-

дюр на тортата „ШАРЛОТ“ • 
Много лека торта за всичките сезони •

ТОРТА „КАРПАТИ“ 
• Оригинално приготвени много вкусни еклери
• Етажи от крем дипломат от вкусен сладкарски крем
• За декорация „еклерова шапка“ като планината КАРПАТИ

ТОРТА „НУАЗЕТА“
Класическа лешниково-шоколадова торта  •

Хрупкава лешнико-какаова основа •
За първи път в тази торта се използва новата технология за 

производство на пълнежи „КРЕМЕ“ •

ТОРТА „БИШКОТИ“ 
• Мек шоколадов пандишпан с яйца 
• Пълнеж - сладкарски крем бишкоти
• Хрупкава бисквитено-шоколадова основа

ТОРТА „СНИКЕРС“
Мек ванилов пандишпан, приготвен с яйца •

Крем пълнеж карамелизирано мляко със сладкарски крем •
Глазура от карамел •

По средата и в декорацията преобладават фъстъци •

ТОРТА „РИЛА“ 
•  Пухкав маслен крем с вкус на бисквити
•  Хрупкави бисквитени етажи
•  Хрупкаво шоколадово-бисквитено покритие
•  Торта с трайност над 40 дни

„ПРОФИТЕРОЛ“
Пълнени еклери със сладкарски крем „Фантазия“ •

Етаж от млечна сметана - специална разработка •
Гъст шоколадов сос (салца) •

ТАРТА „ЛИМОН“ 
•  Хрупкава тарта с пълнеж от фин лимонов мус
•  Декорация от италиански белтъчен сняг, обработен с 
горелка 

ТАРТА „ПАСТЕЛЕРО“
Хрупкава тарта с пълнеж от пухкав крем от карамел •

Декорация от флорента и стройзел •

Представяме ви няколко торти от новата серия “Tradition”
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ÒÅ×ÅÍ ÊÎÍÑÅÐÂÀÍÒÒÅ×ÅÍ ÊÎÍÑÅÐÂÀÍÒ

Ïîäòèñêà ðàçâèòèåòî íà ïëåñåíè è  ïðè÷èíèòåëèòå 
íà êàðòîôåíà áîëåñò (Bac. Mesentericus, Bac. Subtilis è äð. )

�àïàçâà ñå ñâå�åñòòà, òðà�íîñòòà è âê�ñîâèòå êà÷åñòâà íà �ë�áà
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Äîçà íà âëàãàíå: îò 1,0 äî 2,0% êúì ìàñàòà íà áðàøíîòî


