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Лесафмая 500 г

•  По-малко влагане поради висока 
подемна сила

•  Подходяща за бутиков хляб, баници, 
бюреци и всякакъв вид закуски

•  Бързо и ефективно разграждане на 
захарите в тестото

•  Изключителен обем и трайност на 
крайния продукт

Френската мая 500 г

•  По-малко влагане поради висока 
подемна сила

•  Подходяща за сладки теста, кроасани,  
закуски и хляб

Френската мая 500 г

• 

• 

Фала Верде 500 г

• Специфична мая за кисели теста
•  Високата ú киселинност позволява 

намаляване на влагането в теста със 
закваска

Фала Верде 500 г

• Специфична мая за кисели теста
• 

ПРЕДИ

СЛЕД



1612 София, ул. Ворино № 15
тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90
o�ce@astelbg.com; www.astelbg.com

Новият оригинален 
Алвеограф  - АлвеоЛаб 

Алвеографът е международно 
приз  нат и стандартизиран апарат, 
ежедневно употребяван при произ-
водство и съхранение на зърно, в 
мелничарската и пекарска индустрия, 
за измерване на виско-еластичните 
свойства на брашното.

Новият АлвеоЛаб е по-точен и 
лесен за работа. Ключовите стъпки 
на теста сега са напълно автоматизи-
рани, за да се ограничи въздействи-
ето на оператора върху резултатите. 
Раздуването на пробите се извършва 
в камера, чиито температура и влаж-
ност са изцяло контролирани. 

С АлвеоЛаб могат да бъдат лесно 
създадени нови тестови протоколи, 
които да посрещат нуждите на специ-
фичните приложения и по този начин 
да направят алвеографския анализ 
дори още по-добър при предвиждане 
на качествата на брашното.

За поръчки: сп. “Кафе пауза...” , тел.: 0884 673 836
Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

Le Larousse du 
Chocolat

(Eнциклопедия на 
шоколада) 

Технологии, рецепти - торти, сладкиши, пълнежи, мусове, 
кремове, бонбони.
На френски език.

формат 20/27 см, 368 стр.
луксозно издание, твърди корици, цена 150 лв.

Petits chocolats
(Бонбони 

и трюфели) 

Суровини, рецепти, технологии, видове бонбони.
На френски език.

формат 23,5/27,5 см, 224 стр.
луксозно издание, твърди корици, цена 150 лв.
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Потвърждават се добрите перспективи пред световната 
реколта от зърно. Въпреки проблемите пред американската 
пшеница, очакванията са за по-високи добиви в ЕС и страните 
от бившия СССР, както и в Китай и Индия. Допълнителен натиск 
върху цените в посока надолу зададоха и очакванията за мно-
го добра реколта от царевица. Прогнозата на Департамента по 
земеделие на САЩ (USDA) е преходните запаси в края на пазар-
ната 2014/15 г. да достигнат 15-годишен връх – 182,65 млн. тона. 
По-сериозно раздвижване на пазарите може да наблюдаваме в 
началото на юли, когато USDA ще оповести резултатите от анке-
тата си сред фермерите, която трябва да изясни доколко земе-
делците в САЩ са засели планираните площи. Средните цени 
на основните зърнени култури в черноморския регион при ус-
ловия FOB към средата на юни се движеха около USD 248-255/
тон за пшеницата и USD 235-254/тон за царевицата, а сделки за 
български слънчоглед се сключваха на USD 490/тон. Прогнози-
те за търговията с пшеница в региона за следващите две сед-
мици клонят по-скоро към леко понижение. В България цените 
на пшеницата се понижиха до BGN 290/тон от място средно за 
страната. Очакванията са цената да слезе допълнително в нача-
лото на реколтата, като в зависимост от местоположението и ка-
чеството на зърното да се търгува между BGN 260-300 от място.

САЩ и Америка: Прогнозата за реколтата от пшеница в 
САЩ е понижена с 21 млн. бушела, или с 10% спрямо миналата 
година. Основната причина е заради понижените перспективи 
пред червената твърда пшеница в южните и централни райо-
ни на страната. Обилните дъждове предизвикват опасения за 
посевите. В Илинойс – основен производител на мека, червена 
пшеница, 59% от посевите са оценени в състояние „добро” и „от-
лично”. Времето засега благоприятства развитието на цареви-
цата. Към средата на юни 76% от площите са в „добро” и „отлич-
но” състояние, 20% - в „задоволително” и 4% - в лошо или много 
лошо състояние. Като цяло състоянието при царевицата е по-
добро от средното за годините от 1986 г. насам. Ако дъждовете 
през юли са достатъчни, то без съмнение ще станем свидетели 
на рекордна продукция в САЩ. Влажното време обаче е в осно-
вата на влошаващото се състояние на соята. 

Производството на царевица в Бразилия може да достиг-
не 77,8 млн. тона. Това показват изчисленията на държавната 
продоволствена компания CONAB. Основният дял се пада на 
нарастващата по популярност зимна царевица, която се ротира 
със соята и застъпва между януари и март, а се прибира през 
юни-юли.

Европа: Прогнозата на мониторинговата система на ЕС 
MARS за реколтата от мека пшеница във Франция е леко ко-
ригирана надолу – до 7,36 тона/ха. Подобни е положението и 
в Обединеното кралство, където очакванията за средните до-
биви при пшеницата са понижени до 8,05 тона/ха. Виновник 
за това е влажното време, което повишава риска от болести и 
вредители по растенията. Въпреки това, като цяло прогнозата 
за реколтата в ЕС е повишена заради благоприятните условия 
в други основни производствени райони като Германия, напри-
мер. Средните добиви за ЕС-28 са прогнозирани на нива от 5,3 
тона от хектар, което се доближава до миналогодишните резул-
тати, но при повече засети площи. Прогнозата на консултант-
ската компания Strategie Grains е за реколта от 139,4 млн. тона 
пшеница при 135,2 млн. тона през пазарната 2013/2014 г. Зави-
шени са очакванията и за реколтата от рапица, като на ниво ЕС 
се прогнозира реколта от 22-23 млн. тона. С близо 0,7 млн. тона 
повече от миналата година се очаква да бъде и произведена-
та царевица в Общността. Жътвата при ечемика вече започна в 
най-южните райони на контитента. Прогнозата е за по-слаба от 

миналогодишната реколта от 55,5 млн. тона (при 59,7 млн. тона 
година по-рано) най-вече заради сушата в Испания.

Русия: Засетите площи с пролетници достигат 30,9 млн. ха 
към 10 юни, или 93,8% от планираното и с 1,4 млн. ха повече 
спрямо 2013 година. Площите с пролетна пшеница са 13 млн. ха 
(99% от планираното), с пролетен ечемик – 8,7 млн. ха (99,2% от 
планираното), с царевица – 2,57 млн. ха (99,3%), със слънчоглед 
– 6,8 млн. ха (95,5%), с рапица – 944 хил. ха и със соя – 1,7 млн. 
ха (100,2%). От началото на стопанската година (1 юли 2013 г.) 
до 10 юни 2014 г. Русия е изнесла 24,7 млн. тона зърно, от които 
17,95 млн. тона пшеница, 2,5 тона ечемик, 3,9 млн. тона цареви-
ца и 313 хил. тона други зърнени култури. Украйна: Фермерите в 
Одеска и Николаевска области започнаха жътвата на есенници-
те. Прибрани са 16,6 хил. тона ечемик при среден добив от 2,62 
тона/ха и малки количества пшеница при среден добив 1 т/ха. 
Към 10 юни са засети 96% от планираните площи с пролетници. 
Засетите площи с царевица са 4,8 млн. ха (96% от планираното), 
с елда – 139 хил. ха (85%), с просо – 95 хил. ха (87%), с ориз – 10 
хил. ха (42%). На 100% са засети площите със соя – 1,68 млн. ха, 
а със слънчоглед – на 103% от планираното или 4,7 млн. ха. Към 
същата дата Украйна е изнесла 31,62 млн. тона зърно, считано 
от 1 юли 2013 г., като на пшеницата се падат 9,1 млн. тона, на ца-
ревицата – 19,8 млн. тона, на ечемика – 2,35 млн. тона и на други 
зърнени храни - 342 хил. тона. 

България: Състоянието на есенниците в страната се влоша-
ва заради обилните валежи. На места в северна и южна Бълга-
рия при пшеницата се наблюдава полягане, покълване, жълта 
и кафява ръжда, както и коренно гниене. Фермерите, които са 
предприели поне две качествени фунгицидни пръскания, ня-
мат големи поводи за притеснение, но при останалите се очак-
ват по-ниски добиви с по-ниско качество.

Прогнозата на Strategie Grains е за средни добиви от 4,18 
тона от хектар и реколта от 4,82 млн. тона при пшеницата. Ка-
чеството обаче ще варира много и това ще се отрази на из-
купните цени. При ечемика жътвата започна, като се очакват 
средни добиви от 3,7-3,8 тона от хектар. Влажното време обаче 
създава много добри условия за пролетниците, при които засе-
га няма поводи за притеснение.

Институт за пазарна икономика

Зърнените пазари през юни 2014



Х
Л
ЕБ

А
РС

ТВ
О

BAKERY4

Повишение на цената на хляба не се очаква, въпреки прог-
нозите за по-слаба реколта от хлебна пшеница, увериха про-
изводители на жито и представители на големите браншови 
асоциации в областта на зърнопроизводството и хлебарството.

„Редукция	 на	 реколтата	ще	има	 –	 след	трудната	 есен	 на	
2013	 г.	 и	тежките	 обработки	тогава,	 имахме	 благоприятна,	
мека	зима,	но	пролетта	бе	необичайно	хладна	за	България	и	по-
ройните	дъждове	и	градушки	в	Североизточна	и	Северозападна	
България	засегнаха	голяма	част	от	площите.	От	друга	страна	
дъждовната	пролет	бе	инкубатор	за	болести	и	неприятели,	с	
които	водим	постоянна	борба.	Появиха	 се	 и	 нетипичните	 за	
нашата	 страна	 икономически	 важни	 болести	 като	жълта	 и	
кафява	ръжда,	така	че	намаление	в	реколтата	ще	има“, комен-
тира в средата на юни преди Консултативния съвет по зърното 
зам.-председателят на Националната асоциация на зърнопро-
изводителите Ангел Вукодинов.

Според него нереалистични са прогнозите на земеделското 
министерство, че при жътвата ще бъдат прибрани около 5 млн. 
тона пшеница. „Това	са	бомбастични	цифри,	за	които	имахме	
надежда	до	април-май.	В	момента	прогнозите	са	по-близки	до	4	
млн.	тона", заяви Вукодинов.

През миналата година стопаните са прибрали 4,6-4,7 млн. 
тона жито. По думите на аграрния министър проф. Димитър 
Греков, общият размер на засегнатите от поройните дъждо-
ве и градушките площи е 357 хил. дка. Не всички обаче са на-
пълно унищожени, в голяма част от тях има само полягване на 
пшеницата. „До	 този	 момент	 напълно	 пропадналите	 площи	
възлизат	на	59	874	дка,	като	служителите	на	областните	ди-
рекции	 „Земеделие“	 продължават	 да	 обикалят	 по	места	 и	 да	
съставят	констативни	протоколи.	След	като	в	края	на	месец	
септември	бъдат	уточнени	окончателните	данни	за	пропад-
налите	площи	със	земеделски	култури,	ще	видим	с	какъв	ресурс	
разполагаме,	за	да	компенсиране	земеделските	производители	
с	държавна	помощ“, каза министър Греков.

Проблем с вътрешния баланс не може да има, тъй като по-
вече от половината пшеница отива за износ, винаги може да 
се внесе, смята Ангел Вукодинов. Той призова да не се създава 
паника, тъй като се очертава по-малко количество пшеница с 

по-висока себестойност, но проблемът е основно за произво-
дителите. За него на този етап най-важен е въпросът с изкупната 
цена на житото. „Надявам	се	да	е	по-висока,	за	да	можем	да	си	по-
крием	разходите“, коментира производителят. Той обаче пре-
дупреди за опасност от картелно споразумение като миналата 
година, когато цената на пшеницата на световните борси е била 
350 лева на тон, а в България се е изкупувала по 250 лева. „Някой	
на	гърба	на	производителя	се	договаря	за	картелни	цени.	Моят	
страх	 и	 на	 всички	 производители	 е,	 че	 картелните	 споразу-
мения	ще	се	опитат	да	смъкнат	цените	на	по-ниско	равнище,	
което	ще	доведе	до	още	по-големи	загуби	за	производителите“,	
коментира Вукодинов. Мнението му е, че при цени на световни-
те борси от 350-360 лв., у нас е нормално пшеницата да се изку-
пува поне за 320 лв.

Засегнатите от валежите площи са 357 хил. декара. Най-мно-
го са във Враца, Видин и Монтана като напълно пропадналите 
площи, от които няма да се прибере никаква реколта до момен-
та, са 59 хил. декара. Това обаче включва не само зърнени, но и 
зеленчукови култури, уточни министър Греков. За пропаднали-
те площи стопаните ще получат от държавата като компенсация 
80% от направените разходи, но това ще се случи едва след 1 
септември, защото държавата все още не е изплатила компен-
сации за миналогодишните щети.

По информация на Греков в бюджета има заделени 4 млн. 
и 300 хил. лева за щетите от миналата година, ако останат, ще 
бъдат разплатени и за тази, а МС ще трябва да гласува допълни-
телен бюджет за компенсации на сегашните поражения.

От гледна точка на зърнопроизводителите се очаква нелека 
жътва, по-висока себестойност на зърното и по-ниски цени за-
ради световните пазари.

Драма с реколтата от пшеница няма – „в	България	има	чо-
вешки	 трагедии	 няма	 трагедии	 в	 бизнеса“, заяви и Мариана 
Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хле-
барите и сладкарите. „Вярно	е,	че	себестойността	на	житните	
култури	е	повишена,	но	това	е	рискът	на	този	вид	бизнес,	мяс-
то	за	тревоги	и	драми	няма“, изтъкна тя и припомни, че голяма 
част от селскостопанското производство е застраховано, при 
това 50 на сто от застраховките се поемат от Държавен фонд 
„Земеделие“.

По първоначални данни на земеделския министър Дими-
трър Греков засегнатите от наводненията земеделски площи у 
нас са 250 хил. декара. Възможно е добивите да намалеят с до 
25%. 80% от ечемика и 20% от пшеницата са повалени на земята 
от поройните дъждове. Падналото по земята зърно пък е негод-
но дори за фураж.

„Бихме	 се	 радвали	на	 400-450	 кг	 и	мисля,	 че	 за	 България	не	
бихме	 могли	 да	 очакваме	 6-те	 милиона	 тона,	 които	 изрази	
министърът	на	земеделието	и	храните	Димитър	Греков“, каза 
Иван Караиванов, който е член на УС на Националната асоциа-
ция на зърнопроизводителите.

Въпреки слабата реколта, която се очаква, страната няма да 
остане без пшеница, тъй като са засети и сортове, които издър-
жат на тежки климатични условия, категорични са от Асоциа-
цията. Затова не бива да се спекулира и с темата за повишаване 
цената на хляба.

Според Кукушева е рано да се коментира цената на хляба 
от новата реколта. „Но	темата	е	актуална	и	единственият	на-
чин	цената	да	се	понижи	е	да	бъде	редуцирана	ДДС	ставката	на	
хляба“, смята тя.

Спекулация е да се коментира поскъпването на хляба, тъй 
като дневната консумация у нас е 200 грама на ден, каза Ангел 
Вукодинов.	 „При	такова	потребление	разликата	е	20-40	 сто-

Какво се случва с реколта 2014?
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тинки	 на	 ден,	 независимо	 дали	 хлябът	 струва	 1	 или	 2	 лева“, 
добави той. Въпросът, според него е, че под цена на хляба бъл-
гарите разбираме цената на живота.

Поскъпване на хляба не очаква и председателят на Съюза 
на хлебопроизводителите в Пловдив Лазар Генчев. Според него 
реколтата не е толкова лоша, колкото се твърди. Има полягва-
не на пшеницата в някои райони, но в Пловдивско реколтата е 
отлична. Освен това цената на брашното няма нищо общо с це-
ната на хляба, обясни той, тъй като всичко опира до конкурен-
цията и промоциите на големите търговски вериги. „При	поло-
жение,	че	на	нас	хлябът	ни	излиза	55	стотинки	на	рампа,	те	го	
продават	по	45	стотинки,	това	е	безумие“, коментира Генчев. 
Според него нормалните цени на едро за 650 грама ръжен хляб 
са 95 стотинки, а за бял – 60-75 стотинки.

В началото на юли специалисти очакват 
добра зърнена реколта

Въпреки занижените прогнози за тазгодишната реколта оч-
акваме да приберем нормално количество пшеница с добро 
качество. Това съобщи за Дарик Ангел Вукодинов, заместник-
председател на Националната асоциация на зърнопроизводи-
телите (НАЗ).

Общият ресурс зърно, с който страната разполага от рекол-
та 2013-та година е в размер на 11 894 997, в т. ч.:

- През м. май Министерството на земеделието и храните, 
актуализира данните за производството на зърно от основни-
те зърнени култури, реколта 2013 г. в резултат на това общото 
производство се повиши на 11 262 500 т. Спрямо предходните 
данни, произведеното зърно, нараства с 857 000 т.

- Преходен остатък от реколта 2012 г./от основните зърнени 
култури/ - 540 000 т.

- Постъпили количества зърно /внос и вътрешнообщностни 
доставки/ - 92 497 т.

Потребление: Потреблението на зърно, към 30.05.2014 г. 
възлиза на общо 10 442 205 т, от които:

- напуснали количества – 7 118 911 т, /от тях за страни от ЕС 
– 4 929 070 т/.   

- потребено в страната – 3 323 294 т, /производство на браш-
но, преработка, храна за животни и семена/.

В края на месец май 2014 г., наличните зърнени запа-
си от основните зърнени и маслодайни култури - пшеница, 
ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, 
сорго и оризова арпа, възлизат в размер на 1 452 792 т. За 
същият период на 2013 година, тези зърнени запаси са въз-
лизали на 1 456 616 т.

Налични зърнени запаси в страната от пшеница, ечемик, ца-
ревица, слънчоглед и рапица към края на май 2011 - 2014 г.

Пшеница
Предлагане: След като МЗХ, актуализира данните за произ-

водството на пшеница, ресурса с който страната разполага от ре-
колта 2013 г. е в размер на 5 658 987 т, като произведените коли-
чества, по тези данни са в размер на 5 409 400 т; преходен остатък 
от реколта 2012 г. – 220 000 т и влезнали количества – 29 587 т.

Потреблението за периода 01.07.2013 г. – 31.05.2014 г. въз-
лиза на 5 298 583 т, от тях: за производство на брашно, фураж и 
семена за посев – 1 597 583 т, напусналите количества са в раз-

мер на 3 701 000 т /от тях – 2 479 000 т за страни от ЕС/.
Наличната пшеница към 31.05.2014 г. възлиза на 360 404 т.
Наличната пшеница в зърнопреработвателни предприятия 

към 31-ви май 2014 г. е в размер на 143 937 т, което е 39,94% от 
наличната в страната.

Крайни наличности: Остатъчните количества пшеница в 
края на реколтната година се оценяват на 265 000 т.  

Ечемик
Предлагане: Количеството с което страната разполага, 

към 31.05.2014 г. е в размер на 728 837 т. Производството на 
ечемик, по обновените данни на МЗХ за реколта 2013 г. въз-
лиза на 717 900 т; преходен остатък от предходна реколта – 
10 000 т; влезнали количества – 937 т. 

Потребление: Потреблението на ечемик, след 01.07.2013 г. 
е в размер на 693 967 тона. Към 31-ви май 2014 г. ечемика  въз-
лиза на 34 870 т.

Царевица 
Предлагане: По новите данни на МЗХ за реколта 2013 г., 

производството е увеличено и достига 2 699 600 т. Преходен 
остатък от реколта 2012 г. – 227 000 тона. Влезнали количества 
след 01.09.2013 г. – 36 174 т. Общия ресурс с който страната раз-
полага е 2 962 774 т. 

Потребление: Царевицата за преработка и производство 
на фураж възлиза на 663 700 тона. Напусналите количества са 
1 649 000 т, от тях за ЕС – 1 184 000 т. Общото потребление въз-
лиза на 2 312 700 т.

Наличността към 31.05.2014 г. е в размер на 650 074 т. 
В зърнопреработвателните предприятия в края на м. май 

2014 г. са складирани общо 87 126 т, което е  13,40 % от налична-
та царевица в страната.

Необходимото количество зърно за потребление в страната 
се прогнозира в размер на 220 000 т.

Свободните количества за търговия извън страната се оце-
няват на 430 000 т.

Данни на Националната служба по зърното
за зърнените запаси и пазара на зърно в страната към 31 май 2014

По думите му не бива да се създава психоза по отношение 
на зърнения баланс. В България се потребяват около 2 милиона 
тона пшеница, което включва хлебно и фуражно зърно и семе-
на. Очаква се реколта от над 4 милиона тона, така че ще бъде 
гарантиран нормалният зърнен баланс и износ на страната. 
Застрашен е по-скоро финансовият баланс на производители-
те, защото заради обилните валежи се повишиха разходите ни, 
обясни Вукодинов.

Зам.-председателят на НАЗ посочи, че за поредна година спе-
куланти опитват да „натискат" цената на пшеницата в България, 
като предлагат около 260 лв. на тон. Това е много под нормално-
то, при условие че вчера цената на френската борса „Матис" бе 
около 184 евро за тон (около 360 лв./т), посочи Вукодинов.

По думите му крайната цена на хляба тази година не би тряб-
вало да се влияе от компонента зърно, защото то е в достатъчно 
количество и с добро качество.

Според данните на НАЗ като цяло в страната се очакват 
близо 20% по-малко количество зърно от миналата година. 
Прогнозите сочат около 360 килограма от декар среден до-
бив от ечемик, близо 400 кг/дка пшеница и между 250 и 300 
кг/дка рапица.

Заб.:	Информацията	е	към	редакционното	приключване	на	броя.
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Европейският съюз (ЕС) усъвършенства правилата, свърза-
ни с етикетирането на храни, така че потребителите да имат на 
тяхно разположение етикет с основни важни характеристики, 
четлив и разбираем, за да направят информиран избор при 
закупуване на продукти. В контекста на общественото здраве, 
новите правила засилват защитата срещу алергени.

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на 
информация за храните на потребителите, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (EO) № 1925/2006 на Европей-
ския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/
ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 
1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО 
на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията, за 
кратко наричан Регламент (ЕС) № 1169/2011 обединява дирек-
тиви 2000/13/CE относно етикетирането на храните и 90/496/
ЕИО относно етикетирането за питателност на храните с цел 
подобряване на равнището на информираност и защита на по-
требителите в Европейския съюз.

Приложение
Регламент (ЕС) № 1169/2011 се прилага спрямо стопанските 

субекти в хранителната промишленост на всички етапи от хра-
нителната верига. Той се прилага за всички храни, предназначе-
ни за крайния потребител, включително за храни, доставяни от 
заведения за обществено хранене, или храни, предназначени 
за снабдяване на заведения за обществено хранене.

Регламент (ЕС) № 1169/2011 се прилага, без да се засягат из-
искванията за етикетиране, предвидени в специални разпоред-
би на Европейския съюз (ЕС), приложими за определени храни.

Общи изисквания
Едно от основите изисквания на регламента е информация-

та за храните да бъде точна, ясна и лесноразбираема за потре-
бителя. 

Етикетирането, представянето на храните, както и реклама-
та, свързана с тях, трябва:

• да не заблуждава купувача по отношение на характеристи-
ките, свойствата или въздействието им;

• да не приписва на някоя храна свойства за предпазване 
или лекуване на заболявания у хората (с изключение на нату-
ралните минерални води и храните за специална хранителна 
употреба, за които са предвидени специални разпоредби).

Отговорности на стопанския субект
Стопанският субект, под чието име или търговско наимено-

вание храната се предлага на пазара, или вносителят (ако този 
стопански субект не е установен в ЕС) отговаря за информаци-
ята за храните. 

Той трябва да осигурява наличието и точността на инфор-
мацията за храните в съответствие с европейското законода-
телство в областта на храните и съответните национални изи-
сквания.

При предварително опакованите храни задължителната ин-
формация за храните се поставя на опаковката или на етикет, 
прикачен към нея.

При храни, които не са предварително опаковани, инфор-
мацията за храните трябва да се предаде на стопанския субект, 
който получава тези храни, за да може да ги предостави на 
крайния потребител при необходимост.

Задължителни данни
Задължителните данни трябва да са лесноразбираеми и ви-

дими, ясно четливи и незаличими, когато е необходимо. Висо-

чината на буквите „х“ трябва да е най-малко 1,2 mm (с изключе-
ние за опаковки или контейнери с малки размери).

Задължителните	 данни	 включват:	 наименование, списък 
на съставките, вещества, причиняващи алергии или непоно-
симост (фъстъци, мляко, синап, риба, зърнени култури, съдър-
жащи глутен и др.), количество на определени съставки или 
категории съставки, нетно количество на храната, срок на ми-
нимална трайност или срок на годност, специални условия за 
съхранение и/или условия за употреба, името или търговско 
наименование и адрес на стопанския субект или вносителя, 
страна на произход или място на произход за някои видове 
месо, мляко или когато липсата на посочване може да заблуди 
потребителя, указания за употреба, когато при липсата на таки-
ва указания би било трудно храната да се използва по подхо-
дящ начин,  по отношение на напитки, съдържащи повече от 1,2 
обемни процента алкохол, действителното обемно съдържание 
на алкохол, обявяване на хранителната стойност.

Задължителните данни за наименование, нетно тегло и 
действителното обемно съдържание на алкохол са включени в 
едно и също зрително поле.

Задължителните данни трябва да са посочени на език, който 
е лесен за разбиране от потребителя, или на няколко езика, ако 
е необходимо.

Предвидени са специални разпоредби за:
• стъклени бутилки, предназначени за повторна употреба;
• опаковки с малки размери;
• обявяване на хранителната стойност за храните, изброени 

в приложение V;
• напитки, които съдържат повече от 1,2 обемни процента 

алкохол.
Доброволна информация
Предоставената на доброволен принцип информация тряб-

ва да отговаря на следните изисквания: 
• тя не заблуждава потребителя;
• тя е недвусмислена и не обърква потребителя;
• когато е уместно, тя се основава на съответните научни 

данни.
От друга страна, доброволната информация за храните не 

се представя за сметка на разполагаемото пространство, пред-
видено за задължителната информация за храните.

Дата на прилагане 
Настоящият регламент се прилага от 13 декември 2014 г., с 

изключение на разпоредбите, свързани с обявяването на хра-
нителната стойност, които се прилагат от 13 декември 2016 г.

Промяна в етикетирането на храните



7

От декември 2014 година и в България ще бъде задължител-
но да се изписва целите наименования на вложените подобри-
тели и добавки, тази промяна ще бъде съгласно Европейското 
законодателство в областта на етикетирането на храните. 

Другата новост ще бъде изписването на хранителната стой-
ност на предварително опакования продукт, регламент, който 
ще влезе малко по-късно, а също и произхода на всички видове 
меса.

Задължително изписване на пълното 
наименование на Е-тата

Така вместо Е, последвано от някакво число, ще можем да 
знаем, че зад това се крие мононатриев глутамат или пък аспар-
там. Все пак не знаем до колко това ще помогне, ако човек няма 
навика да се интересува какво влиза в устата му и дали няма 
да има обратен ефект. Медиите често популяризират това кол-
ко са вредни е-тата и човек може да се почуства успокоен, ако 
прочете вместо Е120 думата кармин на опаковката. Звучи почти 
карамелено. Но кармин всъщност е червен оцветител (естест-
вен поради естеството си), който се произвежда от насекомите 
Dactylopius coccus.

Задължително изписване на хранителната 
стойност на продукта.

Това няма да важи за хранителни добавки, натурални мине-
рални води храни, предназначени за специфична хранителна 
употреба. Задължителното етикетиране на хранителната стой-
ност ще включва енергийна стойност и количества мазнини, на-
ситени мастни киселини, въглехидрати, захари, белтъци и сол, 
както и количеството на всяко хранително вещество, за което е 
представена хранителна или здравна претенция. Енергийната 
стойност ще бъде обявена в kJ (килоджаули) и в kcal (килока-
лории). 

Изискване ще бъде изписването на хранителна стойност 
да бъде с големина равна или по-голяма от 1,2 mm. За непред-
варително опаковани храни съдържанието на обявяването на 
хранителната стойност ще се ограничава до енергийната стой-
ност или енергийната стойност заедно с количествата мазнини, 
наситени мастни киселини, захари и сол. 

Освободени от това задължително етикетиране 
на хранителната стойност са:

Непреработени продукти, които съдържат само една със-
тавка или категория съставки; 

Преработени продукти, чиято единствена преработка се 
състои в зреене и които съдържат само една съставка или ка-
тегория съставки; 

Води, предназначени за консумация от човека, включител-
но води, при които единствените добавени съставки са въгле-
роден диоксид и/или ароматизанти;

Билки, подправки или смеси от тях; Сол и заместители на 
солта; 

Трапезни подсладители; 
Екстрактите от кафе и екстракти от цикория, мляно кафе или 

кафе на зърна и мляно безкофеиново кафе или безкофеиново 
кафе на зърна;

Билкови и плодови отвари, чай, безкофеинов чай, инстантен 
или разтворим чай или екстракт от чай, безкофеинов инстантен 
или разтворим чай или екстракт от чай, които не съдържат дру-
ги добавени съставки освен ароматизанти, които не изменят 
хранителната стойност на чая;

Ферментирал оцет и заместители на оцета, включително 
оцет, чиито единствени добавени съставки са ароматизанти; 

Ароматизанти; 
Добавки в храните; 
Спомагателни вещества; 
Ензими в храните; 
Желатин; 
Сгъстяващи вещества за мармалади; 
Мая; 
Дъвки; 
Храни в опаковки или контейнери, чиято най-голяма по-

върхност е с площ по-малка от 25 cm2; 
Храни, включително занаятчийски произведени хранител-

ни продукти, доставяни директно от производителя в малки 
количества от продукта на крайния потребител или на местен 
търговец на дребно, снабдяващ директно крайния потребител; 

Алкохолни напитки (съдържащи повече от 1,2 обемни про-
цента алкохол); 

Непредварително опаковани храни (освен ако не се изисква 
от национални мерки)

Край на дребните шрифтове 
Всички нови и стари обозначения ще трябва да бъдат поста-

вени на видимо място, без да се нарушава четимостта от изобра-
женията се казва в Европейския регламент (ЕО) № 1169/2011. 
След влизането на регламента в сила е предвидено размерът 
на буквите да бъде 1,2 мм или 0,9мм за продукти с малка площ. 

В допълнение
Освен това всички вещества, причиняващи алергии или не-

поносимост, ще трябва да бъдат указани в списъка на състав-
ките и да бъдат посочени по открояващ ги начин. Някои нови 
суровини се включват в задължителното изписва на страна на 
произход - досега това беше валидно за телешко месо, зелен-
чуците, меда и зехтина, към списъка сега се прибавя говеждо, 
козе и птиче месо.

Отпадат Е-тата от етикетите на храните от 
декември 2014 г.
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1. Пазарувайте само от регламентирани производители и 
търговци!

- Закупуването на храни от улицата, багажници и други не-
регламентирани места е ОПАСНО и крие РИСК за вашето здраве! 

2. Преди да купите какъвто и да е хранителен продукт, за-
дължително трябва да огледате ВЪНШНИЯ му ВИД!

• При ОПАКОВАНИТЕ храни проверете внимателно дали 
е запазена целостта на опаковката на продукта!

• При продажба на НЕОПАКОВАНИ и НЕПАКЕТИРАНИ 
храни, на мястото на предлагането им трябва да бъдат 
изписани наименованието на продукта, името и адреса 
на производителя, търговеца или лицето, което опако-
ва храната!

3. Всяка опакована храна, трябва да има ЕТИКЕТ, съдържащ 
следните задължителни данни, написани на БЪЛГАРСКИ език:

• НАИМЕНОВАНИЕ, под което продуктът се продава;
• Списък на СЪСТАВКИТЕ на храната, изброени в низхо-

дящ ред, като се започва от най-голямото количество;
• Когато съставката се съдържа в наименованието на 

храната, нейното количеството трябва да е обявено в 
проценти!

• Минимален СРОК на СЪХРАНЕНИЕ - за бързо разваля-
щите се храни е указан с думите “използвай преди” и 
дата, месец и година, а за храните с по-дълъг срок - “ 
най-добро до.. месец... година”;

 - Това е много важна информация - внимателно се за-
познайте със срока на съхранение и условията за съх-
ранение на всеки продукт, посочени от производителя. 
Необходимо е тези изисквания да се спазват стриктно, 
тъй като от това зависи запазването на качеството на 
храната и нейната безопасност!

• Специални условия за СЪХРАНЕНИЕ – за храни, изис-
кващи температурен режим!

• ПАРТИДЕН НОМЕР - маркировка, позволяваща иденти-
фициране на партидата, към която принадлежи храната 
и се обозначава с латинската буква L. 

• Нетно количество - в случай на предварително опако-
вани храни;

• Данни за производителя или за лицето, което опако-
ва храната, или за продавача, установен в рамките на 
Общността;

• Мястото на произхода или за мястото, от което идва 
храната;

 - Липсата на подобна информация може да заблуди по-
требителя относно истинския произход на храната или 
мястото, от което идва тя!

• При храни от внос се посочва държавата производи-
тел и/или друга държава, в която храната е претърпяла 
преработка!

• Начин или указание за употреба на храната, в случай че 
потребителят не би могъл да ползва храната без него 
(пример “Използвай след термична обработка!”);

• На етикета на храните от животински произход е необ-
ходимо да бъде поставена идентификационна марки-
ровка, която представлява елипсовиден знак, в който е 
изписана абревиатурата на държавата и регистрацион-
ния номер на предприятието. За млечни продукти, про-
изведени в Република България и предназначени само 
за българския пазар, идентификационната маркировка 
е с формата на шестоъгълник, в който е изписан регис-

трационният номер на предприятието производител. 
Специфични изисквания за някои видове храни:
1. Когато купувате ЯЙЦА: 
• Обърнете специално внимание на маркировката на яй-

цата - за консумация се предлагат само яйца клас „А“!
• Всяко яйце трябва да има ПЕЧАТ-КОД върху черупката, 

който се състои от 6 цифри и 2 букви:
 - Първата цифра показва начина на отглеждане на ко-

кошките (0 - яйца от кокошки-биологично отглеждане; 
1 - яйца от кокошки-свободно отглеждане на открито; 
2 - яйца от кокошки-подово отглеждане; 3 - яйца от ко-
кошки-клетъчно отглеждане);

 - Буквите показват страната на произход (за България-
BG)!

 - Следващите цифри са кода на областта на територия-
та на страната

 - Последните три цифри са номер на производителя;
• На външната страна на опаковките, в които са поставе-

ни яйцата, трябва да има следната информация: 
 - ветеринарен регистрационен номер на центъра за 

опаковане; 
 - качество и тегловна категория на яйцата; 
 - указание за съхранение на яйцата на хладно след по-

купката; 
 - метод на отглеждане на кокошките обяснение на кода 

на производителя; 
• • Срокът на годност на яйцата не може да бъде повече 

от 28 дни след снасянето им. При посочване само на пе-
риод на снасяне на яйцата, датата на срока на годност 
трябва да се изчисли от първия ден на този период;

2. Когато купувате МЕСО: 
• Прясно месо е това, което не е минало през друг процес 

на консервиране освен охлаждане, замразяване или 
бързо замразяване, включително и месо, което е във 
вакуумна обвивка или е обвито в контролирана среда;

• Най-важното е да видите задължителния ПЕЧАТ- здрав-
на маркировка, който е с овална форма и показва след-
ната информация: името на страната, в която е заклано 
животното, ветеринарния регистрационния номер на 
предприятието и буквите ЕО; 

• Здравната маркировка трябва да е поставена на външ-
ната повърхност на трупа по такъв начин, че ако се раз-
режат кланичните трупове на половини или четвърти-
ни, всяко парче да има здравна маркировка;

• Повърхността на месото трябва да е суха, без стра-
нични замърсявания, без признаци на ослизяване. 
Безопасно за консумация месо е това, което е добито 
в регламентирани кланици, на което е извършен пред 
кланичен и след кланичен преглед и с поставена здрав-
на маркировка;

2.1. При МЛЯНО МЕСО: Това е обезкостено месо, което е 
смляно на парченца и съдържа по-малко от 1 % сол. На етикета 
му трябва да се изпише и следният израз: „процентно съдържа-
ние на мазнини под …“ и „съотношение колаген/месен протеин 
под …“;

2.2 При ПТИЧЕ МЕСО имайте предвид, че когато птичето 
месо е било специфично обработено да задържа вода, не се пу-
ска на пазара като прясно месо, а като месни заготовки или се 
използва за производство на преработени продукти;

• Водата и летливите вещества трябва да се включват в 

Практическо ръководство 
за потребителя
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списъка на съставките, когато тяхното количество е над 
5 на сто от теглото на храната. В Република България не 
е разрешено влагане на влагозадържащи агенти при 
специфична обработка на птиче месо!

3. При МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ най-важно е да се различа-
ват продуктите, получени от мляко, от ИМИТИРАЩИТЕ такива!

• В случай, че се предлагат на потребителите имитиращи 
продукти, съдържащи в състава си мляко, в наименова-
нието на храната не трябва да се съдържа думата "мле-
чен", както и наименованията на млечните продукти!

4. За ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ - търговците са 
длъжни да предоставят информация на видно място в близост 
до всеки продукт за името, страната на произход и произво-
дителя или обекта, в който е опакован продуктът, както и клас, 
сорт и търговски вид, когато това се изисква от специфичния 
стандарт за предлагане на пазара.

5. ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ: Хранителните добавки се пред-
лагат на пазара като храни, представят се като такива и достигат 
до крайния потребител само предварително опаковани;

• При етикетирането на хранителните добавки се обя-
вяват задължително и следните данни: наименование 
на категориите хранителни вещества или субстанции, 

характеризиращи продукта или указание за естеството 
им; препоръчвана доза от продукта за дневен прием; 
предупреждение да не се превишава препоръчваната 
дневна доза; предупреждение продуктът да не се из-
ползва като заместител на разнообразното хранене; 
предупреждение продуктът да се съхранява на място, 
недостъпно за малки деца;

• Имайте предвид, че етикетът, представянето и рекла-
мата не трябва да приписват на хранителните добавки 
свойства да предпазват, лекуват или излекуват болести 
при човека, нито да се позовават на такива свойства!

• При производството на различни храни се използват 
добавки в храните. Съгласно изискванията на Регла-
мент (ЕО) 1333/2008 всички производители на храни, 
както и вносителите, са длъжни да използват само раз-
решените за влагане в храните добавки! 

Подаване на жалби и сигнали от потребители:
В случай, че потребителят се усъмни в качеството на храна-

та или установи някаква нередност, трябва да запази касовата 
бележка и оригиналната опаковка на продукта. С тях той може 
да подаде сигнал до БАБХ на телефон 0700 122 99.

На 17 юни, фирма „Алма 
Либре“ представи в своя де-
монстрационен център пе-
чива с брашна на гръцката 
мелница „Мили Халкидикис“. 
Гост-демонстратор бе глав-
ния майстор-хлебар на мел-
ницата – Костас Папавасилиу. 
На гостите на презентацията 
бяха представени закуски, 
хлеботворения, снаксове, 
пици, дребни сладки, кейко-
ве, козунаци и хлебчета с ви-
сококачествените брашна от 
мека и твърда пшеница.  

Нови брашна на 
българския пазар
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Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии 
се утвърди като професионално училище, което взема активно 
участие в реализиране на транснационалните инициативи на 
България за повишаване знанията, уменията и способностите 
на младите хора от началното професионално образование, 
ползвайки пълноценно възможностите, които предоставят 
европейските образователни програми. На специална презен-
тация преподаватели и ученици  с гордост и задоволство спо-
делиха успеха на гимназията в реализирането на единадесетия 
проект „Добрите европейски практики за производство на био-
органични хлебни и сладкарски изделия” по програма „Леонар-
до да Винчи”. Чрез проекта от 23 март до 11 април 2014 г. в гр. 
Барселона, Испания, 20 ученици от 11 и 12 клас се обучаваха 
в едни от най-известните хлебни и сладкарски цехове в града. 
Партньор по проекта бе фирма „Nexus Training and Mobility“.

Проектът има за цел да повиши квалификацията на учас-
тниците чрез усвояване на положителния опит на испанските 
специалисти в областта на сладкарството и хлебопроизвод-
ството, да даде възможност на учениците да обогатят и допъл-
нят професионалните си знания, да овладеят нови практически 
умения, да наблюдават иновативни технологии и да натрупат 
полезен практически и личен опит. 

Основният акцент в програмата на практиката бе поставен 
върху усвояване на специфичните особености и иновативните 
аспекти при биоорганичното производство. Изборът на Испа-
ния за домакин на практиката е обусловен от опита и традици-
ите й в производството на полезна за здравето, разнообразна  
храна, както и от възможността учениците да се поучат от уме-
нията и професионализма на испанските специалисти, дока-
зани авторитети в областта на здравословното хранене и био 
производството. 

Дейностите в работната програма бяха насочени към осъ-
ществяване на практическо обучение във водещи фирми в бран-
ша. В рамките на 15 работни дни участниците в проекта проведо-
ха практика на работни места във 7 фирми: Pastisseria Escriá,, Forn 
Balta, Barcelona Reykjavik, Le Petit Gourmand – 0 % Gluten, Esteva 
Turrella, Oriol Balaguer и Turris. Учениците участваха пряко в про-
изводството на биоорганични хлебни и сладкарски изделия, за-
познаха се с основните етапи от технологичния процес.

Чрез стажа си във водещи фирми за производство на хляб 
и хлебни изделия учениците усвоиха умения за приготвяне на 
франзели и хляб като "bagette", "rodo eco", "barra integral", "rodo 
NOU", rodo kilo", "xapatina", "xapatines cereals", "entrepa xapatines", 
"pa de coca", "pa d'hivern", "pita", "integral amb farigola", множе-
ство закуски като "cresta d'espinacs", "cresta tonyina", "quiche 

Ученици от СГХСТ се обучаваха в Барселона

loraine", "quiche verdures", "coques salades", "panet mante xoco", 
"xusco xoco-taronjo", "full espinacs", "foccacia pernil i formatge” и 
др., а също и изделия от многолистно тесто "croissant integral", 
"croissant xocolata", "croissant salat", " mini croissant pernilformatge".

Част от учениците практикуваха в най-известните сладкар-
ски фирми, приготвящи богата гама торти, пасти и сладкиши. Там 
те се учиха да правят "macaron", "magdalena pinyons", "magdalena 
sense sucre", "magdalena xocolata", "coca magdalena", "magdalena 
fruits secs", "cretel gallaret", "crumble de fruitas i ametlla", "cookies 
xocolata", "cookies llimona", "carquinyoli", "pepper cakes", "brioche 
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de Turgidum amb Mantega /amb Panses/ amb xocolata negre" и 
други. Някои от стажантите участваха в приготвянето на шоко-
ладови яйца и шоколадови фигури като зайчета, пилета, къщич-
ки и много други, традиционно приготвяни в навечерието на 
Великденските празници.

Чрез практиката си в Барселона, учениците имаха шанса 
да обогатят знанията си по водещата тема на проекта, добиха 
представа за икономиката на Испания, хранителното законода-
телство на страната, правилата за поведение на работното мяс-
то и санитарните изисквания. Позитивите за всеки от бенефици-
ентите са с много измерения. Те повишиха професионалните си 
компетенции, натрупаха нови идеи, полезна информация и раз-
нообразни впечатления. Зпознаха се както с традициите в при-
готвянето на типични за региона продукти, така и с иновативни 
аспекти по темата на проекта. Обучението по испански език 
обогати чуждоезиковите им умения. Част от културната подго-
товка по проекта се извърши в Испания. Учениците посетиха 
едни от най-известните забележителности в Барселона, с кое-
то допълниха представата си за страната-домакин, за нейната 
богата култура, история, бит и традиции, обогатиха личната си 
култура и осведоменост. Всичко това ги зареди с много енергия 
и позитивизъм, повиши интереса им към избраната професия и 
ги мотивира да търсят по-успешна реализация в бъдеще. Всеки 
от тях получи Сертификат за проведената практика и документ 
Europass Mobility. 

В Софийската гимназия по хлебни и сладкарски техноло-
гии освен в разработването на проекти, специалистите участ-
ват активно в обмена на компетенции с други професионални 
гимназии. От началото на годината г-жа Росица Рачева извърши 
обучения на учители по декорация на сладкарски изделия и по 
карвинг. Обучението по декорация на сладкарски изделия бе 
по проект „Адаптиране на образователния процес към изисква-
нията на реалния бизнес“ и се проведе в ПГ по туризъм „Алек-
сандър Паскалев“,  гр. Хасково. В резултат на обмена учителите 
придобиха знания и умения за работа със захарна маса. Те ри-
суваха, моделираха фигурки и цветя, облицоваха и декорираха 
торта. В Професионалната гимназия по лека промишленост и 
туризъм, гр. Казанлък, се обучаваха учители и ученици за при-
добиване на нови практически умения по карвинг. Заключител-
ният семинар се проведе в рамките на проект „Усъвършенст-
ване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по 
лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, чрез подобряване 
на условията за образование и обучение в тясно сътрудничест-
во с бизнеса“. Моркови, репички, краставици и други зеленчуци 
се превърнаха в цветя и листа, които бяха аранжирани с творче-
ско вдъхновение в красиви композиции.

Учители и ученици придобиват нови умения
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История
Ванилията е била добре позната на древните мексиканци 

от племето Тотонако. Наричали я tlilxochitl - черно цвете, и я 
използвали за ароматизиране на стимулираща шоколадова на-
питка от какао, мед, гореща вода и лют червен пипер.

Христофор Колумб е може би първият европеец усетил вку-
са и аромата на ванилията по време на последното си пътешест-
вие. Това се е случва през 1502 г. на територията на съвременна 
Никарагуа, където местните управляващи му поднесли чаша 
шоколад, ароматизиран с ванилия. Испанските конквистадори 
на Фернандо Кортес са първите пренесли ванилията и какаото 
в Европа през 1518 г. Скоро ванилията и какаото добиват по-
пулярност в цяла Европа, но за нещастие не успяват да дадат 
плодове на нито едно място.

През 1836 г. белгийският ботаник Чарлз Морен открива, че 
цветовете на ванилията не се опрашват, а е необходима човеш-
ка намеса. Пет години по-късно на френския остров Реюнион, 
Едмонд Албиус усъвършенства метод за изкуствено опложда-
не, който се използва и днес. Ръчното опрашване на ванилията 
и допълнителната ръчна обработка и ферментация определят 
високата цена на подправката. Ванилията започва да дава плод 
на третата година след посаждането в продължение на 35-40 г.

През 1602 г. придворният фармацевт на английската кра-
лица Елизабет I открива, че ванилията може да се използва за 
ароматизиране на печива. Малко след това френските аристо-
крати въвели модата да се употребява ароматизиран с ванилия 
тютюн. За големия интерес към подправката допринасят твър-
денията на немския изследовател Цимерман през 1762 г., че ва-
нилията е изключително силно възбуждащо средство.

Други медицински светила на 18 в. твърдят, че ванилията 
може да излекува язва, да повиши умствените способности на 
човек и най-вече, че е незаменима противоотрова. В наши дни 
тези твърдения могат да извикат само усмивка, но значението 
на ванилията като подправка не намалява.

Растението
Ванилията е тропическа пълзяща орхидея, със зелено, дъл-

го, месесто стебло, което има множество разклонения, захваща-
щи се за стеблото на дървото подобно на останалите паразитни 
растения. Цветовете са жълти до оранжеви и растат на гроздо-
ве. На ден цъфти по един цвят. Периодът на цъфтежа е два ме-
сеца. Събраните още зелени семенни капсули (шушулки, дълги 
от 10 до 22 см) се подлагат на ферментация, за да добият тъмно-
кафяв цвят, а по повърхността се отделят кристалчета ванилин.

Ванилията се опрашва само веднъж в годината от малки на-
секоми от рода Melipona и определен вид колибри, които живе-
ят само в Мексико. Именно заради тях монополът на Мексико 
в отглеждането на ванилията дълго време е бил непоклатим. 
Днес подправката се отглежда на остров Мадагаскар, в стра-
ните от Карибския басейн и в Шри Ланка, където опрашването 
става изкуствено.

Аромат и вкус
Ванилените шушулки съдържат 2% ванилин, отличаващ се с 

характерен приятен аромат. От шушулките се получава алкохо-
лен или ацетонов извлек, който допълнително се подлага на об-
работка за усилване на аромата. Ванилинът може да се получи 
и по синтетичен път от евгенол или пирокатехин. Ароматът на 
ванилия е известен с успокояващия си ефект, както и с това, че 
действа като афродизиак. Поради това той е широко използван 
в ароматерапията и  парфюмерийната индустрия. 

Освен глюкованилина, който придава на плодовете на ва-
нилията такъв чудесен аромат, в тях се съдържат дъбилни ве-
щества, масло, смола, захар, минерални вещества. След като се 
откъсне недозрелият плод на ванилията, се слага за 20 секунди 
в гореща вода, а след това една седмица стои на температура 
60 градуса във вълнени одеала, така стръковете потъмняват и 
стават ароматни. После стръкчетата се сушат на въздух няколко 
месеца и когато започнат да побеляват, са готови.

Качеството на ванилията зависи от процеса на обработка 
и затова се разделя на сортове – от изискана до добра. Слож-
ността на процеса на обработка накарала производителите на 
подправки да създадат изкуствен заместител, но замяната не е 
пълноценна.

Ароматът и качествата на ванилията са свързани не само 
с ванилина, но и с маслената течност, която е в стръкчетата, а 
нейния състав не е изучен съвсем. Стръкчетата на истинската, 
добре изсушена ванилия при правилно съхранение могат да 
запазят аромата си десетки години. 

Употреба 
Чистата ванилия е една от най-скъпите подправки – пре-

ди нея са само шафранът и кардамонът. На пазара се среща 
ванилия с различни имена според произхода – мексиканска, 
бурбонска, таитска. Мексиканската ванилия е най-качествена-
та. Шушулките й достигат 25-30 см дължина. Бурбонската или 
реюнионската е с една трета по-къса от мексиканската и е с 
по-тъмен цвят. Цейлонската и явайската се характеризират с 
подобни свойства. Шушулките на ванилията от остров Маври-
ций са с дължина около 15 см. По-светла е от мексиканската и 
има по-слаб аромат. Таитянската е с червеникаво оцветяване и 
с дължина 12-14 см. Като подправка тя е значително по-евтина 
от другите сортове.

Ванилията е много трайна подправка. При правилно съхра-
нение може да се съхранява повече от 36 години. Истинската 
ванилия е несравнимо по-добра от синтетичния продукт. Тя се 
използва основно в сладкарството – за ароматизиране на кре-

Ванилията – позната и непозната
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„Успешен старт в кариерата” бе темата на откритата лекция на 
„Белла Академия” в Техническия университет. Студентите научи-
ха как да се представят най-добре на интервю за работа и как да 
подготвят отлична автобиография и мотивационно писмо.

„За	 първи	 път	 „Белла	 Академия”	 представя	 темата	 пред	
външна	публика.	Това	е	обучение,	което	традиционно	провеж-
даме	с	нашите	стажанти”, споделя Златислава Медарова, ди-
ректор „Човешки ресурси” в хранителния холдинг „Белла Бълга-
рия”. За по-малко от месец това е втората лекция, която „Белла 
Академия” провежда в ТУ-Пловдив. Поради огромния интерес 
на студентите към стажантската програма на компанията, чле-
новете на екипа на образователния проект на „Белла България” 
избраха специално за тях да проведат открито обучение със 
съвети от практиката за успешна професионална реализация.

От тази година „Белла България” стартира целогодишен при-
ем на стажанти. Традиционно, до 30% от тях се реализират про-
фесионално в компанията.

Първо открито обучение на „Белла Академия” в ТУ-Пловдив

Срещи със студенти предстоят и в други водещи български 
университети. Актуална информация за тях можете да откриете 
на страницата на „Белла Академия“ във фейсбук - https://www.
facebook.com/AcademyBella. 

мове, сладоледи, шоколади, бонбони, кексове, ликьори и др. 
Ванилията се използва и за придаване на изтънчен вкус на 

пури и пурети. Производителите на тютюневи изделия използ-
ват ванилин като ароматизиращ материал в цигарите. Вани-
линът (или други съединения, които освобождават ванилин), 
могат да бъдат добавяни към тютюна, цигарената хартия или 
филтъра. 

На пазара се предлага ванилова захар – от синтетичен вани-
лин. Той се произвежда от страничен продукт след производ-
ството на хартия. Добавя се лигнин и етил ванилин.

За какво е полезна ванилията?
Ванилията е доказан антиоксидант, афродизиак, антидепре-

сант, ароматът й предизвиква радостно чувство и по неясен на-
чин предизвиква усещане за ситост. Ванилията е много полезна 
за жените, тъй като им помага да облекчат симптомите си по 
време на цикъл. 

Освен това ванилията прави кожата мека и еластична, аро-
мата и действа релаксиращо, премахва нервното напрежение, 
потушава негативни емоции, пробужда творческата фантазия, 
интуицията и оптимизма. Има свойството да понижава темпе-
ратурата, покачва катехоламините, в това число и адреналина, 
действа седативно, като успокоява и регулира функцията на 
дихателната, храносмилателната, кръвоносната, нервната и 
екскреторната система. Регулира температурата, намалява кон-
вулсиите, алергиите. 

Като отрицателни страни на ванилията могат да се изтъкнат 
свойствата й, които водят до леко пристрастяване, както и при 
честа и продължителна употреба възможността да се развие ва-
нилизъм, изразяващ се с главоболие и кожни зачервявания, най-
често наблюдаван при работниците във ваниловата индустрия. 

Как да я използвате?
• Необработена – разрежете шушулката и остържете с нож 

меките зрънца от вътрешната страна. Те са най-подходящи за 
добавяне към печива, защото добре запазват аромата си при 
силно нагряване.

• Ванилов екстракт – можете да си го приготвите лесно и 
в домашни условия. Необходимо ви е: тясна бутилка 200-250 
мл, 3-4 шушулки ванилия, 200 мл. зърнена водка. Разполовете 
шушулките и ги сложете в бутилката. След това сипете водката, 
която трябва да ги покрие изцяло, затворете добре капачката 
и оставете извлека на тъмно за 2-3 седмици. През това време 
спиртът ще добива кехлибарен цвят и аромата на ванилия-
та. Полученият екстракт е идеален за овкусяване на кремове, 
сладоледи заливки и изобщо сладкарски изделия, които не се 

подлагат на продължителна топлинна обработка. Една чаена 
лъжичка от него заменя един прах ванилия в рецептите, но аро-
мата е много по-пълен, изтънчен и истински.

• Ванилова захар – разполовете една ванилия и остържете 
с нож зрънцата от вътрешната страна, натрошете и шушулката 
на големи парчета. Смесете ги с 200 г захар (пудра или на крис-
тали) и ги затворете в стъклен буркан с винтова капачка. След 
няколко седмици захарта ще е поела аромата на ванилията и с 
нея можете да ароматизирате както печива и кремове, както и 
да украсявате плодове и готови сладкиши. 

Веселин Дойчинов 
МУ – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“
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Rubus idaeus е диво или културно многогодишно храстовид-
но растение от род розоцветни, достигащо на височина най-
много до 2 метра. Плодът му се нарича със същото име. Същест-
вуват около 320 вида. По стъблото има много пъпки, от които 
разцъфтяват дребни бели цветчета, събрани в гроздовидни 
съцветия. Редът на цъфтене е следният: първоначално цъфват 
цветчетата на върха, а след тях и останалите, в последовател-
ност отгоре надолу. Цъфтежът на малината продължава един 
месец. Нейните бели цветове се предпочитат от пчелите пред 
всички овощни растения. Макар и да са дребни, те дават изоби-
лен нектар - добро медоносно растение. Когато и последните 
цветчета са прецъфтели, на върха на стъблото вече зреят про-
дълговато закръглените червени плодчета.

Плодът на малината е много сложен - образуван е от мно-
гобройни малки костилчести плодчета, долепили се едно до 
друго, сочни и ароматни. Във всяко плодче има малка крех-
ка семка, която се яде. Плодовете съдържат 4.56-4.67% захар, 
1.13-1.96% свободни киселини (лимонена, ябълчна), витамин 
С (до 45 мг), каротин и др. Малините са сладки на вкус, а от тях 
се получават различни продукти - сладко, сироп, желе, марма-
лад, конфитюр. Използват се и в медицината, в сладкарството 
и кулинарията. 

Отглежда се в областите с умерен климат, главно в Европа и 
САЩ. В диво състояние малината се среща в Европа, Азия, Южна 
Америка, в областите с умерен, тропичен и субтропичен климат.

Maлинитe пpитeжaвaт cилeн и пpиятeн apoмaт и вĸyc, 
дeйcтвaт тoнизиpaщo нa чoвeшĸия opгaнизъм. Те са чyдeceн 
лeтeн плoд c ниcĸa ĸaлopичнocт, лecнo ycвoими въглexидpaти, 
виcoĸo cъдъpжaниe нa xpaнитeлни влaĸнини, ниcĸo cъдъpжa-
ниe нa пpoтeини и мaзнини, бoгaти нa минepaлни вeщecтвa и 
витaмини.

Maлинитe cъдъpжaт гoлямo ĸoличecтвo eлaгoнoвa 
ĸиceлинa, ĸoятo зaeднo c дpyги флaвoнoиди дeйcтвa ĸaтo мoщeн 
aнтиoĸcидaнт и нeyтpaлизиpa вpeднитe cвoбoдни paдиĸaли. 
Maлинитe cъдъpжaт и oщe eдин cилeн aнтиoĸcидaнт - витaмин 
C (20-30 мг).

Aнтиoĸcидaнтнитe cвoйcтвa нa мaлинитe ca 50% пo-виcoĸи 
oт тeзи нa ягoдитe, 3 пъти oт тeзи нa ĸивитo и 10 пъти oт дoмaтитe. 
Ocвeн тoвa мaлинитe cъдъpжaт миĸpoeлeмeнти мeд, цинĸ, мaн-
гaн, ceлeн, жeлязo, a cъщo и мaĸpoeлeмeнтитe ĸaлий, мaгнeзий, 
фocфop и ĸaлций. Bиcoĸият пpoцeнт нa ĸaлия peгyлиpa вoдния 
бaлaнc в opгaнизмa, a ĸaлцият, мaгнeзият и фocфopът ca нeoбxo-
дими зa изгpaждaнeтo нa ĸocтитe и зъбитe и зa peгyлиpaнe нa 
нepвнaтa cиcтeмa и мycĸyлитe.

Maлинитe yтoлявaт жaждaтa и пoдoбpявaт xpaнocмилaнeтo. 
Hиcĸaтa ĸaлopичнa cтoйнocт (52 ĸaл), пoчти липcaтa нa зaxapoзa 
и виcoĸo cъдъpжaниe нa влaĸнини пpaвят мaлинитe пoдxoдящa 
xpaнa ĸaĸтo зa диeти зa oтcлaбвaнe, тaĸa зa лeĸapcтвo зa xopa, 
cтpaдaщи oт диaбeт-2, cъpдeчни и дpyги зaбoлявaния.

Чaят oт cyxи плoдoвe e пpeĸpacнo cpeдcтвo пpoтив пpocтyд-
ни бoлecти. Πpecнитe плoдoвe, ĸaĸтo и мaлинoвия coĸ ce 
пpeпopъчвaт пpи чecти пoвpъщaния пpи бpeмeннocт. Maлини-
тe ca пoлeзни cъщo и пpи cтoмaшнo чpeвни paзcтpoйcтвa, тъй 
ĸaтo имaт виcoĸa ĸиceлиннocт.

Малините

Kaлopии 52 Haтpий 1 г Bитaмин B3 0.59 мг

Bъглexидpaти 12 г Жeлязo 0.69 мг Bитaмин B6 5.5 мĸг

Πpoтeини 1 г Цинĸ 0.42 мг Фoлиeвa ĸиceлинa 21 мĸг

Maзнини 1 г Meд 0.09 мг Πaнтoтeнoвa 
ĸиceлинa 0.33 мĸг

Bлaĸнини 7 г Maнгaн 0.67 мг Eлaгoвa ĸиceлинa 140-250 мг

Boдa 86 г Ceлeн 0.2 мг Aнтoциaни 22-25 мг

Kaлций 151 мг Bитaмин B1 32 мĸг Bитaмин E 0.87 мг

Kaлий 151 мг Bитaмин B2 38 мĸг Bитaмин C 20-30 мг
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Продукти за целувчения блат: 250	 г	
белтъци,	 350	 г	 пудра	 захар,	 350	 г	 крис-
тална	захар.		

Продукти за малиновия крем:	 300	 г	
сладкарски	 крем,	 300	 г	 малиново	 пюре,	
125	г	белтъци,	250	г	захар,	400	г	разбита	
сметана,	100	г	пресни	малини.

Начин на приготвяне: 
За белтъчния сняг разбийте с миксер 

белтъците и кристалната захар, след коет 
добавете и пудрата захар. С пош оформе-
те малки кръгове (според големината на 
формата, която ще използвате). Печете 20 
минути на 120°С и зи минути на 80°С. Ос-
тавете да изстине.

За малиновия крем разбийте белтъ-
ците със захарта, добавете сметаната и 
сладкарския крем.

В рингове поставете на дъното це-
лувката, пресни малини и допълнете с 
малиновия крем. Замразете и след това 
декорирайте по желания с пресни мали-
ни, стърготини от млечен шоколад.

Продукти за белтъчен сняг с лешници: 160	г	белтъци,	100	г	
захар,	60	г	лешници	на	прах,	35	г	картофено	нишесте,	45	г	захар.

Продукти за италиански белтъчен сняг: 75	г	белтъци,	125	
г	захар,	65	г	захар,	ванилия,	90	г	вода.

Продукти за млечен белтъчен сняг: 250	г	маскарпоне,	250	г	си-
рене	“Stracchino”	или	друго	меко	сирене,	125	г	йогурт,	125	г	слад-
карски	крем,	12	г	желатин,	260	италиански	белтъчен	крем.

Продукти за малиново желе: 500	г	пресни	малини,	125	г	за-
хар,	13	г	желатин.

Продукти за малинова глазура: 250	г	малини,	150	г	захар,	2	
г	пектин,	1	г	желатин,	25	г	глюкоза,	½	лимон.

Продукти за пандишпан: 200	г	цели	яйца,	60	г	жълтъци,	120	г	
захар,	60	г	брашно,	60	г	нишесте,	ванилия,	настърган	лимонена	
кора.

Продукти за хрупкав блат: 200	г	пудра	захар,	100	г	малино-
во	пюре,	80	г	течно	масло,	1	г	сол,	60	г	брашно	(по	желание	може-
те	да	добавите	смлени	лешници	и	ванилия).

Начин на приготвяне:
Белтъчен сняг с лешници: Разбийте белтъците в миксер 

за 5 минути, като добавяте захарта по-малко. Отделно смесете 
лешниците и другото количество захар и картофеното нишесте. 
Обиденете внимателно двете смеси. Сложете в пош и оформете 
върху хартия за печене дебели ленти и печете около 15 минути 
на 180°С.

Италиански белтъчен сняг: Сложете да заври водата с 
първото количество захар, докато достигне 121°С. В отделен 
съд разбийте белтъците с останалото количество захар и вани-
лията. Когато захарния сироп е достигнал 121°С го добавяйте на 
тънка струйка към белтъчния сняг, докато изстине.

Млечен белтъчен сняг: Смесете всички продукти, докато 
се получи хомогенна и гладка структура.

Малиново желе: Разбийте малините със захарта, добавете 
разтворения желатин и изсипете във форма с височина 6 мм. 
Оставете да се стегне.

Малинова глазура: разбийте малините със захарта и глюко-
зата. Сложете да заври за 3 минути на 90°С. След това добавете 
пектина смесен с 12 г захар. Оставете да заври за 1-2минути. До-
бавете желатина и сока от 1/2 лимон. Оставете да изстине.

Пандишпан: Разбийте яйцата и жълтъците със захарта, на-
стъргания лимон и ванилията. Добавете брашното и нишестето. 
Изсипете във форма и печете за 8-10 минути на 160°С.

Хрупкав блат: Смесете и разбийте всички продукти. Оста-
вете в хладилника за около 12 часа. Разстелете в желаната фор-
ма, поръсете с натрошените лешници и печете с вентилация за 
8-10 минути при 160°С.

Сглобяване: върху основата от хрупкавия блат сложете 
пласт от млечния белтъчен сняг, след това леко сиропиран пан-
дишпан, пласт от малиновото желе, пласт белтъчен сняг с леш-
ници. Можете да повторите хрупкавия блат, много тънък пласт 
от млечния белтъчен сняг и да завършите с малиновата глазура. 
Декорирйте с пресни малини, млечен шоколад.

Малинов десерт „Сентименто“

Малинов десерт „Сентименто“



СЛ
А
Д
КА

РС
ТВ

О

CONFECTIONARY16

Гранита с малини

Продукти: 300	 г	малини,	 100	 г	 захар,	
мента,	лимонов	сок.

Начин на приготвяне: Разбийте с 
миксер малините със захарта и няколко 
капки лимонов сок. Сложете в съд във 
фризер и на всеки половин час разби-
вайте сместа с вилица в продължение 
на 2 часа. Разпределете сместа в 4 чаши, 
декорирайте с мента и пресни малини и 
сервирайте веднага.

Лесни летни рецепти с малини

Йогурт с малини и банани

Продукти: 250	г	малини,	2	банана,	500	
г	 йогурт,	 60	 г	 бишкоти,	 30	 г	 натурален	
шоколад,	1	лимон,	2	с.л.	мед

Начин на приготвяне: Половината 
от малините разбийте с йогурта и меда. 
Оставете в хладилник. Бананите нареже-
те на филийки, объркайте ги с лимонов 
сок, за да не почерняват и ги подсушете. 
Натрошете бишкотите, сложете ги на дъ-
ното на чашите, след това малини, фи-
лийките банани. Допълнете с млечния 
крем. Оставете в хладилник за 30 минути. 
Преди сервиране декорирйте с малини и 
шоколадови стърготини. 

Баварезе с малини

Необходими продукти: 500	мл	пряс-
но	мляко,	 500	мл	 сметана,	 200	 г	 захар,	 6	
жълтъка,	 	 200	 г	 замразени	малини,	 1	 ли-
мон,	20	г	желатин,	ванилия

Начин на приготвяне: Изсипете в 
купа млякото, добавете захарта, ванилия-
та, настърганата лимонена кора и сложе-
те да заври. Оставете да изстине. В друга 
купа разбийте жълтъците, добавете мля-
кото на струйка и разтворения желатин. 
Оставете сместа да изстине добре. Доба-
вете пасираните малини и разбитата на 
сняг сметана. Изсипете сместа във форма 
за баварезе, покрийте с фолио и оставете 
в хладилник за 4 часа. Извадете от форма-
та и декорирайте.

Рикота с малинов мус

Продукти: 300	г	малини,	250	г	рикота,	
2	белтъка,	3	с.л.	мед,	1	лимон,	щипка	сол.

Начин на приготвяне: Сложете ри-
котата в купа и я разбийте добре с дър-
вена шпатула, до получаване на кремооб-
разна структура, добавете настърганата 
кора от лимона и отново хомогенизирай-
те. Разбийте белтъците на сняг с щипка 
сол, добавете на струйка 2 лъжици мед, 
разбъркайте и добавете много внимател-
но към рикотата. 

Разпределете сместа в 4 монопорции 
по 200 г и ги оставете във фризера за око-
ло 20 минути. Разбийте 2/3 от малините с 
останалия мед, 1 с.л. лимонов сок и 1 с.л. 
вода. Прецедете малиновата салца и раз-
пределете в 4 чинии. Извадете рикотата 
от формите и ги поставете в средата на 
чиниите. Декорирайте с малини и мента.

Шейк с малини

Продукти: 300	г	малини,	500	мл	пряс-
но	мляко,	300	g,	4	с.л.	кокосов	йогурт,	2	с.л.	
течен	мед,	лед.	

Начин на приготвяне: Разбийте с 
миксер малините с прясното мляко, йо-
гурта и меда. Изсипете сместа в 4 чаши, 
добавете лед, декорирайте с пресни ма-
лини и сервирайте веднага.





Млечната сметана 35% на ELLE & VIRE е идеална за всички сладкарски 
изделия и сладолед. Изключителният вкус, впечатляващият обем и 
голямата трайност, която дава в крайните продукти, осигуряват 
гарантиран избор за оригинални сладкарски творения с превъзходно 
качество.

Млечна 
сметана 35%
за оригинални
сладкарски
творения с 
превъзходно 
качество

АЛМА ЛИБРЕ ЕООД
гр.София 1346, кв. Волуяк, ул. Зорница 99

тел.: 02/9379999, 02/9379952, факс: 02/9379998, 02/9346726

e-mail: almalibre@mail.bg; www.almalibre-prof.com
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