




Училище
Lesaff re е един от световните лидери в производството на подобрители и се гордее с 

постиженията си в тази област.

Подобрителят за хляб е комбинация от съставки смесени по подходяща  формула. В зави-

симост от това, което желаем да постигнем  трябва да изберем подходящия подобрител.

В следващите няколко броя на списание „Кафе пауза...“ ще ви запознаем с техники за 

производство на замразени продукти и ще ви предложим нашите най-добри рецепти със 

специалните ни подобрители за замразени изделия.

Ние от Lesaff re сме на ваше разположение за всякаква технологична помощ, готови 

сме да ви предложим най-подходящия продукт, за да постигнете желания резултат.

РЕЦЕПТА ЗА ТРАДИЦИОННО ТЕСТО

Брашно 4 000 г 100%

Вода 2 480 г 62%

Сол 80 г 2,0%

Мая -Френската 160 г 4,0%

Подобрител – INVENTIS FROZEN 40 г 1%

общо 6 760 г  

  

Миксер спирален

Температура – башно +вода +въздух 45°C

Време за замесване 3 + 4

Температура на тестото 18/20°C 

Почивка 5 мин.

Разделяне на късове  75/150/350 г

Почивка 15 мин.

Замразяване  30 мин./-30°C

Какво трябва да знаем, 

когато правим хляб от замразено тесто

Размразяване  1 час на стайна температура

Оформяне на желаното изделие 

Втасване 120 мин., 35°С 

Печене    20 мин. на 200°C

Изпичане на място 

Предимства – по-запазен външен вид на изделията, по-си-

лен аромат и вкус

Недостатъци –  техническо оборудване, трудно приготвя-

не, по-дълго време за приготвяне.

ТЕХНИКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАМРАЗЕНИ ИЗДЕЛИЯ

1. Готови за оформяне (замразено тесто) 

2. Готови за втасване (замразени преди втасване)  

3. От фризера във фурната (замразяване и изпичане-спестя-

ваме втасването) - Иновация

4. Готови за печене (замразени след втасване) 

5. Полуизпечени и замразени 

6. Размразяване и поднасяне - иновация

1. ГОТОВИ ЗА ОФОРМЯНЕ

Това е изключително лесна техника която се прилага, когато 

имате клиенти за замразено тесто.

Вашият клиент може да направи всякакви форми с тесто, 

колкото му е необходимо, а останалото да съхрани във фризер.

Характеристики на суровините 

Брашно – стандартно

Мая – качествена пресована мая (над 30% сухо вещество)

Подобрител- INVENTIS FROZEN (не позволява на тестото да 

стане лепкаво)

Фактори за успех при използване на тази техника

• Качество на маята

• Качество на подобрителя

• Параметри на замразяване

Процес до изпичане – размразяване, разделяне на късове, 

оформяне, втасване, изпичане.

Често срещани грешки – по-малък обем на крайния продукт

Решение – коригиране на времето за замесване, намалява-

не на времето за размразяване, редуциране на дозировката и 

качеството на маята.

Предимства – по-малко място за съхранение, по-дълъг 

срок, по-голяма устойчивост на продукта, не се изисква пруфер 

и фурна, по-кратко време за приготвяне.

Недостатъци – еднакъв вкус и аромат на крайния продукт, 

по-малко разнообразие на изделията

Какво можем да приготвим с тази техника – традиционен 

хляб, селски хляб, козуначено тесто и тесто за пица.
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1612 София, ул. Ворино № 15

тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90

e-mail: astelbg@nat.bg; www.astelbg.com

За добрия хляб от голямо значение е както качественото 

смилане на зърното, така и набухвателната способност на браш-

ното, която е висока, ако се избегне затоплянето на брашното 

по време на смилането.

Тези условия се осигуряват с мелниците SAMAP - бързо и 

фино смилане на зърното, а чрез регулиране на разстоянието 

между валците – и едро смилане. Валците, изработени от ес-

тествен камък (Naxos) се охлаждат с мощната вентилация, бла-

годарение на което брашното не се затопля по време на сми-

лане, осигурява се бързото му извеждане в торби или съдове и 

процесът е напълно безпрашен. 

Мелницата F 100 е идеален апарат за лаборатории, мал-

ки предприятия и големи семейства. 

Приложение:

 - Двигателят й позволява да се получи 1 кг много фино 

брашно (*) за 5 мин. и да се мелят зърна големи колкото царе-

вичните.

(*) – по-високи стойности при пшеница с влажност 10%.

Конструкция: 

Залепена върху основа от лят алуминий. Мелничните валци 

са от естествен, изключително твърд камък (Naxos), свързани с 

цимент, стабилизиран с магнезий и самонаточващи се.

Възможност за регулиране на дебита.

Гаранция на апарата: 5 години

Захранване със зърно: по гравитачен начин и с регули-

руем дебит.

Капацитет на фунията: 800 г

Смляното брашно се събира или в торба или в съд.

Смилане: Получаването на много фино брашно, без повтор-

но смилане, е възможно благодарение на охлаждането на вал-

ците с вентилатор (2 800 об/мин).

Брашното се изхвърля с въздух, напълно безпрашно. 

Електрическа мелница за зърно F 100

от SAMAP Франция

Капацитет: от 200 г/мин до 500 г/мин.

Размери:

Н = 39 см (без фуния)

Диаметър в основата = 20 см

Диаметър на валците = 94 мм

Тегло: 15 кг

Двигател: 220V ; 550 W

Доставя се с: 2 фунии, 1 стъклен съд и торби за брашно

Пълна гама резачки за хляб
 -  ръчни и автоматични

 -  за малкия магазин 

 - супермаркета

 -  за кварталната хлебопекарна 

 - за хлебозавода

Duro
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Жътва е - започна прибирането на зърнената реколта 

– ечемика е към края си и първите количества пшеница пос-

тъпват в складовете за съхранение. Всички ангажирани по ве-

ригата зърно-брашно-хляб се вълнуват от качеството на жи-

тото. Първите рузултати са повече от добри: добив на мокър 

глутен 25-27%, отпускане на глутена - 6-7 мм, да се надяваме, 

че тази тенденция ще се запази. Свидетели сме и на спекулации 

по отношение качеството на пшеницата - още не е ожъната, 

но ни залива информации за лошо качество, което разбира се 

щяло да се отрази върху цената на хляба?

В тази връзка предлагаме на вниманието Ви  

Факторите,  които влияят върху 

качеството на зърното

Зърното е жива биологическа система, много чувствителна 

на външните условия. Има сложен химически състав и се на-

мира в състояние на постоянни изменения. В зърното протича 

непрекъснат биологически обмен на вещества (метаболизъм) 

- вътре в него, но има значение и влиянието на околната сре-

да. В обмяната  на веществата участва целия сложен химически 

състав на зърното, който в края на краищата определя негово-

то технологично предимство и хранителната му стойност. Ди-

намичната промяна в теглото и състава на зърното се проявява 

от момента на засяване на семената в полето, преминава през 

периода на разтеж и развитие на зърнените растения, зреене, 

прибиране от полето, транспортиране, съхранение и преработ-

ка.

Съществуват три фактора, от които зависи състоянието на 

зърното, неговото качество и технологични особености. Пър-

вият фактор е генетически заложен в биологическата природа 

на зърното, наследствен е и е част от матрицата на клетъчния 

строеж на зърното. Вторият фактор са външните условия, при 

които зърнените растения се развиват, а след това се съхраня-

ват и преработват: тук се отчитат производствените условия 

и оборудване, различните видове и типове зърнохранилища, 

промишлените предприятия за преработка (мелници, хлебоза-

води, макаронени фабрики и т.н.) Третият фактор представля-

ва съвкупност от въздействия, оказвани от човека върху зър-

ното по време на всички етапи  от неговия  растеж, развитие, 

съхранение, транспортиране и преработка (агротехнически, 

механически, физико-химически, биологически).

Интензивните технологии, прилагани при производството 

на зърно също оказват влияние върху за неговото развитие и 

съзряване, приближават го към постигане на краен продукт с  

високо  качество. В пшеничното зърно протичат разнообраз-

ни и сложни биохимични процеси. От момента на изкупуване 

на зърно от неговите производители, отговорността за съхра-

нението му, преработката и рационалното му използване е на 

работещите в зърнобази, мелници и фуражни заводи, хлебоза-

води и др.

Специалистите-инж.технолози, механици и икономисти с 

добри знания за процесите, които протичат в зърното и позна-

ния за биохимичните промени, които в зърното и в продуктите 

от неговата преработка, могат да осигурят необходимото про-

изводствено ниво на всички тези предприятия. Без тези позна-

ния е невъзможно да се получи висок производствен ефект при 

съхранение и преработка на зърното - предотвратяващ снижа-

ване качеството и загубите на зърно, получаване на максимал-

ни количества висококачествена готова продукция с добро ка-

чество (брашно, хляб, фуражи, ликвидиране загубите на зърно 

при съхранение).

През последните години биохимията на зърното, а също 

съхранението и преработката, му се допълниха с нови науч-

ни постижения. Получените през последните години данни за 

нуклеиновата киселина, играят такава важна роля в жизнените 

процеси , както белтъчините, а така също и разгадаването на ге-

нетическия механизъм. При все по-нарастващото приложение 

на минералното торене и обработка с пестициди, в зърното се 

натрупват токсични вещества, а също и тежки метали (кадмий,  

олово, арсен и др.). Разработват се начини за тяхното отстра-

няване при преработка на зърното. През последните години 

голямо внимание започна да се отделя на пшеничните трици, 

които доскоро се предлагаха като фуражна добавка, а вече се 

произвеждат като хранителни влакнини (фибри). Определено 

съществено влияние на процесите свързани с обмяната на ве-

щества оказват хранителните влакнини. Установено е, че най-

голям ефект се получава при включване в дневния хранителен 

прием на човек на хранителни влакнини – пшенични трици (об-

вивката на зърното).

В мелниците се произвеждат хранителни трици. Отделеният 

при преработката на пшеницата в брашно зародиш (натурален 

продукт богат на биологически пълноценни белтъчини, липи-

ди, витамини и минерални вещества) преди се даваше за фураж 

на животните. В последно време мелниците започнаха да отде-

лят пшеничен зародиш и да го предлагат като натурална хра-

нителна добавка към пшеничния хляб. Необходимо е добре да 

се познава химическия състав, също и хранителния състав на 

пшеничните трици и зародиш,  заедно с промените, които на-

стъпват при съхранение.

В биологическия процес на зърнените растения активно 

участват фенолните съединения. През последните десетилетия 

се появиха неизвестни досега данни за този клас съединения, 

съдържащи се в голямо количество (от 3-4%  до 10%) в зърното.

Съдържанието и качеството на глутен е най-информативна-

та мярка за хлебопекарното качество на зърното и съответно 

на брашното. Глутенът е познат от над 200 години, но още не са 

разгадани до край неговите уникални свойства, благодарение 

на които пшеницата се явява единствената култура, от която 

се получава хляб с присъщи само на нея качествени  показа-

тели. За получаване на качествено брашно, респективно хляб, 

съществува практика в мелничните предприятия да се пригот-

вят т.нар. зърнени смеси (слаби пшеници с не добро качество 

се смесват със силни пшеници с високо качество в определено 

съотношение).

Формирането на зърнените смеси зависи от биологически-

Зърнена  реколта  2012 година
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те и физически  показатели  на отделната партидата зърно. От 

голямо значение са белтъчините с уникалните си свойства. Те 

са определящи за получаване на зърнени смеси, от които се 

произвеждат брашна с желано технологично предназначение. 

Остава  без отговор въпроса по какъв начин протича това взаи-

модействие при смесване, какъв е неговия механизъм. За да се 

установи този механизъм, важно е да се знае химическия състав 

на зърното, да се регулират процесите на смесване с различни 

по качество партиди зърно с точно набелязани оптимални ре-

зултати.

Качеството на зърното зависи от много признаци (хими-

чески, физически и др.), които са не  по-малко от 100. Зависи-

мостта между качествените показатели на зърното от голямото 

число фактори се колебае в значителни предели. Проявата на 

закономерности от варирането на признаците за качество и 

тяхната обусловеност е задача с изключителна важност. Нейно-

то решение позволява да се намери математическа зависимост, 

която да се използва при определяне качеството на зърното. 

Едно ново направление за усъвършенстване биохимическото 

изследване на зърното се състои в това, че се базира на на-

учни достижения в други отрасли на науката (физика, оптика, 

електроника, молекулярна биология и т.н.,  налагат се методи за 

експресни определения, в това число с използване на автома-

тизирани средства, т.нар. инфрачервени анализатори за бързо 

определяне на най-важните вещества на зърното - белтъчини, 

различни въглехидрати, липиди, витамини, минерални веще-

ства  и др.

Автоматизираните системи за оценка химическия състав на 

междинните и крайните продукти могат да се включат в общата 

технологична схема и така да се създадат предпоставки  за пре-

хода към пълна автоматизация  на мелничните предприятия и 

производство на висококачествена продукция.

Превод от руски: д-р инж. Магдалина Гаджева

Казаков Е.Д., Г.П.Карпиленко. Биохимия зерна 

и хлебопродуктов, Санкт Петербург, 2005 г.

В очакване на новата реколта 
Предстартова ценова треска бе регистрирана на зърнения 

борсов пазар по време на 22-та редовна търговска сесия на Пло-

вдивска стокова борса, проведена в периода 30.05.-01.06.2012 г. 

Котировките „купува” на повечето зърнени култури заеха въз-

ходяща тенденция спрямо предходната седмица в очакване на 

новата реколта. Най-сериозно бе „наддаването” за покупка на 

слънчоглед, като ценовият ръст достигна 10,77 % (от 650 лв./т 

на 720 лв./т без ДДС). Брокерите коментират това увеличение 

в цената на търсенето с недостатъчното предлагане към насто-

ящия момент. Очакванията на купувачите на пшеница също са 

свързани с прогнозите за по-ниски добиви спрямо миналата 

година от суровината за насъщния и съответно повишиха ко-

тировките „купува” с 4,92 % (от 305 лв./т на 320 лв./т без ДДС). 

Брокерите припомнят, че подобни са били и котировките през 

същия период на миналата година (310 - 315 лв./т без ДДС), кога-

то очакванията са били за много по-добра реколта. От Браншо-

вата организация на зърнопроизводителите прогнозират ре-

колта от пшеница в диапазона 3,3-3,5 млн. тона. При вътрешно 

потребление от тази култура в количество около 2 млн. тона не 

може да се говори за зърнена криза, още повече, че прогноз-

ният преходен остатък се очертава да бъде около 600-650 хил. 

тона. Това означава, че страната продължава да бъде възможен 

износител на пшеница на около 2 млн. тона, като ценовите ус-

ловия обаче ще зависят от ситуацията на зърнения пазар в Чер-

номорския регион. Въпреки очакванията за по-ниски добиви в 

Русия, Украйна и Казахстан тези страни ще имат достатъчно се-

риозен потенциал за износ. Търговците на зърно с нетърпение 

очакват старта на фючърсния контракт за пшеница с произход 

от Черноморския регион на борсата в Чикаго от 06.06.2012 г., 

който ще бъде водещ за ценовата ориентация при износа на 

тази суровина. Към момента котировката на меката пшеница 

в Чикаго е на ценово ниво от 236 щат. дол./т (около 370 лв./т), 

но ако намалим тази цена с транспортните разходи излиза, че 

страните-износителки следва да предлагат цени „от склада на 

продавача” в диапазона 320-330 лв./т без ДДС.

Цени на брашно тип 500
През периода на наблюдение (13-20 юни 2012 г.) средните за 

страната цени на брашно тип „500” на едро и на дребно в мал-

ките търговски обекти се запазват на нивата от предходната 

седмица, а тези в големите търговски вериги бележат лек спад.

Средно за страната, цената на брашното на едро остава без 

промяна – 0,87 лв./кг. Най-ниски стойности се регистрират във 

Враца (0,66 лв./кг), а най-високи – във Варна и София (1,00 лв./кг). 

В дванадесет от областните центрове е налице седмично изме-

нение на ценовите стойности, в границите от -3,8% (Варна) до 

+3,4% (Ямбол).

През изминалата седмица средната за страната цена на дреб-

но на брашно тип „500” в големите търговски вериги (ГТВ) е 0,98 

лв./кг, с 3% по-ниска спрямо предходния седмичен период. По 

области, цените на брашното в тези обекти са в интервала от 0,89 

лв./кг (Русе и Силистра) до 1,07 лв./кг (Добрич). Движение на це-

новите стойности се регистрира в ГТВ на шест от областите, като 

във всички от тях посоката е надолу. Поевтиняването на продукта 

на седмична база е в рамките на 7% (Шумен) – 11,1% (София). 

Цените на дребно на брашното в ГТВ са средно с 0,11 лв./кг 

по-високи от тези на едро, като разликата достига до 0,33 лв./кг 

във Враца и Добрич. Изключение прави София, където цените в 

големите супермаркети са по-ниски от тези на едро с 0,08 лв./кг.

За поредна седмица средната цена на дребно за страната на 

брашното в другите търговски обекти (ДТО) остава без промя-

на – 1,07 лв./кг. По области, цените на брашното в тези обекти 

са в интервала от 1,02 лв./кг (Русе) до 1,15 лв./кг (Шумен). Из-

менение на цените спрямо предходната седмица се наблюдава 

единствено в Шумен - повишение със 7%.

Борса
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Средно за страната, цените на дребно в ДТО са по-висока 

от тези на едро с 0,20 лв./кг. Най-голям марж между цените на 

едро и тези на дребно в ДТО е регистриран отново във Враца 

(0,39 лв./кг).

През тази седмица, цените на брашното в малките търгов-

ски обекти са средно с 0,09 лв./кг по-високи от тези в големите 

супермаркети.  

Mеждународни пазари

Цените на пшеницата в Европа 

и САЩ избиха нагоре
На 20 юни цените на пшеницата на международните пазари 

избиха стремително нагоре. Ценовото рали стартира в Чикаго, 

но бързо се прехвърли на Стария континент.

Рязкото покачване на цените на пшеницата на фючърсния 

пазар беше провокирано от крайно неблагоприятна прогноза 

на водещата руска агенция SovEcon. На 20 юни авторитетни-

те руски експерти намалиха оценката за добива от пшеница в 

Руската Федерация през 2012 г. с 3 млн. тона от 53 на 50 млн.

тона, което е с 6 млн. тона по-малко в сравнение с 2011 г. Още 

по-драстично беше коригирана прогнозата за експортния по-

тенциал на Русия през маркетингова 2012/13 г. – само 14 млн. 

тона в сравнение с 21 млн. тона през 2011/12 г. Генералният 

директор на SovEcon Андрей Сизов коментира, че е твърде 

вероятно прогнозата за руската житна реколта да бъде още 

повече намалена, предвид летните температурни рекорди в 

Южна Русия. Друга основна причина за очертаващия се спад 

в износа са стопените от рекордния миналогодишен експорт 

запаси. Съгласно данните на руската статистическа служба, 

към 1 юни 2012 г. наличностите от пшеница в складовете на 

производителите средно за РФ бяха с 26 на сто по-малки в 

сравнение с 1.06.11 г. Най-трагично е положението в южните 

региони, основни доставчици на зърно за световния пазар. В 

Ставрополски край, например, запасите са с 54,7% по-малки, а 

в Краснодарския край спадът е с 71 на сто.

Сушата в Средния Запад на САЩ и информациите, че качест-

вото на френската пшеница може да бъде влошено от обилните 

дъждове също в значителна степен допринесоха за възходящо-

то развитие на фючърсните и експортните котировки на хлеб-

ното зърно и в Европа и в САЩ. В рамките на изминалите дни 

(15-21 юни) експортните цени на американската пшеница се 

покачиха с 20-23 долара – до $261/т FOB САЩ за мека червена 

зимна пшеница и $300/т FOB за твърда червена зимна пшеница.

През същия период мелничарската пшеница поскъпна на 

борсата в Париж с 8-8,50 евро, като на 21 юни ноемврийският 

фючърс затвори на равнище EUR214,25/т. С 8 евро се покачи 

и цената на френското мелничарско зърно (11-12,5% протеин, 

220 Хагберг) – $218/т FOB Руан. 

Котировките на основните зърнени култури на борсата в 

Будапеща на 21.06.12 г. бяха както следва: хлебна пшеница м. 

VIII - $238/т ($232/т –14.06.12 г.); фуражна пшеница м.VІІІ - $222/т 

($214/т); царевица м. VІІ - $230/т ($221/т) и фуражен ечемик - м. 

VIII - $227/т ($213/т).

fermer.bg

Спиране на ръста в добивите от пшеница 

показва проучване на Харвард
Учени от Харвардския университет в САЩ сочат, че доби-

вите на пшеница са в стагнация. Много организации, включи-

телно Организацията  по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) 

заявяват, че огромното търсене на храна трябва да се покрива 

с по-малка реколта в редица региони на света, за да се постигне 

устойчиво развитие и ликвидиране на глада.

Учените от Харвардския университет Марена Лин и Питер 

Хайсберс провеждат своите изследвания в отговор на призиви-

те от организациите за развитие на селското стопанство, които 

заявяват, че увеличението на производството на храни ще се 

извършва върху съществуващата земеделска земя, т.е. реколта-

та трябва да се увеличи, ако трябва да нахрани прогнозираното 

население от 9 милиарда души до средата на века. Факторите, 

които са помогнали производството на храни да се увеличи са 

следствие на „Зелена революция“ от средата на миналия век и 

включват „подобрени сортове и управленски практики“, както и 

използване на химически торове, напояване и пестициди“. Въ-

преки че добива на пшеница се е увеличил спрямо онова вре-

ме, учените твърдят, че статистическите изследвания показват, 

че добивите не са се увеличили в много части по света. Те са 

получили данните от 47 различни региони и са установили, че 

добивите са достигнали върха при половината от тях. По-голя-

мата част от застоя е в развитите страни, включително Велико-

британия, Франция и Германия. Изучени са редица възможни 

причини, включително „политиката на правителствата за задър-

жане на добивите за други цели“, „последствията от изменение 

на климата и добивите, които са близо до капацитети, могат да 

имат голямо значение“.

Въпреки, че постигането на максимални добиви и нама-

ляването на химическите торове може да обясни ситуацията 

в Европа, в Индия и Бангладеш се увеличава количеството на 

използваните торове. Това откритие е довело учените до пред-

положението, че застоят „може да се свърже с изменението на 

климата, което може да доведе до по-ниски добиви“.

Според учените, стагнация на добивите е установена в 27 

от 47 страни в света, на които се падат 75% от световното про-

изводство на пшеница. Изследователите твърдят, че все още 

съществуват възможности за увеличение на добивите чрез 

използване на технологичните нововъведения и промени на 

политиката в регионите, където добивите не достигат своя мак-

симален потенциал.

аgronet.bg
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КЗК(Продължение на темата от бр.4)

Икономическото министерство най-накрая публикува дъл-

го  очакваният проект за изменение на Закона за защита на 

конкуренцията (ЗЗК). Предложените нови текстове в ЗЗК на 

практика са реакция на правителството по отношение на „дра-

мата” между доставчиците и търговските вериги. За никого не 

е тайна, че правителството се чувства призвано да реши и този 

„проблем”, а конкурентното законодателство е най-прекият път 

за държавна (политическа) намеса в тези пазарни взаимоотно-

шения.

Фокусът на законопроекта към търговските вериги е виден 

и от изготвената предварителна оценка на въздействието, която 

е изцяло насочена към търговията на дребно, съответно взаи-

моотношенията между търговски вериги и доставчици. Въпре-

ки това, всички предложени текстове са общо разписани, тоест 

обхващат всички икономически субекти в страната и всяка една 

сделка. На практика, изхождайки от „драмата” с веригите, пра-

вителството предлага нов инструмент, който е всеобхватен и ще 

да застигне всеки.

Ключовото нововъведение, разбира се, е появата на т. 

нар. злоупотреба с значителна пазарна сила. Сега действа-

щото законодателство разглежда два случая на злоупотреба – с 

монополно и господстващо положение, като и двете са сравни-

телно добре дефинирани и до голяма степен обективни. Мо-

нополно е положението на предприятие, което по закон има 

изключително право да извършва определен вид стопанска 

дейност, докато господстващо е положението на предприятие, 

което на практика (поради пазарен дял, ресурси и достъп до па-

зара, технологично равнище и т.н.) е независимо от своите кон-

куренти, доставчици или купувачи. Значителната пазарна сила 

от своя страна съвсем не е малко допълнение към съществува-

щите текстове, а направо придава нов смисъл на конкурентното 

право в страната.

Според предложените текстове, значителна пазарна сила 

притежава предприятие, което не е с господстващо положение, 

но по някакъв начин (отново поради пазарен дял, ресурси и 

достъп до пазара, технологично равнище и т.н.) успява едно-

странно да наложи на зависими от него доставчици и/или ку-

пувачи несправедливи търговски условия. Тук изникват много 

въпроси, отговорите на които ще зависят изцяло от волята на 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Какво значи да се наложат едностранно условия? – нищо 

не налага съществуването на договор, тоест, за да са в сила как-

вито и да е било условия и двете страни трябва да са съгласни 

и да подпишат. Всеки е в позиция да поставя каквито си иска 

условия, в т.ч. ултимативни и не е длъжен да преговаря. Нима 

като влезнете в ресторант или магазин не се сблъсквате с едно-

странно наложени условия – в огромната част от случаите има 

сложени цени и това е, всеки решава дали да има сделка или не. 

Ако тръгнем по логиката на едностранно наложените условия, 

то всички сделки могат да бъдат поставени под въпрос – една-

та страна винаги може да недоволства и да търси обществена/

политическа защита от поставянето на „насилствени” условия. 

Факт е обаче, че ако има реална сделка и двете страни виждат 

начин да спечелят от нея.

Какво значи зависими доставчици и/или купувачи? – 

този въпрос е логически обвързан с предходния. Идеята оче-

видно е, че едностранното налагане на условия е възможно, 

тъй като съответният доставчик и/или купувач е зависим, т.е. не 

може да избегне търговеца. Понятието зависим обаче е повече 

от спорно – насилствено зависим или обстоятелствено зави-

сим? Ако си длъжен (по закон) да продаваш стоката си в дадена 

търговска верига, то да, ти си зависим. Но ако просто искаш да 

продаваш стоката си в тази верига, тъй като тя ти осигурява по-

голям пазар и съответно печалба, то това е съвсем различно. 

Забележете, че тук не говорим за верига монополист или с гос-

подстващо положение – такава просто няма. Производителят 

или доставчикът е дотолкова зависим от веригите, доколкото 

иска да се възползва от техния пазар (клиенти), за да продава 

стоката си и да трупа самият той печалба.

Какво значи несправедливи търговски условия? – това 

може би е ключовия въпрос. Дори и да приемем, че дадени 

условия са поставени насилствено (едностранно) на зависими 

доставчици (и/или купувачи), то кой определя дали тези ус-

ловия са справедливи? Новите текстове по никакъв начин не 

променят наличието на „едностранни условия” или „зависими 

доставчици”, те просто дават възможност за административни 

(политически) разсъждения за това дали тези условия са спра-

ведливи. Всеки, които тръгне да разсъждава административно 

върху справедливостта на търговските практики е обречен на 

неуспех, а най-вероятно и на злоупотреба. Справедливо ли е с 

кафето да получиш безплатна поничка? Хайде администрация-

та да отговори обосновано на този въпрос и да дефинира тър-

говската справедливост в ясни рамки. Това му е хубавото на па-

зарната икономика – няма нужда чиновниците да се заемат със 

сложни философски задачи (като що е то справедливост?), тъй 

като хората взимат тези решения ежедневно. Като не е справед-

ливо, няма сделка и това е.

Предполагам, че моите разсъждения по тези три въпроса 

ще предизвикат сериозно недоволство у някои хора и доста 

различни гледни точки. По-важното обаче е, че новите текстове 

в ЗЗК ще дадат пълната власт на КЗК да разсъждава по тези въ-

проси, така както намери за добре. В закона няма нищо по тема-

та, КЗК ще има пълната свобода да казва що е то справедливост, 

що е то зависимост и т.н.

Още по-странно е, че КЗК ще може да наложи временна мяр-

ка за спиране на евентуални нарушения по своя инициатива или 

по искане на страните. С други думи, КЗК ще може да прекрати 

дадена търговска практика за определен срок, без дори да се 

произнася дали има значителна пазарна сила и съответно недо-

бросъвестни търговски практики. Подобни правомощия общо 

взето са мечтата на всяка административна структура – самата 

тя да придобие „значителна пазарна сила”, тоест едностранно 

да се намеси в делата на зависими от нея икономически субекти 

и да попречи на конкуренцията.

Петър Ганев

Институт за пазарна икономика

Значителната пазарна сила на
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От гледна точка на сферата на обществения живот, съвре-

менната реклама се дели на три големи групи – стопанска, со-

циална и политическа.

Стопанска реклама е неличното представяне на продукти, 

услуги, марки, производители и търговци с бизнес цел. Част 

от стопанската реклама е потребителската реклама (consumer 

advertising), която е насочена към крайните потребители. Тя се 

осъществява чрез каналите за масова комуникация и с реклама 

на мястото на продажбата.

Според това кой рекламира, съществува разграничаване 

между самостоятелно провеждане и т.нар. обща реклама.

Индивидуалната (самостоятелната) реклама се заплаща от 

един рекламодател и е свързана само с неговата продукция 

(марка).

Общата реклама се дели на два вида: колективна (collective 

advertising) и групова (cooperative advertising).

Колективната реклама се осъществява от няколко рекламо-

датели едновременно в полза на стоки или услуги за масово 

потребление. Тя може да бъде мащабна (национална или меж-

дународна) или регионална. Участниците могат да бъдат отдел-

ни държавни или международни организации, както и отделни 

фирми в отделни страни. Тази реклама набляга върху продукта, 

а не върху отделната марка.

Груповата реклама е обща реклама, правена съвместно от 

рекламодатели, предлагащи различни стоки, намиращи се в ед-

накъв стадий на производствения процес. Обикновено се при-

лага при стоки и услуги, които не са конкурентни, а взаимно се 

допълват. 

Според рекламодателя рекламата може да бъде: реклама от 

името на производителя и реклама от името на търговците. 

При рекламата от името на производителя той има най-го-

лям интерес да прави реклама на своите стоки. Според кон-

кретния случай производителите насочват своята реклама към 

индивидуалния потребител, към търговската сфера, към спе-

циалистите или груповите потребители.

Реклама от името на търговците. Независимо от рекламата, 

която е направил производителят на своите стоки, търговецът 

също им прави реклама, насочена най-вече към конкретния 

клиент.

Според целевата аудитория рекламата се подразделя на по-

требителска и бизнес-реклама.

Потребителската реклама се адресира до индивидуалния 

потребител, който ще купи продукта, или към дистрибуторите 

на продукти и услуги.

Бизнес-рекламата е предназначена за т.нар. групов потре-

бител (фирми, индустриални предприятия, селскостопански 

организации). Тя рекламира суровини, машини, съоръжения 

за производството. Бизнес-рекламата обикновено се появява 

в специализирани бизнес-издания или професионални преда-

вания.

От гледна точка на сезонния фактор рекламата е извънсе-

зонна (unseasonal advertising) и сезонна (seasonal advertising). 

Извънсезонната реклама се провежда извън активния (т.е. през 

мъртвия) сезон с цел увеличаване продажбите, консумацията 

на стоки и услуги и удължаване активния период. Сезонната 

реклама се съобразява с характерните за активния сезон про-

дажби.

Според степента на интензивност, с която се провежда чес-

тотата на препредаване на посланието, рекламата може да бъде 

еднократна, серийна, кампанийна и перманентна (постоянна). 

По начина на нейното осъществяване в практиката се раз-

граничават планова и извънпланова (извънредна, ад хок) ре-

клама. Тя се налага от възникването на извънредни събития, 

форсмажорни обстоятелства или от някакъв изключителен по-

вод.

По нейната истинност рекламата бива достоверна, лъжлива 

и подвеждаща. 

В практиката особено значение има коригиращата реклама 

(corrective advertising, counter advertising), която фирмата про-

вежда, за да промени мненията и отношенията, които сама е 

създала у потребителите. Друг вид коригираща реклама е т.нар. 

контрареклама, чрез която рекламодателят опровергава или 

коригира реклама на конкуренцията си.  

Марина Петрова

Видове реклама
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Сандвич-рекордьор с обиколка 36 метра сътвориха 

специа лно за Деня на детето 1 юни шеф Пеньо Иванов, органи-

затор на националния кулинарен фестивал „Пъстра трапеза“ и 

над 150 малчугани. Вкусното събитие, на което специален гост 

бе водещият на „Бързо, лесно, вкусно“  Ути Бъчваров, бе орга-

низирано от Асоциацията за развитие на изкуствата и занаяти-

те-7 в пространството пред Националния дворец на децата в 

София, за да се популяризира здравословното хранене сред 

подрастващите.

Хлапетата започнаха да се събират повече от час преди съ-

битието в очакване на вкусния рекорд, на който демонстрираха 

фантазията си в приготвянето на една от любимите си храни.

Под вещото ръководство на шеф Иванов и Ути, който впе-

чатли всички с огромната си шапка, малчуганите използваха из-

цяло натурални продукти като зелена салата, кашкавал, сирене 

и масло, и се справиха с направата на мегасандвича за по-малко 

от 30 минути. Не по-малко ентусиазирани бяха и техните роди-

тели, които се надпреварваха да снимат сръчността на малките 

и ги окуражаваха през цялото време.

Събитието бе открито от директора на Двореца на децата 

Татяна Досева и заместник-министъра на образованието Миле-

на Дамянова.

Освен вкусния кулинарен рекорд, от Двореца на децата 

бяха приготвили куп изненади за гостите на празника, като шоу 

с животни, танцови забавления и най-различни състезания.

Млечните продукти за сандвича гигант бяха любезно пре-

доставени от „Родопея“, а хлябът от „Елиаз“ - партньори на 

фестивала „Пъстра трапеза“, а кулинарната фиеста приключи с 

дружно изяждане на огромния сандвич-рекордьор.

36 метров сандвич направиха деца и шеф Иванов 

за празника 1 юни
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''Денят на детето'' тази година се превърна в истинско при-

ключение за всички деца и техните родители, които присъства-

ха на събитието организирано от Ути Бъчваров и Lesaff re Бълга-

рия. Пред градинката на Народния Театър ''Иван Вазов'' в София 

Ути Бъчваров отново очарова своите почитатели с кулинарните 

си и артистични умения, а Lesaff re България - със своята прясна 

мая за хляб "Виво". ''Работилницата на Ути'', както се наричаше 

събитието събра десетки деца и сформира екипи, които при-

готвиха различни вкусотии с прясна мая за хляб „Виво“ на лиде-

рите в бранша - Lesaff re България. Децата направиха хлебчета, 

кифлички с пълнеж, а благодарение на микса за кекс '''СафКейк'' 

приготвиха с лекота и мъфини. 

Прясната мая за хляб Виво (42 г) можете да намерите във 

всяка една хранителна верига или в най-близкия квартален 

магазин. Тя е произведена в Унгария по френските стандарти 

на Lesaff re. Маята е напълно естествен продукт, изключително 

богат на витамини. Скоро предстои и откриване на специали-

зиран сайт www.vivomaya.bg, където любителите на домашно 

изпечения хляб могат да намерят различни рецепти за произ-

водството на здравословен хляб в домашни условия. Любители-

те- кулинари могат да се запознаят с различни рецепти от целия 

свят (от бриош, чабата и претцел до бърз традиционен хляб), а 

за онези които са с по-изтънчен вкус - хляб с мед, бадемов хляб, 

хляб с кисело мляко, хляб със сусам, картофен хляб и други.

Малчугани направиха най-вкусните кифлички
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Вкусове и багри на черешовата 

„Пъстра трапеза“ в Кюстендил

Хиляди гости от Кюстендил и околностите се събраха на 23 

юни, за да посрещнат уникалната „Пъстра трапеза” в града. В дни-

те, когато Кюстендил отбелязва прочутия Празник на черешата, 

пътуващият кулинарен фестивал, организиран от шеф Пеньо 

Иванов, Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите-7 и 

фирма „Ивитал консулт”, показаха за пореден път красотата на 

българските кулинарни традиции и въображението в приготвя-

нето на ястия, които са истинска наслада за сетивата и вкуса.

Празникът бе открит още в петък, 22 юни, от вицепрезиден-

та на България г-жа Маргарита Попова и посланиците на Япо-

ния – Макото Ото и на Израел – Шаул Камиса-Раз.

С много желание бяха подредени щандовете, изпъстрени с 

истински произведения на кулинарното изкуство, в които умело 

бяха преплетени рецепти за ястия, които те са научили от свои-

те баби, и символът на града – черешите. Шеф Пеньо Иванов и 

професионалното жури се затрудниха истински в оценката и из-

бора най-атрактивните и оригинални гозби, които да удостоят с 

награди, защото всички участници се бяха постарали. Изобилие 

от погачи, тутманици и типичните за района зелници…

Истинска надпревара се развихри и в професионалната кух-

ня, където ученици от местната професионална гимназия по ту-

ризъм мериха сили в приготвянето на ястия под зоркия поглед 

на шеф Иванов. След няколко часа усилена работа над печка-

та, победители станаха десетокласниците Мариан и Любомира 

с учител Йорданка Ангелова от ПГ „Никола Йонков Вапцаров”. 

Втори останаха Кристиан и Ива с учител Пенка Георгиева, въз-

питаници на същото училище.

Списание „Кафе пауза...“ е медиен партньор на кулинарния 

фестивал „Пъстра трапеза“.
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Продукти: 0,8 кг праскови (около 4 

броя, може и от компот), 20 малини, 2 

банана, 500 г брашно тип 500, 2 пакета 

обикновени биксвити (200 г), 65 г масло, 

60 г кафява захар, 70 г захар, 1 ванилия, 3 

яйца, 150 мл прясно мляко, 1 бакпулвер.

Начин на приготвяне: Загрейте фур-

ната на 170°С.  Подгответе кръгла форма, 

покрита с хартия за печене. Разтопете 

маслото и сипете във формата за кекс. 

Поръсете с кафява захар, подредете 

плодовете (първо прасковите, след това 

нарязание банани и накрая малините), 

поръсете с натрошени бисквити. В купа 

разбийте добре яйцата със захарта, до-

бавете ванилията,  млякото и брашното с 

бакпулвера. Изсипете сместа върху  пло-

довете. Печете за около 55 минути. Обър-

нете и сервирайте топло.

Това е мотото на шеф Пеньо Иванов, който ще представи част от свои рецеп-

ти на страниците на списанието. Завършва Техникум по обществено хранене – 

София, след това следва финанси и се дипломира като Магистър по икономика и 

мениджмънт на туризма. Член на „Евро-Ток“ България и съучредител и заместник- 

председател на А.Р.И.З. – 7 (Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите). 

Основател и организатор на Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза 

на гости на моя град“. 

За готвенето с любов!

Продукти: 250 г Маскарпоне, 250 мл 

сметана, 2 ванилии, 400 г бишкоти, 300 г 

захар, 200 г пудра захар, 350 г боровинки, 2 

бр. карамфил, 5 яйца, 30 г мента, 50 г бял 

ром. 

Начин на приготвяне: Отделете  бел-

тъците от жълтъците, оставете един бел-

тък за разбиване. Смесете 5 жълтъка 

със 150 г пудра захар, разбивайте дока-

то яйцата побелеят. Избийте и сметаната 

в купа. От останалата захар, карамфила 

и ванилията направете сироп около 600 

мл. Слад като изстине сиропа, прибавете 

рома. Прибавете към яйчената смес раз-

битата сметана и маскарпоне, добавете 

и 100 г боровинки. Разбийте един белтък 

на сняг и го прибавете на няколко части в 

крема и разбъркайте внимателно. 

В подходящ съд за десерта сложете 

малко крем на дъното, (желателно е на 

дъното на формата да се сложи хартия 

за печене), натопете бишкотите в сиропа 

и подредете на дъното, сложете полови-

ната от крема. Разпределете останалите 

боровинки. След това сложете още един 
ред бишкоти и сипете останалия крем. Охладете за няколко часа и сервирайте. Укра-

сете с мента. Използвайте и пудра захар, може и течен шоколад.

Тарта с праскови, банани и малини

Тирамису с боровинки
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Белтъчният сняг е една от най-използваните и семпли бази 

в сладкарството, която се приготвя от белъци и захар в съотно-

шение 1:2. Използва се за основа на сладкиши, кремове, дребни 

сладки и др. Способността на белтъците да образуват твърда 

пяна се дължи на характеристиките на техните протеини. Те са 

съставени от една хидрофилна част, която е с хидратираща спо-

собност и една хидрофобна част, която е с аерираща способ-

ност. По време на механичното разбиване белтъчната структура 

се разкъсва, някои от протеиновите топченца се развиват и се 

събират около въздуха, който обвиват. В процеса на разбиване, 

все повече въздух остава хванат в “капан”, като в същото време 

се увеличава количеството на развитите протеинови топченца. 

Добавянето на захар в белтъците позволява образуването на 

по-плътна и стабилна пяна.

Важно е да се знае, че, за да се получи качествен белтъчен 

сняг по този метод, трябва да се използват много пресни бел-

тъци, със стайна температура и без никакви следи от жълтък! 

Съдовете и инструментите, използвани при приготвянето на 

белтъчния сняг трябва да са чисти и без следи от мазнини.

Белтъчният сняг може да се получи чрез 4 различни техники 

– класическа, френска, италианска и швейцарска. 

Класически белтъчен сняг

Получава се от белтъци и пудра захар, в съотношение 1:2, 

които се разбиват на ръка до получаване на стабилен белтъчен 

сняг. 

Френски белтъчен сняг

Получава се като се разбият с 1/3 от захарта в планетарен 

миксер на средна скорост. Когато сместа увеличи обема си два 

пъти, се добавя още 1/3 от захарта и се разбива отново. След 

това се добавя и последната 1/3 от захарта, като сместа се раз-

бива вече на ръка с шпатула.

 Този метод позволява де се получи по-стабилна пяна, която 

при изпичане ще достигне по-голям обем, отколкото при дру-

гите методи.

Италиански белтъчен сняг

За разлика от другите техники на разбиване, този е разли-

чен с това, че не е предназначен за печене. Използва се като 

база за много студени десерти – кремове, семифредо, мусове, 

декорации.

И тук, както при класическия белтъчен сняг, съотношение-

то между белтъците и захарта е 1:2. Разликата идва от начина 

на приготвяне. Захарта се разстопява с малко вода на 121°С и 

след това, още топла се изсипва на тънка струя при белтъците 

в миксера.

В планетарен миксер на средна скорост се разбиват белтъ-

ците с 1/5 от захарта. През това време останалата захар се сва-

рява с малко вода до 121°С. Увеличава се скоростта на миксера 

и на струйка се добавя бързо половината от захарния сироп. 

След няколко секунди се намалява скоростта и се добавя и ос-

таналия захарен  сироп, след което скоростта се увеличава мак-

симално за няколко минути, като по този начин навлиза повече 

въздух в белтъка.

Трябва да се отбележи, че добавянето на горещия захарен 

сироп може да повиши евентуалната коагулация на протеините 

в белтъка и може да доведе до усещането на миризма на сваре-

ни яйца.

Разбитият белтъчен сняг се поставя в стерилен съд, като се 

внимава да не спадне обема, покрива се с фолио и се оставя в 

хладилника да изстине.

Швейцарска меринга

За да се приготви този вид белтъчен сняг, се смесват белтъ-

ците със същото количество захар в медна купа, след което при 

непрекъснато бъркане се затопля внимателно до 60°С. След 

това се прехвърля в планетарен миксер и се разбива на средна 

скорост. Този метод позволява да се затоплят белтъците без да 

се стигне до коагулация на протеините, да се разтопи по-лесно 

захарта. Полученият белтъчен сняг е по-твърд и устойчив. На-

края се добавя и останалата захар в съотношение 1:2 (докато 

в началото количеството на захарта и белтъците е еднакво) и 

се разбива на ръка. Може да се добави кристална захар, а така 

също и пудра, която прави белтъчния сняг по-лъскав и фин. 

Белтъчен сняг (меринга)

Малко любопитни факти 

Най-разпостранената история, че белтъчният сняг „меренге“ е изобретен в швейцарския град Meiringen от италианския 

готвач на име Gasparini, се оспорва. Името „меренге“ за първи път се появява в готварска книга на François Massialot's през 

1692 г., която е преведена на английски през 1706 г. В два по-стари английски ръкописа се срещат описания на на рецепти, в 

които може да се  разпознае днешната целувка, макар и наречена "white biskit bread" в книгата с рецепти, започната през 

1604 г. от лейди Elinor Fettiplace. 

Целувченото тесто е в основата на много десерти като angel food cake (ангелски кекс), baked Alaska (печената Аляска), Key 

lime pie (лимонов пай). Безспорно царицата на тези десерти е тортата „Павлова“, за родина на която спорят Австралия и Нова 

Зеландия. Според австралийската версия няколко години след смъртта на известната руска балерина Анна Павлова (1881-

1931), управителката на хотела в Западна Австралия, който изпълнителката посетила по време на турнето си през 1929 г., 

помолила главния готвач да измисли лек десерт за следобедния чай. След няколко седмици на всякакви опити, които били 

дегустирани от персонала, готвачът приготвил белтъчна торта, покрита със сметана и пресни плодове. Десертът тутакси 

бил одобрен от всички, а едно момче от персонала възкликнало „Оооо, въздушен е като Павлова!“. Така сладкишът получил 

своето име.

В Нова Зеландия държат на друга история – че при посещението си в страната през 1926 година Ана Павлова отседнала в 

един хотел в Уелингтън. Управителят на хотела й поднесъл десерта, които бил вдъхновен от костюма на балерината.

Друг любопитен факт е, че футболният отбор „Реал Мадрид“ е наричан „el equipo merengue“, т. е. „отборът на целувките“ 

заради белите им спортни екипи. 
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Продукти за белтъчен блат 30х40см: 270 г белтъци, 540 г 

захар.

За пълнеж: 500 г сметана, 300 г пудра захар, ванилия.

За декорация: нарязани плодове – ананас, киви, ягоди, пор-

токали

Начин на приготвяне:

Пригответе бетъчното тесто, разнесете го върху тавата на 

дебел пласт, като не се стараете да е много равно и гладко. Из-

печете белтъчното тесто на 1100С за около 90 минути.

Избийте сметаната с пудрата захар и ванилията. Намажете 

върху изпечения белтъчен блат.

Аранжирайте нарязаните плодове с любов и артистичност и 

се насладете на прекрасият десерт.

Продукти за 30 броя: 

За мерингата: 100 г финна кристална захар, 100 г пудра за-

хар, 4 белтъка, зелена хранителна боя. 

За пълнежа: 200 г натурален шоколад с вкус на мента.

Начин на приготвяне: Затоплете фурната на 90°С. Смесете 

в купа двата вида захар. В планетарен миксер, който е много 

добре почистен, разбийте белтъците, докато удвоят обема си. 

Добавете захарта, докато миксера е включен и продължете да 

разбивате, докато се получи лъскав и стабилен белтъчен сняг. 

Вземете пош и сложете гладък накрайник №10. С четка на-

правете няколко линии със зелената боя от вътрешната страна 

на поша, според ефекта, кото искате да постигнете. Напълнете 

поша с белтъчния сняг и шприцвайте целувки върху тава, по-

крита с хартия за печене. За да получите целувки с еднакви 

размери е добре да очертаете кръгове с 3-4 см диаметър, върху 

които след това да шприцвате белтъка. Остовете да почива за 

няколко минути, след това сложете да се изсушават във фурна 

с вентилация на 90°С за 1 час и 30 мин. (контролирайте дали са 

изсъхнали добре, ако не са, можете да увеличите времето). След 

това оставете готовите целувки да изстинат върху скара.  

Докато целувките са във фурната, пригответе шоколада. В 

купа разтопете шоколада, докато се получи гладък и кадифен 

крем. С помощта на лъжичка поставете от шоколада върху една-

та целувка и слепете с другата. 

Целувки с мента и шоколад

Торта „Павлова“
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Лимонов пай

Меринга с ягоди и шоколад

Продукти за 6 порции: 500 г пас-

та фрола (маслено тесто), 50 г масло, 

2 лимона, 2 яйца, 3 белтъка, 270 г захар, 

2 с.л. сладкарски крем, 3 капки лимонова 

есенция, 3 капки есенция ванилия, масло и 

брашно за формата, сол.

Начин на приготвяне: Затоплете 

фурната до 180°С. Намаслете и набраш-

нете формата за пай с даметър 22-24 см. 

Облепете дъното и стените с паста фрола 

и надупчете с вилица. Покрийте с хартия 

за печене и запълнете добре с оризови 

или бобени зърна (за тежест) и печете 25-

30 минути при 180°С.

Измийте и подсушете лимоните, на-

стържете кората и изтискайте сока. Раз-

топете маслото на водна баня, добавете 

сока и корите от лимона, 100 г захар и 2 

цели яйца. Сложете на огъня и бъркайте, 

докато кремът не се сгъсти, филтрирайте 

и оставете да изстине, като го разбърква-

те. Добавете и сладкарския крем и изси-

пете върху базата от паста фрола.

Разбийте белтъците на твърд сняг с 

щипка сол, 150 г захар, ваниловата и ли-

моновата есенция. Внимателно пренесе-

те белтъчния сняг върху крема като го 

издърпвате нагоре, както е показано на 

снимката. Запечете на фурна при 200°С, за 

да може белтъчния сняг да стане златист. 

Оставете да изстине и го съхранявайте на 

студено до момента на сервирането. 

Продукти за 8 порции: 4 белтъка, 

250 г захар, 1 с.л. пудра захар, 300 мл сме-

тана, 500 г ягоди, 40 г натурален шоко-

лад, перли за декорация.

Начин на приготвяне: В купа раз-

бийте белтъците заедно с половината от 

захарта, като увеличавате постепенно 

скоростта на миксера, докато се получи 

твърд сняг, добавете и останалата захар 

като разбърквате внимателно отдолу на-

горе, за да не спаднат белтъците. Върху 

тава покрита с хартия за печене очертай-

те кръгове с диаметър 20 см и ги напълне-

те с белтъчния сняг като използвате пош 

и въртите на спирала. Печете в затоплена 

фурна при 100°С около час и половина, 

до готовност. Оставете да изстинат.

През това време почистете ягодите 

и ги нарежете на половинки. Разтопете 

шоколада на водна баня или в микровъл-

нова печка. Разбийте сметаната с пудра-

та захар и разстелете половината върху 

единия белтъчен блат, сложете ягоди, 

отгоре втория белтъчен блат, сметана и 

ягоди. Декорирайте с разтопения шоко-

лад и перлите.
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Продукти за белтъчния сняг: 250 г захар, 

300 г пудра захар, 2 с.л. царевично нишесте, 8 го-

леми белтъка, сол.

Продукти за пълнежа: 2 с.л. царевично ни-

шесте, 100 мл червено сухо вино, 150 г захар, 450 г 

малини (намачкани с вилица), 100 г цели малини 

за декорация, 3 с.л. малинов ликьор, 400 мл сме-

тана, 130 г разтопен шоколад.

Начин на приготвяне: За да приготвите 

белтъчния сняг, затоплете фурната на 130°С. 

Покрийте тава с хартия за печете и очертайте 

16 кръга с диаметър 8 см. Смесете кристалната, 

пудрата захар и царевичното нишесте. С миксер 

на средна скорост разбийте белтъците на сняг 

с половината от захарта и щипка сол, след това 

добавете и останалата захар и разбийте. След 

това с пош нанесете белтъчния сняг върху пред-

варително очертаните кръгове на спирала. Пе-

чете за 1 час и половина. Оставете да изстинат 

добре. През това време пригответе пълнежа. 

Затоплете нишестето с малко вино, като раз-

бърквате добре. Добавете и останалото вино, 

100 г захар и оставете да заври, като бъркате не-

прекъснато. Намалете огъня и добавете 2/3 от 

намачканите малини, добавете и ликьора и ос-

тавете да ври 5 минути, като бъркате. Оставете 

да изстине. Разбийте сметната с останалата за-

хар и добавете и останалите намачкани малини. 

Обединете двата крема. Всяка целувка декори-

райте с разтопен шоколад. Сложете от пълнежа 

и отгоре поставете втора целувка. Декорирайте 

с цели малини.

Целувки с малини

Целувки с шоколад

Продукти за белтъчния сняг:  4 големи 

белтъка, 250 г захар, 1 ч.л. бял оцет, есенция ва-

нилия, 1 с.л. царевично нишесте, 2 с.л. какао на 

прах.

Продукти за пълнежа: 400 мл сметана, 2 

пръчки шоколадов карамел му, нарязан на едри 

парченца.

Начин на приготвяне: Затоплете фурната 

на 180°С. В тава поставете хартия за печене и 

очертайте 6 кръга с диаметър 10 см. С миксер 

разбийте белтъците на пяна на висока скорост, 

добавете и захарта и разбийте на сняг. Смесе-

те оцета, ванилията, царевичното нишесте и 

какао то и добавете тази смес към белтъците, 

отново разбийте, докато се получи гладък и 

лъскав сняг. Оформете върху предварително 

очертаните кръгове белтъчния сняг във вид на 

спирала. Намалете температурата на фурната на 

130°С и печете около 25 минути, след което ос-

тавете да изстинат за 1 час. Разбийте сметаната 

и декорирайте всяка целувка със сметана и нат-

рошения карамел му.
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В предния брой ви представихме успехите на майсторите-

сладкари и на учениците в Националната кулинарна купа на 

България за 2012, а в този, макар и с малко закъснение, Реги-

онално състезание за най-добър готвач, сервитьор, хлебар, 

сладкар и барман, което се състоя през март в Поморие. В него 

взеха участие училища от районите Южен централен и Югоиз-

точен планови райони, в които влизат над 16 професионални 

училища от Велинграддо Поморие. Състезанието се провежда 

от МОНМ в партньорство на Българска Асоциация на Профе-

сионалните Готвачи, Българска Асоциация на Професионалните 

Сомелиери и Българска Асоциация на Барманите. Председате-

ли на журито в различните категории бяха: Павел Чаталбашев 

за барманите, шеф Диян Димитров за готвачите, Михаил Мар-

ковски за сервитьор-сомелиер и шеф Пеньо Иванов в журито за 

хлебари и сладкари.

Празникът бе открит от директора на професионалната гим-

назия домакин г-н Гильов. Всеобщо бе мнението, че благодаре-

ние на прекрасната организация, всички се чувстват прекрасно 

на празника. Приветствие поднесе кмета на град Поморие г-н 

Иван Алексиев, който изрази общата възхита от великолепната 

организация от страна на гимназията по туризъм в града, както 

на директора, така и на неговият екип за създадения ред и уют.

Благодарности трябва да се отправят и към домакините на 

празника в лицето на гранд хотел „Поморие“, които за пореден 

път предоставиха базата си от ресторанти за целите на състеза-

нието. Екипът на хотела и главният готвач Димитър Генчев до-

казаха за пореден професионализма си, като накараха всички 

гости да се чувстват като у дома си.

„Мога да споделя, че журито което ръководех се срещна със 

сериозни състезатели. В групата на хлебар-сладкарите имаше 

5 училища и техни представители, но те по никакъв начин не 

отстъпваха един на друг. След състезателния ден имах въз-

можността да видя работите и на състезателите при гот-

вачите. Може спокойно да се каже, че има подем и тук, както 

в други области. Радвам се, че бях част от този празник на 

кулинарията и професионализма и ще се радвам отново да се 

срещна с бъдещите шеф готвачи на България, след като завър-

шат професионалното си образование, за да можем заедно да 

създаваме съвременната българска кулинария“, каза шеф Ива-

нов, организатор на националния кулинарен фестивал „Пъстра 

трапеза на гости на моя град“. 

Оспорвани състезания и на морето
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ТОРТА „ШАРЛОТ“ 

Много пухкав сиропиран пандишпан за основа  •

Крем „Баваруаз ШАРЛОТ“ и черни череши • 

Пухкав млечен крем за декорация отгоре и пресни плодове • 

Пухкав оригинален пандишпан „ДЕУКАП СЕЛМИКС“ за бор-

дюр на тортата „ШАРЛОТ“ • 

Много лека торта за всичките сезони •

ТОРТА „КАРПАТИ“ 

• Оригинално приготвени много вкусни еклери

• Етажи от крем дипломат от вкусен сладкарски крем

• За декорация „еклерова шапка“ като планината КАРПАТИ

ТОРТА „НУАЗЕТА“

Класическа лешниково-шоколадова торта  •

Хрупкава лешнико-какаова основа •

За първи път в тази торта се използва новата технология за 

производство на пълнежи „КРЕМЕ“ •

ТОРТА „БИШКОТИ“ 

• Мек шоколадов пандишпан с яйца 

• Пълнеж - сладкарски крем бишкоти

• Хрупкава бисквитено-шоколадова основа

ТОРТА „СНИКЕРС“

Мек ванилов пандишпан, приготвен с яйца •

Крем пълнеж карамелизирано мляко със сладкарски крем •

Глазура от карамел •

По средата и в декорацията преобладават фъстъци •

ТОРТА „РИЛА“ 

•  Пухкав маслен крем с вкус на бисквити

•  Хрупкави бисквитени етажи

•  Хрупкаво шоколадово-бисквитено покритие

•  Торта с трайност над 40 дни

„ПРОФИТЕРОЛ“

Пълнени еклери със сладкарски крем „Фантазия“ •

Етаж от млечна сметана - специална разработка •

Гъст шоколадов сос (салца) •

ТАРТА „ЛИМОН“ 

•  Хрупкава тарта с пълнеж от фин лимонов мус

•  Декорация от италиански белтъчен сняг, обработен с 

горелка 

ТАРТА „ПАСТЕЛЕРО“

Хрупкава тарта с пълнеж от пухкав крем от карамел •

Декорация от флорента и стройзел •

Представяме ви няколко торти от новата серия “Tradition”




