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Значението на липидите в брашното
В продължение на много години потенциалът на липидите в 

пшеничното брашно бе подценяван. Липидите са малка част от 
основния състав на брашното – нишесте и протеини. В настоя-
щия материал е направен опит да се разкрие скрития потен циал 
на липидите, за да се оптимизират хлебопекарните качества на 
брашното.

Общото количество на липиди е в границата между 1% и 
2.5%, които са сложна смес от полярни и неполярни  липиди, 
взаимодействащи с нишестето и глутена по време на процесите 
замесване, ферментация и изпичане.

Какво е Alphamalt EFX Mega?
Alphamalt EFX е нов ензим. Биохимически това е естераза. 

Естеразната група се състои от ензими, които разделят неразт-
воримите, разтворимите и емулгирани субстрати. В семейство-
то влизат още липази, фосфолипиди и гликолипиди.

Ползи от влагането но Alphamalt EFX Mega
Технически
• Значително увеличава обема
• Добра синергия с емулгатора ДАТЕМ
• Засилва действието на емулгаторите
• Стабилизира ферментацията
• Частична замяна на моно- и диглицериди
• Подобрява стабилността на тестото
Икономически 
• Намалява дозата на емулгатора
• Подобрява действието на ДАТЕМ

ALPHAMALT EFX Mega – 
ефективен заместител 
на емулгатори

Примерни дози с Alphamalt EFX Mega за различните видове хляб
 
 Alphamalt EFX Mega Alphamalt EFX Mega   
 без DATEM +DATEM

Приложение   Доза в %  Alphamalt EFX Mega DATEM
 спрямо брашното Доза в % спрямо брашното Редукциране в % брашното

Багети  2-5 1-3 от25 до 75

Замразен хляб 3-6 2-3 от25 до 75

Малки хлебни изделия 2-5 1-4 От 5 до 50

Плосък хляб 1-3 1-3 До 100

Хляб на пара 0.5-1.5 1.5-3.5 от25 до 75

инж. Илия Иванов
През 1981 г. завършва “УХТ”-

Пловдив, а през 1999 г. защитава 
докторантура към катедра “Техно-
логия на зърнените, хлебните и фу-
ражните продукти”.

От 1984 до 2000 г. е научен съ-
трудник в Института по зърнени 
храни и фуражна промишленост - 
Костинброд.

От 2000 г. работи като менид-
жър продажби в областта на зърнените и хлебните продукти 
във ПИК-Ко АД.

От този брой на списанието е консултант “Мелничарство”.

Фиг.1 Изменение на кривата при използване на Alphamalt EFX Mega, 
ДАТЕМ и комбинация от тях

Фиг. 2 Сравнителни данни за обема на хляба след изпичане при 
използване на Alphamalt EFX Mega, ДАТЕМ и комбинация от тях

Влияние на Alphamalt EFX Mega върху характеристики-
те на брашното и обема на хляба

Лабораторните тестове отчитат големи подобрения в тесто-
то. Фиг. 1 показва състоянието на тестото третирано с Alphamalt 
EFX Mega, ДАТЕМ и комбинация между тях. Видно е, че линии-
те с доза 0.005%  Alphamalt EFX Mega и 0.24% ДАТЕМ са почти 
идентични. Комбинацията от тях дори подобрява кривата, кое-
то е резултат от синергията.

Пробни изпичания 
Фиг. 2 показва резултати от изпичане с относително дълго 

време за ферментация на тестото (120 мин). Това е присъщо 
за приложения, при които стабилността на тестото и задържа-
нето на газа са от особено значение. Благодарение на ензима 
Alphamalt EFX Mega се постига обем сравним с този, когато из-
ползваме  ДАТЕМ, понякога даже и по-добър.
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На 17 юни Консултативният съвет по зърното обсъди започ-
ването на жътвата в страната. Очаква се тя да стартира навреме 
и при добра организация на техническия парк, да приключи в 
най-добрите агротехнически срокове. Това ще стане, ако кли-
матичните условия  се запазят подходящи през целия период за 
прибиране на реколта 2010. Прогнозите са за производство на 
зърно в диапазона 3,9-4,0 млн. тона пшеница и 800-900 хил. тона 
ечемик. По оперативни данни са засети около 10 650 000 дка с 
пшеница; 2 300 000 дка ечемик; 100 000 дка ръж.

Складовете са подготвени за приемането на новата реколта, 
увери изпълнителният директор на Националната служба по 
зърното и фуражите Злати Златев. Национална служба по зър-
ното и фуражите към 31.05.2010 г. контролира съхранението на 
зърното в 46 броя публични складове за зърно с вместимост 
505 660 тона, 174 броя зърнохранилища с вместимост 1 624 537 
тона и 1 844 броя декларирани други обекти за съхранение на 
зърно с обща вместимост над 5,951 млн. тона, уточни Златев. 
Общият капацитет на всички складови вместимости е над 8 млн. 
тона.

Съгласно утвърденият годишен инспекционен план за про-
верки по Закона за съхранение и търговия със зърно, за месе-
ците април и май експертите са извършели 117 броя проверки 
на публични складове и зърнохранилища и 135 броя проверки 
на други обекти за съхранение на зърно. Всички свободни скла-
дове са механично почистени.

По време на кампанията, до около 30-40 дни след старта на 
прибирането на реколта 2010, експертите на НСЗФ ежедневно 

ще вземат представителни проби от всички зърнопроизво-
дителни райони за анализ в лабораториите в София, Добрич, 
Варна, Бургас и Плевен. Формирането на пробите ще обхваща 
периода от началото на активната жътвена кампания до при-
ключване на 80% от прибирането на пшеницата за съответния 
регион. След приключване на жътвата и анализиране на всички 
резултати от взетите проби, НСЗФ ще изготви доклад за окон-
чателното състояние за качеството на пшеница реколта 2010 г., 
информира още Злати Златев.

Състоянието на посевите при обследването се определя 
общо на „много добро” и „добро” при пшеницата - 83,2% и 
ечемика - 81,2%, сочи оперативното обследване на площи-
те, направено от Главна дирекция „Земеделие” на МЗХ по 
области.

„Средно” е състоянието на 14,7% от посевите на пшеница и 
15,4%  на ечемика, съответно в  „незадоволително” състояние са 
1,8%  и 2,8%. Отчетени са пропаднали площи 0,3% при пшеница-
та и 0,6% при ечемика, което се дължи предимно на наводнени 
площи от пролетното снеготопене и проливни дъждове, прид-
ружавани често от градушки. Тези неблагоприятни климатични 
условия  нанесоха щети на земеделските култури, на отделни 
места в страната. Данните са оперативни и се променят непре-
къснато, подчертаха от Главна дирекция „Земеделие”. 

“Държа да чуя мнението на всички представени в Консулта-
тивния съвет по зърното организации за подготвяния проект 
за Закон за проследяемостта, съхранението и търговията със 
зърно”, подчерта заместник-министър Светла Боянова. 

Консултативният съвет по зърно обсъди 
започването на жътвата 

Ще има ли стандрати и за хляба?
Подписана е заповедта за одобряване на българския стан-

дарт за кисело мляко. Той ще влезе официално в сила, когато  
бъде обявен в официалния бюлетин на Българския институт по 
стандартизация, което ще се случи до две седмици. Това каза 
министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов 
по време на пресконференция след проведената по инициати-
ва на премиера на 1 юли работната среща между представите-
ли на държавни институции и браншови организации, имащи 
отношение към  за възстановяването на Българския държавен 
стандарт (БДС) за храните. 

„Важен политически напредък е, че хората вече гледат и 
четат етикетите на храните. Днешната среща се проведе по 
инициатива на министър-председателя Бойко Борисов, защо-
то потребителят е важен и трябва да има право на избор. В 
името на доброто за обществото ние смятаме, че сме негови 
длъжници във връзка с качеството, безопасността, отличи-
телността и контрола на храните”, каза министър Найденов. 
Той подчерта още, че за първи път всички – браншови органи-
зации и държавни институции са заедно и е преодоляна разде-
лителната бариера. „Няма недоверие, защото храните са нещо, 
което касае всички  нас”, посочи министърът. 

„Започвайки работата по създаването на стандартите, 
успоредно с това ще върви и структурирането на Агенцията 
по храните и ще определим по какъв начин ще извършваме 
конт рола. Докато работим по стандартите ще работим па-
ралелно и по начините и метода за извършване на контрола 
им”, уточни министърът. 

Първият български стандарт за кисело мляко е вече одобрен
Очаква се в максимално кратки срокове представителите на 

браншовите организации да представят своите предложения за 
българските държавни стандарти, след което ще има заповед за 
междуведомствена работна група, която да гледа предложени-
ята, които идват и да се прави оценка на тях. 

На работната среща присъстваха представители на всички 
браншове в земеделието, както и държавни институции – зам.-
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ан-
гелов, главеният държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев, 
председателят на Патентно ведомство Костадин Манев, изп. 
директор на Българския институт по стандартизация инж. Ирен 
Дебижева и председателят на УС на института Ивелин  Буров, 
директорът на Институт по обществено здраве проф. Стефка 
Петрова.
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Фабрицио Камастра, Директор на 
Италианския институт за външна търговия 
в София:

“През годините, Фестивалът беше ос-
новен начин за насърчаване на италиан-
ската култура в сферата на изкуството 
и на търговията, като засвидетелст-
ваше чрез изложенията на предмети на 
изкуството и най-различни находчиви 
творения - промишлени продукти, зана-
ятчийски изделия, кино, музика - стремежа 

си към иновативност и търсене, което винаги е характеризи-
рало превъзходните италиански продукти. Освен това, Фес-
тивалът се оказа ценна възможност да се заздравят връз-
ките и братството между българския и италианския народ,  
в подкрепа на постигането на открития, различни от сте-
реотипните и които с готовност заимстват нови идеи от 
света на културата и промишлеността. Тези възможности 
бяха застъпени и тази година, макар и в по-различен вариант, 
който се основава на базата на една по-различна, но не по-
малко амбициозна цел: да се оцени произведеното в Италия 
чрез насърчаване на търговците и италианските продукти 
на българска територия”. 

Главен герой на Фестивала бяха фирмите, магазините и рес-
торантите за продажба на италиански продукти в София, които 
вече представляват доста голяма мрежа от действащи търговци 
в България, чийто принос към опознаването от българите на 
стила и вкуса към италианските експортни мода, обзавеждане, 
еногастрономия, автомобилостроене, е особено ценен.

В дните на Фестивала се проведе и вече традиционото обу-
чение по логистика, както и дегустация и срещи с италиански 
фирми, предлагащи храни и вино.

В богата програма бяха включени и два изключително инте-
ресни и полезни семинара: 

„Технологии за производство и съхранение: безопас-
ност на храните, намаляване на разходите, качеството на 
производствените процеси“ с лектор д-р Масимо Джубилези. 
Интегрираната система за производство включва взаимнос-
вързани процеси, които гарантират безопасност на храните и 
оптимизация на управлението. Накратко: квалифицирани дос-
тавчици и селекция на суровините; приемане и съхранение на 
суровините; обработка на суровините; разфасовка на топло, ох-
лаждане и разфасоване на студено; етикетиране и консервира-
не при контролирана температура; опаковане; разпростране-
ние и дистрибуция; хигиена на производственото помещение 
и оборудването. 

“Международния маркетинг” с лектор Франко Темпеста, 
фирмен консултант, експерт в сферата на интернационализа-
цията на чужди пазари. Двудневният интензивен семинар бе 
насочен към фирмите от всички икономически сфери. Семина-
рът се проведе в сътрудничество Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия, която активно 
съдейства в подкрепа на инициативите на малките и средни 
предприятия, има за цел въвеждането на основни икономиче-
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Икономически форум „България-
Италия: заедно да преодолеем 
кризата“

В рамките на седмото издание на Италианския фестивал, в 
хотел Кемпински Зографски се проведе Икономическият форум 
«България – Италия: заедно да преодолеем кризата», организи-
ран от Бюрото в София на Италиански институт за външна тър-
говия, под патронажа на Посолството на Италия в България.

Двете страни са свързани от тесни икономически отноше-
ния и интересът на италианските инвеститори към България се 
доказва от значителното присъствие на фирми с изцяло ита-
лиански или смесен италианско-български капитал. Форумът 
предостави възможност да се разгледат, с помощта на изказ-
ванията на докладчиците на най-високо равнище, конкретните 
инструменти на разположение на предприятията и пътищата за 
съвместно преодоляване на тази трудна конюнктурна ситуация. 
Събитието беше открито от Посланика на Италия в България 
Стефано Бенацо и от Джузепе Морандини, член на УС на Итали-
ански институт за външна търговия. От страна на българското 
правителство участва Заместник министърът на Икономиката, 
енергетиката и туризма Иво Маринов. В дискусията, продължи-
ла и в следобедните технически сесии, се включиха важни пред-
ставители на обществени и частни организации за подкрепа на 
интернационализацията, Агенция за насърчаване на инвести-
циите, Изпълнителна агенции за насърчаване на МСП, банкови 
институции, предприемачи.

ски инструменти, които да подпомогнат успешното развитие на 
по-широките международни пазари, като се обърне специално 
внимание на развитието на нов бизнес проект, както и предпос-
тавките за неговата конкурентноспособност на европейския и 
световен пазар. Сред темите на семинара бяха: смесения мар-
кетинг, структурирането на пазарни проучвания, на различни 
продуктови стратегии до промотирането им на международния 
пазар. 

Международният маркетинг цели да определи и анализира 
външното търсене; да събере всичката необходима информа-
ция за една фирма, за да изнася на определен пазар; да премах-
ва пречките между вътрешното предлагане и външното търсе-
не; да избира външни пазари, заинтересувани от продуктите на 
фирмата; да определи за предлаганите продукти най-подходя-
щата цена, канали за продажба и промоциране.
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Първият бизнес форум "Храни и напитки" се проведе на 15 
и 16 юни 2010 г. в хотел "Шератон". Събитието бе организира от 
Български икономически форум с подкрепа на Министерство 
на земеделието и храните и Комисията за защита на потреби-
телите. Партньори на форума бяха Евро-Ток България (Европей-
ското сдружение на професионалните готвачи) и Асоциацията 
на месопреработвателите в България. Идеята е да се провежда 
ежегодно и на него да се обсъждат актуални въпроси, свързани 
с хранителната индустрия в България. Целта е на едно място да 
се съберат изпълнителни директори, мениджъри на търговски 
вериги, търговци и доставчици, производители, вносители и из-
носители, консултанти, сертифициращи организации, банкери 
и представители на държавната администрация.

Освен към българските представители на бизнеса, орга-
низаторите се бяха обърнали с покана и към големи фирми и 
организации, както от бившите съветски републики, така и от 
държавите от Близкия Изток, които имат интерес от внос на 
български храни и напитки. Акцентът на дискусиите бе върху 
качеството и безопасността на храните и напитките у нас. Бяха 
обсъждани и темите за "Околна среда и производство на храни 
и напитки, биопродукти, ГМО и "Здравословното хранене - не-
обходимост, легенди и бизнес".

Форумът бе организаран в няколко пленарни сесии. Първа-

На едно място се събраха търговски вериги,  преработватели, 
вносители, банкери, свързани с хранителната индустрия

та бе посветена на финансирането на проекти в областта на хра-
ните. В нея бяха представени възможностите за финансиране 
както от публични източници, така и от банки и други финансо-
ви институции. Втората сесия бе за ролята на международните 
търговски вериги за състоянието на българския пазар. Бяха об-
съдени собствените марки на веригите от гледна точка на ка-
чеството и безопасността на продуктите, които предлагат.

„Целта ни е да произвеждаме готов продукт с планирано 
качество, съобразен с очакванията на потребителите”, казва 
Милена Добранова, директор „Операции” на „Белла България”

Производството на храни е може би най-обвързаният с без-
опасността на човешкото здраве бизнес. Затова компаниите от 
хранителния бранш са длъжни да превърнат контрола в пана-
цея. Такава е позицията на хранителния холдинг „Белла Бълга-
рия”. В предприятията на организацията целият път на продук-
тите “от фермата до вилицата” се следи строго, всяка критична 
точка, където може да възникне проблем, е под наблюдение. 
Това стана ясно от презентацията на Милена Добранова, дирек-
тор „Операции” на „Белла България”, по време на бизнес форума 
"Храни и напитки", който се проведе в хотел "Шератон" на 15 
юни. 

„Белла България” осъзнава отговорността си пред потре-
бителите да произвежда качествени и безопасни храни. Не 
случайно всяко от месопреработвателните ни предприятия 
e преминало успешно триетапните комисии за одобрение за 
търговия със страните членки на ЕС и има правото да продава 
своите продукти на свободния европейски пазар. Целта ни е да 
произвеждаме не случаен, а готов продукт с планирано качест-
во, съобразен с очакванията на потребителите”, каза Милена 
Добранова. 

За да гарантира качеството и безопасността на продуктите 
си, хранителният холдинг работи по последните европейски 
технологии с високотехнологично оборудване, автоматизира-
но, с ограничен достъп на човешка ръка. Работата по хигиенни-
те стандарти на компанията започва още от етапа на проектира-
нето на предприятията. Използват се най-съвременните методи 
за опаковане и материали, които са с бариерни свойства, с ко-

Качеството и безопасността на храните са водещи 
за „Белла България”

ето се запазват качествата на продукта и той се предпазва от 
влиянието на околната среда. Освен това готовите продукти се 
тестват регулярно в акредитирани български и европейски ла-
боратории.

Общо 75 са успешно преминатите сертификационни, ре-
сертификационни и контролни одити по ISO 9001:2000, ISO 
9001:2008, ISO 22000:2005, HACCP и IFS 4:2004 и IFS5:2007. Ком-
панията е една от първите на българския пазар, които внедря-
ват тези стандарти в практиката си.

По думите на Добранова успехът в хранителната индустрия 
е пряко свързан с качеството и безопасността на продуктите. 
Приемайки това правило за аксиома, "Белла България" печели 
лидерски позиции в повечето категории, в които оперира. Зато-
ва през 2009 г. компанията е отличена от „Тюф Норд България” 
като водеща фирма в областта на качеството и безопасността 
на храните.
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Етикетите на хранителните продукти трябва задължително 
да включват информация за хранителната стойност на продук-
тите, както и препоръчителния дневен прием. Това изискват 
приетите от Европейския парламент (ЕП) на 16 юни поправки 
към предложението на Европейската комисия.

Депутатите отхвърлиха варианта за цветовото етикетира-
не на "принципа на светофара" за съдържанието на сол, захар 
и мазнини в преработените храни. Според тази система някои 
преработени храни трябваше да имат на етикета си червен, 
жълт или зелен цвят в зависимост от това дали имат високо, 
средно или ниско съдържание на сол, захар и мазнини. Члено-
вете на ЕП бяха против и разрешаването на тази система на на-
ционално ниво. След като законодателството бъде окончателно 
прието, хранителната индустрия ще разполага с три години, за 
се пригоди към новите правила. Този срок ще бъде от пет го-
дини за предприятията с по-малко от 100 служители и годишен 
оборот под 5 милиона евро. 

Целта на промените е информацията на хранителните про-
дукти да събере на едно място, да опрости и осъвремени съ-
ществуващите правила за етикетите на храните и общите пра-
вила за етикетиране. Така също те предлагат храните, които 
не са предварително опаковани, като например месото от ме-
сарския магазин, да бъдат изключени от изискванията за ети-
кетиране. Мнозинството от депутатите подкрепиха също така 
изключването от обхвата на законодателството на алкохолните 
напитки, но поискаха стриктно етикетиране на смесените алко-
холни напитки, като препоръчаха те да бъдат държани отделно 
от безалкохолните напитки в местата, където се продават. След 
като промените бъдат окончателно приети, компаниите от хра-
нителната индустрия ще разполагат с три години за адаптиране 
към новите правила. 

Изключения за етикетиране ще има за продукти които не са 
предварително опаковани, като например месото от месарския 
магазин или ръчно изработени продукти. 

Вотът е огромна победа за конфедерацията на производи-
телите на храни и напитки в ЕС, които, според данни на непра-
вителствената организация Corporate Europe Observatory, са 
похарчили около 1 млрд. евро, за да не допуснат да се въведе 
системата "светофар". Кампанията бе реализирана и чрез теле-
визионни реклами, работни обяди с евродепутати, "препоръки 
за гласуване", раздавани на членовете на ЕП. Освен това бяха 
поръчани проучвания върху начина на етикетиране, проведе-

ни от институция, финансирана с пари на хранителната индус-
трия. Проучванията бяха фокусирани основно върху системата, 
предложена от индустрията. 

Според данни на Световната здравна организация все пове-
че европейци имат проблем с наднорменото тегло. Броят им се 
е увеличил три пъти от 1980-те години досега. Процентът обез-
покоително нараства, особено сред децата. За борбата с този 
проблем отиват между 2 до 8% от разходите за здравеопазване. 
Наднорменото тегло е причина и за 10-13% от смъртните слу-
чаи, в зависимост от региона. Широко разпространената, но 
често объркваща информация за състава на храните, не помог-
на особено за справяне с проблемите. 

Членовете на ЕП, които бяха привърженици на "светофара" 
(предимно от фракциите на зелените и на левицата), в крайна 
сметка подкрепиха алтернативната система, тъй като прецени-
ха, че новите правила все пак са крачка напред в сравнение със 
сега съществуващите. 

Според новите изисквания върху етикетите трябва да бъде 
указано къде са родени, отгледани и заклани животните, от ко-
ито са произведени месни храни. Така потребителите ще могат 
да се ориентират дали да купуват местно производство, за да 
спомогнат за намаляване на въглеродните емисии, както и на 
продължителното транспортиране на живи животни. Месо от 
животни, които са заклани без да са предварително зашеметени, 
каквито традиции има в някои райони, също ще бъде обозна-
чено. Посочването на страна на произход вече е задължително 
за телешкото, меда, маслините, пресните плодове и зеленчуци. 
Сега това изискване ще обхваща всички меса, пилешкото, млеч-
ните продукти. 

Мляко, което е така обработено, че да има по-голяма трай-
ност от 7 дни, вече няма да може да се нарича "прясно". Ще тряб-
ва задължително да се посочва в кои продукти има вкусови по-
добрители, подсладители, нано-продукти, нано-частици. 

Европарламентът прие 
нови правила за 
етикетите на храните
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Продукти за 6-8 порции: 30 г мая, 250 мл мляко, 250 г браш-
но, 120 г масло, 2 жълтъка, 1 яйце, 100 г захар, 1 щипка сол, 2 жъл-
тъка за намазване.

За плънката: 600 г круши, сокът от един лимон, 4 яйца, 100 г 
смлени орехи, 40 г брашно, 1 с.л. канела, 130 г захар.

За соса от ванилия: 20 г картофено нишесте, 750 мл мляко, 
80 г захар, 1 опаковка ванилия, 1 с.л. ром.

Начин на приготвяне: Маята се разтваря в 3 с.л. хладко 
мляко и се разбърква с 1 с.л. брашно; оставя се да почива 15 
мин. Маслото се разбърка с двата жълтъка, яйцето, захарта и 
солта; след това се прибавя останалото мляко и брашно; накрая 
се добавя и разтворената мая; бие се с дървена лъжица, докато 
тестото не се отдели от нея; покрива се с кърпа и се оставя за 
един час на топло. 

За плънката: крушите се белят, разрязват се на четири, из-
чистват се семките, режат се на парчета с големина 1 см и се 
смесват с лимонов сок. Яйцата се разделят; жълтъците, смлени-
те орехи, брашното, канелата и захарта се разбъркват до полу-
чаване на еднородна смес; след това белтъкът се разбива и се 
смесва със сместа от яйца и ядки. Тестото се разточва с дебели-
на 2 см върху набрашнена повърхност; първо върху него се сла-
га сместа от яйца и ядки, а след това и парчетата круши. Навива 
се на руло и се поставя в намаслена тава. Щруделът се маже с 
жълтъците и се пече при 160°С за около 40 мин. 

За соса от ванилия: нишестето се разбърква с 80 мл студено 
мляко и се смесва с останалото врящо мляко; добавят се захар и 
ванилия. Сосът се сваля от котлона и се разбърква с рома, след 
това се оставя да изстине, като няколко пъти се разбърква, за да 
не образува коричка. Щруделът се вади от печката, реже се на 
парчета, докато е топъл се слага в чинии и се сервира със сос.

Щрудел от круши 
с ванилов сос

Тази и други интересни рецепти можете да наме-
рите в книгата “Австрийски сладкиши”. Поръчайте 
на телефона на сп. “Кафе пауза...” 0884 673 836.

Необходими материали
6”  и  10” тарелки
Скрити колони
14” подложка за торта
Кутер за листа и цвят роза
Инструмент за моделиране
Тел за изработка на цветя
Лента за събиране на букета
Захарно тесто за обличане на торти
Захарно тесто за моделиране на цветя
Айсинг
Накрайник №3 за точки, линии и орнаменти
Бои за оцветяване SQ5317 – черна,  АВ5123 -  черна и АВ5116 

– червена.
Декориране
Пригответе предварително букет от три рози със зелени 

листа като използвате захарно тесто за цветя, кутерите за листа 
и цвят роза, инструментите за моделиране, телта и лентата за из-
работка на цветя. Покрийте горния и долния етажи с оцветено 
в черно захарно тесто за обличане на торти. Покрийте средният 
етаж с бяло захарно тесто за обличане на торти. Оцветете сред-
ният етаж ¾ в червено с помощта на въздушна четка, останалата 
¼ оставете бяла. Върху червената част на тортата с инструмент 
за моделиране направете леки вдлъбнатини, които да имитират 
драперия и след това с въздушна четка черни светлосенки.

Шприцвайте върху долния етаж декоративните мотиви като 
използвате айсинг и накрайник №3. С помощта на тарелките и 
скритите колони съберете тортата, като поставяте етажите един 
върху друг. Върху средния етаж шприцвайте с айсинг, оцветен в 
черно ресните. Шприцвайте с айсинг бордюра между долния и 
средния етаж. 

Разточете дълга и тънка лента от захарно тесто. Отрежете 
лента с дължина колкото обиколката на най-горната торта. С 
инструмента за моделиране леко накъдрете едната страна на 
лентата. С помощта на малко вода навлажнете мястото на поста-
вяне на лентата и с леко притискане я прикрепете към тортата.

По същия начин направете и прикрепете и следващите две 
ленти. Първата лента поставете най-ниско, а всяка следваща по-
високо. Шприцвайте точките, краищата на лентите и бордюра.

Най-отгоре поставете предварително приготвеният букет от 
червени рози. 

Торта “Фламенко фиеста”
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Фирмата, както и досега, продължава 
да работи с големите търговски вериги в 
цялата страна, появяват се и нови клиен-
ти, впечатлени от съотношението цена/
качество. Разбира се, че се наблюдава 
спад в продажбите, но това не трябва 
да бъде повод за песимизъм. Вложихме 
много средства в построяването на обек-
та, но от друга страна той ни помогна да 
не усетим до голяма степен въздействи-
ето на кризата. При спад на пазара от 30-
40%, ние отчитаме ръст, благодарение 
на цялата визия на сградата. Фирмата 
осигурава работа на 30 човека, от които 
15 души са сладкари.

Сладкарница “Бордо” в кв. Горна Баня 
е открита на 12 февруари тази година и 
разполага със 120 вътрешни места и 60, 
разположени навън в кокетна обстанов-
ка. Работи много успешно още от първия 
ден, като собствениците се надяват това 
да продължи и в бъдеще. Сградата, де-
корациите, част от мебелите са в цвят 
бордо, откъдето идва и името – всичко 
това създава собствен стил и изисканост. 
Сладкарницата е разположена на два 
етажа и предоставя възможност за орга-
низиране на празници и тържества.  

Една разходка в почивните дни до 
сладкарница “Бордо” ще ви даде усеща-
нето за откъсване от шума на центъра, 
а близостта до Витоша ще ви зареди с 
енергия.

Можете да се уверите сами!

Изход от кризата в “Бордо”
Когато почти всички са се предали на “кризата” като понятие и съдържа-

ние, един човек решава да строи сладкарница и цех по всички нормативни 
изисквания. Ето какви са и мотивите на Христо Александров: “Кризата има 
и положителни страни понякога, поради спада на цените на строителните 
материали и работната ръка успяхме да построим сградата. Производстве-
ните помещения са проектирани по всички изисквания за производство на 
хранителни продукти, включително  с климатизаци, вентилация и системи 
за вкарване на чист въздух. Цялата сграда е газифицирана. Все пак оптими-
змът трябва да победи негативизмите на кризата”.  

Сладкарница “Бордо”
София, кв. Горна баня, ул. Градище 3
тел.: 02/957 63 78, 0888 550 160
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ПРОДАВА СЕ ЧИСТО НОВ ШОК ФРИЗЕР, модел "Мистрал" на холандската фирма КОМА (www.koma.com). Съчетание на 
ултрамодерна технология за възможно най-бързо охлаждане/замразяване и енергоспестяваща система. Лесен за почистване 
и изцяло съобразен с всички HACCP изисквания. Различни режими на програмиране в зависимост от нуждите. Подходящ за 
всякакви продукти. Може да се използва от полу-индустриални хлебоприозводители, хотели, ресторанти и кетеринг фирми. 
Техническа информация: Вместимост: две колички (50x60x160cm), температурен режим: -35°С/+15°С, захранване: 415V-3 фазен-
50Hz. Необходимо пространство за вграждане: височина 2400 мм, ширина 1660 мм, дълбочина 1360 мм. Цена 23 000 EURO.

За повече информация: 0888 800 655

Специализирана литература

Специализирана литература

• СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС (организиране и функциони-
ране на сладкарската работилница) – формат А4, 446 стр. -  цена 44.70 
лв. с ДДС

• СЛАДКАРСТВО – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ШОКОЛАДЪТ – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕ – формат А5 – 

цена 9 лв. с ДДС
• РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗ-

ДЕЛИЯ (суровини, рецептури, технологии) – формат А5, 256 стр. – 
цена 18 лв. с ДДС

• КЕТЕРИНГЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (планиране и 
организиране, оборудване и инструменти, меню, изграждане на ими-
дж, ценообразуване и др.) – формат А4, 248 стр., цена 23,90 лв. с ДДС.

• КУЛИНАРЕН РЕЧНИК НА 6 ЕЗИКА – български, немски, френски, 
английски, италиански, испански – формат А5, 288 стр., цена 23 лв. с 
ДДС.

• НАРЪЧНИК ЗА СЛАДОЛЕДОПРОИЗВОДСТВО структура на сла-
доледа, суровини, технологични процеси, рецепти - 116 стр. – формат 
11/16, цена 16,80 лв. с ДДС.

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЦЕСИТЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА 
ХРАНЕНЕ, формат А5, 118 стр., цена 
15 лв. с ДДС.

МОИТЕ ТАЙНИ ЗА МАКАРОН 
луксозно издание с твърди ко-
рици (на френски език) - 80 стр. 
с изпитани рецепти за френски 
макарон от Стефан Гласиер – 
формат 20/23, цена 50 лв. с ДДС.

PAZZI PER CIOCCOLATO – лук-
созно издание с твърди корици (на 
италиански език) - 112 стр. с изпи-
тани рецепти за напитки с шоколад, 
торти, дребни сладки, десерти, бон-
бони – 45 лв. с ДДС
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АВСТРИЙСКИ СЛАДКИШИ 
луксозно издание с твърди корици 
(на немски език) - 144 стр. с изпи-
тани рецепти – формат 17/24, цена 
50 лв. с ДДС.

ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 
И САНДВИЧИ 
луксозно издание с твърди кори-
ци (на немски език) - 80 стр. с из-
питани рецепти – формат 17/24, 
цена 50 лв. с ДДС.
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За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. 
Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

НАССР В РЕСТОРАНТА, формат А5, 
96 стр., цена 15 лв. с ДДС.
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Необходими продукти: 
За макароните: 7 белтъка (200 г), 50 г пудра захар, 1 к. л. ли-

монов сок, ½ к. л. смлян на прах зелен чай, 450 г кристална захар, 
250 г бадемово брашно, щипка сол.

За крема: 300 г маслен крем, 1/2 к. л. зелен чай.
Начин на приготвяне: 
На макароните: В голяма купа разбийте белтъците с пуд-

рата захар, солта и сока от лимона, докато се получи твърд сняг. 
Добавете зеления чай. Смесете предварително пресятото баде-
мово брашно с кристалната захар и ги изсипете върху разбити-
те белтъци. Бъркайте с шпатула, докато се получи мека и блес-
тяща смес. Изсипете сместа в пош. Поставете хартия за печене 
или фолио върху тавата за печене. Оформете топчета с размер 7 
см диаметър или 3 до 4 см, в зависимост от това дали искате да 
правите големи макарони или петифури. Оставете да почиват 
за около 20 мин. на стайна температура. Печете във фурна при 
150°С - 12 мин. за петифурите и 20-22 мин. за големите макаро-
ни. Извадете от фурната и оставете да изстинат. Когато печете 
върху фолио, за по-бързо изстиване, може да сипете малко вода 
под него.

На крема: В съд разбийте много добре млечния крем и до-
бавете зеления чай. Изсипете крема в пош, гарнирайте макаро-
ните и ги залепете две по две.

Маслен крем: 200 мл прясно мляко, 1 пръчка ванилия, 3 яйца, 
160 г пудра захар, 500 г масло.

В един съд сложете да заври млякото и настърганата ванили-
ята. Разбийте яйцата със захарта и ги изсипете в млякото. Варете 
докато кремът започне да се надига. Прецедете сместа и разби-
вайте с миксер, докато изстине. Добавете маслото, нарязано на 
малки парченца. Продължете да разбивате още 5 мин., за да се 
получи лек и пухкав крем. Съхранявайте го в хладилника.

Представяме още две 
рецепти за класически 
френски макарон от 
книгата “Моите тайни 
за макарон” на Стефан 
Гласие. 

Необходими продукти: 
За макароните: 7 белтъка (200 г), 50 г пудра захар, 1 к. л. 

лимонов сок, 10 до 15 капки червен оцветител, 450 г кристална 
захар, 250 г бадемово брашно, щипка сол.

За крема: 250 г пресни или замразени малини, 200 г кристал-
на захар.  

Начин на приготвяне:
На макароните: В голяма купа разбийте белтъците с пуд-

рата захар, солта и сока от лимона, докато се получи твърд сняг. 
Добавете червения оцветител. Смесете предварително преся-
тото бадемово брашно с кристалната захар и ги изсипете върху 
разбитите белтъци. Бъркайте с шпатула, докато се получи мека 
и блестяща смес. Изсипете сместа в пош. Поставете хартия за 
печене или фолио върху тавата за печене. Оформете топчета с 
размер 7 см диаметър или 3 до 4 см, в зависимост от това дали 
искате да правите големи макарони или петифури. Оставете да 
почиват за около 20 мин. на стайна температура. Печете във 
фурна при 150°С - 12 мин. за петифурите и 20-22 мин. за големи-
те макарони. Извадете от фурната и оставете да изстинат. Кога-
то печете върху фолио, за по-бързо изстиване, може да сипете 
малко вода под него.

На крема: В съд сложете да заврат малините и захарта на 
тих огън, докато се получи консинстенция на конфитюр, свале-
те от огъня и оставете да изстине. Слепете макароните по два с 
получения крем.

Книгата на Стефан Гласие може да поръчате на телефона на сп. “Кафе пауза...” – 0884 673 836

Макарон със зелен чай

Макарон с малини
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В няколко поредни демонстрации “Алма Либре Консултан-
ски център” представи една нова тенденция в сладкарството – 
“топъл” сладолед! Този продукт  дава възможност да се разшири 
асортимента през лятото и да се създадат условия за неговата 
консумация и през зимата. В състава на “топлия” сладолед вли-
зат: сладолед, млечна сметана, продуктът “WHIP&CREATE”, овку-
сител и един много важен елемент – въздух. “WHIP&CREATE” 
съдържа пълномаслено мляко, млечна сметана, захарен сироп, 
глюкозен сироп, цели яйца, олио, млечни протеини и емулгато-
ри. Добавянето на допълнително количество сметана е необхо-
димо, за да се увеличи съдържанието на мазнини, които заедно 
с вкарания въздух създават пухкав замразен крем с плъткен 
вкус. “Топлия” сладолед се съхранява при -18/-20°С и това го 
доближава много до обикновения сладолед, но благодарение 
на мазнините, когато се консумира се усеща лека топлина. Една 
глазура и малък декоративен елемент са достатъчни да прида-
дат на крайния продукт изисканост в стила на модерния мини-
мализъм в сладкарството. 

“Топъл” сладолед
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Водата е основен компонент на хранителните продукти. 
Нейната форма и количество са от решаващо значение за струк-
турата, физичните и химичните свойства на продукта. Водата 
има основно влияние върху химичните реакции и активност-
та на микроорганизмите. Вода се съдържа във всеки продукт, 
както в свързано така и в свободно състояние. Количеството на 
свързаната вода зависи от химичната природа на използваните 
съставки. To може да бъде повлияно от производсвения процес, 
от условията на съхранение, а също и от опаковката. Високото 
съдържание на свободна вода може да доведе до скъсяване на 
срока на годност и влошаване на качеството на продукта. Пре-
калено висока водна активност означава ограничен срок на 
годност. 

Процесите използвани за редуциране на количеството сво-
бодна вода в продуктите включват технологии като концен-
триране, дехидратиране, замразяване. Водата в замразените 
продукти е под формата на ледени кристали, следователно не е 
на „разположение” на микроорганизмите за осъществяване на 
реакции с компонентите на храната. 

Какво означава „водна активност” (Aw)?
Водната активност се определя като количеството свободна 

вода в продукта. 
Аw = ERH/100      
(Aw варира между 0 и 1)
ERH – относителна влажност, %

Какво означава „водна активност” (Aw)?

инж. Катя Харискова
През 2001 г. завършва „Тех-

нология на ароматно-вкусо-
вите продукти” със специали-
зация „Технология на захарта 
и захарните изделия” в “УХТ”-
Пловдив. През 2009 г. завърш-
ва магистратура по маркетинг 
в “УНСС”-София. В момента ра-
боти като мениджър иновации 
във фирма “Пуратос България” 
АД. От този брой на списание-
то е консултант “Промишлено 
сладкарство”.

Микроорганизъм Aw
Clostridium botulinum E 0.97
Pseudomonas fl uorescens 0.97
Escherichia coli 0.95
Clostridium perfringens 0.95
Salmonella 0.95
Vibrio cholerae 0.95
Clostridium botulinum A, B 0.97
Bacillus cereus 0.93
Listeria monocytogenes 0.92
Bacillus subtilis 0.91
Staphylococcus aureus 0.87
Повечето плесени 0.70
Няма растеж на микроорганизми 0.30

Така дефинирана, водната активност варира от 0 до 1 и 
отразява несвързаната вода в продуктите – онази част, която 
може да се обменя с околната среда и е достъпна за химични 
и биологични взаимодействия. Активността на водата ни дава 
обективна информация по отношение на микробиологична-
та, химичната и ферментационна стабилност на хранителните 
продукти. Тъй като за своето развитие бактериите, дрождите и 
плесените се нуждаят от известно количество вода, чрез измер-
ването и контролирането на Аw е възможно да се определи или 
предскаже, кои микроорганизми могат да представляват опас-
ност за развалата на даден хранителен продукт.

Как кексът, пълнежът и опаковката ще повлияят 
на срока на годност на крайния продукт?

Водната активност се уравновесява в изделия
съставени от повече от 1 продукт

(например пълнеж в кекс)
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Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии 
реализира шести пореден проект по програма “Леонардо да 
Винчи” на тема “Изделията за кетъринг – прексасен вкус в из-
ящна форма” (Проект № 2009-1-BG1-LEO01-01736). 20 ученици, 
придружени от 2 учители, проведоха двуседмична практика от 
12 до 23 април 2010 г. в производствени фирми в град Валенсия, 
Испания.

Основният акцент на проекта бе поставен върху усвояване 
на технологичната специфика при производството на хлебни и 
сладкарски изделия, подходящи за кетъринг при празници, се-
мейни тържества, представителни мероприятия, корпоративни 
събития  и др. Изборът на Испания като място на практиката е 
обусловен от богатите й възможности, опит и традиции в сфе-
рата на производството на храни. Страната е предпочитана ту-
ристическа дестинация в Европа, предлагаща разнообразие от 
продукти, отговарящи на съвременните тенденции за постигане 
на оптимален баланс между атрактивна визия, фин аромат и из-
искан вкус. Фирма “ESMOVIA”, партньор по проекта, разполага с 
квалифициран песонал и дългогодишен опит в сферата на транс-
националната мобилност. На всички ученици беше осигурена 
практика на реални работни места. Фирмите, в които се про-
веде обучителната практика са: “PASTELERIA NIBS”, “PASTELERIA 
PACO ROIG”, “PASTELERIA MONPLA”, “PASTELERIA MOSSI”, “VICENTE 
BALBASTRE”, “RESTAURANTE VERTICAL”, “RESTAURANTE EL OLEO”, 
“HORNO SALVADOR CASANI”, “LLUNA LA GUARDA C.B.”, “DULCES 
PEREZ”, “HORNO JAVIER CASANI”, “NH ABASHIRI RESTAURANTE”, 
“DULCERIA LOPEZ”. В някои от обектите работиха по двама или 
трима ученика, а в други - бяха сами. Практиката на индивидуал-
ни работни места осигури на учениците възможност пряко да се 
включат в производствения процес. Те се запознаха както с тра-
дициите в приготвянето на типични за региона продукти, така 
и с иновативни производства на хлебни и сладкарски изделия. 
Наблюдаваха изработката на специфични елементи, изискващи 
по-висока квалификация, опит и умения. Научиха нови рецепту-
ри и технологии, усвоиха полезни практически умения. Учени-
ците взеха участие в производството на сладкарски изделия от 
ронливо и многолистно маслено тесто, пасти, торти, чиизкейк, 
мини кексчета, бисквити, десерти, дребни сладки, масленки, 
тарталети, петифури, кремове, мусове, еклери, понички, солети, 
шоколадови бонбони, различни видове малки хлебчета, мини 
пици, гризини, снакс, соленки, мини сандвичи и др. Програмата 
включваше и посещение на културно-историческите забележи-
телности в града, което разшири представата на учениците за 
Испания, обогати ги със знания за нейната история, бит и тради-
ции. Позитивите за всеки от бенефициентите са с много измере-
ния. Те не само повишиха професионалните си компетенции, но 
и натрупаха нови идеи, полезна информация и разнообразни 
впечатления. Разшириха езиковите си познания, обогатиха лич-
ната си култура и осведоменост, създадоха полезни контакти. 
Това ги зареди с много енергия и ентусиазъм, повиши интереса 
им към избраната професия и ги мотивира да търсят по-успеш-
на реализация в бъдещата си професионална дейност. Всеки от 
тях получи Сертификат за проведената практика, издаден от 
приемащата страна и документ Europass Mobility.

Български ученици 
се обучаваха в Испания
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Съгласно Наредбата за изискванията към какаото и шокола-
довите продукти – Постановление № 251 на Министерски съвет 
от 2002 г. : 

Чл. 4 (1) : Наименованието „Шоколад” се използва за озна-
чаване на продукт, получен от какао продукти и захари, съ-
държащ не по-малко от 35 на сто обща суха какаова маса, от 
която не по-малко от 18 на сто какаово масло и не по-малко 
от 14 на сто суха обезмаслена какаова маса. Обаче в Чл. 13 (2) 
се дава възможност на производителите към шоколадовите 
продукти да добавят и растителни мазнини. 

(2) Количеството на растителните мазнини в шоколадо-
вите продукти не може да превишава 5 на сто от общата маса 
на крайния продукт, която се изчислява след изваждане на ма-
сата на добавените хранителни съставки по Чл. 12, които не 
могат да бъдат повече от 40 на сто от общата маса на край-
ния продукт.

(3) При добавяне на растителни мазнини, различни от кака-
овото масло, не се допуска намаляване на минималното съдър-
жание на обща суха какаова маса и какаово масло, установени 
в Чл. 4.

Или ако вземем за пример най-разпространената рецепта 
на истински натурален шоколад за 100 кг готова продукция:

• Какао масло:   13.00 кг
• Какао маса:     42.00 кг 
• Захар:               46.00 кг
• Лецитин:           0.40 кг
• Ванилин:           0.02 кг
  Всичко:          101.42 кг
  Добив:            100.00 кг
  Обща масленост на продукта: 34,5%

ще видим че, разрешените за добавяне (заменяне) количества 
растителни мазнини до 5 на сто от общата маса (5 кг на 100 кг) на 
крайния продукт представляват 14,5 % от общата масленост на 
продукта. Или по-просто казано, вместо да се наслаждавеме на 
100% на вкуса и дъха на какаовото масло в истинския шоколад, 
поради което ние го предпочитаме,  производителите имат за-
конно право да ни отнемат до 14% какаово масло и да го заменят 
с растителено хидрогенирано масло (еквивалент на какаовато 
масло ) без цвят и без вкус. Този продукт се изписва на етикета, 
като шоколад, но не е истински, т.е. не е направен само с какао 

продукти. Освен това в процеса на хидрогениране и фракци-
ониране се получават така наречените „транс-мастни” кисели-
ни, за които е установено, че са вредни за организма. Приемът 
на тези киселини води до повишаване на „лошия холестерол” и  
риск от канцерогенни заболявания на дебелото черво, съглас-
но статия на Американския епидемиологичен институт. Ако се 
ползват растителни масла, задължително на етикета трябва да 
пише че, не съдържат „транс-мастни” киселини.

Съгласно Директива 2000/36 на ЕО и допълнението от 
2009 г., касаещо етикетирането (FSA Guidance on the Cocoa and 
Chocolate Products Regulations, Revised June 2009) за шокола-
дови изделия съдържащи растителни мазнини, различни от 
какаово масло в етикета трябва задължително да се упомене: 
Продуктът "съдържа растителни мазнини, в допълнение към 
какао масло".

Много често производителите с голям шрифт дават акцент 
върху етикета само на името на продукта или на производителя 
и с много малък и тънък шрифт описват неговия състав. Така 
подвеждат клиента, който по навик от минали години е купувал 
този утвърден продукт със стара марка, но ново съдържание.

„ИСТИНСКИЯТ ШОКОЛАД” или така нареченият „НАТУРА-
ЛЕН ШОКОЛАД” трябва да съдържа следните съставки: какао 
масло, какао маса (смлени, изпечени и с премахната обвивка – 
„люспа” какао зърна), захар, емулгатор – обикновено се използ-
ва лецитин (Е322) и ванилия. 

Инженер-технолог 
Цецко Григоров
Главен експерт 
Дирекция „Промишленост 
и услуги” , ЦКС – София

Завършва висше образова-
ние през 1979 г. в УХТ – Плов-
див, специалност „Технология на 
захарта и захарните изделия”. В 
периода 1979-1983 г. е майстор 
производство, началник смяна 
и ръководител на цех за произ-
водство на шоколадови изделия в  „Малчика” - София. От 1983 до 
1998 г. е главен специалист  „Хлебопроизводство и сладкарство” 
в Градски коопаративен съюз - София. През 2000 г. получава до-
пълнителна квалификация “Маркетинг и структура на производ-
ството в хранителната промишленост” в МЕИ - София. До 2005 г. е 
главен експерт към Технологичен център – ЦКС и вътрешен оди-
тор по НАССР. Понастоящем е главен експерт в дирекция „Про-
мишленост и услуги”, ЦКС - София, външен консултант по НАССР, 
технология на шоколадовите и захарни изделия, сладкарство и 
хлебопроизводство. Владее английски език. 

От този брой на сп. “Кафе пауза...” инж. Цецко Григоров се 
включва в редакционния екип като консултат “Шоколатиерство”.

Истинският шоколад
Замисляйки се върху темата трябва да си отгово-

рим на следните въпроси:
• Какво разбираме под понятието „ИСТИНСКИ 

ШОКОЛАД”?
• Как да разпознаем „ИСТИНСКИЯТ ШОКОЛАД”?
• Какво трябва да знаем, когато купуваме шоко-

лад ?
• Защо ни харесва шоколада? 
• Какво очакваме да усетим в себе си след консу-

мацията на шоколад – удоволствие, сладост, енер-
гия, повишен тонус за работа, полза за здравето или 
просто глезотия?

• Лесно ли се пристрастяваме към консумация-
та на шоколад – съществуват ли проблеми от това? 
Каква е максимално допустимата дневна норма 
(критичната граница), която не трябва да премина-
ваме?

Отговорът на всички тези въпроси ще ни позво-
ли до максимална степен да се насладим и оценим 
качествата на истинския шоколад. 
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„ИСТИНСКИЯТ МЛЕЧЕН ШОКОЛАД”, който е най-предпо-
читан от децата и по-младите консуматори може да съдържа ос-
вен по-горе изброените съставки и допълнително: сухо мляко 
(пълномаслено и обезмаслено), сметана на прах, лактоза, суха 
сладка суроватка, масло краве и др. млечни съставки.

Съгласно Чл.5(1) от Наредбата за изискванията към 
какаото и шоколадовите продукти „Млечен шоколад” се из-
ползва за означаване на продукт, получен от какаови продукти, 
захари и мляко или млечни продукти, съдържащ: 

• 25% обща суха какаова маса;
• 14% сухо мляко;
• 2,5% обезмаслена какаова маса;
• 3,5% млечни мазнини; 
• 25% обща масленост (какаово масло и млечни мазнини).
При положение, че общата масленост на млечния шоколад 

варира от 32-34% при „ИСТИНСКИЯТ МЛЕЧЕН ШОКОЛАД” се 
добавя допълнително какао масло.

„ИСТИНСКИЯТ БЯЛ ШОКОЛАД” се произвежда само с ка-
као масло, захар, сухи млечни продукти и емулгатор.

Когато купуваме шоколад трябва да погледнем и прочетем 
от етикета следното :

- Дали е „Истински шоколад” – съдържа ли растителни маз-
нини? Ако съдържа растителни мазнини по закон е шоколад, но 
не е истински!

- Кога е произведен продукта? Трябва да търсим винаги 
прясно произцведен шоколад. С времето се променят ароматът 
и вкусът на шоколада, това важи особенно за млечния шоколад. 
Ако в състава на шоколада има и печени ядки (лешник, бадем, 
орех и др.) с изтичане срока на годност, ядките ако не са добре 
защитени в шоколадова обвивка могат да се окислят и гранясат. 
Водещите производители на шоколад притежават собствени 
рестери за изпичане на ядки, които след изпичане леко се оза-
харяват, за да се запази техния аромат и да се спрат окислител-
ните процеси. След охлаждане се смесват с шоколадови маси.

- Как е опакован шоколада? Задължително е да бъде опако-
ван с алуминиево фолио и върху него вече може да има дру-
га опаковка – хартиена, кутия и др. Алуминиевото фолио пази 
продукта от топлинните промени по време на съхранение, а 
също запазва и вкусовите качества на продукта – цвят, аромат, 
блясък, твърдост и др.

- При каква температура е съхраняван продукта? Шокола-
дът е много чувствителен на температури по-високи от 30°С и 
затова не трябва да се излага на пряка слънчева светлина. Ако 
се предизвика разтопяване на шоколада, тъй като се разтем-
перира при последваща спонтанна кристализация се появява 
така нареченото „маслено цъфтене”- шоколадът  побелява, 
става мек и безформен. Шоколадът е много чувствителен и на 
въздействието на влагата. Много често срещана грешка е шо-
коладът да се постави в хладилни условия, за да се втвърди, ако 
е леко омекнал. В този случай се получава конденз след като 
се извади от хладилника, който причинява повърхностно разт-
варяне на захарните кристали и следващо “захарно цъфтене” 
– финно побеляване на повърхността. Това проявление води до 
промяна на външния вид на изделието и неговата органолепти-
ка. Оптималните условия за съхранение на шоколада и шоко-
ладовите изделия е 18-20°С и относителна влажност на въздуха 
65%. Не купувайте шоколад, който ви предлагат от хладилната 
витрина!

- Ако е вносен шоколада, е желателно да се избират произ-
водители от Германия, Белгия и Швейцария. Тези три страни 
независимо, че Европейското законодателство им позволявя 
да използват растителни хидрогенирани масла (еквиваленти 
на какаото масло) имат собствено законодателство, което огра-
ничава използването им. За тези страни важи старото правило 

– щом е шоколад той е произведен само с какаови продукти 
без растителни масла. Така си запазват марката, качеството, 
имиджа, пазара, името и просперитета на фирмата и производ-
ството. Това са и страните с най-голяма консумация на шоколад 
в Европа.

Не трябва да се забравя че, цената на 1 кг истински шоколад 
в повечето страни от Европа варира от 25-45 евро за килограм, 
но качеството си заслужава цената.

Оттук следва и отговорът на въпроса защо ни харесва шо-
колада, какви усещания възбужда у нас ?

Качественият шоколад с топящия си вкус, с разливащата се 
сладост,  с усещането ни за по-голяма енергичност, с възбужда-
щата топлина в небцето след допир има и полезен за здравето 
ефект. В шоколада има редица биологично активни вещества, 
които оказват благоприятен ефект върху нашия организъм. Ня-
кои от тях имат антиоксидантна активност и защитават клетките 
от т.н. свободни радикали. Шоколадът съдържа и теобромин, 
който има възбуждащ и тонизиращ ефект. Теоброминът и ко-
феинът се различават само с един метиленов радикал. Той се 
съдържа в по-голямо количество в така наречения „черен или 
натурален” шоколад. Фаталната дозировка, обаче е, ако човек 
изяде наведнъж приблизително 2 кг натурален шоколад, кое-
то е практически невъзможно. В шоколада се съдържат и така 
наречените дъбилни вещества. Те имат леко горчив и трапчив 
вкус и се намират в разтворима форма. При обработката (об-
лагородяването) на шоколада дъбилните вещества преминават 
от разтворима в неразтворима форма и шоколадът придобива 
приятно тръпчив вкус. Те стимулират чревния тракт и спомагат 
за отделянето на токсините от организма. Консумацията на 40 г 
дневно натурален шоколад напълно задоволява нуждите на ор-
ганизма от дъбилни вещества и антиоксиданти. За излизане от 
депресия най-добър стимулант е натуралния шоколад в състава 
на който се съдържа Л-триптофан – изходно вещество за син-
теза на серотонина или както се нарича „хормон на щастието”. 
При стрес, нервна умора, любовна депресия, психотравма 
40 г натурален шоколад е първото нещо, към което тряб-
ва да посегнете. 

Пристрастяването към качествения, към истинския шоко-
лад може да навреди само на джоба ни, но удоволствието си 
заслужава. Приятен апетит!



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

Пълен анализ на параметрите на зърно и брашно 
с апаратите на   

AlveographeMixolab

Анализи по БДС ISO 5530-4: 2004Нов, международно одобрен метод 
на AACC за измерване на реологич-

ните свойства на тестото

Безжично предаване на информация
Предаване на информация по електрически връзки
Управление на вентилацията

WiTEM
Безжична интелигентна система за контрол на температурата в силози

•  термовъжета екипирани с температурни датчици
•  температурно отчитащо устройство
•  комуникационна система за връзка
• липсата на кабели значително намалява 
 възможността за повреди




