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В миналото, преди 50-60 години, темата за съзряване на 

брашното от прясно смляна пшеница е била винаги актуална 

за мелничарите особено, когато настъпва момента за работа с 

пшеница от нова реколта. От средата на 1960-те години са отк-

рити ценните качества на някои окислители по-специално ас-

карбиновата киселина, азодикарбонамида и други адитиви за 

бързото съзряване на брашното.

В последно време, придоби полулярност една нова теория 

– влагане на ензими при решаване проблема с ускореното съз-

ряване на брашното. Съзряването на брашното не е въпрос на 

постигане на особено “добри” реологични или аналитични по-

казатели, но и те трябва да бъдат в “точно съответствие с новите 

изисквания” на потребителите за безопастност на храните.  

В този смисъл ще бъдат разгледани основните адитиви, кои-

то влизат в състава на новия продукт OXEM 10 plus, за съзрява-

не на брашното от пшеница реколта 2011.

Окислители 

Окислителите са отговорни за подобряване стабилността 

на тестото от прясно смляно брашно. При по-силни и по-бър-

зодействащи окислителни средства (азодикарбонамид) може 

да настъпи дори обратното: в началото на процеса на смесва-

нето се наблюдава почти нормална устойчивост и стабилност, 

след което твърдото и пластично тесто поглъща много енергия, 

кое то предизиква неговото бързо разграждане. При една така-

ва ситуация производителят сам решава дали да преустанови 

смесването по-рано, да намали скоростта на смесването или да 

омекоти тестото чрез добавяне на вода и т.н.

Неоспоримо най-важното вещество за постигането на тази 

цел е аскорбиновата киселина (АА). Тя се получава в изключи-

телно чист вид в рамките на сложен биохимичен метод и се сре-

ща в търговската мрежа под формата на ситен или кристалопо-

добен прах в различни, съобразени с необходимата дозировка, 

концентрации. По-рядко се използва АА с чисто биологичен 

произход. Най-типичният продукт е плодовото брашно Acerola, 

т.е. изсушен сок на черешата Acerola, което съдържа 17-19% 

чиста АА. Този по-близък до естествената природа вариант, оба-

че, излиза до 50 пъти по-скъп, отколкото синтетичния продукт. 

Други продукти на пазара са АА, получена от розови семена и 

смесени препарати, някои от които съдържат АА с биологичен 

произход. 

В мелницата брашното се обработва (обикновено) с 5-30 г 

чиста АА на 1 т брашно. За 

получаване на брашна за 

някои специфични прило-

жения (главно замразено 

тесто) дозата трябва да бъде 

по-голяма – 60-100 грама. 

АА не въздейства върху 

протеина директно - може 

да се разглежда по-скоро 

като средство осигуряващо 

защита срещу загубата на 

стабилността на протеина 

чрез противодействие на 

глутатиона, редуктор, кой-

то се съдържа естествено в 

брашната. Това е възможно 

единствено, ако АА се окис-

ли до дехидроаскорбинова 

киселина (DHAA) в начало-

то на процеса на замесването с помощта на собствените ензими 

на брашното. 

Проверката за наличието на АА в брашното може да се 

извърши без затруднения с реактива на Таубер и теста на Пе-

кар. В търговската мрежа може да се открие удобен за работа 

и предназначен за продължително съхранение комплект от 

двата разтвора. Широко се практикува титруване с йод, което 

е по-прецизно, но по-неудобно. В биохимичните лаборатории, 

определянето на АА може да се извършва много прецизно с по-

мощта на аналитични комплекти с аскорбат оксидаза и HPLC.

Ензими

Езнимите се използват широко в хранителната индустрия 

от дълги години насам. За разлика от повечето останали при-

ложения, при които ензимите проникват в храните, в настощия 

случай те не взаимодействат в мястото, където се добавят (по-

точно в мелницата). Освен това ензимите проявяват действието 

си не по-рано от момента, в който операторът добави вода.

Разликата по време и място е голямо предизвикателство за 

сектора на обработка на брашното в общия смисъл на думата, 

но що се отнася до ензимите въпросът става още по-сложен. Те 

са много специфични, с други думи, ако те са достатъчно чисти 

въздействат върху избрани цели и трябва да се добавят в малки 

количества. Освен това, ензимите са напълно естествени, тъй 

като могат да се получават единствено от микроорганизми чрез 

ферментация или от растителни или животински тъкани и флу-

иди посредством екстракция.

Съдържащият се в соята ензим липоксигеназа е един от ен-

зимите, който действа окислително по отношение на глутеновия 

протеин. По време на окислението на липидите от липоксиге-

назата се образуват пероксиди, които стимулират формирането 

на напречни връзки при тиоловите групи. Съществуват някол-

ко типа липоксигеназа с различни механизми на действие. Тип 

I въздейства единствено върху свободните ненаситени мастни 

киселини, а тип II и III окисляват и свободните ненаситени маст-

ни киселини, свързани със скелета на глицерола.

Глюкозо-оксидазата и хексозо-оксидазата са алтернативата, 

при която се елиминират калиевия бромат или другите окисли-

телнодействащи средства. Един от ефектите на GOD в тестото е 

окислението на глюкозата в глюконова киселина с помощта на 

кислорода от въздуха (вкиселяването, което настъпва в проце-

са на окислението, е незначително). Друг ефект е трансформи-

рането на водата във водороден прекис. Всички тези реакции 

водят до заздравяване (увеличаване на устойчивостта) на глу-

тена. Ограничаващият фактор при този процес е наличието на 

достатъчно количество кислород. 

Дозирането на типичния GOD препарат става в приблизи-

телно същите количества, както при другите ензими, например 

100-500 ppm (около 1500-7500 единици GOD на 100 кг брашно), 

но нещата зависят в много голяма степен от продукта и проце-

са. GOD има по-голям ефект при продължителна ферментация и 

при производство на тестени кори поради увеличения контакт 

с атмосферния кислород в такива условия.

Наскоро бе въведен и нов ензим: хексоза оксидазата. Ен-

зимът може да се разглежда като глюкоза оксидаза с по-малка 

специфичност, тъй като не само окислява глюкозата (която е 

хексоза, т.е. захарна молекула с 6 въглеродни атома), но и други 

хексози, например – галактозата, която се среща в малки коли-

чества в брашното. Така че, ефектът не е много по-различен, от-

колкото при глюкоза оксидазата.

инж. д-р  Илия Иванов

Нов иновативен продукт OXEM 10 plus за ускорено 

„съзряване” на брашно от прясно смляна пшеница
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Тестото е основен междинен полуфабрикат от превръщане-

то на брашното в хляб. Това превръщане се програмира, регу-

лира и извършва от технологичния персонал, което дава въз-

можност да се получи качествен краен продукт. Замесването не 

е просто механично смесване и хомогенизиране на суровините. 

По време на замесването настъпват промени в състоянието на 

брашното, водещи до преобразуването му в тесто. Тези проме-

ни са резултат от възникването и протичането на редица про-

цеси – физични, колоидни, биохимични, които водят до образу-

ването на тестото, т.е. то добива характерните за него физични 

свойства. Тестото има специфични свойства, характерни за тяло 

средно между твърда и течна маса, които се дължат на факта, че 

то представлява полифазна система, състояща се от трите агре-

гатни фази – твърда, течна и газообразна. От състоянието и ко-

личественото съотношение между трите фази до голяма степен 

зависят свойствата на тестото.

Физични и колоидни процеси при образуване на тестото

Процесите протичащи при образуване на тестото са свърза-

ни с промените, които настъпват в белтъчните вещества, въгле-

хидратите и  хранителните влакнини (тричевите частици). Тези 

процеси са основния фактор за образуване на тестото. 

• Промени в белтъчните вещества

Физичните и колоидни процеси, които протичат с белтъ-

чините в брашното, се изразяват в поглъщане на вода и изме-

нение на физичното им състояние. При съприкосновение с 

водата водонеразтворимите белтъчини започват да я поемат 

и свързват. Общото количество вода, което могат да поемат 

е около 200-215% спрямо масата им. По-малка част от водата 

(около ¼) остава по повърхността на белтъчините и се свързва 

с тях адсорбционно. Другата част (около ¾) - навлиза във вът-

решността на белтъчните молекули и се свързва осмотично. 

Осмотично свързаната вода предизвиква набъбване на водоне-

разтворимите белтъчини, което води до увеличаване на обема 

им. Вследствие на механичното въздействие при замесването 

набъбналите белтъчини се изтеглят и образуват отделни ниш-

ки и ципи, които се свързват верижно и напречно в резултат на 

образуване на ковалентни, химични и други връзки, като оп-

ределена роля има и кислорода от въздуха. Краен резултат от 

тези процеси е формирането на тримерна–гъбесто–мрежеста 

структура от променени водонеразтворими белтъчни веще-

ства. Тази структура обуславя физичните свойства еластичност 

и разтегливост на тестото. Тя служи като основа, към която се 

привличат и свързват всички останали съставки на тестото. 

Това състояние, в което се намират водонеразтворимите бел-

тъчини в тестото наподобява глутен, но не се покрива напъл-

но с това понятие. Връзката между тях и тяхното значение се 

изяснява от факта, че за да се образува тесто е необходимо не 

по-малко от 7,5% съдържание на мокър глутен в брашното. В 

противен случай белтъчната структура не е в състояние да при-

влече и задържи другите съставки в обща маса и да се образува 

тесто. Изменението във физичните свойства на останалата част 

от белтъчните вещества (водоразтворимите) се състои в разтва-

рянето им във водата, което се благоприятства от механичното 

въздействие при замесването.

• Промени във въглехидратите

От съдържащите се в брашното въглехидрати по-важно зна-

чение за образуване на тестото имат нишестето и пентозаните. 

Нишесте (скорбяла)

Процесите, които протичат в нишестето при образуването 

на тестото са основно физични и се състоят в свързването на 

вода. За разлика от белтъчините нишестените зърна поемат во-

дата само с повърхността си, т.е. свързват я адсорбционно. Това 

е причина поглъщането на по-голямо количество вода от зърна 

с по-голяма повърхност. Такива са зърната с нарушена цялост, 

които могат да свързват вода в количество до 200% спрямо ма-

сата си. Тъй като нишестените зърна с нарушена повърхност са 

около 15% от общото съдържание на нишесте, те не влияят съ-

ществено на водния баланс на тестото. При по-интензивно сми-

лане на зърното процента на нишестените зърна с нарушена 

повърхност се повишава, което оказва положително влияние 

върху водопоглъщането на брашното. Целите зърна свързват 

вода до 44%. Общо обемът на нишестените зърна при свързва-

нето на вода се увеличава незначително. Така изменените ни-

шестени зърна се привличат и задържат от белтъчната структу-

ра и обуславят пластичните свойства на тестото. 

Пентозани

Процесите, които протичат с пентозаните зависят от разт-

воримостта им във вода. Водоразтворимите при образуване 

на тестото бързо се разтварят и преминават в разтвор. Водоне-

разтворимите поглъщат водата предимно осмотично (от 800 до 

1500% спрямо масата си), в резултат на което набъбват и обра-

зуват силно вискозен разтвор – гел. Следователно по-голямото 

съдържание на водонеразтворими пентозани увеличава водо-

поглъщането на брашното и заздравява структурата на тестото.

Хранителни влакнини  

Промените, които настъпват с хранителните влакнини по 

време на образуване на тестото са свързани с поглъщането на 

вода. Характерно за тях е, че имат много капиляри, в които во-

дата навлиза и те набъбват. Освен това по този начин те свърз-

ват водата и повърхностно (омокрят се), при което цветът им 

потъмнява. 

Биохимични процеси

При образуването на тестото биохимичните процеси имат 

второстепенно значение (при качествено брашно), тъй като 

тяхното действие започва към края на замесването. То се пре-

дизвиква от ензимите на брашното и маята и се изразява в час-

тична хидролиза на белтъчните вещества (протеолиза), и на 

нишестето (амилолиза). В резултат на биохимичните процеси се 

увеличава количеството на веществата способни да премина-

ват в разтвор. При нарушени условия (лошокачествено брашно, 

висока температура, голяма продължителност на замесване) 

биохимичните процеси се ускоряват, което може да доведе до 

силно влошаване свойствата на тестото. Следователно за замес-

ване на тесто с оптимални свойства е небходимо добре да се 

поз нават всички процеси протичащи при образуване на тесто-

то, за тази цел се подбира подходящ, правилен режим на замес-

ване, който е предпоставка за нормално протичане на процеси-

те и гарантира получаването на качествена готова продукция.

инж. Ружа Панева

Процеси при образуване на тестото
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Необходими продукти(за 20-25 бр.):

500 г многолистно тесто

За ронливото тесто: 375 г брашно тип 500, 190 г масло, 

130 г пудра захар, 1 яйце, щипка сол, 1 ч.л. ванилия, кората на 1 

портокал и 1 лимон, 2 яйца, мармалад от кайсии. 

Начин на приготвяне: Всички продукти за ронливото тесто 

се слагат върху гладка работна повърхност и се замесва елас-

тично тесто. След това се покрива с фолио и се оставя за 2 часа 

в хладилника. Фурната предварително се загрява до 200°С. Рон-

ливото тесто се разточва с размерите на многолистното тесто и 

се намазва с яйце (фиг. А), отгоре се слага многолистното и също 

се намазва с яйце. Слоевете тесто се режат по дължина на равни 

ивици (фиг. В). Ивиците се завъртат от двата противоположни 

края и се оформят гевречетата. Слагат се върху намазнена тава 

(фиг. С) и се пекат във фурна до златисто. Мармаладът от кайсии 

се загрява и се намазва върху още топлите гевречета.

Необходими продукти: 400 г ръжено брашно, 400 г брашно тип 

500, 20 г мая, 500 мл хладка вода, 30 г мед, 200 г сушени кайсии, 100 г 

фурми без костилки, 200 г стафиди, щипка канела, 1 ч.л. сол.

Начин на приготвяне: Двата вида брашно се смесват в купа. 

Маята се разтваря във вода и заедно с меда се прибавя към браш-

ното. Кайсиите и фурмите се режат на големи парчета и заедно със 

стафидите, канелата и солта се добавят в тестото. Фурната предва-

рително се загрява до 180°С. Намазва се правоъгълна форма с мас-

ло и се поръсва с брашно. Тестото се поставя във формата. Оставя се 

покрито да втасва на топло 30-40 минути. След това се пече около 1 

час и и 20 минути (след около час трябва да се покрие с алуминиево 

фолио, за да не стане прекалено тъмно). Готовият хляб се изважда 

от фурната, оставя се да изстине и тогава може да се нареже. 

Хлябът е подходящ за сандвичи. 

Ръжен хляб със сушени плодове

Хрупкави гевречета от многолистно и ронливо тесто

Превод от немски: Юлия Кошаревска
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Солени хлеботворения 

в Алма Либре Консултански център

- Хлебчета “Чабата” – приготвени със 

смес “Ciabatta 5%” за производство на ита-

лиански хляб тип чабата (с бяла мека част, с 

големи въздушни пространства и тънка ко-

ричка). Състав: пшенично брашно, ръжена 

закваска на прах, пшеничен глутен, емулга-

тори, ензими.

- Ръжени хлебчета-закуска с мас-

лини – приготвени от пшенично брашно, 

пшеничен глутен, пшенична закваска на 

прах, малцово ечемично брашно, малцо-

во ръжено брашно, суха мая. Добавянето 

на маслини ги прави много вусни.

- Балкански пити със сирене, масли-

ни и колбас – приготвени от смес за со-

лени хапки, снаксове, тарталетки, солени 

мъфини и др.

На демострацията бяха представени 

и три лесни варианта на кезе, които също 

могат да заместят част от традиционните 

закуски - “Чийз пита”,  “Млечна пита”, “Пита 

кисело мляко”. 

На 21 юни в центъра бяха представени няколко рецепти на солени хлеботворения, с които всеки 

хлебопроизводител и сладкар може да разнообрази своя асортимент и да привлече нови клиенти.
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Средни цени на основни стоки 

за периода 15 - 22 юни 2011 г.

Брашно тип 500

За периода на наблюдение, цените на едро на брашно тип 

„500” се движат в границите от 0,86 лв./кг до 1,13 лв./кг, като от-

ново най-ниски стойности са отчетени във Враца, а най-високи 

в София.

В по-голяма част от областните центрове се наблюдават нез-

начителни изменения, без това да оказва влияние върху сред-

ната цена за страната, която се запазва на нивото от предходна-

та седмица – 0,98 лв./кг.

Преобладават областите, в които се отчита понижение на 

ценовите нива на брашното – от 1% в Ямбол, Сливен и Монтана 

до 7,2% в Силистра. Увеличение на цените се регистрира в пет 

области, най-чувствително е в Пловдив – с 6,7%.

Прави впечатление, че темпът на изменение по области при 

цените на дребно не следва този на цените на едро. За поред-

на седмица цените на брашното в големите търговски вериги 

(ГТВ) остават без промяна спрямо предходния период и отново 

са в диапазона от 1,05 лв./кг (Шумен) до 1,25 лв./кг (Благоевград 

и Кюстендил). Единствено в ГТВ във Варна и Перник цените на 

брашното отбелязват промяна спрямо предходната седмица, 

съответно – увеличение с 2,1% и понижение с 0,5%.

Захар

През периода се регистрира известно покачване на средна-

та цена на едро на  захарта - с 0,5% или 0,01 лв./кг. По области, 

търговията на едро със захар се движи в ценовите граници от 

2,06 лв./кг до 2,33 лв./кг., като отново най-ниски стойности са ре-

гистрирани в Плевен, а най-високи във Враца. 

Спрямо предходния седмичен период се наблюдава възхо-

дящ тренд при движението на цената на едро в преобладаваща-

та част от областите (Плевен - 0,06 лв./кг, Пловдив – 0,05 лв./кг, 

Силистра и София – 0,04 лв./кг и други). Намаление на ценовите 

нива се отчита в два от областните центрове – Варна и Разград, 

съответно с 0,08 лв./кг и 0,02 лв./кг. 

Наблюдението на цената на дребно на бяла захар в големи-

те търговски вериги (ГТВ) показва, че през последната седмица 

захарта се търгува в диапазона от 2,20 лв./кг (Шумен) до 2,52 

лв./кг (Враца и Монтана). Прави впечатление, че при някои об-

ласти се регистрират сериозни изменения в цените на дребно 

в ГТВ, спрямо предходната седмица. Най-голямо увеличение е 

отчетено в Хасково - с 0,07 лв./кг (3,4%), а най-значителен спад в 

Липса на яснота около стартовите цени на зърното 
Продавачите на зърно избягват официално да заявят стартови цени на предлагане на организираните пазари, въпреки започ-

налата жътва на ечемика, рапицата и пшеницата. В периода 20-24 юни се появиха и по-оптимистични прогнози по отношение 

реколтата от пшеница, като очакванията са за около 4,5 млн. тона при това с по-добро качество спрямо предходната година. Това 

предполага излишък от над 2,6 млн. тона суровина. Зърнената реколта в Черноморския регион се очертава също добра. Румъния 

очаква с 18% повече пшеница (6,6 млн. тона) спрямо миналата година. Прогнозата за Украйна е за 20,4 млн. тона, като очакванията 

са за 10 млн. тона за износ. Турция оповести, че реколтата от пшеница ще задоволи напълно вътрешния пазар. Сериозни са изли-

шъците в Русия и Казахстан. Очакваният износ от тях и Украйна се очертава над 26 млн. тона. На този фон котировките на юлските 

фючърси на борсата в Чикаго за седмица се „сринаха” с 16% - от 268 щ.дол./т (362 лв.) на 15.06.2011 г. до 231 щ.дол./т (315 лв.) на 

23.06. 2011 г. По този начин те се доближиха до котировките „купува” (315 лв./т без ДДС) на Пловдивска стокова борса за 25-та ре-

довна сесия. Брокерите коментират, че при таза пазарна обстановка българските продавачи на зърно ще имат проблем да задър-

жат стартови цени над 350 лв./т, както са нагласите им. Борсовите експерти дори дават по-широк ценови спред между търсенето и 

предлагането: при ечемика – 270 - 320 лв./т, при пшеницата 290 - 320 лв./т.

Пазарът на царевицата и слънчогледа е практически замрял, като на него са активни само купувачите. Те са склонни да сключ-

ват сделки за царевица при цена 315 лв./т, а за слънчогледа – при 710-715 лв./т без ДДС. 

Пазарът на основните храни продължава да се характеризира с ценова устойчивост. Котировките „продава” при олиото оста-

наха на ниво 2,40 – 2,55 лв./л без ДДС. Предлагането на брашно е също ценово стабилно – тип 500 се котира при 633 лв./т, а тип 

700 – 608 лв./т без ДДС. 

Зърното от новата реколта 

– с по-ниска цена

Председателят на Държавната комисия по стоковите борси 

и тържища Едуард Стойчев изрази мнение,че цената на зърното 

трябвало да бъде по-ниска от миналогодишната, защото в све-

товен мащаб се очаквало да има голямо предлагане. 

”Има опити от зърнопроизводители да обясняват как це-

ната на зърното щяла да бъде на миналогодишните нива, ня-

мало да бъде по-скъпа. С това въобще не съм съгласен – цената 

на зърното в световен мащаб много бързо поевтинява, като в 

момента за една седмица има 40% спад надолу. Моите данни са, 

че тази година в Европа, големите европейски производители, 

ще произведат до 5 млн. тона повече зърно, отколкото мина-

лата година. Не трябва да забравяме, че тези държави, заради 

ембаргото, което бяха наложили Русия, Украйна и Казахстан, 

имат много резерви”.

Според Стойчев, сега тези резерви трябвало да бъдат про-

дадени, преди да дойде новата реколта, която ще излезе след 

няколко седмици, да се освободят силозите. “Смятам, че зърно 

на пазара ще има в големи количества и не виждам никакъв сми-

съл и причина наши „специалисти” да ни говорят, че цената 

трябва да бъде миналогодишната. Според мен трябва да бъде 

два пъти по-ниска от миналогодишната”, каза още той.

По думите му - засега няма котировки. В момента всички 

изчакват и при борсовата търговия в България никой не пред-

лагал и не купувал зърно. “Има сделки, които ние не може да ги 

контролираме, защото когато не се извършват на тържища 

или на борса, няма как да се разбере на каква цена търгуват”.
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ценовите нива при търговията със захар е във Варна, с 0,13 лв./

кг (5,1%). 

Олио

През текущия период на наблюдение средната цена за стра-

ната на рафинираното слънчогледово олио остава непромене-

на - 2,67 лв./л. Цените по области варират в диапазона от 2,52 

до 2,83 лв./л, като най-ниската е регистрирана в Пазарджик, а 

най-високата в Русе. В девет области се наблюдава увеличение 

на цените, най-значително - в Разград (0,09 лв./литър) и Плов-

див (0,08 лв./литър). Намаление отбелязват цените на борсите в 

седем областни центрове – най-съществено - в Добрич, Варна и 

Пазарджик (0,15 лв./литър), а най-малко - в София и Ямбол (0,01 

лв./литър).

Яйца

Цените на едро на яйца размер М (цени на едро за размер 

L не са наблюдавани) са в диапазона от 0,12 лв./бр. до 0,20 лв./

бр. Най-висока цена се отчита във Варна, а най-ниска в Ловеч и 

Враца. Увеличение на цените на едро се наблюдава единствено 

в Силистра. Низходящо движение на цените на борсите е реги-

стрирано в седем области, най-значително в Добрич (с 0,03 лв./

бр.). 

В големите търговски вериги (ГТВ) цените на дребно на 

яйца, размер М са отново в границите от 0,15 лв./бр. (Пловдив) 

до 0,28 лв./бр. (Разград). По-евтино от предходната седмица 

яйца, размер М се продават във Велико Търново (с 0,01 лв./бр.), 

а по-скъпо в Благоевград и Кюстендил (с 0,02 лв./бр.).

Във Варна няма интерес към 

производството на хляб по стандарт 

"България"

Една от най-важните причини е политиката на големите тър-

говски вериги, които излизат с цени много под себестойността 

на хляба.

Няма интерес към производството на хляб по стандарт  

"България" във Варна. Това съобщи Иво Бонев, председател на 

Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в 

града, предаде радио "Фокус".

По думите му причините за това са много, но една от основ-

ните е, че точно в този момент зърното от миналогодишната 

реколта се изчерпва, което означава, че в момента се продава 

предимно фуражно зърно, което не е подходящо за производ-

ство на този вид хляб. По думите на Бонев при разговори с него-

ви колеги хлебопроизводители е станало ясно, че част от тях са 

подали заявления за производство на този хляб, но след това от 

Агенцията за безопасност на храните са им извършили изклю-

чително строги проверки и те са се отказали.

Третата и най-важна причина обаче е политиката на големи-

те търговски вериги, които излизат с цени много под себестой-

ността на насъщния и даде за пример цени от порядъка на 32, 

35 или 40 стотинки на заводския хляб. „Е как да очакваме тогава 

потребителят да си купи хляб по стандарта за 1,05 лева, когато 

търговските вериги обявяват промоции на тези цени”, каза още 

Бонев и добави, че за него тези промоции са изключително за-

коново съмнителни.

Проблем според Иво Бонев е и фактът, че търговците трябва 

да пререгистрират в НАП касовите си апарати и да се свържат 

с агенцията, тъй като това ще струва по около 700 лева на ка-

сов апарат. „Не на фирма, а на касов апарат, а примерно някой 

търговец може да има четири апарата и тогава сами смет-

нете, колко ще трябва да даде за свързване и пререгистрация”, 

посочи Бонев и добави, че този разход ще се окаже в тежест на 

всички фирми.

АБОНИРАЙТЕ СЕ 

за сп. “Кафе пауза...”

2011 - само 30 лв. с ДДС

С пощенски запис или по сметка: 

BG44 RZBB 9155 1023 5194 18

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк

ДАВА ПОД НАЕМ
 

Помещение със статут на търговски обект. 54 кв. м по 

нот. акт. Намира се в София, ж.к. Левски Г, бл. 6Б. 

Наем 300 евро.

Районът и обектът са подходящи за сладкарница!

За контакт - тел.: 0887 629 887

Традиционна баничка 

„Фамилия”
Всеки от нас е похапвал баничка от близката баничарница. 

Покупката й винаги ни навява спомени за приятен вкус и неус-

тоим аромат. А сега любимата баничка може да бъде закупена 

от всеки хранителен магазин и приготвена у дома. С това свое 

предложение популярната марка тестени продукти „Фамилия” 

ни дава възможност да приготвяме вкъщи топли и ароматни ба-

нички по всяко време.

Продуктът се предлага в разфасовка от две банички по 180 

г. А приготвянето им никога не e било толкова лесно – директно 

от фризера във фурната. Новото предложение е продължение 

на серията удобни продукти на „Фамилия”, която съдържа още 

девет вида баници – големи (вити и наложени) и малки (на хап-

ки). Всички те си струва да бъдат опитани. Да ви е сладко!
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Един от най-важните елементи на сватбения ден е тортата. 

Тя се е превърнала в такъв символ, както и булчинската рокля 

сама по себе си. Сватбената торта е много повече от един де-

серт, затова е много важно тя да отразява цялостната визия на 

сватбата, личния стил на младоженците. Тя се превръща в цен-

тър на събитието и всички с нетърпение очакват нейното поя-

вяване и обсъждане.

Всяка година има своя тенденция и 2011 не прави изключе-

ние. 2011 съчетава традициите и модерните стилове.

Елегантен дизайн

Докато през 2010 г. декорациите на тортата почти съвпадаха 

с дантелата на сватбената рокля, то през 2011 в хит се превръ-

щат всевъзможни волани, плисета, рози, които предизвикват 

ефекта “уау”.

Меки цветове

Освен традиционния бял цвят, през 2011 г. на мода са меки-

те земни цветове – мока, сиво, бледорозово и прасковено.  

Ниски торти

Високите торти винаги са били предпочитани, но 2011 г. за-

лага предимно на по-ниските торти, например двуетажни, кои-

то така са композирани, че понякога могат да дават вид поне на 

3-4 етажни. 

“Щури сюжети”

Ако младоженците са щастливи и безгрижни млади хора, то 

едва ли една традиционна кръгла триетажна торта, ще отговаря 

на тяхната индивидуалност. Една нестандартна торта би била 

идеалното допълнение към “моята щура сватба”.

Малки тортички (cupcakes)

Още една тенденция, която измества високата традиционна 

торта. Освен една сравнилено малка торта, която ще разрежат 

младоженците, всеки гост ще получи индивидулана мини тор-

тичка, елегантно декорирана, която е и вид подарък към тях. 

Данни на ISTAT, публикувани вани през 2010 г. показват, че 

ако броят на браковете намалява, то обратното - тенденцията е 

разходите за отбелязване на "съдбоносното" събитие да се уве-

личават (40%), като фокусът на празника пада върху на сватбена 

торта! 

Намалява броят на младоженците, които предпочитат тра-

диционната бяла торта. Тази тенденция обикновено обхваща 

стила на целия прием. Например сватба в синьо или зелено, 

като цветовите нюанси естествено намират отражение и в тор-

тата.

Тенденции в сватбените 

торти през 2011 г.
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- Да започнем с един простичък въпрос, който крие мно-

го в себе си. Как се създава уникална торта?

- В моите произведения винаги първо търся да открия ал-

химията между богатството на техники, които съм усвоила, 

обикаляйки по света, и внимателния подбор на суровините 

вдъхновени в конкретния творчески момент. Цветът е много 

важен елемент в декорирането на тортите и на мен ми харесва 

да експериментирам с цветове и форми. Вярвам, че точно тази 

комбинация между професионаизъм и креативност е опорната 

точка на моята работа. 

Например, черното е цвят, който много трудно може да се 

получи в сладкарството. Експериментирах много, за да получа 

интензивността, която исках. При добавяне на черната боя в 

тестото, тя се окислява и по-скоро добива сивкави нюанси. За 

да реша този проблем експериментирах със смес от гел-оцве-

тител, прахообразен оцветител и вода, които нанасях върху за-

харното тесто все едно рисувам. Получи се консистенция, която 

приличаше на темперни бои за рисуване и аз нанасях по някол-

ко пъти, докато се получи интензивен черен цвят. 

- Тази алхимия се получава в резултат и на много работа 

и обучение. Разкажете малко повече за това.

- Накратко - от провинция Пулия до Ню Йорк. Още от малка 

Торти бижута, които изпълват 

окото и възбуждат небцето
Интервю с Джузи Верни, една от най-добрите кейк-декоратори в Италия, 

специално за сп. “Кафе пауза...”.

“Професионализмът и креативността са основните елементи при създаването 

на моите торти. Вниманието към детайлите, най-високото качество на суровини-

те, които използвам, живите цветове и различните форми ми позволяват да създа-

вам уникални творения, които мога да представя от една страна на моите клиенти, 

а от друга да дам тласък на това изкуство, което е все още малко познато в Ита-

лия”.  

имах огромно желание да се занимавам със сладкарство и с де-

корации. Изучавах кейк дизайн в САЩ при една от най-добрите в 

световен мащаб – Колет Петърс, наричат я гуруто на кейк дизайна. 

На нея се доверяват едни от най-големите знаменитости – Стинг, 

Наташа Ричардсън, Упи Голдбърг, Ал Пачино и много други.  

Усвоих и усъвършенствах много от техниките, необходими в 

сладкарството – работа със захарно тесто, роял айсинг, декори-

ране с пош, моделиране. 

През 2004 г. завърших курс за майстори-сладкари в центра-

лата на Wilton в Чикаго,  едно година по-късно се дипломирах 

и като квалифициран сладкар в специализираното училище 

Castalimenti в Бреша. Работила съм с много известни майстори 

както в Италия, така и при престоя ми в Ню Йорк. В началото на 

тази година специализирах в Лондон моделиране на човешко 

тяло при майстора-сладкар и декоратор Карлос Личето. 

Своето ателие “Cake Design” създадох през 2008 г. с идеята 

и в Италия да се разпространи декорирането със захарна маса. 

За моя гордост през февруари получих наградата “Най-добър 

сладкар на Пулия”, което е признание за моята работа. 

- Може би най-голямото майсторство на всеки сладкар 

може да се покаже чрез сватбените торти.  

- Да предадеш емоцията като идея, цвят и форма – това е ра-

ботата на артиста. Да покажеш и вкусиш радостта е най-важно-

то в живота. С моите знания и идеи аз интерпретирам вкуса на 

младоженците и го пресъздавам в сватбената торта. Както вече 

казах, много важен акцент е изборът на цветовете, перфектната 

изработка на детайлите. Хармонията на всички избрани еле-

менти за големия ден и най-високото качество на използваните 

суровини – това са моите тайни.  

Интервю: Йорданка Найденова
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Необходими материали:

1. Стиропорна база кръгла с диаметър 50 см, в долната част 

и 40 см, в горната

2. Два полусферични блата с диаметър 13 см, слепени във 

формата на сфера

3. Два блата под формата на цвете с диаметър съответно 15 

и 25 см

4. Два кръгли блата с диаметър съответно 20 и 30 см

5. Моделираща маса за обличане - 6 кг

6. Съхнеща моделираща маса за декорация - 500 г

7. Боя за въздушна четка или прахообразна боя (златна и 

червена)

8. Наниз златни перли - 5 м, кутери за листо бръшлян, гер-

бер, маргаритка и цвете

9. Подложки и скрити колони

10. Пластмасова полусфера с диаметър 4 см

11. Гладка и релефна точилка

12 Инструменти за моделиране и дунапренена подложка за 

моделиране (пад)

Начин на приготвяне:

Облечете всяка една торта с моделиращата маса за облича-

не, както и стиропорната база. Отделно, върху въртяща се по-

ставка, сложете тортите и ги намажете с четка със сухи перлени 

бои. Вътрешната страна на на малките 4 см-ви сфери покрийте 

със съхнеща моделираща маса, докато се получи тънък слой по 

вътрешните стени и оставете да засъхне.

Разточете тънък слой съхнеща моделираща маса. Изрежете 

с инструментите за декорация гербер - три размера, бръшлян, 

маргаритка - три размера и цветя два размера. Обработете из-

рязаните фигурки с инструментите за моделиране, за да при-

дадете на цветята и листата обем и движение, оставете ги да 

изсъхнат.

Разточете още един слой съхнеща моделираща маса и с ре-

лефна точилка придайте релеф, изрежете и оцветете. Сглобете 

тортата с помощта на скрити колони и съответните размери 

тарелки, след което оцветете вече изсъхналите декорации и ги 

залепете върху тортата, като използвате размекната с глюкоза 

или вода съхнеща моделираща маса.

Празнична торта “Фантазия” от Карън Гобъл

Creating Wedding & Anniversary Cakes•  - Луксозно издание с твъди корици, на английски език, 124 стр.,  формат  А4+, цена 160 лв.

Quick & Easy Wedding Cakes•  - Луксозно издание с твъди корици, на английски език, 112 стр.,  формат  А4+, цена 90 лв.

Flowers and Foliage for Wedding Cakes•  - Луксозно издание с твъди корици, на английски език, 144 стр.,  формат  А4+, цена 140 лв.

Romantic Cakes•  - Луксозно издание с твъди корици, на английски език, 144 стр.,  формат  А4+, цена 95 лв.

Wilton Wedding Dream Cakes•  - Луксозно издание с меки корици, на английски език, 128 стр.,  формат  А4+, цена 70 лв.

За поръчки:  сп. “Кафе пауза...”, тел.: 0884 673 836

Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка. Цените са в лева без включен ДДС.

Специализирана литература
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Необходими материали:

1. Три торти под формата на сърце

2. Айсинг

3. Моделираща маса

4. Тарелки във формата на сърце

5. Скрити колони

6. Кутер за листо, кутер за сърце с подходящ размер за тор-

тата, кутер за малки цветенца, брачна двойка, накрайници № 2, 

4 и 5FT

7. Розова и зелена боя, въртяща се поставка

Начин на приготвяне: 

Вземете най-голямата торта и я поставете върху въртящата 

се поставка. Пригответе айсинга. 1/3 от него оцветете в розово и 

обмажете тортата. Двете по-малки торти обмажете с бял айсинг. 

Използвайки тарелките и скритите колони, сглобете тортата.

Пригответе 4 топки оцветена моделираща маса – зелено (за 

листата), 2 нюанса розово (за цветята) и бяло (за малките цве-

тенца, панделките и плочките-сърца). Разточете моделиращата 

маса на тънък пласт и от нея изрежете елементите. 

Използвайки накрайник №2, шприцвайте с айсинг данте-

лените орнаменти по втория и третия етаж на тортата. С на-

крайник №4 направете канта на третия етаж, а с накрайник 5FT 

шприцвайте сърцата по бордюра на най-долния етаж.

Поставете изрязаните сърца върху най-долния етаж и ги де-

корирайте с айсинг,  използвайки накрайник №4 по краищата. 

Поставете панделките и залепете изрязаните цветя и листа с ай-

синг по тортата. За завършек поставете брачната двойка върху 

последния етаж.

Торта “Сърце до сърце”

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА!

За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” 

тел.: 0884 673 836
Доставка с наложен платеж по куриер за 

ваша сметка. Цените са в лева без ДДС.

СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС•  (орга-

низиране на сладкарската работилница) – 

формат А4, 446 стр. -  цена 44.70 лв. 

СЛАДКАРСТВО – НАРЪЧНИК•  – формат А5 

– цена 15 лв. 

ШОКОЛАДЪТ – НАРЪЧНИК•  – формат А5 – 

цена 15 лв. 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА • 

ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ (суровини, 

рецептури, технологии) – формат А5, 256 

стр. – цена 18 лв. 

НАРЪЧНИК ЗА СЛАДОЛЕДОПРОИЗВОД-• 

СТВО суровини, технологични процеси, 

рецепти – 116 стр. – формат 11/16, цена 

16,80 лв.
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Захарни цветя и моделиране

1. Кокъл – идеален за изглаждане и изтъняване 

ръбовете на листа, цветя и дантели

2. Острие и мида – за създаване на лесни детай-

ли при моделиране и щамповане

3. Топче – за правене на вдлъбнатини на листа и 

цветя, оформяне на дупки за очи, уши и др.

4. Назъбен и извит инструмент – идеален за при-

даване на характеристики, усмихнати или тъж-

ни физиономии и др.

5. Врязан и гладък конус – за маркиране и праве-

не на конусовидни кухини, за оформяне “гър-

лата” на цветята

6. Игла – за маркиране и прехвърляне на дизайн

7. Нож за захарна маса – за изрязване на малки 

парченца моделираща маса

8. Звезда – за имитиране на шевове, за правене 

релефа на центъра на цветето

9. Объл и конусовиден инструмент – мултифунк-

ционален инструмент, който се използва за 

щамповане, правене на кухини, къдрене и др.

10. Заострен инструмент – за изработка на жилки-

те на листа и цветя

11. Подложка – за изтъняване и оформяне на лис-

та и цветя

12. Мексиканска дунапренена подложка – по-

твърда подложка, която се използва за изра-

ботка на цветя  в стил “мексиканска шапка”

13. Малка точилка – за разточване на малки пар-

чета моделираща маса

14. Заострена, пречупена шпатула – за преместване 

и повдигане на малки декоративни парченца

Моделираща маса

1. Гладилка – за заглаждане и придаване на про-

фесионален завършек на облечените торти

2. Режещо колело – за изразване на малки форми

3. Шевен инструмент – придава ефекта на шефо-

ве при различните дизайни

4. Комплект дизайнерски колела – за щамповане 

на различни релефи върху тортата или фигур-

ките

5. Ограничител за моделираща маса – използа се 

за разточване на моделиращата маса – осигу-

рява равномерна дебелина 

6. Пудрилка – за поръсване на работната повърх-

ност

7. Шаблони за рязане на торта – разделя тортата 

на сектори, за да се получат еднакви разстоя-

ния между елементите

8. Голяма точилка – за разточване на моделира-

щата маса за обличане на торти

9. Заострена пречупена шпатула – за премахва-

не на излишната моделираща маса при покри-

ване на тортата

Инструменти за моделиране и декорация

Айсинг и маслен крем

1. Гребени за страничен завършек – придават различни релефи, 

когато се обмазва отстрани тортата с айсинг или маслен крем

2. Пош 

3. Адаптори – посредством гайката на адаптора могат да се сме-

нят найкрайниците, без да се изваждат от пошовете

4. Накрайници

5. Поставка за пошове

6. Купичка с капак

7. Линия за айсинг – за придаване на прави ъгли, за гладък и ра-

вен завършек

8. Метална шпатула – за придаване на перфектен гладък завър-

шек отстрани на тортата

9. Пирони с дръжка – за щпирцване на цветя от айсинг

10. Накланяща се въртяща поставка  

11. Права шпатула

12. Пречупена шпатула

В този брой, посветен на сватбените торти, сп. “Кафе пауза...” ще ви запознае с трите основни типа инструменти, с които 

се работят моделираща маса за обличане на торти, фигурки и цветя, айсинг и маслен крем.
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На 24 юни сладкари, технолози и кадри на „Papaya” се събра-

ха в „АЛМА ЛИБРЕ контсултантски център”, за да работят заед-

но върху новата линия сладки “Papaya line 2010-2011г.”. Там се 

срещнахме и разговаряхме с президентите на двете фирми г-н 

Бисер Божилов от „Papaya” и г-н Янис Лиолиос от “Алма Либре”.   

- Г-н Божилов, разработвате нова сладкарска серия... На 

шега ще ми позволите да попитам: защо нова серия - старата 

не върви ли?

- Напротив! Но какво значи върви-невърви? Всеки продукт 

има цикъл на живот. Нашата задача е да подновяваме непрекъс-

нато гамите си именно преди да се завърши цикъла им на жи-

вот. Следим потребителските навици, обръщаме се към най-до-

брите, черпим опит и като спирала непрекъснато се развиваме. 

Този процес няма край. 

- Казахте „подновяваме непрекъснато гамите си” – какъв 

асортимент предлагате?

- Толкова, колкото европейското съвременно сладкарство 

разви през последните 50-60 години. Целта ни е нашите клиен-

ти, старите и новите,  да намират всичко това, което намират по 

кафе-сладкарниците в чужбина. Богата гама на торти, печива, 

сиропирани, виенски  и дребни сладки,  хлеботворения, снаксо-

ве, сладолед с винаги стабилно и възможно най-високо качест-

во. Клиентите на “Papaya” го заслужават! 

- Доколко е възможно това в България? Има ли кой да  плати 

качеството, което описвате?

- Смело напред! Рационално производство, съвременни 

технологии  с най-качествени  суровини без вдигане на продаж-

ните цени. Сериите “Papаya lines 2010-2011г.”, които разработва-

ме упорито и постепенно ще се явяват по нашите обекти още 

през юли и са основани на нашия дългогодишен опит, съчетани 

с професионализъм, съветите и възможностите, които профе-

сионалисти от бранша предлагат. 

- Сега е ясно защо ви намираме заедно с вашите служители, 

тук в “АЛМА ЛИБРЕ Консултански център”. 

Г-н Лиолиос бихте ли споделили какво точно разработвате 

днес?

- Освен тортите “Папая  луксиус” и “Папая премиум”, изнена-

дите на това лято за целия бранш, взаимно с приятелите слад-

кари и технолози на „Papaya” организираме скок. Ние отдавна 

афишираме, че успехът се изгражда с партньорство. “Заедно 

към успеха” с цел “насладата” за потребителя. Това е накратко 

основата на стратегията на “Алма Либре”. Стотици са клиентите 

на “Алма Либре” в страната. Въпреки това, с голямо желание и 

удоволствие работим по конкретните нужди и проекти на всеки 

един от тях. Колкото са по-големи амбициите  на  нашите  кли-

енти, толкова  по-заинтригуващо и интересно става за нас това 

партньорство. Вярно, „Papaya” гледа много напред и 

се опитва да задоволи нуждите на клиенти-

те си още преди самите потребители да 

ги усетят.  Да, „Papaya” готви изненади! 

Това не е заплаха за конкурентите й, а 

стимул за развитие на конкуренция-

та и в крайна сметка напредване на 

бранша. Нали знаете, колкото пове-

че се развива сладкарския и хле-

барския бранш, толкова по-силен 

и по-независим ще става, толкова 

по-неуязвим ще става пред каква-

то и да е криза. 

Смело напред!    

„АЛМА ЛИБРЕ контсултантски център” разрабо-

ти специални идеи и предложения за „Papaya”

Обект „Papaya” по проект на  „Ирис 

Дизайн” на пл. Лъвов мост в София, 

показва динамиката на бранша

партньорство. Вяр

се опитва д

те си ощ

ги усе

Това

сти

та 

бр

че

б

и

п

т
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Необходими продукти за блата: 230 г брашно, 150 г масло, 

100 г смлени бадеми, 100 г пудра захар, 1 жълтък, ванилия.

Необходими продукти за пълнежа: 200 г шоколад, 20 г 

масло, 2 с. л. сметана.

Начин на приготвяне: Начупете шоколада и го разтопете на 

много слаб огън с маслото и сметаната. Оставете го да изстине, 

като го разбърквате. Загрейте фурната на 190°С. Покрийте фор-

ма (диаметър 22 см) с хартия за печене. Пригответе тестото. 

Нарежете маслото на парченца и го оставете на стайна тем-

пература за около 10 мин. В купа смесете брашното с бадемите 

и захарта. След това добавете вече омекналото масло, жълтъка 

и ванилията. Разбийте всички продукти в миксер на бърза ско-

рост, докато се получи гладко тесто. 

Разстелете половината от тестото на дъното на формата. Из-

сипете отгоре шоколада. Покрийте с останалото тесто. Печете 

във вече затоплената фурна за около 1 час, оставете да изстине 

върху решетка.

Необходими продукти за блата: 200 г пудра захар, 100 г 

брашно, 100 г горчиво какао, 100 г обелени орехи, 100 г масло, 4 

яйца, 3 с.л. ванилова захар, ванилия, 1 пакетче суха мая, сол

Необходими продукти за декорацията: 100 г бял шоколад 

за глазура, 50 г обелени орехи, 2 с.л. сметана

Начин на приготвяне: Счукайте фино орехите. Разтопете 

маслото. Загрейте фурната до 180°С. Намажете с масло и поръ-

сете с брашно квадратна форма.

В купа изсипете поизстиналото масло, добавете захарта, ва-

нилията и какаото и разбийте. В друга купа смесете фино счука-

ните орехи, жълтъците, брашното и маята. Разбийте белтъците 

на сняг с щипка сол. Смесете всички компоненти и изсипете във 

формата. Печете за около 25 минути във вече затоплената фур-

на. След това оставете да изстине върху решетка и нарежете на 

квадрати.

За декорацията натрошете белия шоколад и го разстопете 

на водна баня със сметаната. Върху всяка пастичка полейте от 

глазурата и поставете по половин обелен орех. Оставете глазу-

рата да стегне за около 30 минути. 

Необходими продукти: 500 г захар, 250 г шоколад, 250 г бял 

шоколад, 200 кондензирано мляко, 100 г обелени лешници, вани-

лия, канела, масло, сол.

Начин на приготвяне: Намажете тава с масло. Настържете 

шоколада на две различни места без да го смесвате. Счукайте 

лешниците. В купа смесете млякото и захарта, след това доба-

вете ванилията, канелата и щипка сол. Сложете на слаб огън и 

оставете ври около 6 минути, като бъркате непрекъснато. Доба-

вете лешниците и разбъркайте. 

Изсипете половината от сместа в купа и добавете шоколада, 

в друга – останалата смес и белия шоколад. Разбъркайте, докато 

се смесят. 

Изсипете върху тавичката бялата смес и загладете с шпату-

ла. Отгоре изсипете тъмната смес и отново загладете.Оставете 

да се втвърди за около 2 часа и нарежете на квадрати.

Фъдж е сладкиш, който е много популярен в САЩ, и предимно 

в района на Ню Йорк. Приготвя се по много различни начини, но 

винаги с много захар.

Фъдж

Тарта с шоколад

Пастички с орехи
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Оказа се, че можем. Така сигурно мислят повече хора в света, 

защото според данни на международната организация за какао 

ICCO (International Cocoa Organization) консумацията на какао-

ви продукти за последните 10 години се е увеличила с 516 000 

тона (17%). В същото време дефицитът от какао през 2006/09 

г. е бил 300 000 тона. Недостигът на какао повиши цената му 3 

пъти – от 990$ за тон през 2000/01 г. до 3 329$ - през януари 2011 

г. В средата на м. юли 2010 г. изведнъж хеджфондът (инвести-

ционен фонд за ограничен кръг инвеститори) Armajaro Holding 

изкупи 240 100 тона какао за 658 млн. британски лири, което 

представлява 7% от общото какао в света и изстреля цената му 

към края на м. декември 2010 г. до невижданите досега цени 

от 3 637$ за тон. Появи се и забрана, поради вътрешни полити-

чески причини, за износ на какао до края на м. февруари 2011 

г. от Кот д’Ивоар, произвеждаща 1,3 млн. тона какао годишно 

или около 36% от производството на какао в света. Основните 

производители на какао в света (общо около 50 държави ) се 

намират в Африка и произвеждат близо 70% от какаото. Освен 

Кот д’Ивоар с 1,3 млн. т. годишно, вторият по големина произ-

водител е Гана, която за 2011 г. очаква да  произведе около 800 

000 тона какао, Нигерия – 250 000 тона, Камерун – 190 000 тона 

и др. африкански страни, като общото количество африканско 

какао от нова реколта ще бъде в рамките на 2,5-2,7 млн. тона. 

През последните години поради благоприятни бизнес условия 

се повиши производството на какао в Индонезия, като ръста за 

2010 г. е 8,5%. Индонезия произвежда годишно около 535 000 

тона, колкото и всички американски производители на какао 

(Бразилия – 158 000 тона, Еквадор – 140 000, Доминиканска ре-

публика – 55 000, Колумбия – 41 000, Перу – 35 000, Мексико – 33 

000 тона и др.).

Кои са най-големите потребители на какао в света 

за  периода от 2005-2010 г.?

1. Европейските страни : 1 800/1 900 хил.тона/год.:

- Германия: 420–430 000 тона

- Белгия: 200 000 тона

- Великобритания: 180–200 000 тона

- Франция: 180–200 000 тона

- Русия: 160–190 000 тона

- Италия: 110–140 000 тона

- Испания: 80–90 000 тона

- Полша/Холандия: 80–85 000 тона

- Швейцария: 73 000 тона

- България: 11–14 000 тона

 2. САЩ: 640-740 000 тона

 3. Канада/Япония: 125–140 000 тона

Прави впечатление, че България се намира на 14 място по 

внос на какао в Европа и на 28 място в света, като потребява 

приблизително толкова, колкото Унгария, Финландия, Румъния, 

3 пъти повече от Португалия и 5 пъти повече от Словения и Лат-

вия. 

Що се отнася до консумацията на шоколадови изделия на 

глава от населението цифрите са следните:

Българинът консумира 3 до 4 пъти по-малко шоколадови из-

делия от германеца, швейцареца, англичанина, норвежеца, дат-

чанина, естонеца, французина, румънеца и австриеца. В същото 

време всеки българин годишно изяжда 2,8–3,0 кг шоколадови 

изделия, толкова колкото и всеки бразилец, японец, италианец 

и поляк.

Това доказва значимостта на шоколадовото производство 

в икономиката на България и Европа. Ето защо колебанията в 

цената на какаото се отразяват много негативно, особенно за 

малките и средни фирми в бранша. Много от тях свиват произ-

водството, намаляват грамажи, съкращават работен персонал, 

преустройват се към производства с алтернативни заместители 

на какаото, с което обаче губят тези консуматори, които купуват 

шоколадовите изделия не, за да се хранят с тях, а за да усетят 

дъха на какаото. В същото време големите търговските вериги в 

България са много агресивни и предлагат шоколад и шоколадо-

ви изделия на много ниски цени. Като пример ще вземем асор-

тимент шоколад 125 г от класификацията „Премиум” (подбрана 

селекция със 70% какао ), който се продава в една от водещите 

немски търговски вериги в България с цена от 2,00 лв. или цена 

за килограм 16 лв. с ДДС = 12,8 лв. без ДДС. В този килограм има-

ме само обработена суровина какао маса 700 г, което предста-

влява приблизително 42% от крайната цена на изделието. Ако 

начислим и разходите за доставка, съхранение, транспорт, об-

работка, заплати, начисления, други суровини към рецептата, 

опаковки, търговски отстъпки и т.н.,  за малкия производител 

в България не остава никаква възможност за възпроизводство, 

ако разчита само на шоколадовата номенклатура. Още повече, 

че всички какао суровини се купуват през една или две ръце от 

фирми, търгуващи с основните преработватели на какао в света, 

което допълнително оскъпява цената на суровините. Обратна е 

стратегията на търговските вериги – дълготрайни контракти с 

мощни производители на шоколадови изделия на фиксирана 

цена за целия период на договора. Производителите, за да се 

застраховат пък сключват дългогодишни договори с фирмите 

преработващи какао на фиксирани цени за по-продължите-

лен период. Много от тях участват със собствени инвестиции 

Шоколад по време на криза  

-  можем ли да си го позволим?
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в подбрани какаови плантации, като следят изцяло процеса на 

производство от отглеждането на какаото до крайния продукт. 

Някои от фирмите, чиято основна дейност е производството на 

шоколад-блок от висококачествени какао сортове, възлагат по 

техни рецепти производството на шоколадовите маси на други 

големи производители, специализирали се с техника и техноло-

гия за тяхната обработка. Шоколадът се транспортира в специ-

ализирани цистерни от производителя, на който е възложено 

да произведе шоколадовата маса и само се таблетира, опакова 

и експедира от крайния производител. Така се спестяват раз-

ходи за инвестиции в съоръжения и машини за първична пре-

работка на какаото и се гарантира оптимална цена и отлично 

качество на крайния продукт. 

Това дава възможност на крайния производител да се кон-

центрира върху финалната фаза от производството: формиро-

ване на шоколадовите изделия с помощта на високопроизводи-

телни напълно автоматизирани поточни линии с асистенция за 

тяхната опаковка, в търсене на нови съпътстващи производства 

на база перфектно произведената шоколадова маса, като : 

- аерирани шоколадови изделия и пълнежи;

- шоколадови фигурки, шоколадови трюфели и виенски 

(черупкови) бонбони, произведени с патентованата система 

за мигновенно изстудяване и формиране на шоколадовата че-

рупка (Flash Shell Cooling Technology) или чрез използване на 

автомат за едновременно поставяне на пълнежа и оформяне на 

черупката „One shot line”

- разстлани бонбони и десерти на база екструдер за меки 

пълнежи

- тунквани бонбони на база автоматизирани тунк машини с 

темпериращ блок 

- шприцвани десерти и бонбони на база екструдиращ 

шприц

- шоколадови и захарно-шоколадови дражета

- бисквити и вафли в шоколад

- течен шоколад, шоколадов чипс, шоколадов барут, сушени 

кандирани плодове в шоколадова обвивка и др. 

Така се работи в Германия, в Белгия и дори в Швейцария. Ос-

новните вносители и преработватели на какао в света се броят 

на пръстите на едната ни ръка и те определят общата ценова 

политика в бранша. Концепцията за пълен производствен ци-

къл от какао зърното до готовия шоколад в един обект могат 

да си го позволят малко производители, поради необходимост-

та от изграждане на специални съоръжения за съхранение 

на какао зърната, които са много чувствителни към влагата и 

всякакви странични миризми, високата енергоемкост на обра-

ботващите машини, необходимостта от свободен финансов ре-

сурс и др. В България в момента няма налични съоръжения за 

предварителна обработка, изпичане на какао зърното и произ-

водство на какаова маса и какао масло. Всички производители 

работят с произведена какао маса и масло от фирмите достав-

чици за Европа. Повечето от тях имат предприятия за първична 

преработка на какаовите зърна до какао маса и какао масло в 

самите страни - производителки на какао. Това от една страна 

е добре, защото се стабилизират параметрите на основните су-

ровини и се улеснява тяхното съхранение и дистрибуция, но от 

друга страна какво да кажем за качествените показатели, като 

нямаме възможност да проследим процеса на първичната об-

работка на какаото. В повечето случаи не знаем от какъв сорт 

какаови зърна е произведена какаовата маса, не можем да за-

явим смесването на предпочитани от нас сортове, защото не 

участваме в преработвателния процес, не знаем прилаганата 

технология. Според данни на „Barry Callebaut”  при класическата 

технология на преработка на сурови какаови зърна до какаова 

маса, например, се губят около 70% от полифенолите в какаото, 

като в крайния продукт шоколадов кувертюр (46% захар, 42% 

какао маса, 11,4% какао масло, лецитин и ванилин) количество-

то им намалява до 0,5%. Полифенолите (флаванолите – катехин, 

епикатехин, процианидин) в какаото са едни от най-мощните 

антиоксиданти, които според изследване на проф. Норман Хо-

ленберг от Харвардския университет спомагат за намаляване и 

регулиране на кръвното налягане и спомагат за увеличаване на 

умствената работоспособност. Съвременните технологии вече 

позволяват да се използват по-меки температурни въздейст-

вия, без употребата на химически субстанции, при които се гу-

бят само 20% от полифенолите в какаото и се запазва неговия 

аромат и прекрасен дълбок и пристрастяващ вкус. 

Да, но какъв шоколад консумира масовия потребител в 

България? Може ли да разчита на истински здравословен ка-

као продукт, като крайния производител няма проследяемост 

от “нивата до чинията”, разбирай плюс/минус 10° от екватора, 

където е нивата на какаото, до 42-43° северна ширина, където 

е чинията на българина в България? Отговорът е много прост. 

Купува сравнително най-евтиния шоколад от 100 г за по 60-80 

ст. максимум до 1,50 лв., защото такива са му финансовите въз-

можности и все пак вярва, че на етикета е изписано коректно 

съдържанието на вложените какао продукти. 

За аромата на какао, за полифенолите, за начините на отг-

леждане и обработката на какаото (използвани ли са химически 

средства за борба с вредителите по какаото, използвани ли са 

химически адитиви за повишаване на алкалността на какаовия 

прах и т.н.) никой даже не се и замисля да се позаинтересува. 

Купуваш шоколад, но дъвчеш нещо сладко с прилика повече 

на десертен какаов блок. 

Какво му остава на производителя? - Да произвежда изде-

лия с добри вкусови качества и с оптимално влагане на какао 

суровини, така че да се запази спецификата на шоколадовите 

продукти. 

За тази част от стратегията в развитието на фирмите произ-

веждащи шоколадови изделия в следващите броеве на списа-

нието ще припомним някои от най-често използваните техно-

логични рецептури и практики за тяхното реализиране.

инж. Цецко Григоров

(продължава в бр.6)
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Демонстрация на новата версия 

на инфрачервения анализатор 

за цяло зърно и прахообразни 

продукти

Технически семинар на    

на 12 юли 2011 г.

Представяне на пълната гама апарати 

за анализ параметрите на зърно и брашно

Alveo-consistograph

Infraneo junior

Основен апарат за измерване на реологичните параметри на брашно 

от твърда и мека пшеница



Млечната сметана 35% на ELLE & VIRE е идеална за всички сладкарски 

изделия и сладолед. Изключителният вкус, впечатляващият обем и 

голямата трайност, която дава в крайните продукти, осигуряват 

гарантиран избор за оригинални сладкарски творения с превъзходно 

качество.

Млечна 

сметана 35%
за оригинални

сладкарски

творения с 

превъзходно 

качество
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