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ЗА ВАС СЛАДКАРИ, ШОКОЛАТИЕРИ, БОНБОНИЕРИ, КУЛИНАРИ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА НАПИТКИ, МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СЛАДОЛЕДИ

ПРЕДЛАГАМЕ ШИРОКА ГАМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ 
ПРОДУКТИ НА ФРЕНСКАТА ФИРМА  

 за пресни и замразени сладкиши, бисквити, сладолед, млечни продукти, бонбони, 
кремове, шоколад, мусове, чипсове, снаксове, пуканки, напитки, шербети, сосове, 

прахообразни заготовки за сладкарски и кулинарни полуфабрикати

• над 150 вида натурални и синтетични аромати - кафе, банан, боро-
винка, кола, чай, тирамису, уиски, тути фрути, йогурт и др. 

• над 30 вида аромати на ванилия - чист екстракт, селектирана, бурбон-
ска, мадагаскарска, течна, прахообразна, едрозърнеста, на шушулки, 
ванилия и карамел, ванилия и ром, ванилия и бисквити и др. 

• над 15 вида аромати на месо - телешко, бекон, шунка и др. 
• над 15 вида аромати на морски дарове - краб, скариди, сьомга, пу-

шена риба и др. 
• над 10 вида аромати на пушек - течни и прахообразни. 
• над 10 вида аромати на сирена - чедър, синьо сирене, пармезан, дат-

ско сирене и др. 
• над 20 вида емулгирани натурални подправки - дафинов лист, це-

лина, лук, чесън, копър и др. 
• над 20 вида други аромати - домат, гъби, паприка, пица, маслина, лук 

и сметана, масло, паприка и др. 
• над 30 вида аромати плюс оцветители под формата на пасти - мле-

чен карамел, ром, праскова, ябълка, ванилия, жасмин, кафе и др. 
• над 40 вида натурални овкусители под формата на паста - берга-

мот, цитрусови плодове, мента, ягода и др. 
• над 20 вида фини чисти натурални пасти от ядки - орех, бадем, фъс-

тък, кашу, кестен, шам фъстък и др. 
• над 30 вида пасти за сладкарството с аромати, оцветители, подсла-

дители - различни ядки, тирамису, нуга, жандуя и др. 
• над 15 вида ароматни ингредиенти - ванилин, анетол и др. 
• над 10 вида концентрирани плодови сокове - ягода, круша, ябълка, 

лимон и др. 
• коректори на влажността и  текстуриращи агенти - сорбитол, 

декстроза, карагенан, ксантан, гуар, пектин, натриев алгинат и др.
• емулгатори - соев лицетин, глицерол моностеарат. 
• консерванти - натриев бензоат, калиев бензоат; 
• над 50 вида натурални и синтетични водоразтворими оцветители 

- пълна палитра от цветове. 
• над 10 вида маслоразтворими оцветители - богато разнообразие 

от цветове; 
• 5 вида маслоразтворими оцветители металик - злато, сребро, мед, 

бронз, руж. 

Стара Загора: 042/60 10 87
София: 02/93 66 116
Варна: 052/64 10 17
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Уважаеми дами и господа, 
Бих искал да ви приветствам от 

името на Централния съюз на нем-
ските хлебари и да ви посрещна на 
iba 2009. Всички ние искаме изло-
жението да носи олимпийски дух – 
толерантност, лоялна конкуренция, 
празничност и разбирателство.

За това работим вече 60 години и 
сме горди, че можем заедно с вас да 
посрещнем тази годишнина!

Много неща са се променили 
през тези години – светът се глоба-
лизира и се отварят нови пазари. 
Кой би си помислил, че европейски-
те хлебни изделия ще бъдат модер-

ни в Китай и в Азия? Или, че ще намеря най-модерните марке-
тингови концепции за хлебни изделия в света именно в Сеул? 

Наред с празничната еуфория при откриването на най-го-
лемия форум в света на печето, бих искал да обърна внимание 
и върху два основни проблема, които смятам, че се отразяват 
най-вече на бранша в Европа. 

1. Бихме искали задължителните разпоредби да бъдат ори-
ентирани към интересите на най-голям брой компании с най-
голям брой на заетите лица като цяло. Те имат най-голямо зна-
чение за икономиката на Германия, Европа и в много части на 
света -  това са интересите на малките и средни предприятия. 
Ние не искаме да се приемат повече закони в данъчната и соци-
алната политика, в околната среда, за защита на потребителите, 
в областта на храните и тяхната безопасност, които в послед-
ствие трябва да бъдат променяни, защото са в тежест на сред-
ната класа, която е двигател на икономиката.

Ние не искаме специални наредби, ние искаме тези наред-
би да бъдат практически ориентирани към по-голямата част от 
фирмите във всяка една страна. За всичко това искаме да попи-
таме вас, които сте отговорни за вземането на тези решения.

2. Ние всички сме удовлетворени, че се постига идеята за 
Обединена Европа. За съжаление всички нови идеи и наредби, 
идващи постоянно от Брюксел, са в защита на потребителите. 
Здравни претенции, закони за потребителите и т.н. Европейски-
те граждани са достатъчно зрели. Не трябва да ни инструктират 
кога, колко и какво трябва или ни е позволено да ядем. Ние не 
се нуждаем от подобен род полицейско отношение. Ние не се 
нуждаем и не искаме изравняване на вкусовете в Европа. Но, 
ние искаме да продължим да се гордеем с Обединена Евро-
па. Точно в това е ценността на Европа, защото се състои от 
различни култури, традиции и кухни. Това е, което обединява 
Европа. 

Именно това не трябва да правят бюрократите в Брюксел - 
да тежат на малките и средни предприятия с взетите от тях ре-
шения и все нови, и нови регламенти. 

Дами и господа, ние сме в началото на напрегнати, но оп-
ределено и на печеливши дни. Като председател на Централ-
ния съюз на немските хлебари, горещо приветствам всички 
изложители и посетители от целия свят! Наред с вашата тежка 
и упорита работа, по време на изложението бих искал да ви по-
желая ползотворни контакти, а защо не – и малко удоволствия 
и развлечения. 

Приветствие на Петер Бекер, 
председател на Централния съюз на немските хлебари 

при откриването на iba 2009 в Дюселдорф
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Изложението iba получи своя голям подарък по случай 
60-годишния си юбилей. От 3 до 9 октомври Дюселдорф по-
срещна 79 500 посетители от цял свят, които се запознаха с но-
востите, предлагани в бранша от 1 059 изложители от 55 страни. 
Тези цифри затвърждават водещата позиция но iba сред изло-
женията по хлебарство и сладкарство. 

“Резултатът от iba 2009 е изключителен. След предпазли-
ви прогнози в навечерието на изложението, всички наши очак-
вания по отношение на количеството и качеството на посе-
тителите бяха надминати.

Панаирът постави нови стандарти, цялата атмосфера бе 
изпълнена с голямо доверие и желание за инвестиране. iba 2009 
показа силната динамика в хлебарския сектор и позиционира 
себе си като най-големия инкубатор на иновации за развитие-
то на пазара през следващите три години“ – това заяви Петер 
Бекер, председател на Централния съюз на немските хлебари.

iba е място за среща на хлебопроизводители и сладкари от 
цял свят и има своето уникално значение в международен ас-
пект. На 123 000 кв.м занаятчийските и големите индустриални 
производители намериха всичко, необходимо за тяхното про-
изводство, нови формули и възможности, които да предлагат в 
сегмента “хранене извън дома”, вкл. кафе и сладолед. Както вече 
писахме в бр.4 на сп. “Кафе пауза...”, един от основните акценти 
на изложението бе икономичното отношение към енергията и 
вторичното използване на топлината. Все повече предпри-
ятия търсят информация как да намалят фиксираните разходи 
в своята дейност. През седемте дни на изложението произво-
дителите се информираха за различните технологии и машини, 
които допринасят за спестяване на енергия в производствено-
то ежедневие. Световноизвестни фирми представиха най-мо-
дерните линии, които не използват производствената топлина, 
за да топлят околния въздух, а отново я вкарват в употреба във 
вътрешнозаводския енергиен кръговрат. Например с инста-
лирането на тоблообменници за използване на отработените 
газове и кондензатори към пещите за печене, могат да бъдат 
спестени до 30 % от необходимата енергия. Тези нови решения 
за индустрията бяха оценени много високо от посетителите. 

“В дните на изложението iba 2009 беше предложено всичко 
необходимо за хлебопроизводство, сладкарство, гастрономия 
и бар. С тази международна витрина посетителите успяха да 
получат пълна картина на сектора, да споделят идеи и пред-
ложения за бъдещето. За тези седем дни всички имаха възмож-
ност да видят, опитат и оценят това, което се предлага на 
изключително конкурентния пазар и да се завърнат у дома с 
много интересни идеи. Вниманието на посетителите бе при-
влечено и от големите линии за индустриално производство, 
които всеки ден демонстрираха своите възможности” - заяви 
Дитер Дор, председател на Управителния съвет на Дружеството 
за организация на занаятчийски панаири (GHM), Мюнхен.

Iba 2009 показа 
положителен растеж в 
сектора 

• над 79 500 посетители се информираха за новостите в 
хлебопроизводството

• висока степен на интернационалност - най-големият 
специализиран панаир в света приветства посетители от 
150 страни 

• повод за оптимизъм - 1059 изложители са посочили 
добри резултати от участието си в панаира
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Тази година специално внимание бе отделено на сектора 
“Бар-кафе” и възможностите за интеграция с хлебарските и 
сладкарски магазини.

Това, което прави интересно едно такова международно из-
ложение, е възможността да видиш всичко на едно място. Ако 
се предлага оборудване – то на място можеш да се убедиш в 
неговите възможности и да опиташ хляб, изпечен, във фурната, 
от която се интересуваш.

На всички големи щандове бе отделено специално място за 
демонстрации, където се показваха най-новите и иновативни 
продукти на фирмите и всеки посетител можеше да се запознае 
с тях. На рекламата също бе отделено изключително внимание 
като възможност за презентиране на фирмите и по време на са-
мото изложение – всевъзможни рекламни фирмени торбички 

2009

Шампионат за немски мастори-хлебари
В дните на изложението се състоя и Първият шампионат за 

немски майстори-хлебари, които трябваше да покажат всички-
те си умения на занаятчии. В палата 11 на щанда на Централния 
съюз на немските хлебари, шест отбора се състезаваха в при-
готвянето на хляб, дребно сладкарство, многолистни и датски 
закуски, както и изработка на хлебен макет. Кой беше най-до-
брият и най-творчески отбор стана ясно в края на състезани-
ето на 8 октомври. Първото място бе спечелено от Alexander 
Schellenberg и René Krause.

Победителите в конкурса 
Alexander Schellenberg и René Krause

iba 2009 – домакин на национални и международни състезания, 
семинари и демострации

iba Cup 2009
В дните на изложението се проведе и първото издание на 

IBA CUP. За спечелването на купата се състезаваха отбори от цял 
свят -  Южна Корея, Китай, Япония, Чили, Швейцария, Франция, 
Италия, Полша и Дания. Много сръчност,  умения, креативност 
и бързина бяха необходими на участниците, за да интерпрети-
рат темата "Представяне на родината". Журито оценяваше както 
вида, така и вкуса и разнообразието на изработените изделия. 

Отборът на Франция (Déborah Ott - на 18 години и Valentin 
Levrard - на 19 години) спечелиха iba Cup 2009!

"И двамата сме изключително щастливи. Преди състезание-
то не можахме да се обучаваме заедно, защото живеем на 1000 
км един от друг, в Нормандия и Елзас. Така, че трябваше да се 
опознаваме взаимно в Дюселдорф" - сподели развълнувано 
Deborah Ott , а Valentin Levrard добави: "Аз не знаех какво да оч-
аквам, защото не бях започнат с техниката и начина на работа 
на Deborah, но ние много бързо се сработихме. Беше трудно да 
приготвим навреме и пред очите на публикута, това което се из-
искваше от нас".  Първо място за Déborah Ott и Valentin Levrard – Франция

или посветени на определен продукт, томболи, атракции, дегус-
тации...  

Изложението iba 2009 бе посетено и от много български 
фирми, организирано и самостоятелно – хлебопроизводители 
и сладкари, както и доставчици на оборудване, суровини и ак-
сесоари, браншови организации и медии.
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“Торти 2009 - тенденции” и “Най-хуба-
вата витрина” 

бяха темите на организираното от Съюза 
на немските сладкари състезание за чираци. 
Журито оценяваше цялата композиция, де-
корирането, оргиналността и майсторството 
при изпълнението. 

Хлябът срещу бедността
За насърчаване на професионалното 

обучение по света има още много какво да 
се направи. В тази насока е и инициативата 
“Brot gegen Not” (Хлябът срещу бедността), 
подкрепен от iba 2009. Като страна-домакин 
на най-голямото изложение по хлебарство и 
сладкарство, Германия е сред основните ор-
ганизатори на професионалното обучение 
на младите хора. “Brot Gegen Not” има за цел 
да разпространи ноу-хау-то на немските про-
фесионалисти. Благодарение на тази ангажи-
раност младите хора в неравностойно поло-
жение по света са обучавани в  занаят, който 
им предоставя нови възможности и по-добро 
бъдеще.

Мюнхен ще бъде града на iba
До 2024 г. Мюнхен ще посреща хлебари-

те и сладкарите от цял свят и ще бъде дома-
кин на най-големият панаир в бранша. Това 
решение решение бе взето по време на iba 
2009 от Консултативния съвет на изложение-
то и по препоръка Централния съюз на нем-
ските хлебари (Zentralverband des Deutschen 
Bäckerhandwerks), който е съорганизатор на 
форума. 

“С това дългосрочно партньорство ние 
положихме здрави основи за бъдещото разши-
ряване на най-големия специализиран салон и 
самите изложители и посетители ще могат 
да подготвят своите програми за бъдещето” 
- заяви Петер Бекер, президент на Централния 
съюз на немските хлебопроизводители.



И
ЗЛ

О
Ж

ЕН
И

Я

EXHIBITIONS8

Ако се погледнат прогнозите за след-
ващите шест години, то по данни на Ев-
ромонитор обемът  на продадените на 
дребно хлебни изделия в България ще 
нарастне от 539 милиона евро в момента 
на над 843 милиона евро. Потреблението 
на човек за същия период ще нарастне от 
71,2 евро на 115,4 евро през 2013 г. Тези 
цифри еднозначно показват не само на-
растващото търсене на хлебните изде-
лия, но и необходимостта от ефективни 
технологии. Все пак високото качество 
на машините и производствените линии 
е само първата стъпка към успеха. В дъл-
госрочен план може да се остане сред пе-
челившите само тогава, когато заедно с 
върховите продукти са налице и ред дру-
ги фактори, като например най-добрите 
суровини, квалифициран персонал и  ус-
тойчиви маркетингови стратегии.  

При това бих искал да обърна внима-
ние на една тенденция, която придобива 
все по-голямо значение в нашия бранш: 
консумацията на бързи закуски – снакс в 
магазина или „to go“ – „за из път”. Точно в 
тази област има, както и досега, големи 
потенциали за растеж.

Обучение
Академията на хлебарите в Германия 

като институция за квалификация и кон-
султиране осигурява разпространението 
на най-новите знания в областта на про-
изводствената техника и организацията 
на предприятията. Специализираните 
кур сове за развитие на продуктите, пра-
вото в областта на хранителните стоки,  
науките за храненето помагат на пред-
приятията да отговорят по всяко време 
на желанията и очакванията на клиен-
тите. Нашите експерти по икономика на 
производството, пласмент и маркетинг 
използват най-модерните методи и ме-
дии за разпространение на знанията си в 
подходящи учебни формати. 

Понастоящем ние сме в състояние да 
приемем в нашите специализирани учи-
лища на семинари за понататъшна квали-
фикация стотици участници от цял свят. 
Те могат да задълбочат своите знания в 
областта на технологията на печенето, а 
така също и за професионалното произ-
водство на немски, съответно и европей-
ски хлебни продукти. По този начин може 
да се разшири традиционния асортимент 
и да се заздравят позициите на пазара. 

В рамките на Академията на хлебари-
те в Германия, поради големия интерес от 
чужбина, ние създадохме Международ-
ната академия на хлебарите - International 
Baking Academy (IBA). Преднамерено 
използвахме същото име IBA, както и на 
организираното от нас водещо Световно 
изложение, тъй като имаме намерение 
да използваме отличния му междунаро-
ден имидж, за да привличаме  пекарите 
от цял свят в нашите курсове за квалифи-
кация. Международната академия на хле-
барите (IBA) предлага семинари, които са 
специално съобразени с участниците в 
съответната група. Преводачи с опит в 
съответните специалности се грижат за 

На световното изложение 
iba - програми за обучение и 
квалификация

Хайнрих Траублингер,
Вицепрезидент на Централния съюз 
на хлебарите в Германия

2009

Петер Бекер и Хайнрих  Траублингер  разглеж-
дат изработените от чираци изделия на 
щанда на Съюза на немските сладкари

това, знанията за професионалното про-
изводство на немски хлебни изделия да 
бъдат предадени точно и целенасочено. 
Тези предложения за квалификация не са 
насочени само към съюзите, организаци-
ите и училищата на пекарите и сладкари-
те по целия свят. И отделни предприятия 
могат да поискат за своите водещи съ-
трудници участие в семинари по индиви-
дуална програма. 

В ограничен мащаб е възможно, след 
предварително договаряне, експерти на 
Международната академия на пекари-
те (IBA) да проведат такива семинари и 
в съответната страна. След успешно за-
вършено обучение Академията издава 
сертификат, гарантиращ  придобитата от 
участниците квалификация. 
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С цялото си портфолио от тестени продукти участва марката 
„Белла” на международния панаир за храни и напитки Аnuga, 
който се проведе от 10 до 14 октомври 2009 г. в Кьолн, Герма-
ния. Асортиментът става все по-богат, а успешната маркетин-
гова стратегия прави бранда още по-силен. При тази динамика 
българският пазар се оказва тесен. Решението е ясно – експан-
зия на нови пазари, като един от пътищата е участието в светов-
но изложение. Именно то е мястото, където бизнесът се среща 
лице в лице със своите бъдещи партньори, с иновациите на 
своите конкуренти и със строгия, но любознателен поглед на 
крайните си клиенти. 

Още преди да реши да стане изложител на панаира пред 
марката се очерта експортна година. Първият контейнер с ба-
ници „Белла” замина вече за Дубай, където продуктите ще се 
предлагат в част от най-реномираните хотели. Своите доставки 
получиха и контрагентите в Молдова и Словения. Предстои на-
влизане и на австралийския пазар. Плановете на бранда са тази 
тенденция да продължи.

За първи път в рамките на изложбите Месомания, Светът 
на млякото, Булпек, Салон на виното и Интерфуд и Дринк от 
11 до 14 ноември ще можете да се включите в атрактивна 
ежедневна шоу програма с демонстрации, провеждани от 
експерти – готвачи, сомелиери, сладкари. Ще бъдат прове-
дени множество конкурси, игри с награди за гостите на из-
ложбите. Водещ ще обявява всички акценти в програмата.

Зоната за демонстрации дава нови нестандартни въз-
можности вашите продукти да бъдат атрактивно предста-
вени от висок клас професионалисти пред целевата пуб-
лика: управители на магазини, хотелиери, ресторантьори, 
управители на кетъринг фирми, представители от сферата 
на производството в хранително-вкусовата промишленост, 
крайните потребители и партньори.

Ще има възможност за директни дегустации, провежда-
не на допитвания до дегустиращите вашите продукти.

Всяка фирма може сама да избере своята целева група – 
дали презентацията да бъде отворена за всички посетители 

Зона за демонстрации на специализираните изложения

на изложбата, или да покани настоящи и потенциални биз-
нес партньори, които да оценят продуктите.

Ще имате възможност да изберете продукти, които же-
лаете да популяризирате по атрактивен начин, а ние ще 
подготвим подходящо представяне с помощта на експерт, 
който ще даде своите професионални препоръки при пре-
зентацията/дегустацията.

Профилът на фирмите участници в Зоната за демонстра-
ции е разнообразен – в програмата са заложени часове за 
демонстрация на фирми, участници в различните изложби 
- Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното и 
Интерфуд и Дринк. Предвидени са часове и на традицион-
ната кухня от различни националности.

В Зоната за демонстрации ще се включат фирми, които 
вярват в активните представяния, следвайки тенденциите 
на последните световни изложения при презентиране на 
продукт, и не разчитат единствено и само на атрактивната 
изложбена площ.

С участието си в Anuga „Белла” прави заявка за своето експортно бъдеще

Заповядайте на 

на специализираното изложение Булпек, 
в Интер Експо Център - София, от 11 до 14 ноември 2009
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Използване на суха мая за 
производство на хляб и хлебни 
изделия

Сухата мая се получава при екструдиране на обикновена 
пресувана мая, като се получават малки гранули, които се изсу-
шават и опаковат. В зависимост от произвежданите видове суха 
мая при екструдирането се добавят компоненти като аскорби-
нова киселина, антиоксиданти и емулгатори.

Разтворимата мая е разработена в края на 60-те години на 
миналия век и скоро става предпочитан заместител на пресу-
ваната мая поради сравнително високата си активност, дългия 
срок на годност и липсата на необходимост от предварителна 
хидратация.

Сухата мая съдържа около 3.3 пъти повече сухо вещество 
в сравнение с пресуваната мая (около 96% е абсолютното сухо 
вещество на сухата мая и около 30% е при пресуваната), но това 
води и до толкова голяма разлика и в активността й. Активност-
та на разтворимата мая може да спадне до 10-15% през първата 
и втората година след производството й, като след това този 
процес се осъществява много по-бавно. Обикновено се про-
дава със срок на годност една или две години. След отваряне 
на опаковките, обаче, е най-добре да се използва на същия или 
следващия ден. В противен случай трябва да се съхранява в 
непропускащ влага плик в хладилник за не повече от седмица. 

Като правило е прието съотношението при заместване на 
пресуваната мая към инстантната да е 3 към 1, но оптималните 
пропорции могат сериозно да варират в зависимост от специ-
фичното приложение. Тези стойности зависят от състоянието 
на пресуваната мая. Влияние оказва и нивото на захар, нали-
чието на калциев пропионат, както и методът на дехидратация, 
използван при производството на инстантната мая.

Рехидратация (повторна хидратация)
Най-опростеният метод за използване на разтворима мая е 

смесването й с брашното преди добавянето на вода. Брашното 
абсорбира по-голямата част от водата, така че тя не влиза в ди-
ректен контакт с маята. Използвайки тази технология, миксерът 
може да бъде включен непосредствено след добавянето на во-
дата. Добре е тестото да бъде проверено в края на процеса за 
неразтворени парченца мая. 

Другият метод е замесване на всички суровини, освен мая-
та, за 1 или 2 мин. След това се поръсва  разтворимата мая върху 
отчасти замесеното тесто, след което процесът на месене про-
дължава. Тъй като маята се добавя в момент, когато по-голямата 
част от водата е абсорбирана от брашното, това предотвратява 
“студения шок”. Традиционният метод за използване на пресу-
ваната мая може да се използва и при инстантната. Разтваря се 
една част мая към три части хладка вода (35-40°С), изчаква се 10 
мин., след което се разбърква и се добавя в тестомесачната ма-
шина. Методът е подходящ при високоскоростни тестомесачки, 
при които краткото време на замесване (5 или по-малко мину-
ти) не позволява пълната рехидратация на маята. 
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Освен изработването на професионални стандарти в хле-
бопроизводството, гаранция за качествен хляб е и ограничава-
нето на „сивия сектор”. Това е основният извод на участниците 
във Втория национален дискусионен форум на хлебопроизво-
дителите „Българският хляб – ценност, политики и стандарти”, 
организиран от хлебозаводи „КОРН” АД на 13 октомври 2009 г. 
в Гранд Хотел София. В конференцията взеха участие и Богомил 
Николов (изпълнителен директор на Българска национална 
асоциация на потребителите), проф. д-р инж. Гроздан Караджов 
(Университет по хранителни технологии – Пловдив), Хелмут 
Хемерцбергер (управител на фирма HB Technik), Дияна Тодоро-
ва (главен оперативен директор на Билла България) и Стефка 
Енчева (хлебозаводи “Корн”) . На едно място се събраха пред-
ставители на производители, търговци, държавни институции, 
научни среди и медии, за да обсъдят ситуацията в бранша. 

Участниците обсъдиха професионалните стандарти, които 
да залегнат в основата на Харта на професионалните стандарти 
на хлебопроизводството, а именно:

• Следване на добрите бизнес практики, принципите на сво-
бодната и честна конкуренция и общоприетите морални норми 
в страната.

• Осъществяване на стриктен контрол върху качеството на 
суровините и готовата продукция.

• Определянето на справедливи и разумни цени на проду-
ктите, съответстващи на реалните разходи за суровини, както и 
на пазарните тенденции и реалности.

• Прозрачна работа и спазване законите на Република Бъл-
гария и активно съдействие на държавата при прилагането на 
ефективни мерки против „сивия сектор” и корупцията.

„Всичко, което днес обсъждаме, ще бъде обобщено и пред-
ставено на ръководството на Министерство на земеделието 
и храните. Освен нашите искания към държавата за засилен 
контрол и ограничаване на „сивия сектор”, ние, като предста-
вители на бранша, трябва да положим усилия да гарантираме 
качеството на продукцията си. Един от утъпканите пътища за 
това е създаването на професионални стандарти в хлебопроиз-
водството” - каза Красен Йоркишев, изпълнителен директор на 
хлебозаводи „КОРН” АД. 

Това, което провикира провеждането на втора конфере-
ция на тема: “Българският хляб”, е продиктувана от нуждата 
за съвместни действия между държавата, производителите и 
потребителите за установяване на добрите производствени 
практики, за спазване принципите на свободната, честна конку-
ренция и общоприетите норми. Всяка една фирма трябва носи 
корпоративна отговорност в производството и дистрибуцията 
на хляб. А как да се постигнат тези гаранции за безопасност? 
Единият начин е създаване на условия за въвеждането на до-
бри бизнес практики – налице са законодателни норми, система 
HACCP, възможности за сертификация по ISO, добронамерност 
от страна на производителите. Необходим е по-голям контрол 
от страна на институциите и безкомпромисно изискване за 
спазване на добри бизнес практики по цялата верига. От друга 
страна технологичното оборудване на бранша е на много ниско 
ниво – не само машините, с които се произвежда хлябът, но и 
оборудването за контрол – за лабораторни анализи, металде-
тектори и др. Всичко това е резултат от проблемите в бранша, 
трупани вече с години и невъзможността да се заделят средства 

за инвестиции.
Разгорещена дискусия се оформи по темата има ли ръжен 

хляб в България и дали спекулират производителите като вла-
гат оцветители и други компоненти. В предвид на малкото коли-
чество ръжено брашно, което се произвежда у нас би трябвало 
да се очаква и по-малки количества ръжен хляб. В болшинство-
то си хлябът, който се предлага, е ръжено-пшеничен (с под 15% 
ръж) или произведен с готови миксове за ръжен хляб (които се 
смесват с пшеничено брашно), ръжени закваски и др.

На българския пазар не може да се намери чист ръжен хляб, 
произведен у нас, защото този хляб има сложна технология на 
производство, забавен процес на втасване и изисква инвести-
ции в специфично оборудване. Такова няма нито една фирма в 
България, коментираха хлебопроизводителите. Този проблем е 
изключително важен предвид, че този хляб е предпочитан от 
хора, които имат здравословни проблеми.

Участниците предложиха да се настоява пред Министерство 
на земеделието и храните за въвеждането на защитна изкупна 
цена на хляба и по-ниска ставка на ДДС, както е в редица други 
страни (от 7-10% ДДС за хранителните продукти). „Само така ще 
се изсветли бранша - от зърното до хляба”, каза представител на 
хлебопроизводителите от Габрово и допълни, че без помощта 
на държавата „сивият сектор” няма да може да се пребори. Съ-
ществуването му е основната причина за проблемите в бранша 
на хлебопроизводство. 

В заключение Красен Йоркишев съобщи, че липсата на какви-
то и да е чуждестранни инвестиции в бранша, означава че той не 
е атрактивен, а „качество може да се постигне само с въвежда-
нето на съвременни технологии.” Проф. Гроздан Караджов заяви, 
че хлебопроизводителите могат да се обединят и като бранш да 
изложат исканията си за реформиране на сектора.

Професионални стандарти в 
хлебопроизводството  и ограничаване на 
сивия сектор - гаранция за качествен хляб
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕЛЕМАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ 
НА LOGICALL BULGARIA

Изследване на „Потребителски навици при пазаруване на хляб” е проведено в пе-
риода юли-август 2009 г. сред 300 респондента от 12 областни града: Бургас, Варна, 
Велико Търново, Добрич, Плевен, Перник, Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Ха-
сково и Шумен. Използван е методът на телефонно интервю.

От какъв вид магазин купувате най-често хляб? % мъже % жени

Квартален магазин 66.32% 66.34%

Минимаркет 4.21% 0.49%

Не мога да преценя 0.00% 0.49%

Обект за изпичане на място (тип “Гореща точка”) 2.11% 0.49%

Супермаркет 20.00% 25.37%

Хипермаркет 7.37% 6.83%

“В България има поне 
5-6 сериозни 

хлебопрозиводители, 
които правят качествен ръжен хляб. В 
никакъв случай не може да се говори за 1% 
добър ръжен хляб” – това каза в предава-
нето „Денят” по Дарик радио Борис Ин-
чев, председател на Браншовата камара 
на индустриалните хлебопроизводители.

Според него „поне 50-60% от ръжения 
хляб е такъв, за какъвто производителите 
го обявяват, може би и по-голям процент”. 
„У нас качественият ръжен хляб е със съ-
държание на ръж 60-70%, а не както беше 
обявено по-рано – 15%”, каза Инчев. 

Повод за това интервю бе именно 
проведената в същия ден конференция 
за стандартите и качеството на хляба, къ-
дето бе казано, че под 1% от предлагания 
на пазара ръжен хляб е истински, в оста-
налите случаи се предлагат миксирани 
продукти с оцветители, които заблужда-
ват клиентите. Бе съобщено, че масово 
се произвежда ръжено-пшеничен хляб, 
в който ръженото брашно е не повече от 
15%.

Борис Инчев обяви пред Дарик, че ще 
предостави на РИОКОЗ списък с всички 
известни нему фурни в България, които 
произвеждат некачествен хляб, за да бъ-
дат проверени. Той поясни, че списъкът 
няма да бъде обявен публично.

Инчев даде и някои разяснения как 
да разпознаваме хляба: „Много бухнали-
ят хляб не е ръжен. Хлябът трябва да 
бъде с леко кисел вкус, в никакъв случай 
не сладникав. На етикета би следвало да 
бъде записан процентът на ръженото 
брашно”.

Данните са предоставени по време на конференцията “Българския хляб - ценност, политики 
и стандарти

Търсете на щанда на 
“Кафе пауза” (по време 

на Булпек) новото 
специализирано издание
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Йозеф Хинкел, майстор-пекар четвърто поколение, успешно 
развива своя бизнес в квартал Карлщадт в Дюселдорф. Хлебар-
ницата, според мен, дори се е превърнала в нещо като атракция 
за туристите, които посещават старата част. В предприятието 
му са ангажирани 60 работника, от които 18 са хлебари (6 са 
с успешно взети изпити за майсторство), чираци, продавачи, 
шофьори и санитарен персонал. Хлебарницата е между 500-те 
най-добри в Германия.

Не може да не се захласнеш, когато вече си се озовал пред 
витрината и многообразието от хляб и даже ти се струва неве-
роятно всичкото това богатство. Иска ти се ако можеш да си ку-
пиш и опиташ от всеки вид, но ти остава само възможността да 
снимаш, и ти не си единствения в това начинание. Все пак ти 
предстои връщане в родната ти страна и не можеш да прене-
сеш всички хлебчета. Направо благородно завиждах на всички, 
които бяха вътре и излизаха с дъхавите самунчета. Да си кажа 
честно, рядко може да ме впечатли нещо така, както тази хле-
барница и сергиите за цветя на площада в стария град. Всичко 
изглеждаше естествено и много хубаво. Едвам се сдържах да не 
посегна и към някоя саксия или цветна украса.

Фирмата има два магазина, в които се продават само прес-
ни хлебни изделия - около 60 вида. На огромната витрина бяха 
подредени всевъзможни големини и видове хляб. Пъргавите 
продавачки непрекъснато притичваха до там, за да вземат же-
ланото хлебче от клиента. А вътре се извиваше опашка. Това 
се казва реклама! Двойно изпечен ръжен хляб, швейцарски 
маслинови и кимионови пръчици, кравайчета, “слънчогелдова 
пита”, френски франзели, плетен хляб, сладкиши с бадем или 
стафиди, щрудели и кифлички, и още, и още... Много от ресто-
ранти в Дюселдорф използват услугите на хлебарницата, за да 
поднесат гостите си пресен и разнообразен хляб.

Историята на семейния бизнес започва, когато Йен Хинкел 
се мести от Париж в Дюселдорф през 1892 г. Повечето от про-
дуктите още навремето печелят златни медали на различни 
конкурси, а сладките му от медено тесто с много подправки и 
до днес продължават да се пекат от праправнуците. По-късно, 
през 1928 г., синът му Йоханес Хинкел отваря хлебарница на 
Бургплатц, която е разрушена по време на войната. Правнукът 
Карл-Йозег Хинкел продължава през 1956 г. Днес собственикът 
и главен двигател на бизнеса е четвъртото поколение от фами-
лията Йозеф Хинкел, до който неотлъчно е съпругата му Никол. 
И петото поколение стои на стартовата линия. Четирите деца – 
Софи, Йоханес, Йозеф и Ханна – допълват семейството.

Преди около 10 години Йозеф Хинкел се оттегля от пряко-

то производството, но го държи здраво под око. Майсторите 
и чираците непрекъснато се обучават, пътуват, научават нови 
местни рецепти, защото клиентите на хлебарницата стават все 
по-интернационални. 

Йозеф Хинкел се интересува от образованието на младите, 
затова е взел много желаещи да се занимават с тази професията 
при него. Особено ценени са учениците, които идват на практи-
ка, защото те вече имат познания по теория, а тук вече попадат 
в истинския живот. 

Ето само малка част от специалитетите на фурна “Hinkel”:
Kürbiskernbrot (хляб с тиквени семки), Reines Roggenbrot 

(ръжен хляб без мая), Hinkel-Dinkel (пълнозърнесто брашно от 
шпелта с различни семена), Früchteschwarzbrot (черен хляб с 
плодове), Kartaeuser (от 100% ръжено пълнозърнесто брашно), 
Leichtstuten (с мед), Jan-Wellem-Stuten (с праскови, стафиди и ба-
деми), Wochenendstuten (специалитет за уикенда със стафиди, 
бадеми и захаросани кори от цитросови плодове), Wunderzopf 
(с карамелизирани бадеми), Burgunderstuten (с масло и яйца по 
стара френска рецепта)...  

Йорданка Найденова

Традиция и качество – една 
сполучлива рецепта за успех!

Jean Hinkel
1891

Johannes Hinkel
1928

Karl Josef Hinkel
1956

Josef Hinkel
1988
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Непрекъснатото развитие и динамиката на пазара в хлебното 
и сладкарското производство отдавна налага нов подход в произ-
водството на брашно. Благодарение на изключително богатия си 
опит и история в бранша, София Мел ЕАД успява да реагира адек-
ватно и предлага на клиентите си висококачествени продукти, 
адаптирани към новите тенденции в технологиите. 

В мелничния комбинат се произвежда изключително широка 
гама продукти както за производители, така и за крайни потребите-
ли. Гаранция за качеството на предлаганите асортименти е пресер-
тифицирането на фирмата с най-новата версия по ISO 9001 – 2008 
и HACCP, което приключи успешно в началото на октомври 2009 
година.

София Мел ЕАД разполага с отлично оборудвана лаборатория и 
високо квалифициран екип от специалисти, с чийто прецизен труд 
се окачествяват постъпващото зърно, произведените млевни про-
дукти, готовите основни и специални типове пшенични брашна. 

Освен физико-химичните и органолептичните анализи за опре-
деляне на влага, пепел, протеин, глутен, отпускане на глутена, си-
тов анализ, в лабораторията се определят и реологичните свойства 
на продуктите с помощта на фаринограф, есктензограф, алвеограф. 
Амилазната активност на брашната се изследва с амилограф.

Чрез закупуването на специална апаратура, в лабораторията на 
София Мел EАД вече се извършва количествен анализ за опреде-
ляне съдържанието на микотоксини в пшеницата и производните й 
продукти. Наличието на тези вещества в предлаганото брашно над 
определени граници е недопустимо. 

Благодарение на непрекъснатото осъвършенстване и изклю-
чителния професионализъм, София Мел ЕАД има възможност да 
предоставя на своите клиентите специални типове брашно по за-
дадени от тях параметри, съобразени с индивидуалните им потреб-
ности.

Един от многото успешни продукти на фирмата е “Брашно за 
баница”, което е разработено специално за нашия пазар и се пред-
лага в опаковки както за производителите, така и за домакинствата.

Баницата е традиционен български продукт, присъстващ в еже-
дневието ни като закуска или деликатес в празничната трапеза.

За да се разточи баничната кора, са необходими не само умения 
от страна на производителя, но и качествено брашно при замесва-
не на което се получава тесто, отличаващо се с добра еластичност и 
разтегливост. Познавайки добре характеристиките на различните 
видове пшеница и прилагайки научно обоснованите резултати от 
лабораторните анализи на брашното, екипът от специалисти в Со-
фия Мел ЕАД разработи продукта “Брашно за баница”, който се 
наложи като лидер на пазара.

Стриктният контрол на качеството и наложените правила 
за добрите производствени и хигиенни практики гарантират 
на клиентите на София Мел ЕАД постоянно и високо качество-
то на произвежданите продукти. 

Крачка напред 
в качеството
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SDmatic®

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

Апарат за определяне на увредената скорбяла в брашното

•  За контрол качеството на брашната
•  За оптимизиране на ферментацията на тестата
•  Възможност за коригиране на недостатъците 
 на брашното, в зависимост от предназначение то му

Оптимизиране на експлоатационните 
разходи на вашата мелница 

с помощта на SDmatic

Конкретен пример за оптимизиране на работата на 
мелница чрез измерване нивото на увредената скорбяла 
с SDmatic Chopin.

 
Как измерването на нивото на увредената скорбя-

ла може да оптимизира процеса на смилане на пше-
ницата ?

В лабораторията на CHOPIN се измерва нивото на 
увредената скорбяла повече от 3 години на база готов 
продукт. В  мелницата, върху процеса на смачкване зна-
чително влияние оказват параметрите и паралелното 
разположението на мелничните цилиндри. Да се кон-
тролира разположението на цилиндрите, означава да 
се контролира процеса на смачкване на пшеницата. В 
действителност, за да се оптимизира смачкването, трябва 
цилиндрите да бъдат идеално паралелни помежду си и 
тяхната повърхност да бъде винаги в добро състояние. 

Цилиндрите, които влияят най-много върху уврежда-
нето на скорбялата, са тези разположени на ниво редук-
ция. Нивото на увредената скорбяла се измерва с SDmatic 
Chopin. Ако има сериозни разлики между резултатите на 
тези и предишни проби, взети след редуциращите ци-
линдри, това означава, че цилиндрите трябва да бъдат 
прегледани, настроени или почистени.

Какви могат да бъдат последствията от лошото 
състояние на повърхността на цилиндрите или тяхно-
то разцентроване ?

Преди всичко се уврежда качеството на крайния про-
дукт. Друго последствие – увеличават се производстве-
ните разходи. Например: лошо регулирани цилиндри 
или в лошо състояние, провокират свръх консумация на 
ел. двигателите и се увеличава разхода на ел. енергия. 
Следователно, периодическото измерване на нивото на 
увредената скорбяла в брашното позволява да се осигу-
ри добро качество на крайния продукт и поддръжка на 
мелничните цилиндри.

По принцип този контрол се осъществява по органо-
лептичен метод, чрез пипане и благодарение на натрупан 
опит.  

Сега, благодарение на SDmatic Chopin, контролът се 
прави много по- прецизно.

Измерването на нивото на увредената скорбяла има 
следните предимства:

• Оптимизиране на качеството на брашната, така че да 
се задоволяват още по-добре изискванията на клиенти-
те.

• Икономия на ел. енергия с повече от 4% върху го-
дишния разход (отчетена от клиент, използващ апарата). 
В действителност е реализирана икономия от прибли-
зително 20 KW/h. Това означава годишна икономия от 
около 10 000 EUR, т.е. възвращаемост на апарата за една 
година.  
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Сватбената торта не винаги е била такава, каквато я позна-
ваме днес. Традицията на сватебения ритуал да се разрязва тор-
тата от жениха и невестата е на повече от пет хиялди години. 
Произходът й се свързва с древното поверие, че отношенията 
се скрепяват чрез разчупване на хляба, който всъщност е пра-
прадядо на съвременната сватбена торта. 

В ранния период на Римската империя сватбеният хляб се 
е приготвял от ечемичено или пшенично брашно. Женихът го 
разчупвал над главата на младоженката и раздавал на гостите 
парчета от него, символично поделяйки по този начин с тях сво-
ето щастие. А трохите, които оставали на главата на невестата, 
разделял с любимата. Смисълът на този традиция се състои в 
подчинението на младата жена на съпруга й. Този ритуал е за-
легнал и в българските сватбени обичаи. Подобна традиция е 
съществувала и в Шотландия, само че там хлябът се правел от 
овесено брашно. В северната част на страната приятелките на 
невестата покривали главата й с кърпа и върху нея слагали кош-
ница, в която се поставял сватбения хляб. Той много повече при-
личал на тънка питка отколкото на хляб, а още повече на торта. 
Но истински шокиращ изглеждал обредът, предшестващ този с 
разчупването на хляба.  Към 100 г. пр. н. е. римляните замеряли 
младоженката с приготвените питки. Когато бил постигнат ком-
промис, и вместо да се хвърля по невестата хлябът, започнал да 
се чупи над главата й, се появил нов символ в сватбените тради-
ции - хлебните трохи или “confarreatio”, което буквално означава 
“да изядем заедно”. По-късно “confarreatio” се превърнали в бон-
бони, които и до днес се хвърлят на сватбите по целия свят. 

Сватбеният хляб в един или друг вариант е съществувал 
практически във всички култури по света. Например в Древен 
Китай семействата на жениха изпращали на невестата четири 
хлебни пирога, които се хвърляли нагоре и улавяли в чаршаф 
над главата й. През това време младоженката рецитирала сти-
хове за брака, отбелязвайки по този начин преместването си от 
родния дом в този на съпруга си. 

В средновековна Англия пред жениха и невестата се по-
ставяла купчина от малки сладки хлебчета и целувайки се над 
нея младоженците обричали себе си на щастлив и многодетен 
живот.  През 1660 г. по време на управлението на  крал Чарлз 
II, един френски сладкар посетил Лондон и бил изумен от това 
колко хаотично и неестетично били подредени английските 
сватбените пирози. В резултат безформената купчина се пре-
върнала в изящна торта, наречена крокембуш. Тази ефектна 
торта била украсена със свежи или захаросани цветя, които и 

до днес се ползват с популярност. Днес сватбеният сладкиш 
крокенбуш е особено популярен във Франция и се приготвя от 
малки еклерчета, както вече сме писали в сп. “Кафе пауза...”. 

В Англия сватбената торта чак до 17-ти век останала доста 
скромна във вид на кекс със захаросани плодове и орехи. Едва 
в 19-тото столетие, по време на сватбените тържества на евро-
пейските аристократи, започнали  да се ползват с популярност 
многоетажните торти. Смята се, че тортата на етажи е измисле-
на през 18 век от един лондонски бакалин. Той много искал да 
създаде нещо различно, но нищо не могъл да измисли, докато 
погледът му не се спрял на купола на църква на Флийт-стрийт.

От 17-ти век в Европа на сватбите трябвало да има вече две 
торти - една за невестата и другата за жениха. Главната отличи-
телна черта на тортата за младоженката била, че в нея се слагал 
стъклен пръстен, като се смятало, че неомъжената гостенка, ко-
ято го открие, скоро ще си намери съпруг. Тортата на младоже-
неца се украсявала по-скромно, но била значително по-голяма. 
Най-често това бил обикновен плодов пирог. Тортата на жениха 
се разрязвала на парчета предварително, като те се поставяли 
в бели кутии, завързани с бяла или сребриста лента  или просто 
върху тях се изписвали инициалите на младоженците. Кутии-
те се поставяли до входа. Тръгвайки си, гостите можели да си 
вземат такава кутия и да я занесат на тези, които не са могли 
да дойдат на сватбата или сами да изядат съдържанието й на 
следващия ден.

Днес сватбените торти са истински произведения на изку-
ството, в чието оформление няма граници на въображението. 
Но историята продължава. Кой знае какви шедьоври ще стоят 
върху сватбените маси на нашите внуци. Само едно може да се 
каже - те със сигурност ще бъдат безумно вкусни и приказно 
великолепни.  

Историята на  сватбената торта
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Черното и бялото придават много класическа и стилна ком-
бинация, а когато е съчетано със силует и раздвижени листа се 
създава дизайна за много ефектна сватбена торта. Цветя като 
бижута  увиват тортата отстрани и отгоре в комбинация със сре-
бърни спирали.

Материали и оборудване
• Кръгли торти с размер 30 см, 20 см и 15 см • Стиропорен ринг 10 см 

и височина 5 см • Кръгли подложки за торти с размер 20 см, 35 см и 20 см 
разделителна подложка • Захарна маса за обличане на тортата - 2,7 кг 
• Тесто за цветя • Моделираща маса • Айсинг • Черна боя • Перлен блясък 
• Нишесте • Мазнина • Захарно лепило • Скрити колони • Бяла тел – дебе-
лина 28 и 24 • Сребърна тел • Бяла лента самозалепваща • Инструмент 
за моделиране • Подложка за моделиране • Точилка • Кутери • Четка • Ед-
нократни пошове • Ножички • Макетно ножче • Прозрачно фолио • Линия 
• Шаблон

Сглобяване на тортата
Покрийте подложки с размери 35 и 20 см с моделираща 

маса и ги оставете да изсъхнат за два дни. Покрийте тортите със 
захарна маса за обличане на торти. Поставете тортите върху 
покритите подложки. Облечете ринга, който е за разделител на 
тортите, с бяла моделираща маса. Поставете скритите колони в 
долната торта и отгоре 20 см разделителна подложка, а върху 

нея 20 см торта. При нужда шприцвайте айсинг, за да запълните 
празнините при съединяването.

С помощта на хартиена лента измерете обиколката на всяка 
торта и разделете долната на 5 сектора, средната на 4 сектора, 
горната на 3 сектора и маркирайте. Там ще се поставят аплика-
циите. 

Направете фотокопие на шаблона за апликациите. Сложе-
те го в прозрачно фолио. С помощта на кутерите изрежете не-
обходимия брой форми за апликацията. Нанесете тънък слой 
мазнина върху фолиото и поставете изрязаните форми върху 
фотокопието.

Разбийте айсинг и вода до получаване консистенция на 
крем, който ще служи за лепило. Нанесето го с четка върху из-
рязаните парчета.

Повдигнете внимателно фолиото с намазаните парчета и 
поставете върху маркираните места на тортите, предназначени 
за апликациите. Притиснете леко, за да залепнат плътно върху 
тортата и след това внимателно отделете фолиото от апликаци-
ята. По същият начин направете и всички останали апликации.

Разточете бяло тесто за цветята, обграждащи тортата. Сло-
жете тънка лентичка от тестото върху бяла тел номер 28. Изре-
жете 24 броя бели листа. Сложете 
бялата тел на гърба на листото и 
притиснете с инструмент за мо-
делиране. Обърнете от лицевата 
страна и направете релеф на лис-
тата с инструмент за моделиране. 
Намажете с перлен блясък и ги 
оставете да изсъхнат. Повторете 
същите операции с черното тесто 
за цветя. 

Огънете 3 броя тел номер 24 
във формата на буквата „Т”. Нани-
жете върху нея топче от черното 
тесто за цветя и го сплескайте от 
горния край. Оставете да изсъхне 
изправено. Изрежете от черното 
тесто за цветя кръгчета и ги за-
лепете с лепилото върху всяко от 
сплесканите топчета. Изрежете и 
по-малки бели кръгчета и ги на-
мажете с перлен блясък. Залепете 
белите кръгчета върху черните 
основи и центъра на цветето ще 
заприлича на бижу. Прикрепете с 
бяла самозалепваща лента 6 чер-
ни и 6 бели листа около центъра.

Навийте сребърната тел око-
ло точилка и нежно я извадете. 
Прикрепете към нея с бяла само-
залепваща лента белите и черни-
те листа на различни разстояния 
– те ще се използват за върхове на 
цветята, които ще се аранжират 
отстрани и отгоре, както е показа-
но на снимката. Монтирайте цве-
тята посредством малки парченца 
моделираща маса.

Тортата се аранжира върху 
черен поднос, който подсилва 
въздействието и тържествения 
ефект.

МОДЕРНИ ТЕНДЕНЦИИ В СВАТБЕНИТЕ ТОРТИ

СИЛУЕТ
Надежда Костадинова
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БЯЛА СВАТБА
Традиционна сватбена торта с колони на етажите - въпреки 

това резултатът е много впечатляващ. Тази торта е лесна за из-
работка, защото букетите се купуват готови.

Материали
• 15 см, 20 см и 25 см торти във формата на цвете
• Кайсиева глазура
• 2,5 кг захарна маса за обличане на тортата
• Айсинг

Оборудване
• 20 см, 25 см и 30 см подложки във формата на цвете
• Точилка
• Остър нож
• Гладилка
• Щипка за декорация
• Перлен наниз
• Найлонов пош
• Накрайник №2
• Двойно лепещо тиксо
• Бяла перлена лента
• Прободни колони 18 см
• Голям, среден и малък букет от бели захарни рози
• Брачна двойка

Сглобяване на тортата
Поставете всяка торта върху подходящата подложка. Пок-

рийте тортата и подложката със захарната маса и щипнете ръ-
бовете с щипката. 

Поставете перления наниз в основата на тортата, като из-
ползвате айсинг, за да го залепите.

Залепете двойно лепещото тиксо около подложката и върху 
него поставете перлената лента.

Маркирайте тортите, поставете прободните колони и поста-
вете тортите една върху друга.

Аранжирайте букетите бели рози върху тортите (голям бу-
кет върху голяма торта, среден букет върху средна торта и ма-
лък букет върху малка торта), като ги закрепвате с айсинг. 

Поставете най-отгоре брачната двойка и също я закрепете 
с айсинг.
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Величествена колекция от прекрасно оцветени гербери, ко-
ито гарантират, че тази торта ще направи по-ярък всеки един 
сватбен салон.

Материали и оборудване
• Кръгли торти 15 см, 25 см и 35 см
• Подложка 45 см
• Вътрешни тарелки 15 см и 25 см
• Скрити колони
• Бронзова или златна панделка
• Захарна маса за обличане на тортите - 4 кг
• Тесто за захарни цветя - 0,5 кг
• Оцветители – зелено, бургунди, жълто, 
 оранжево и червено
• Бронзов перлен блясък за драперията
• Инструменти за моделиране
• Айсинг - 200 г
• Троен кутер с ежектор за бръшлян
• Троен кутер с ежектор за гербери
• Кутер с ежектор за маргарити 4 елемента
• Релефна точилка
• Накрайник №2

Подготовка
Поставете 35 см торта върху 45 см подложка и ги покрийте 

със захарна маса. Поставете  25 см торта върху 25 см вътрешна 
тарелка и 15 см торта върху 15 см вътрешна тарелка, облечете 
всяка от тортите. Маркирайте местата за поставяне на скритите 
колони и ги поставете, след това монтирайте тортите една вър-
ху друга.

ФАНТАЗИЯ С ГЕРБЕРИ
Декорация
Изрежете различни по размер листа бръшлян. Изтънете 

краищата с инструмент за моделиране и ги оставете да изсъх-
нат в различни пози и след това с цвят бургунди им направете 
светлосенки.

С щампата от кутера за листата щамповайте различни по го-
лемина листа на вече облечената торта. Може да го направите 
във вид на вълна от горе до долу на тортата.

Оцветете щампованите места и след като изсъхнат с цвят 
бургунди им направете светлосенки.

Използвайте троен кутер с ежектор за гербери и кутер с 
ежектор за маргарити (4 елемента), за да направите от 20 до 24 
гербера. 

Оцветете тестото за цветя в желаните цветове. За изработва-
нето на един гербер е необходимо да изрежете с всеки от куте-
рите по една форма (седем различни по големина форми). След 
като изрежете форма, изтънете краищата и оформете с инстру-
мент за моделиране, слепете една върху друга всичките седем 
форми и по този начин получавате един гербер.

Оставете герберите да изсъхнат и след това четка нанесете 
различните цветови нюанси.

За драперията разточете захарна маса и я минете накрая с 
релефната точилка, оцветете повърхността с бронзов перлен 
блясък. Оформете драперията и я пуснете от върха на тортата 
до основата. Ако някъде се скъса лесно може да покриете с цве-
тя или листа.

Завършващи щрихи
Прикрепете цветята към тортата, а след това изсъхналите 

листа бръшлян.
Оцветете айсинга с бронзов цвят и шприцвайте с накрайни-

ка тройните точки.
Прикрепете отстрана на 45 см подложка панделката за за-

вършен вид на тортата.
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На 15 октомври в препълнена зала на “Алма Ли-
бре Консултантски Център” се събраха повече от 50 
сладкари от цялата страна. Фирмата представи 45 
шоколадови продукта на световноизвестни произ-
водители на суровини от цял свят.

• Натурални шоколади от Белгия - БАКВЕЛ;
• Имитация на шоколади от Швеция - БАКЕЛС;
• Шоколадови смеси за печива от Германия -
  КОМПЛИТ;
• Лешнико-какаови кремове от Гърция - ПАМИ;
• Шоколадов гласаж от Италия - ФАБРИ;
• Шоколадови батони от Франция - БАКЕВРОП;
• Шоколадови пръчици от Холандия - ДЕЛИЦИЯ

По време на презентацията стана 
ясно къде и как се произвежда шо-
коладът, какво значи какаово масло, 
какво да се чете в спесификацията 
на шоколадовите продукти, как да се 
обработват и как да се съхраняват. 
Лекторът от АЛМА ЛИБРЕ обясни под-
робно защо, според фирмата, предло-
жените шоколадови продукти са сред 
най-качествените на международния 
пазар и представи технологията за 
произвеждане на крайни продукти с 
много високо качество и достъпна се-
бестойност.

На демонстрацията бяха предста-
вени сладкишите „ИНКАС”, „ТУКАН” и 
„ТРИЛОГИЯ”  от линията ДЕЛУКС ЛАЙН 
и сладкишите „ТОЛТЕКИ”, „ЧЕРЕШОВА 
ГОРА” и „ФРЕНСКИ и ГРЪЦКИ МАКА-
РОН” от серията АРТЕМИ.

На презентацията присъства и де-
легация от технолози и сладкари от 
фирма ПАМИ, Гърция. 

ПОКАНА
Заповядайте на щанда на Алма Либре 

(Зала 3-А2 от 10.00 до 18.00 ч.) 
по време на Булпек от 11. до 14.11.2009 г. 

На щанда на фирмата ще има непрекъснато презентации 
от технолози на “АЛМА ЛИБРЕ КОНСУЛТАНСКИ ЦЕНТЪР” и 
“АТИНСКИЯ ГАСТРОНОМИЧЕН ЦЕНТЪР” и дегустации.

Допълнително ще бъдат представени темите:
11.11.2009 г. - “ШОКОЛАДЪТ: магията на НАСЛАДАТА”
12.11.2009 г. - “ПЛОДОВЕ в сладкарството- свежест и ино-

вация”
13.11.2009 г. - “ДЕКОРАЦИЯ: символиката в КРАСИВОТО”
Рецептите на тортите, мини сладкишите и печивата които        

ще се представят, ще бъдат от сериите: “ДЕЛУКС ЛАЙН” , “МА-
ДЖИК ПЕЙСТРИ” и “ТОП ПЕЙСТРИ”.

За регистрация и материали за презентациите, се обър-
нете към “АЛМА ЛИБРЕ консултански център”.

Теми за обучение през ноември:

19.11.2009 г. - Презентация на тема: “ЗИМНИ СЛАДКИШИ 
– ШОКОЛАДОВИ ИЗКУШЕНИЯ”: 

• Шоколадови глазури, мусове, заливки, пандишпани и др.
• Шоколадови печива: браунис, сентас шоколад и др.
• Нови рецепти и технологии за обработване на шоко-

лад, иноваторски шоколадови продукти. 
27.11.2009 г. - Семинар-обучение: “ДЕКОРАЦИЯ - мини ма-

лизъ м в съвременното сладкарство”
• Естетиката и красивото в сладкишите.
• Нови тенденции в декорацията на сватбени и детски 

торти.
• Опаковката на сладкишите, кутийки с лого на сладкар-

ницата.

За повече информация и записване за участие:
Координатор: Нина Симеонова - тел.  02/9379961, 0878 690025

Технолог-сладкар: Бойко Владимиров - тел. 02/9379952, 
0878 984887

ШОКОЛАДЪТ - зимния носител на оборота
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Orgsystem Ltd. 1000 Sofia - Bulgaria - 37, Han Asparuh Str. - Тел 359 (2) 981 49 76 
Факс + 359 (2) 981 09 32 - office@orgsystem.eu  - www.orgsystem.eu  
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 „Академия 5 звезди” е лицензиран център за про-
фесионално обучение и квалификация от Национална-
та агенция за професионално образование и обучение 
и Министерството на образованието и науката. 

„Академия 5 звезди” организира и провежда инди-
видуални и групови обучения по следните професии 
в областта на хотелиерството и ресторантьорството: 

• администратор в хотелиерството
• камериер, портиер - пиколо
• ресторантьор, ресторантьор - кетеринг
• сервитьор, барман, карвинг, готвач
• сладкар, хлебар 

За подробна информация относно курсовете се
обърнете към посочените контакти:
1000 София, ул. Гурко 1, Гранд Хотел София АД 
тел:  02/811 0 889, факс: 02/811 0 844 
Ася Панджерова (Директор по учебната дейност) 
0884 400 863, Йоана Иванова - 0884 400 857

Продукти: 300 г филирани бадеми, 250 мл белтъци, 500 г за-
хар, щипка сол

Начин на приготвяне: Сложете филираните бадеми в сух 
тиган и ги запечете до леко покафеняване, като ги разбърквате 
внимателно (около 2 минути). Отстранете от огъня и ги оставете 
да се охладят. С помощта на миксер разбийте белтъците на пух-
кав и твърд сняг за около 1-2 минути. След това добавете захар-
та на три пъти, като разбивате сместа между добавянията, след 
което поръсете и солта. Добавете 250 г от изпечените бадеми. С 
помощта на лъжица оформяйте топченца от белтъчената смес 
и ги слагайте върху хартията за печене. Отгоре поръсете целув-
ките с останалите бадеми. Загрейте фурната на 98°С и сложете 
целувките да се пекат. 

ЦЕЛУВКИ С БАДЕМИ



Фирма РС ГРУП ЕООД е ориентирана към налагане на българския пазар 
на продукти, които са с високо и постоянно качество и в същото време 
на конкурентни цени. 
Внос и търговия на суровини за сладкарството 
и хлебарството.

ИЗБЕРЕТЕ ОРИГИНАЛА!

Пловдив, кв. Прослав, тел/факс: 032/649201, моб.: 0889 240 685, 0885 538346 
www.rsgroup-bg.com, e-mail: rsgroup@mail.bg

Представител на турската фирма KATSAN 
- лидер в предлагането на косумативи за 
сладкарството с марката OVALETTE

•  Глазури, плодови пасти, неутрално желе OVALETTE  - бял 
шоколад, кафяв шоколад, карамел, ягода, вишна, малина, киви, 
студено неутрално желе. Придават гланц и плътно покритие на 
готовото изделие.

•  Парфета OVALETTE - неутрал, тирамису, ягода, малина, банан, 
какао, лимон 

 •  Овкусителни пасти OVALETTE - карамел, шоколад, ягода, 
малина, вишна, киви, лимон, портокал, шам- фъстък. Плодовите 
пасти съдържат 20% натурална плодова маса, а пастата шам-
фъстък - 39% смляна ядка. Подходящи за овкусяване на крем, 
сметана, сладолед. 

•  Пудингови кремове OVALETTE  - ванилия, банан, какао, бадем. 
Съдържат захар, приготвят се с мляко при разреждане 1:5,1:6. 
Използват се за директна консумация, както и като основа за 
друг крем с добавка на сметана или масло.

•  Покривни и пълнежни кремове OVALETTE - Паста Тоффи 
Карамел, Профитерол крем. Подходящи за директна употреба 
върху торти, пасти, рула.

•  Фрюгел OVALETTE - вишна, малина, френско грозде (плодове с 
малко сироп). Устойчиви на печене и замразяване. Подходящи 
за плодови пити, торти, сладоледи, бонбони.

•  Кувертюри OVALETTE - бял, натурален, млечен

•  Емулгаторна паста за пандишпан OVALETTE - намалява 
влагането на яйца с 50%. Повишава обема, удължава свежестта 
и съкращава времето за смесване на компонентите.

•  Захарно тесто OVALETTE - снежно бяла, пластична, 
бавносъхнеща захарна маса на изключително добра цена!

• Набухвател OVALETTE 

•  Цветни шоколадови покривни, пълнежни кремове 
ШОКОЛЕТТА - бял (ванилия), кафяв (какао с лешници), оранжев 
(портокал), розов (ягода)

•  Фъстъчен крем ЛОРЕТТА - концентриран фъстъчен крем с 
много добра пластичност – за дребни сладки, рула, сухи пасти.
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Земната ябълка (Топинамбур) е растение, притежа-
ващо удивителното свойство на абсолютна екологична 
самозащита. Не приема в себе си нитрати, тежки метали, ра-
диоактивни елементи. Екологичната му чистота практически не 
зависи от състоянието на околната среда, а продуктите, в които 
се влага като ингредиент придобиват ценни функционални и 
лечебно-профилактични свойства:

- обогатява ги с инулин, пектин, минерали, витамини
- повишава тяхната хранителна и биологична ценност
- диетични, диабетични, биопротекторни функции.
Земната ябълка (топинамбур) се радва на изключително го-

ляма почит в редица държави по света. Отглежда се като ценен 
диетичен зеленчук. В последното десетиление на него се гледа 
като на земеделска култура – застраховател на новия век. 

 За мнозина е неизвестно, че великият руски цар-реформа-
тор Петър Първи е лекувал тежка бъбречна болест с грудки от 
земна ябълка.

Полезни са всички органи на растението: клубените (вкл. 
обвивката), стеблата, листата и цветовете.

Съществуват възможности за производство на функци-
онални и лечебно-профилактични храни: сухари, хляб, ма-
карони, колбаси, млечни изделия, напитки, сладки бонбо-
ни и сладолед, напълно безопасни за диабетици, тъй като 
не съдържат нито грам захар.

Редовната употреба на продукти от топинамбур в храненето 
оказва благотворно влияние върху човешкия организъм като 
профилактика на редица заболявания, сред които особено се 
открояват стомашно-чревни, рак, диабет.

Към настоящия момент в света с топинамбурни насаждения 
са заети над три милиона хектара. Основното предназначение 
е за подсигуряване суровина за фармацевтичната и хранителна 
индустрия. Особено успешно се влага като ингредиент в здра-
вословни функционални продукти и в производството на био-
логично активни добавки. Чрез проект  “Топинамбур в България” 
вече се осъществява промишлена преработка на растението у 
нас. Това води до създаване на нови направления в хранителна-
та индустрия, фармацевтиката, фитотерапията и др. Целите се 
постигат чрез напълно затворен цикъл:

- подсигуряване на екологично чиста суровина, отглеждана 
в биологично стопанство

- преработка на суровината във вид, подходящ за последва-
що влагане в производство

- предлагане на идеи за производство на разнообраз-
ни видове продукти: сухи сухи, зеленчукови смеси, мюсли, 

хляб и тестени изделия, за получаване на екстракти, за 
екструзионни продукти и др.

- предлагане на технически инструкции и рецептури 
- внедряване на технологии 
Земната ябълка се съхранява изключително трудно. Тя е го-

дна за използване не повече от две седмици след изваждане от 
почвата. Ето защо са необходими специфични технологии за ус-
вояване на нейните полезни свойства. Най-ефективният начин 
да се съхранят нейните полезните качества е изсушаването й 
на брашно. Топинамбурното брашно се произвежда по изклю-
чително щадящ начин с основната грижа да се запази нивото 
на най-важната съставка – инулина. Тук обръщаме внимание на 
факта, че в отглеждания сорт съдържанието на инулин достига 
70% на сухо вещество. При хидролизата на инулина се получава 
безвредната за болните от диабет – фруктоза. 

Топинамбурът има учудващо богат химичен състав:
1. Баланс в съдържанието на макро- и микроелементи: Же-

лязо (до 12 мг.%), Силиций (до 8 мг.%), Цинк (до 500 мг.%), Маг-
незий (до 30 мг.%), Калий (до 200 мг.%), Манган (до до 45 мг.%), 
Фосфор (до 500 мг.%), Калций (до 40 мг.%).

2. Високо съдържание на витамин С и витамини от групата В.
3. Високо съдържание на органични полиоксокиселини (6-

8% на сухо вещество) като лимонена, ябълчна, малонова, кех-
либарена, фумарова киселини, които в комплекс с витамин С 
притежават ярко изразено антиоксидантно действие.

4. Относително високо съдържание на белтък (3,2% на сухо 
вещество), представен от 16 аминокиселини, в това число 8 не-
заменими, които не се синтезират в организма на човека.

5. Съдържание на пектин (около 11% на сухо вещество). 
6. Висока концентрация на инулин (70%), състоящ се от 95% 

фруктоза.
От химическия състав се вижда, че честата употребата на 

продукти, в които е вложено топинамбурно брашно, реално 
води до пречистването на организма на клетъчно ниво и нор-
мализация на обменните процеси.

Особено полезни могат да бъдат хляб, макарони, солети, 
варени колбаси и др., често употребявани в ежедневието про-
дукти, в чиито рецептури е заложен сушен топинамбур с цел по-
добряване обмяната на веществата. Освен за профилактика на 
диабет, продуктът е особено полезен при хранително затлъстя-
ване, запек, при нарушение на функциите на стомашно-чревния 
тракт, при дисбактериоза. 

Кратки извадки от: 
“ТОПИНАМБУР, /ЗЕМНА ЯБЪЛКА / - HELIANTHUS TUBEROSUS L.
Въвеждане в култура, разпространение, преработка и внедряване в различ-

ни видове производство” , В. Сурваткова 2005 г. Запазени права

Helianthus tuberosus L. -  растение ”уникат”!
Споменава се още в рецептите на Авицена



Пектинът е получен преди 200 години за пръв път от грудки-
те на топинамбура. През 1615 г. Римският папа освещава расте-
нието заради уникалните му лечебни свойства. Ние произвеж-
даме това нетрадиционното за България растение. От 2003 г. 
работим по амбициозен проект: внедряване на топинамбура 
като особено полезна и здравословна храна, а така също и като 
суровина за различни видове производства.

ЕТ "Чародейци - 07" предлага идеи и възможности за раз-
ширяване асортимента на предприятия в хранителната про-
мишленост, фуражопроизводството, фармацевтиката, фитоте-
рапевтиката, биоенергетиката, химическата индустрия. Имаме 
успешно сътрудничество с научно-изследователски колектив 
от УХТ гр. Пловдив, където се правят изследванията, анализите, 
разработките. 

Разполагаме с високо качествена биологично чиста суро-
вина, преработена в няколко успешни рецептури, реализирани 
под ръководството на проф. д-р на науките Л. Генчев. 

Нашето постижение е сушен топинамбур с търговска 
марка "Протенергин".

Асортимент: брашно; чипс. 
Тип на продукта: 100 % натурален, не съдържа добавки и 

консерванти. Използва се: като компонент в производството 

на други хранителни продукти; за производство на хранителни 
добавки; за директна консумация. Сушен топинамбур е под-
ходящ за влагане като ингредиент в следните сфери на хра-
нително-вкусовата промишленост: хлебни, тестени, слад-
карски изделия; млечни изделия; напитки; месни изделия; 
консервна промишленост: сосове, мармелади, майонези и 
др. , според творческото и новаторско мислене на технолога на 
съответното предприятие. 

Благодарение на богатия си химически състав, изобилие от 
фибри, протеини и особено на високото съдържание на ину-
лин, земната ябълка придава на хранителните продукти лечеб-
но-профилактични свойства. Инулинът е естествен регулатор 
на кръвната захар и при редовна употреба на продукти, обога-
тени с него, се постига успешна борба с диабета.

В сорта, който ние разработваме от 2003 г., съдържанието 
на инулин е между 50 и 70% на сухо вещество. Топинамбурът е 
богат на калий, фосфор, магнезий, калций, витамини, аминоки-
селини, в това число и незаменими. 

На всички, които се заинтересуват от разширяване асорти-
мента на своето производство с нова серия здравословни про-
дукти, любезно ще предоставим дотълнителна информация, об-
разци и технологични препоръки за изпробване на рецептури.

ЕТ  ЧАРОДЕЙЦИ-07
Биопроизводител на  топинамбур /земна ябълка/- Helianthus Tuberosus L.
Сертификат  БАЛКАНБИОСЕРТ
Автор на проект:  „Топинамбур в България!”.

За контакти: 4270 Първомай, ул. “Опълченска” № 7, тел.: 0887 201524, тел/факс: 0336 6 6046, www.agroborsa.com/topinambur
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Наистина райска природа – двадесет градуса по Целзий, ни-
кога много по-студено, никога ураганни ветрове, никога директ-
но нажежаващо слънце. Още преди 2000 години населението на 
Централна Америка култивира растението, което нарича „Дървото 
на живота”. От земята излизат мощни клони с издължени червени-
кави, а по-късно тъмнозелени листа, гладки и лъскави като кожа, 
между тях съцветия от лимонено-жълти цветчета с розово черве-
ни тичинки, отделящи сладък аромат. От цветовете, излизащи от 
самото стебло, които по-късно ще занимават ботаниците, се об-
разуват големи зелени плодове - издължени или кръгли, тежащи 
по около половин килограм със странни семена, които са двойно 
опаковани и защитени в розова на цвят месеста средина. Ацтеките 
разпознават качествата на това прекрасно растение. Те не оставят 
плода на дървото да се пръсне само, защото тогава семената имат 
много горчив вкус, а свалят с мачете още недоузрелите плодове и 
ги оставят на половина във влажната почва два до пет дни, след 
което с подобен на танц ритуал отделят семената от обвивката. 
Какаото от тези семена и до ден днешен се нарича „земно какао”. 
Испанските завоеватели са впечатлени от ритуалните танци и от 
странното растение с многоцветни плодове, подобни на причудли-
ви камъни под него. Когато Кортес завладява господаря на ацтеки-
те Монтезума (Motecuhzuma), намира огромни количества какаови 
зърна. Пръв природоизследователят Александър фон Хумболдт 
разбира в Коста Рика, че какаовите зърна се използват като раз-
менна монета и така се обясняват големите запаси при ацтеките, 
които всъщност са били платените данъци в какаови зърна. 

Xocolate
„Горчивата вода” се прави при толтеките и ацтеките далеч пре-

ди да дойдат испанските завоеватели. Тъй като какаовият грис сил-
но се утаявал, а водата оставала на повърхността, измислят дърве-
но приспособление, с които робите им хомогенизират и разпенват 
напитката, за да не се получава разслояване поне до сервирането 
й. В такъв вид го опитват и испанците, но Колумб така и не оценява 
това, което е пред очите и носа му. Едва двадесет години по-късно 
придружителите на Фернандо Кортес са очаровани от напитката. 
В пътеписите на Бернал Диас дел Кастильо пише, че Монтезума и 
приближените му пият няколко пъти на ден от чаши от чисто злато 
напитката Ксоколатъл. Подправяли го с растящата там ванилия, див 
мед, сок от агаве, както и чили. А испанците започнали да го под-
правят с познати на тях подправки – анасон, канела, бадеми и леш-
ници. Войниците правили напитката по по-лесен начин - натроша-
вали какао в изтърбушени тикви, подправяли с вода и миксирали, 
докато се получи пяна. За тази напитка записва Франческо Карети 
в края на шестнадесетото столетие, че „изпита на един дъх, задово-
лява потребностите на тялото, силата й е храна за пиещия и го 
прави зависим от нея, а ако не пие - отслабва и залинява” .

Какво ще се случи с тази напитка след като е донесена на Ста-
рия континент, ще разберете в следващия брой на списанието.

Величко Тодоров e инженер-
технолог по професия. Завършва 
УХТ Пловдив през 1992 г. със спе-
циалност „Технология на захар-
та и захарните изделия”. След 
дипломирането си работи като 
технолог в производството на 
захарни и шоколадови изделия. 
През 1997 г. започва собствен биз-
нес за производство на захарни и 
шоколадови декорации – фирма 
„Ирида”. През 2009 г. - и производ-
ство на ръчни шоколадови бон-
бони и открива магазин в Плов-
див - „Irida Chocolate”. От месец 
октомври 2009 г. е консултант 
“Шоколад” в сп. “Кафе пауза...”.

Дървото на живота в Рая

Тази рубрика е посветена на шоколада - на 
истинския, вкусния, познат от дълбока древ-
ност продукт, даващ сила, енергия и усещане 
за блаженство. 
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Преди около 12 години сем. Пенка и Величко Тодорови за-
почват с производство на захарни украси за сладкарството, 
които обаче са по-индустриални. Идeята за магазина за шокола-
дови бонбони се ражда доста по-късно и я обмислят много вни-
мателно. Днес двамата могат да те заразят със своя оптимизъм 
и удовлетворението, че една тяхна мечта вече е действителност. 
Помещението, където сега се намира магазинът, е било стара 
сладкарница, така че мястото е добре познато на пловдивчани. 
Позаитересували се и от фирмите, които предлагат бонбони на 
франчайзинг, но не им допаднала идеята, защото тогава се пре-
връщаш просто в един продавач на една концепция. А те имат 
вече своя. “Това, че сме първи на българския пазар с магазин за 
ръчно изработени шоколадови бонбони собствено производ-
ство, ще ни дава възможност да грешим, но и да се поправяме. С 
всеки изминал ден започваме да предлагаме нови вкусове. Извър-
вяваш по-трудния път, срещаш съпротивата на клиентите и 
спрямо цената на бонбоните, която не е никак ниска за българ-
ските условия” - споделя Пенка Тодорова.

С появата на все повече търговски вериги, различни заве-
дения на световни марки и т.н., на човек все повече ще му иска 
да намери място, където може да се поглези, да му обърнат по-
голямо вниманието. И това ще се случва в такива магазинчета 
като “Irida Chocolate”. 

“Когато човек много иска нещо да се случи, тогава поня-
кога му се предоставят и допълнителни възможности, като 
проекта СОВАВ на Федерацията на хлебопроизводтелите и 
сладкарите, в който партньор е и фирма “Пуратос България”. 
Една част от обучението по проекта беше точно за работа 
с шоколад и изработване на шоколадови бонбони” – намесва 
се и Величко Тодоров, който е собственик и главен технолог на 
фирмата.    

Много от идеите идват от самите клиенти – за една сватба 
поръчват шоколадова кутия, в която е затворена обувката на 
булката и младожецът трябва да открие къде е скрита. “Ако 
стане много тривиално, ще сложим бележка “не е тук”” - смее 
се Пенка. Правят букети от шоколадови бонбони, пишат стихо-
творения, изработват различни фигури, сбъдват почти всички 
желания. Един уважаващ себе си магазин предлага поне 60 вида 
бонбони, като този асортимент трябва да се поддържа ежеднев-
но. Климатичните условия също влияят много – през лятото ма-
газинът трябва задължително да бъде климатизиран. Фирмата 
предлага и шоколад за диабетици с малтитол – малко познат 
продукт в България. На практика няма ограничения в консума-
цията му (препоръчителната доза е до 100 г на ден, което озна-
чава консумация от 300 г шоколад на ден!).

Магазинът предлага и шоколади от различни части на све-
та. Освен различните видове какао, от значение е при какви 
условия е протекла самата ферментация на какаовите зърна 
(температура, влага и т.н.) - така се оформя и специфичния вкус 
на какаото - на торф, тютюн, пушек. “В момента разработваме 
шоколади, които са типични за отделни части на света – на-
пример шоколад с ванилия от Мадагаскар. Ние трябва да въз-
питаваме вкусовете на клиентите, да ги обучаваме” - споделя 
Пенка с ентусиазъм. 

Сем. Тодорови вече имат идеи и за коледните празници – 
така, че ако имате път към Пловдив, посетете шоколадовия ма-
газин на мечтите – със сигурност ще останате впечатлени.  

Шоколадова импресия 
в центъра на Пловдив
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От 14 до 18 октомври Париж посрещна водещи 
специалисти в областта на шоколада, които предста-
виха и най-новите тенденции в производството му.

Професионалисти от цял свят имаха възможност 
да демонстрират техните продукти, да създадат нови 
контакти и да покажат най-доброто в своята сфера на 
изява.

Изложението бе открито с атрактивно модно 
ревю с шоколадови аксесоари, проведоха се много 
срещи и семинари. Един от акцентите бе “Duos sur 
Table” (“Двама на масата”), където майстори-сладкари 
работиха в екип с професионалисти в други области 
– дизайн, мода, бижута.

В дните  на салона бе проведено и междуна-
родното състезание “World chocolate Masters”, в 
което взеха участие отбори от цял свят – Австрия, 
Белгия, Канада, Мексико, САЩ, Китай, Франция Ита-
лия, Япония, Холандия, Полша, Русия, Дания, Тайланд, 
Испания, Швейцария, Англия и Швеция. След пред-
варителна селекция на национално ниво, в Париж 
отборите се състезаваха в няколко категории, като 
водещата тема бе висша мода – пралини, украса на 
шапка, торта, сладкиш и макет.

На първо място се класира Shigeo Hirai (Япония), 
на второ - Lionel Clement (САЩ) и на трето - Michaela 
Karg (Германия). На победителят бе присъден трофей 
с награден пакет от 25 000 евро.

Salon du Chocolat Professionel 

Победителят Shigeo Hirai е роден през 1974 г. и е главен май-
стор-сладкар в хотел “Grand Hyatt Tokyo”. Участвал е в състеза-
нието “Coupe du Monde de la Pâtisserie” през 2008 г.
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Метод на приготвяне:
- изпечете блата и го разрежете хоризонтално на 3 равни части
- сиропирайте трите части със захарния сироп
- покрийте първата част на блата с плодовия пълнеж
- поставете върху нея втората част от блата
- нанесете върху нея предварително разбития маслен крем
- поставете и третата част най-отгоре
- филирайте с масления крем отгоре и отстрани
- охладете тортата за кратко в хладилника
- подгрейте Карат Декокрем до 38°C и залейте тортата
- декорирайте с шоколадови декорации от Карат Дропс

Продукти: 500 г Пралине Лешник, 500 г Карат Крема Лешникова/Фъстъчена Пас-
та, 700 г Карат Дропс, Карат Дропс за обличане

Метод на работа:
- разтопете Карат Дропс
- смесете Пралине Лешник с Карат Крема
- прибавете разтопения Карат Дропс и разбъркайте до получаване 
   на еднородна маса
- разстелете тънък слой от Карат върху лист хартия
- нанесете пълнежа в квадратна форма с дебелина 1 см
- оставете да кристализира на 16°C (при макс. влажност 60%)
- залейте горната част с тънък слой от Карат Дропс 
- нарежете на парчета 2x3 см
- потопете изцяло в разтопения Карат Дропс и оставете да се охладят

РЪЧНИ ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ

ШОКОЛАДОВА ТОРТА С ПЛОДОВ ПЪЛНЕЖ

Продукти: 
За блата: 250 г Теграл Дарк Мойст Кейк – шоколадова смес, 100 г олио, 100 г яйца, 50 мл   вода, 
За пълнеж и декорация: 200 г Крема Идеал Плюс – готов маслен крем, 100 г Фрутфилинг - плодов пълнеж с различни вкусове, 

30 г захарен сироп (може към него да се добави Коантро),   Карат Декокрем – еластичен шоколад на паста за заливане

• Перник, кв. Мошино,  ул. Младен Стоянов 2 - 076 67 00 71 • info@puratos.bg • София - 0887 665 631 • Пловдив - 0887 803 800 •
• Шумен - 0887 663 741 • Варна - 0886 71 17 05 •  Габрово - 0887 939 352 • Сливен - 0889 211 181 •



“Идеи - Търговски марки – Успех”
е мотото, с което Backaldrin придобива 
международна известност 

Backaldrin е водещ производител в Австрия на суровини за хлебни 
и сладкарски изделия и продава своите продукти в повече от 80 стра-
ни в цял свят.

Компанията е 100% фамилна собственост, основана през 1964 г. от 
Алоис Аугендоплер във Виена. Поради бързото й развитие през 1968 г. 
премества своето производство в Астен, близо до Линц. През 1993 г. 
Петер Аугендоплер поема бизнеса от баща си и е управител на фирма-
та до днес. Backaldrin е пионер в сферата на органичните храни, като 
непрекъснато разработва иновативни продукти. През 1995 г. е съз-
дадена първата запазена марка на фирмата -  Kornspitz, много добре 
позната и в България. През 2003 г. в Астен отваря врати и “Домът на 
хляба”. Едно уникално място, което всяка година посреща около 7000 
производители от цял свят – 5 хлебарски и 2 сладкарски работилни-
ци, оборудвани с най-модерни машини предлагат обучение и усъвър-
шенстване. На разположение е аула за семинари със 112 места, както и 
богата библиотека с повече от 4000 заглавия.

Следват нови разработки и иновативни решения. През 2005 г. на 
специализираното изложение OBA&OKONA в Австрия Backaldrin пред-
ставя своята нова запазена марка “PurPur” – микс за производство на 
хляб от пурпурна пшеница. От 2008 г. този хляб се произвежда и в Бъл-
гария.

През 2006 г. Backaldrin създава и производствена база в Аман, Йор-
дания, която обслужва пазарите в Арабския свят и Африка. 

На 31 май 2007 г. в руската столица Москва отваря врати “Дом хле-
ба”. В Русия Backaldrin развива успешно своята дейност от 1995 г. 

Компанията предлага повече от 400 продукта за занаятчийско и 
промишлено производство на хлебни и сладкарски изделия – подо-
брители; миксове за специални хлябове - Kornspitz, PurPur, Enerjoy, 
Dinkerl, Inkabrot, Rye Mix, Spelt Whole Grain Mix и др.; миксове за мъфи-
ни, понички, рула, сладкиши и кексове; аромати; пълнежи – ябълков, 
лешников, орехов, маков, ванилов; подправки; органични продукти. 

Новите разработки на Backaldrin бяха представени по време на из-
ложението iba 2009 в Дюселдорф на огромен щанд от 2100 кв.м., който 
приюти всички представителства на компанията. Безспорно хитът бе 
“Bibel brot”, който броени дни преди това лично бе благословен от папа 
Бенедикт ХVI. Миксът за този хляб е направен с продукти, които се спо-
менават в библията.  

Нови разработки на Backaldrin са: микс “Флексикорн” (ръжен и 
пшеничен шрот, царевично и пълнозърнесто брашно от шпелта, лене-
но семе, овесени трици, брашно от ечемичен малц); микс “Авена соя” 
(соев шрот, соево брашно, овесени трици, брашно от ечемичен малц, 
пшеничени трици), подобрител “So soft” (за хлебни изделия с мека сре-
дина и хрупкава коричка); микс “Crispy Mix” (за флорентини, кейкове, 
декорации); микс “Premium Mix” (за фини изделия с мая). 

Дистрибуторска мрежа на Бакалдрин България:
Централен офис и склад: 02/962 36 32, факс: 02/962 43 26
Дистрибутори: 
Източна България - 0889 315 420
Северна България - 0885 148 285
Южна България - Стара Загора - 0888 392 632 
Южна България - Пловдив - 0889 315 419
Западна България - София - 0884 268 422










