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Работим активно, за да защитим реколтата от градушки. 
Това заяви Министърът на земеделието и храните проф. Дими-
тър Греков, на първия Консултативен съвет по зърно, проведен 
след встъпването му в длъжност в средата на юни. „Досега	Из-
пълнителната	агенция	по	борба	с	 градушките	е	защитавала	
едва	25%	от	обработваемите	площи.	Наша	основна	задача,	е	
да	покрием	по-големи	площи	и	да	увеличим	производителнос-
тта,	като	подсигурим	земеделските	производители” каза ми-
нистър Греков. 

Той разкри, че метеорологичната обстановка няма да по-
влияе сериозно на добива на зърно, пшеница и царевица. „Диа-
логичността	 между	 отделните	 институции	 е	 изключително	
добра,	което	ни	помага	в	борбата	с	времето.	В	момента	рабо-
тим	за	увеличаване	на	капацитета	на	агенцията	за	борба	с	гра-
душките	за	да	сме	сигурни,	че	подкрепяме	усилената	работа	на	
земеделските	производители	и	увеличаване	на	родната	продук-
ция”, подчерта министър Греков. „За	първи	път	се	случва	минис-
тър	на	земеделието	и	храните	да	обърне	такова	внимание	на	
големия	проблем	с	градушките”, заяви председателят на Нацио-
налната асоциация на зърнопроизводителите Ангел Вукодинов.

Представителите на браншовите организации съобщиха ин-
формация за състоянието на есенниците и готовността за жътва 
на ечемика. По тяхна оценка, се очаква производство от 4,7-4,8 
млн. тона пшеница и 700-800 хил. тона ечемик. „Складовете	
за	 съхранение	на	 зърно,са	 в	 добро	 състояние,	 като	 са	 готови	
да	 приемат	 зърното	 произведено	 в	 страната,	 Национална-
та	служба	по	зърното	контролира	32	публични	склада	с	обща	
вместимост	11	267	134	тона”	казаха те. Общият ресурс зърно 
от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, оризова 
арпа, ръж и овес реколта 2012 г. с който страната разполага към 
31 май 2013 г. възлиза на 9 259 334 тона, информираха от Нацио-

Защитаваме реколтата от градушки

На	 27	 юни	Министърът	 на	 земеделието	 и	 храните	 проф.	
Димитър	Греков	откри	жътвата	край	Исперих,	област	Разград.	
Той	направи	традиционно	зажънване	в	землището	на	с.	Хърсово	
и	пожела	добра	реколта	и	качествена	продукция.

налната служба по зърното, като пшеницата е 4 784 453 тона. 
Браншовите организации адмирираха усилията на министърът 
на земеделието и храните, за разрешаването на проблемите им. 
Според планът по закона за съхранение и търговия със зърно, 
до настоящия момент експертите са извършили 221 проверки 
на публични складове и зърнохранилища и 484 проверки на 
други обекти за съхранение на зърно. В световен мащаб се оч-
аква повишен добив на зърнени култури, който ще определи 
цената им, в зависимост от търсенето и предлагането на пазара. 

Добивите са около 480 килограма на декар, с около 20 ки-
лограма повече от миналата година. Цената на зърното обаче 
драстично пада и това ще създаде проблеми на производите-
лите, алармират от бранша.

Миналата година пшеницата се търгуваше за около 430 лева 
за тон, а днес търговците дават със 100 лева по-малко. Затова и 
производителите не бързат да продават. „Може	би	едни	цени	от	
около	400	лева	за	тон	биха	били	добри,	защото	тази	година	и	
добивите	са	по-добри,	с	цел	да	можем	да	платим	по-висока	рен-
та,	 защото	тук	в	региона	конкуренцията	е	огромна“, поясни 
зърнопроизводителят Петър Димитров.

По-ниската цена на зърното може да понижи и цената на 
хляба. „Говори	 се	 за	 една	цена	 със	100-150	лева	понижаване	на	
цената	на	брашното,	това	са	някъде	около	20%.	Предполагам,	
че	поне	с	10-15%	ще	падне	и	цената	на	хляба”, казва хлебопро-
изводителят Тошко Няголов.

Не с 20 процента, а двойно са съгласни да паднат цените на 
друг вид зърно - лимец. Той се използва за производството на 
био и пълнозърнест хляб.

„Досега	 на	 почистения	 лимец,	 олющения	 лимец	 цената	
беше	8	лева,	а	така,	както	е	с	обвивките	-	4	лева.	От	тази	го-
дина	надявам	се,	че	цената	ще	падне	и	ще	се	намерят	и	произ-
водители	на	хляб,	за	да	стане	по-достъпна	за	повече	хора	като	
култура”, сподели Тодор Моралийски.

Лимецът се сее по-рано от пшеницата, жъне се по-късно, 
добивите са малки, защото не се тори, но въпреки това произ-
водителите в Добричко се увеличават. През тази година те са 
около 10-тина, а площите с древно жито са около 400 декара.

В средата на юли повече от половината реколта от пшеница 
в Добричко вече е прибрана
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Това каза за Радио „Фокус” – Велико Търново Димитър Мачу-
ганов, председател на Асоциацията на зърнопроизводителите 
в Ловеч. Добивите са с около 100 килограма по-ниски. Преди 
дъждовете добивът от декар е бил 560-570 килограма, а в мо-
мента е 430-440 килограма. Качеството на зърното също е по-
ниско. Голяма част от реколтата е полегнала от бурята. 

Димитър Мачуганов прогнозира масови фалити на българ-
ските зърнопроизводители тази година. Причина за това ще е 
както качеството на реколтата, така и ниските изкупни цени. 
„Много	тежка	ще	е	годината	–	с	ниски	изкупни	цени,	влошено	ка-
чество	на	зърното,	високи	ренти.	Убеден	съм,	че	ще	има	много	
повече	фалити	от	традиционното.	В	предходните	години	също	
имаше	фалити,	но	тази	година	ще	бъдат	масови”, заяви той. 

Той посочи, че има много пропаднали от бурята площи, 
които след това са поникнали, но зърното от тези площи е с ни-
ско качество. Проблем тук зърнопроизводителите срещат при 

разговорите си с Министерство на земеделието, според които 
100% пропадналите площи са такива, от които не може да бъде 
изведено нищо, по думите на Мачуганов. „Това,	че	качеството	
на	поникналото	зърно	е	лошо	и	то	няма	къде	да	бъде	реализи-
рано	и	самият	продукт	е	пропаднал,	от	министерството	не	го	
разбират”, заяви зърнопроизводителят.

Очакванията на Мачуганов от реколтата на пролетници-
те също не са добри. По думите му това, че вали по време на 
цъфтежа, ще окаже лошо влияние на реколтата от царевица и 
слънчоглед. „В	дебелите	книги	пише,	а	и	практиката	казва,	че	
когато	е	цъфтежът	на	слънчогледа	и	царевицата	се	опрашва,	
не	е	необходимо	да	вали.	Имаме	едни	хубави	зелени	растения,	
а	какво	ще	дадат	като	резултат	е	спорно.	Ако	има	зърно,	ще	
го	изхрани,	тъй	като	има	изключително	много	влага.	„Сушата	
храни,	 кишата	 мори”	 -	 това	 са	 казвали	 старите	 хора	 преди	
време”, заяви Димитър Мачуганов.

Жътвата на пшеница в Ловешко се бави заради валежите
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В разгара на жътвената кампания 

се разгорещиха и ценовите страсти относно стартовите цени на 
зърнените култури от новата реколта. Сериозен ценови спад в 
търсенето и предлагането на зърно бе регистриран по време 
на 28-та редовна търговска сесия на Пловдивска стокова борса, 
проведена в периода 10-12.07.2013 г. При пшеницата ценовите 
заявки за продажба от нова реколта отбелязава спад от 33% спря-
мо последната котировка на пшеница от стара реколта – от 450 
лв. на 340 лв./т без ДДС. Заявката за покупка на над 180 хил.тона 
бе предложена за договаряне при цена от 270 лв./т, което пък е 
със 33% по-ниска цена от търсенето на пшеница стара реколта – 
от 360 лв./т. Въпреки че прибирането на слънчогледа предстои, 
търговците вече заявиха своите намерения за търговия с тази 
суровина от нова реколта. Търсенето надмина 80 000 тона при 
оферирана първоначална цена от 620 лв./т без ДДС, което е с 
25,80 % по-ниска котировка спрямо тази за слънчогледа от ми-
налата година. Предлаганите количества пък оформят нагласа за 
стартова цена при ниво 690 лв./т без ДДС. По-малък е процентът 
на намаление в цените на търсенето и предлагането на цареви-
ца, чиято жътва също предстои. Предлагането стартира при цена 
400 лв./т (с 10% по-ниско спрямо старата реколта), а търсенето се 
позиционира при нива 300-310 лв./т без ДДС, което е с около 10 
% по-ниска цена спрямо реколтата от миналата година. 

Брокерите коментират, че при тази пазарна ситуация търго-
вията ще бъде изключително затруднена на фона на сериозните 
ценови разминавания между търсенето и предлагането и сери-
озния ценови спад при всички зърнени култури. Причините за 
този ценови срив са както външни, така и вътрешни. Световното 
производство на пшеница се очаква да бъде с 4,27% по-голямо 
спрямо миналогодишното (от 655 млн.т на 683 млн. т). Подобно 
е и увеличението в Европа (4,24 % - от 127 на 130,74 млн.т.). Се-
риозно ще бъде и увеличението в страните от Черноморския 
регион. Очакваната реколта от пшеница в Русия е с над 36% по-
вече (от 38 млн.т. на 52,1 млн.т. В Украйна процентът на увеличе-
ние е 46% (от 14 млн.т. на 20,5 млн.т.), в Казахстан - 31 % (от 14,5 
млн.т. на 19 млн.т.). Стартовите цени в Южна Русия се движат в 
диапазот 305 - 328 щ.дол./т. Пшеницата на борсата в Будапеща 
се търгува при цена 307 лв./т, като ценовият спад спрямо стара 
реколта е 24%, а котировката на фуражната е 289 лв./т. Подобна 
е и ситуацията на борсата в Чикаго, където намалението на це-
ната на пшеницата достигна 23% (от 305,39 на 249,70 щат.дол./т). 
В България пък очакваният излишък от пшеница е за над 2,6 
млн.т. (4,3 млн.т. миналогодишна реколта и 4,6 млн.т. тазгодишна 
плюс преходен остатък от над 300 000 т. и вътрешно потребле-
ние от около 2 млн. т.). При такъв сериозен излишък и очаква-
ните добри реколти в Черноморския регион, където износният 
потенциал на Русия ще достигне 38%, а на Украйна - 35%, се оч-
ертава изключително трудна задача пред българските износи-
тели и съответен натиск на цените в низходяща посока при тези 
големи остатъчни количества.

Производство и износ на зърнени храни 
от Русия и Украйна

Русия: нов зърнен сезон – рекордно ниски запаси и опти-
мистични прогнози за добивите. 

Така според водещи украински анализатори изглежда ситуа-
цията на руския зърнен пазар в момента. Експертите от агенци-
ята АПК-Информ акцентират, че настоящият сезон 2013/14 г. 
стартира с преходния запас от пшеница в размер само 2,8 млн.т, 
а това е минималното равнище от десет година насам. Причи-
ната за драстичния спад в наличностите от пшеница е слабата 
миналогодишна реколта – 37,7 млн.т в сравнение с 56 млн.т 

ожънати през 2011 година. 
Въпреки рязкото намаление на добива, руското правител-

ство не наложи ограничения на износа, който беше достатъчно 
агресивен (10,9 млн.т юли – юни 2012/13 г.) и в крайна сметка 
доведе до стопяване на преходния запас. 

Според АПК-Информ през 2013/14 г. има всички основания 
да се очаква, че реколта 2013 г. ще бъде много по –добра – 52,1 
млн. т, което е с 38,2 на сто над миналогодишния резултат. Изно-
сът на пшеница от Русия през 2013/14 г. се оценява на 15 млн. т, 
с 37,6% повече в сравнение с предходния сезон.

Прогнозите за добиви от зърнени храни в Украйна също са 
много благоприятни

 Разчетите на АПК-Информ показват, че през 2013/14 г. ре-
колтата от зърнени и бобени култури в страната ще възлезе на 
54,1 млн. т, в това число: 23,9 млн. т царевица (+ 44% в сравне-
ние с 2012/13 г.); 20,5 млн. т пшеница (+ 38%); 7,1 млн. т ечемик 
((+ 13%) и 2,6 млн. т други култури (+ 5%). Увеличението на про-
изводството в така прогнозирания обем ще позволи на Украйна 
да увеличи експортния си потенциал с 25 на сто в сравнение с 
2012/13 маркетингова година – до 29,2 млн. т

И западните и местните анализатори са категорично. През 
новия сезон царевицата ще бъде водеща товарна позиция в ук-
раинския експорт – 17 млн. т или 58% на сто от прогнозирания 
общ износ на зърнени храни през 2013/14 г. Износът на пшени-
ца от Украйна през 2013/14 г. ще нарасне с 35 на сто в сравнение 
с 2012/13 г. – до 9,2 млн. т.

fermer.bg

Средни цени на основни групи суровини 
за периода 3-10 юли 2013 г.

Брашно
По области, брашното се търгува на едро в ценовия диа-

пазон от 0,71 лв./кг до 1,13 лв./кг, като най-ниските стойности 
са отчетени във Враца, а най-високите - в София. В десет от об-
ластите се регистрират разнопосочни колебания, в границите 
от -7% (Бургас) до +8% (Силистра). В резултат, средната цена на 
едро за страната през последната седмица остава непроменена 
- 0,93 лв./кг.

Средно за страната, цената на дребно на брашното в голе-
мите търговски вериги (ГТВ) е 1,09 лв./кг, с 0,9% по-ниска спря-
мо предходния седмичен период. В тези обекти брашното се 
предлага в ценовия интервал от 1,00 лв./кг (Видин) до 1,15 лв./
кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). В осем области се 
наблюдава седмично понижение на цените на продукта, от -1% 
в Хасково до -5,1% в Ямбол. Леко повишение на стойностите е 
налице единствено в Русе – с 1,9%.

Средната цена на дребно на брашното в другите търговски 
обекти (ДТО) остава 1,15 лв./кг, като и през последната седмица 
стойностите се задържат в границите от 1,03 лв./кг (Варна) до 
1,23 лв./кг (Бургас и Силистра). Седмично изменение на цените 
в ДТО се регистрира в четири от областите, като при всичките е 
налице поевтиняване на брашното, с между 2,5% (Русе) – 6,1% 
(Стара Загора).

Маржът между цените на едро и тези на дребно на брашно-
то е средно 0,16 лв./кг за ГТВ и 0,22 лв./кг за ДТО, като най-го-
ляма разлика в тази посока се наблюдава във Враца, съответно 
0,38 лв./кг и 0,42 лв./кг. В областите София, Благоевград и Шумен 
цените на брашното в големите супермаркети са с между 0,01 и 
0,09 лв./кг по-ниски от тези на едро. Подобна е ситуацията и в 
по-малките магазини във Варна, където се отчита средно с 0,01 
лв./кг по-ниска цена от тази на едро.
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Захар
Наблюдаваните през седмицата разнопосочни колебания 

на цените на едро на бялата кристална захар в голяма част 
от областите не се отразяват съществено на средната цена за 
страната. Така, средната цена на едро на захарта бележи леко 
понижение (с 0,5%), до 1,92 лв./кг, като в различните области 
продуктът се търгува на цени от 1,68 лв./кг (Добрич) до 2,30 
лв./кг (Варна). Седмични ценови отклонения се регистрират в 
единадесет от областите, в интервала от -5,3% (Бургас) до +3,3% 
(Благоевград). 

Средно за страната, цената на захарта на дребно в големите 
търговски вериги (ГТВ) е 2,10 лв./кг, като отбелязва незначител-
но повишение (с 0,5%), спрямо предходната седмица. В големи-
те супермаркети захарта се предлага в границите от 1,92 лв./кг 
до 2,20 лв./кг, съответно в София и Перник. Повишение на цени-
те в големите вериги се регистрира в пет от областите, в рамки-
те на 1% (Русе) – 4,5% (Бургас). Поевтиняване се наблюдава в две 
области – в Шумен с 0,9% и по-значително в София – с 8,1% (0,17 
лв./кг), като основна причина за чувствителното понижение в 
столицата е наличието на промоционален период за продукта в 
част от големите супермаркети. 

Маржът между цените на едро на захарта и тези на дребно 
е средно 0,18 лв./кг за ГТВ и 0,28 лв./кг за ДТО, като и за двата 
типа обекти той продължава да е най-голям в Плевен – съответ-
но 0,36 лв./кг и 0,45 лв./кг. За поредна седмица в област Варна 
цените на дребно на захарта са чувствително по-ниски от тези 
на едро – с 0,20 лв./кг в ГТВ и с 0,22 лв./кг в ДТО.

Яйца
Средно за страната, цената на едро на яйца - размер М, е 

0,16 лв./бр. Предлагането на едро на яйца от този размер е в це-
новия диапазон от 0,11 лв./бр. (във Велико Търново) до 0,25 лв./
бр. (във Варна). В три области е налице седмично поскъпване на 
продукта, достигащо до 0,02 лв./бр. в област Пловдив. 

Търговията на яйца – размер L, в ГТВ се осъществява в це-

новия интервал от 0,21 лв./бр. в Шумен до 0,32 лв./бр. в Бургас, 
Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Сливен и Ямбол. Сед-
мично поевтиняване на продукта с 0,01 – 0,02 лв./бр. е налице 
в девет области, а поскъпване с 0,01 лв./бр. – единствено в Со-
фия. Тези колебания не дават отражение на средната стойност 
за страната, която остава 0,28 лв./бр.

През наблюдавания период най-голям марж между цените 
на едро и тези на дребно на яйца - размер М е отчетен във Ве-
лико Търново - за ГТВ 0,17 лв./бр., а за ДТО - 0,13 лв./бр. Изклю-
чение правят областите Благоевград, Варна и Разград, където 
цените на дребно в по-малките магазини (във Варна и в ГТВ) са 
по-ниски от тези на едро, като разликата в тази посока достига 
до 0,05 лв./бр.

Средно за страната, цените на яйцата в големите супермар-
кети са с 0,05 лв./бр. по-високи от тези, в другите търговски 
обекти и за двата наблюдавани размера, като в Русенска област 
тази разлика, при яйцата - размер М, достига до 0,10 лв./бр.

Олио
Средната цена на едро на олиото е 2,58 лв./литър, с 0,4% по-

ниска в сравнение с предходния седмичен период. Най-ниски 
стойности се отчитат в Хасково (2,35 лв./литър), а най-високи – 
във Варна (2,95 лв./литър). В седем области е налице седмично 
поевтиняване на продукта в рамките от 0,4 до  2,8% (Бургас), а 
в други три района на страната - леко покачване в порядъка до 
1,2%.

Цените на рафинираното олио в големите търговски ве-
риги (ГТВ) се движат в интервала от 2,64 лв./литър (Шумен) 
до 3,15 лв./литър (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). 
Поскъпване в ГТВ е налице във Варна (с 1,9%), Добрич (с 
1,5%) и Разград (с 2,4%). В други четиринадесет областни цен-
трове цените на продукта бележат намаление в границите от 
1,7% до 7,6%, най-чувствително в София. Така, средната цена 
за страната се понижава с 1,7% на седмична база, до 2,91 лв./
литър.
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Копенаген

Сладкиши със стафиди,  аромат на бадеми и деликатен вкус. Техниката на приготвяне е 
малко сложна, но с практика ще получите перфектен резултат и можете да предложите на 
клиентите един изключителен десерт.

Продукти за 11 броя: 1	доза	тесто	за	кроасани*, 50	г	кайсиев	мармалад,	100	г	стафиди,	пудра	
захар	за	декорация,	филирани	бадеми	за	декориране.

*Тесто за кроасани: 250	г	брашно,	20	г	захар,	5	г	сол,	10	г	мая,	125	г	топла	вода,	150	г	масло.	
Спазва	се	технологията	за	производство	на	многолистно	тесто	за	кроасани.

Продукти за пълнежа: 50	г	марципан,	50	г	меко	масло,	25	г	захар,	1	яйце,	50	г	брашно.
Начин на приготвяне: Сложете марципана, маслото и захарта в купа. С дървена лъжица или 

с миксер разбийте докато се получи лека и хомогенна смес. Добавете яйцето и отново разбийте, 
накрая добавете и брашното и отново разбийте. Трябва да се получи плътно тесто. Може да се 
използва веднага, в противен случай трябва да го покриете с фолио и да го сложите в хладилник, 
а преди употреба да го оставите да се отпусне на стайна температура.

Разточете тестото за кроасани на провоъгълна кора с размери 28х38 см. Намажете първо с 
кайсиевия мармалад, а след това и с плънката на тънък пласт, като оставите ненамазан края на 
кората, в противен случай при сгъване ще потече. В едната половина на правоъгълната кора по 
дължина разпръснете стафидите. Покрийте половината със стафидите с другата част от тестото, 
като натиснете леко краищата с пръсти, за да се съединят. Нарежете тестото на парчета с дължина 
3,5 см. Вземете едно парче и го разтеглете по дължина. Следвайте стъпките, за да оплетете фор-
мата на сладкиша. Крайната форма трябва да бъде кръгла, без дупки между отделните сплитания. 
Поставете сладкишите в тави, покрити с хартия за печене на значително разстояние един от друг, 
защото при печене ще се надуят. Оставете да втасат, докато гънките на тестото започнат да се от-
делят. Затоплете фурната на 240°С. Сложете да се пекат с пара и намалете температурата на 220°С.
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Продукти за 1 хляб: 400	 г	брашно,	10	 г	 сол,	4	 г	 семена	от	
целина	или	2	с.л.	смлян	пресен	розмарин,	40	г	доматен	концен-
трат,	200	мл	топла	вода,	300	г	закваска,	2	с.л.	зехтин.	

Начин на приготвяне: В малка купа смесете брашното, се-
мената и солта. В друга, по-голяма, смесете доматения концен-
трат и топлата вода, след това закваската, и накрая и зехтина. 
Обединете течните и сухите съставки и месете докато се хомо-
генизират. Покрийте и оставете да почиват 10 минути. След това 
отново земесете и оставете да почива 10 минути. Тази операция 
се повтаря 8 пъти. Покрийте и оставете тестото да втасва 1 час. 
Преместете върху набрашнена повърхност, оформете хлебче-
то и поставете в набрашнена кошничка да втасва, докато удвои 
обема си между 3 и 6 часа. 20 минути преди печене затоплете 
фурната на 240°С. Поставете хляба в тавичка и направете раз-
рез по дължината му с остър нож. Набрашнете повърхността на 
хляба, намалете температурата на 220°С и печете с пара около 
30 минути. 

Пикантен хляб със сирене и подправки

Хляб с домати

Продукти за 4 хлебчета: 300	г	брашно,	8	г	сол,	2	г	смлян	пи-
пер,	150	г	настъргано	сирене	“Cheddar”,	2	ч.л.	кориандър	и	смлян	
магданоз,	200	г	закваска,	180	г	топла	вода.

Начин на приготвяне: В малка купа смесете брашното, сол-
та и пипера. В друга сиренето и подправките. В друга по-голяма 
купа смесете закваската с топлата вода, докато се хомогенизи-
ра. Замесете сухите компоненти с течните. Покрийте и оставе-
те да почива 10 минути. След това отново земесете и оставете 
да почива отново 10 минути. Тази операция се повтаря 8 пъти. 
Покрийте и оставете тестото да втасва 1 час. Преместете  тес-
тото върху набрашнена повърхност. Разделете на 4 части, като 
използвате метална шпатула или остър нож. Премерете всяко 
парче тесто и ако е необходимо добавете или отделете тесто. 
Набрашнете кошничките за втасване и поставете тестото вътре. 
Оставете да втасва между 3 и 6 часа, докато удвои обема си.  
20 минути преди печене затоплете фурната на 240°С. Поставе-
те хлебчетата в тава и направете разрези, както е показано на 
снимката. Набрашнете повърхността на хлебчетата, намалете 
температурата на 220°С и печете с пара около 30 минути.
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В Благоевград ме посреща усмихната Вергиния Комо-
ва, търговския директор на фирмата. Усмивката обаче не 
пречи тя да приема изключително сериозно своята работа, 
както и идеите за развитие на цялата фирма. Все пак усмив-
ката врати отваря!

- Тази година фирмата навършва 20 години! Как се спра-
вяте с кризата и конкуренцията? Как оцелявате?

- Наистина, тази година нашата фирма навършва 20 годи-
ни. Може би някои колеги знаят, че ние сме започнали с про-
изводство на хлебни и сладкарски изделия, но в последствие 
дейността ни се преобразува в доставка на суровини за бранша 
в Югозападна България, а днес имаме клиенти в цялата страна. 
Що се отнася до кризата и конкуренцията смятам, че успяваме 
да устоим с достойнство. Нашите клиенти винаги могат да раз-
читат на постоянни доставки, което е изключително важно за 
едно производство. Освен дистрибутори на суровини, ние има-
ме собствено производство на голяма гама кувертюри, течен 
шоколад, локум и локумена паста, инстантен крем за влагане в 
сладкарството. Вносители сме и на висококачествените итали-
ански аромати DKS, които са термостабилни и маслоразтвори-
ми и намират широко приложение в ХВП. Миналата година на 
специализираното изложение „Булпек“ в Интер Експо Център 
получихме златен медал за локум „Асорти“. 

- А кризата?
- По отношение на кризата. Да, трудно е на всички. Но, кой-

то има желание успява. Например, великденската кампания за 
нашата фирма беше много успешна и благодарение на нашите 
дистрибутори успяхме да повишим продажбите на течен шоко-
лад и локум в цяла България.   

Ивел 93 – компания с амбиции за развитие
- Как оценявате сладкарския бранш като доставчици на 

суровини?
- Както вече казах кризата се усеща навсякъде, но оцеляват 

най-добрите, тези, които успяват да грабнат клиента с нови из-
делия, с по-добро качество. Крайният клиент става все по-взис-
кателен, към това, което купува – като качество и визия. Това 
стимулира и нас производителите и вносителите да предлагаме 
все по-качествени суровини. 

- Какво ново предлага вашата фирма за сладкарския 
бранш?

- От 2 години ние предлагаме гама от 7 вида какаов крем 
– бял, лешников и кокосов крем за шприцване, кремове за гла-
зури с вкус на портокал, лешник и ягода, както крем за печене 
с вкус на лешник подходящ за термична обработка и влагане в 
кексове, рула, кроасани, козунаци. Тези продукти вече са нало-
жени на пазара. Най-новият ни продукт е течен шоколад „Какао 
транс“ от серията Aztec Art с 12% съдържание на какао. Той е 
подходящ за директна употреба, за глазури, за смесване с кре-
мове и сметана, за приготвяне на ганаш. В процес на разработка 
сме на още продукти от тази серия. Те са в по-висок клас качест-
во и смятам, че ще задоволят изискванията за висококачестве-
ни и вкусни продукти.  

Друга насока в която се развива нашата фирма е производ-
ството на глазури за сладолед. Очаквайте нашите изненади!

Предстои разширяване на производствената и складовата 
ни база до края на годината, поради увеличение на капацитета 
на производство – работи се на три смени, без прекъсване.

- И все пак каква е формулата за успех на фирмата?
- Баланс между качество и цена. 

Интервюто взе: Йорданка Найденова
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На 16 юни „Сладката къща“ посрещна приятели и почи-
татели, за да отпразнува двоен празник – откриването на 
новия и обновен магазин и рождения ден на Ралица Стоева, 
- неговата собственичка. 

- Един може би банален въпрос, но как започна всичко? 
Ти си твърде млада…, как се реши да се впуснеш в дебрите 
на бизнеса?

- Да, аз започнах малко на шега. Все още съм студентка, 
следвам графичен дизайн… Много неща ми бяха интересни и 
след дълго ровене в чужди онлайн магазини, поръчки, достав-
ки, нерви магазинът се оказа факт. Признавам си, че изчетох куп 
форуми, от къде, какво, как. Е, направих няколко безумно глупа-
ви покупки, на безумни цени, от безумно нелюбезни продавачи, 
но накрая реших че ще си направя магазинче. Казвам го умали-
телно, защото първото беше наистина много малко. Но исках да 
е много истинско, като онези, които съм посещавала в Германия 
и Холандия, например. Уютни, топли и предразполагащи. Да мо-
жеш да отидеш, да видиш, да пипнеш. Нямам претенции, че сме 
успели да постигнем големи достижения, нямаме луксозни сто-
ки, оборудване… Може би не винаги знаем всичко, но се учим. 
Искахме да създадем едно място, което да е по-различно - за 
хора с въображение. Магазин с лично отношение. С достъпни 
цени. С невероятни изкушения. С продукти, които ще ни нака-
рат да се почувстваме като най-добрите сладкари. 

- Какво по-различно могат да намерят клиентите във ва-
шия магазин?

- Ние предлагаме голяма гама от аксесоари за сладкарство-
то, по-скоро в областта на декорацията. В Европа има много 
подобни магазини, където без да си специалист, могат да те на-
учат да правиш уникални неща, ако имаш желание и сръчност. 
Посетихме и много специализирани изложения, благодарение 
на списание „Кафе пауза…“ и се запознахме с доста фирми, 
производители на аксесоари. Работим с немски, английски и 

американски фирми. Предлагаме силиконови молдове, резци с 
текстура, голямо разнообразие от тичинки, телчета и пасти за 
производство на захарни цветя. Може би нашата сила е точно 
в това - резците с бутала, с релефи, в текстурните подложки, 
прекрасни форми за мъфини, които са масленоустойчиви  и не 
се залепват за мъфините, оцветеното захарно тесто. Различни 
комплекти, например за направа на обувка. Предлагаме много 
накрайници, айсинг на прах с различни вкусове като малина, 
шоколад. Вносители сме на американски форми за шоколад 
с изключителна твърда структура, подходящи за направата 
на различни десерти. При нас може да се намери голямо раз-
нообразие от тарталети – сладки и солени, прахообразни бои 
с много добра покривност. В момента има голям интерес към 
ръчно изработени силиконови молдове с оригинален дизайн, 
много мек силикон и голям релеф. Вносител сме на трансферно 
фолио от Франция, което е много добро. Имаме много идеи и в 
областта на оригиналните свещи.

- Ти самата си фен на мъфините, дори и логото на фир-
мата е мъфин…

- Да така е, обичам да ги правя, украсявам и да ги похапвам. 
Много ми се иска в магазина да се правят демонстрации и това 
е следващата ни стъпка. Магазинчето да бъде място, където хо-
рата да се чувстват много добре и да могат да се научат, ако имат 
желание. В момента всички се състезават. И професионалисти, 
и любители. Сега е много модерно да се правят торти, мъфини 
и сладки дори от любители и да ги подаряват по повод рожден 
ден или друг празник като така показват и личното си отноше-
ние към човека, за когото са предназначени. Такива магазини 
като нашия възпитават у хората култура към храненето, есте-
тическо отношение. Силата на нашето магазинче е и в нашите 
цени, които са изключително добри. Всеки може да направи 
своята заявка в нашия он-лайн магазин или да ни посети намяс-
то. Аз ще ви посрещна с усмивка.

„Сладката къща“ ви очаква в нов по-голям магазин

sladkatakushta@abv.bg
http://sladkatakushta.com
гр. София, ул.Враня №75 партер
тел.: 0896 73 62 56, 0896 73 62 55
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Гари Филбей ще бъде 
член на журито на Дефиле 
„Дизайнерски торти“

Подготовката за второто издание на Дефиле „Дизайнер-
ски торти“, което ще се проведе от 6 до 9 ноември в Интер 
Експо Център, вече е в разгара си. Идеи и амбиции не липс-
ват и много скоро желаещите от вас ще имат възможност да 
се запознаят с регламента и условията за участие.

В този брой на сп. „Кафе пауза…“ ви представаме Гари Фил-
бей, който ще бъде част от журито на Дефиле „Дизайнерски 
торти“. Накратко той е преподавател в Bournemouth & Poole 
College of F.E as Lecturer в Лондон, специалист по хлебарство 
и сладкарство, има много международни награди, организира 
състезания в областта на кулинарията и е международен съдия 
от най-висок клас „А“. Гари Филбей бе председател на журито по 
време на Национална кулинарна купа, която се проведе в Плов-
див от 18 до 20 април 2013 г.

Какво каза Гари Филбей за себе си специално за читате-
лите на списание „Кафе пауза...“:

“Благодаря за предоставената ми възможност да разкажа за 
моя професионален опит. А той започна като помощник на май-
ка ми в кухнята, докато правеше торти. Винаги съм имал жела-
ние да бъда "човек с голяма бяла шапка". Напуснах училище на 
15-годишна възраст и започнах кариерата си като готвач-чирак 
в Carlton Hotel в Bournemouth, Dorset. След 5 години обучение, 
включително и в King Robert Hotel в Bannockburn, Шотландия, 
реших да се върна в Лондон. 

На този етап от моята кариера почувствах, че трябва да 
продължа своята квалификация и започнах работа с British 
Petroleum Company. Това е една от най-големите организации 
в света и кетеринг дивизията в тази компания беше огромна. В  
рамките на втората ми година на работа при тях получих пред-
ложение да оглавя сладкарското производство и аз се хвърлих 
с отворени обятия в тази възможност, която се откриваше пред 
мен. След 14 години прекарани в компанията аз реших да от-
воря свой ресторант, но твърде скоро се отказах от тази идея 
и започнах работа като главен готвач в Hotel Manse, 3-звезден 
хотел в Глостършир. За пореден път имах щастието да бъда по-
вишен в управител в рамките на втората ми година. След време 
бях поканен да се явя на интервю за генерален миниджър на 
друга голяма кетеринг компания Sutcliffe Catering. След това 
бях назначен за генерален мениджър на клуба Athenaeum, в 
Pall Mall, Лондон. Това е едно от най-престижните заведения в 
Лондон. След три години бях назначен за генерален мениджър 
на Правното общество в Chancery Lane, Лондон. 

В крайна сметка реших, че мога да получа още няколко 
квалификации, за да преподавам и да предам своите знания. 
Предложиха ми работа в Bournemouth & Poole College, в Депар-
тамент „Сладкарство“. Дори и не предполагах, че това ще про-
дължи повече от 15 години!“ 

С една дума прекарах 44 година в областта на общественото 
хранене, сблъсках се с трудности и предизвикателства, но нико-
га не съм съжалявал за моя професионален път. 

Напротив, продължих своите квалификации, за да мога да 
бъде международен съдия в най-високия клас „А“ и да органи-
зирам международни състезания и събития, съгласно всички ре-
гламенти на WACS, Световната асоциация на готварските гилдии.

В продължение на цялата си професионална кариера стиг-
нах до извода, че трябва да се обръща все по-голямо внимание 
на младите в бранша, на децата като цяло, защото те са нашето 
бъдеще. Ние, по-възрастните и с опит сме длъжни да ги научим 
на правилно хранене и отношение към храната, защото все по-
често се срещат млади хора с наднормено тегло, което води до 
редица заболявания.

Сега на 62 години участвам в организирането на различни 
международни състезания, участвам като жури и за мен наисти-
на ще бъде чест да взема участие във второто издание на Дефи-
ле “Дизайнерски торти“ в България през ноември. Така ще мога 
да съпоставя нивото на българските сладкари спрямо това на 
техните колеги от други страни. От това, което успях да видя от 
миналата година, съм сигурен, че ще бъда приятно изненадан.“

А ето и нашето блиц интервю с Гари Филбей: 
- Кой беше факторът, който Ви подтикна към кулинария-

та и Ви задържа толкова дълго?
- Помагайки на майка ми в кухнята аз мечтаех от ранна дет-

ска възраст да бъда „човек с голяма шапка”. На 15 годишна въз-
раст реших, че ще започна кариерата си като готвач.

- Вярно ли е, че  сладкото прави хората по-щастливи, по-
добри?

- По-голяма част от хората обичат сладостта като десерт, 
която винаги се появява след основното ядене.

- Вашето отношение към сладкото?
- Направиха ме главен сладкар на 21 години за British 

Petroleum Company и от този момент бях в състояние да про-
дължа развитието си в тази насока. Аз вярвам, че по-добре 
може да изразите себе си чрез декорирането и представянето 
на завършеното блюдо.

- Можете ли да опишете живота с кулинарни термини?
- Един много труден път, по който умът и сърцето ви трябва 

да се срещнат и да съвпаднат като частите на пъзел, за да по-
лучите най-доброто от една професия, която не е  много добре 
платена, но отплатата е фантастична при условие, че сте инвес-
тирали години, за да натрупате все повече и повече опит.

Гари	Филбей	на	Международен	кулинарен	
фестивал	в	Истанбул
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Здраве на трапезата

- Ако любовта е подправка, коя ще бъде според вас?
- Карамфил - защото може да се използва в много блюда - де-

серти и основни ястия и има чудесен вкус и аромат.
- Кой е най-екстравагантния сладкиш, който сте пригот-

вяли?
- Произведения от шоколад - научавайки многобройните 

различни аспекти в обработката на шоколадовите вкусотии, 
защото шоколадът е много темпераментен, но със сигурност 
може да се постигнат невероятни резултати.

-  Кое от двете е по-привлекателно за вас сладкишите 
или мешана скара на барбекю?

- И двете, аз обичам да създавам и приготвям сладкарски 
произведения, но не и да ги ям, предпочитам сирене и биск-
вити. Ще приветствам с удоволствие българската скара, която 
вече съм опитал. 

- Ако трябва да приготвите нещо сладко сега какво ще е?
- Милфьой - многолистно тесто с ванилов крем и прясно 

ароматизиран сладолед.
Материала подготвиха: 

Веселина Славчева и Йорданка Найденова 
Веселина	Славчева,	Гари	Филбей	и	Елица	Котева	на	

Международен	фестивал	в	Арад	-	Румъния

„СУСАМ ОТВОРИ“
вторник  20 и 27  Август

АЛМА ЛИБРЕ за пръв път представя сладки, торти, 
кремове и шоколадови бонбони  основани на иноватив-
ните продукти:

„СУСАМЕН растителен КРЕМ“, „ТАХАН“ 
и „НАТУРАЛЕН СУСАМ“

- ТОРТА  „АЛАДИН“ със сусамен крем-баваруаз, глазура 
от прозрачно неутрално желе с натурален сусам, и деко-
рация от сусамена флорента.

- ТОРТА „ЖАСМИН“ със сусамен крем-баваруаз, крем-
баваруаз шоколад, хрупкав сусамен пълнеж, иновативна 
декорация с шоколад и сусам. 

-  ТАРТА с пухкав сусамен крем.
-  Лек СУСАМЕН МУС.
Проектът на АЛМА ЛИБРЕ „СУСАМ ОТВОРИ“ се открива 

с новия иновативен мултифункционален продукт: 
РАСТИТЕЛЕН СУСАМЕН КРЕМ за сладкарство.
Всяка фирма участник ще трябва да закупи продукти 

(или мострени комплекти)  на стойност 200 лв.
Регистрация пет дена преди датата на презентацията: 

тел. 0878690025, 0878984887, 0878515026.

Това бе темата на поредната демонстрация на 5-6 юли, на 
която присъстваха повече от 40 хлебари от цялата страна в „Со-
лунския гастрономичен център“, където фирма „Алма Либре“ 
представи новия си проект “Здравословни хлябове и закуски“. 
На място бяха демонстрирани 12 вида хляба, 16 нови закуски, 
14 сладки печива, изключително вкусни и привлекателни. 

Технологията „ПРЕФЕРМЕНТ“, за хлябове без мая, (само 
0,15%) отваря нови пространства за хлебарския занаят.  

- „ЗДРАВЕ И ФИНЕС“ - многозърнест, ръжено-пшеничен хляб 
с гликемичен индекс 54, за диабетици и хора, спазващи диети-
чен режим.

- „ЗДРАВЕ И ВЕЧНОСТ“ - пълнозърнест, 100% брашно от спел-
та и натурална закваска, ябълкови фибри. 

- „ЗДРАВЕ И СЕЛЕН“ – многозърнест хляб, обогатен със селен, 
силен антиоксидант, богат на фибри. 

- „ЗДРАВЕ И ПРИРОДА“ - многозърнест хляб „Дунав“ с високи 
хранителни стойности, изключително богат на семена, витами-
ни и фибри. 
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Изкушаващи предложения за вашата витрина! Модата на fingerfood (храна, която се кон-
сумира с ръце) набира скорост и вие можете да предложите лесни хапки, но в същото време 
с изтънчен и рафиниран вкус.

Продукти за 20 броя: 20	 бр.	 триъгълни	
мини	тарталети,	4	осолени	аншуа,	2	скилидки	
чесън,	200	г	зехтин,	100	г	пунтареле,	5	чери	до-
мати,	100	г	моцарела,	сол,	черен	пипер.

Начин на приготвяне: Измийте добре ан-
шуата, за да отстраните излишната сол, добаве-
те чесъна и счукайте в хаванче, добавете сол, 
черен пипер и зехтина. Нарежете пунтарелата 
на жулиени и ги сложете в купа с вода и лед, 
поне за 2 часа, за да станат хрупкави, след това 
подсушете добре. Овкусете пунтарелата със 
салсата от аншуа и напълнете триъгълните тар-
талети. Декорирайте с четвърт домат и прясно 
сирене. Сервират се студени.

Продукти за 20 броя: 20	 броя	мини	 кош-
нички,	200	г	прясна	риба	тон,	50	г	бадеми,	20		бр.	
листа	кресон,	зехтин,	оцет,	сол,	черен	пипер.

Начин на приготвяне: Нарежете на малки 
кубчета рибата тон, добавете смлените бадеми, 
овкусете със зехтин, оцет, сол и черен пипер. 
Напълнете кошничките и декорирайте с лис-
тенца кресон. Сервират се студени.

Продукти за 20 броя: 20	 бр.	 квадратни	
тарталети,	1	червено	цвекло,	100	г	салам,	20	
бр.	листа	от	мента,	зехтин,	оцет,	сол,	черен	
пипер.

Начин на приготвяне: Обелете и нарежете 
на ленти цвеклото и го задушете на пара. Сала-
мът също нарежете на лентички, леко го запе-
чете и след това овкусете с оцет. Смесете цвек-
лото със салама, подправете със зехтин, сол и 
черен пипер. Напълнете тарталетите и декори-
райте с листа от мента. Сервират се студени.    

Триъгълници с аншуа, пунтареле и чери домати

Кошнички с риба тон, кресон и бадеми

Тарталети със салам и мента
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- Естествено е първият въпрос към Веселина да е свър-
зан с карвинга. Разкажи накратко за нашите читатели за 
него.

- Карвингът е традиционно тайландско изкуство, което се 
ражда преди около 700 години в красивата и загадъчна стра-
на на усмивките. На празника на плуващите фенери, който се 
отбелязва и в наши дни и се чества веднъж в годината, се из-
работват фенери от бананови листа под формата на лотос. Тези 
фенери като малки салове се пускат в течаща вода с пожелание 
за здраве, щастие и късмет. И така една от дамите в двореца на 
краля решила да украси своя фенер с птици и цветя направени 
от плодове и зеленчуци. Така се родила една традиция, която от 
малките салове се пренесла на трапезата на краля. Едва в нача-
лото на 19 век "излиза" от рамките на двореца и става популяр-
на първоначално в Азия, а след това и по света.

- Да, в последните години се забелязва засилен интерес 
към това изкуство, включително и в България. Според теб 
на какво се дължи това? Все пак това е едно доста нетрайно 
изкуство…

- Карвингът или изкуството на красивата храна има за цел 
да нахрани първо очите, преди да нахраним тялото. Всеки чо-
век разбира и приема изкуството по различен начин. То ни кара 
да се радваме на малките неща, на тези, с които сме свикнали 
и дори не забелязваме в ежедневието си, да се усмихваме, да 

Когато работя, забравям за времето!
В „кафе пауза…“ сме се с Веселина Славчева, председа-

тел на Българска асоциация по карвинг.

Изкуството ми дава свобода, начин да изразя себе си, ми-
слите, чувствата и да разкрия света, който е в мен! Ако успея 
да стигна до сърцата на хората, се чувствам истински щастлива, 
независимо от това, че всеки разбира и възприема нещата по 
свой начин.

Завършила съм руска гимназия и ХТМУ - София. Отделно 
курсове по дърворезба, рисувана коприна и брюкселска данте-
ла. Обичам да рисувам с масло. Имам майсторски свидетелства 
за занаятите художествен текстил и бродерия.

Професионално с карвинг се занимавам от 6 години. За-
вършила съм пълен курс на обучение в Банкок, Тайланд. През 
2009 г. издадох ръководство с основните методи на работа при 
карвинга. Занимавам се активно с обучението на хора с увреден 
слух в тази област и някои от тях вече имат своите постижения. 
Организатор съм на четири Национални състезания по карвинг 
в България.

Това са някои от наградите, които съм спечелила в една от 
моите страсти - карвинга:

•	 2009 г. - награда за най-атрактивно занаятчийско про-
изведение свързано с черешата – Кюстендил

•	 2009 г. - бронзов медал в арт клас- карвинг в Междуна-
роден Кулинарен Фестивал в Истанбул- Турция 

•	 2010 г. - сребърен медал в Първия шампионат за скулп-
тори от плодове и зеленчуци във Франция – „Irisiades 22 
mai 2010 Chateau D’auvers”

•	 2010 г. - бронзов медал от Европейски фестивал в Ли-
берец, Чехия

•	 2010 г. - сребърен и бронзов медал в Люксенбург на 
световното първенство „Villeroy & Boch Culinary World 
Cup” арт клас - карвинг

•	 2011 г. - бронзов медал в „International Istanbul Gastro-
no my festival” - карвинг

•	 2011 г. - златен медал в Сърбия „Balkanski Kulinarski 
KUP”- карвинг

•	 2011 г. - сребърен медал в Москва „International Kremlin 
Culinary Cup”

•	 2012 г. - златен медал в „International Istanbul Gastronomy 
festival” - карвинг

•	 2012 г. - бронзов медал на Олимпиадата в Ерфурт - Гер-
мания - карвинг

•	 2013 г. - 2 златни медала в „Competition of Southern Euro-
pe Thessaloniki“, Greece

•	 2013 г. - Председател на журито в клас „Карвинг”, както и 
жури в „International Istanbul Gastronomy festival”

•	 2013 г. - Жури в Международен кулинарен фестивал в 
Арад, Румъния.
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изразяваме себе си, чувствата и емоциите си. 
Карвингът или гравирането на плодове, зеленчуци, каш-

кавал, масло и други органични материали, както и лед, е из-
куството, което е съвсем ново у нас, но навлиза с много бързи 
темпове в кулинарията, ставайки неразделна част от нея. Това е 
факт в повечето европейски страни. 

- На теб какво ти дава карвинга, как измисляш фигури-
те, от какво се вдъхновяваш?

- Забързаното ежедневие, отношението на хората към хра-
ната ме накара да погледна с други очи към плодовете и зе-
ленчуците. Предизвикателството да превърнеш една форма 
създадена от природата в друга като подчертаеш красотата и 
привлечеш вниманието върху нея.

Идеите се раждат спонтанно! Най-често се разхождам из 
пазара и разглеждам продуктите и мислено си представям как 
мога да ги преобразя. Понякога ми харесва да пресъздавам об-
рази, състояния, които съм видяла или почувствала в ежедне-
вието си.

Много често от различни фирми ми задават тема, просто 
една дума, която трябва да приемат хората визуално.

- Знам, че има цели комплекти за работа с карвинг, мно-
го инструменти. Ти каква техника използваш? 

Работя главно с един нож. Всички останали инструменти, 
които използвам ми помагат, но мога и без тях. Да, имам точна 
ръка! Движенията трябва да са отмерени и бързи, знаете каква 
е вероятността да се спука динята! Разбира се, случвало ми се е 
да разваля нещо или да счупя някое яйце, но това е много рядко 
и обикновено е предизвикателство да създам нещо друго! Мно-
го ми харесва да правя 3D фигури. Обикновено започвам ведна-
га, просто си представям като картина нещата, които трябва да 
правя. Рисувам предварително само, ако е свързано с поръчка 
и има лого или фигура, която трябва внимателно да се повтори. 
Много обичам миниатюрите и дребните детайли.

- Ти не се ограничаваш само в твоите изяви в карвинга. 
Разбрах, че си вложила много усилия и време да превър-
неш това ново за нашата страна изкуство в професия.

- Да, наистина вложих много и от тази година гравирането 
на плодове и зеленчуци бе прието като професия в България. 
Създадоха се двете нови професии: "Карвинг-декоратор" и "Ин-
структор по карвинг". Това е една много интересна професия в 
повечето страни, която включва резба върху хранителни про-
дукти и тяхното аранжиране. Декорирането изисква време и 
търпение. Понякога дори само добре нарязаните и подредени 
плодове в чинията могат да постигнат желания ефект. 

Карвингът е професия, която дава прекрасни възможности 
за реализация както у нас, така и в чужбина.

- Дълго отлагахме това интервю по една или друга при-
чина. Списание „Кафе пауза…“ е организатор на Дефиле 
„Дизайнерски торти“. Да кажем, че конкретния повод то да 
се състои е желанието демонстрациите по карвинг да бъдат 
част от ДЕМО ЗОНАТА на Дефилето, което ще се проведе от 
6-9 ноември в Интер Експо Център по време на специализи-
раните хранителни изложения. Ти прие тази идея с голям 
ентусиазъм.

- Да, наистина е така. Вероятно е трябвало да се случи точно 
в този момент. Искам нещата да бъдат организирани много про-
фесионално, в съответствие с изискванията на Световната асо-
циация на професионалните готвачи. Вече има и регламент за 
провеждане на карвинг-състезанието в ДЕМО ЗОНАТА на Дефи-
ле „Дизайнерски торти“ на 8 и 9 ноември. Първият ден естестве-
но ще бъде подчинен на темата на Дефилето, т.е. състезателите 
ще покажат предварително изработени композиции - карвинг 
– торта. Надявам се, че ни очакват много приятни изненади. На 
втория ден ще дадем възможност на участниците да развихрят 
свободно своето въображение. 

Интервюто взе: Йорданка Найденова
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Семената на чия (Salvia hispanica) са продукт от растение 
богато на хранителни вещества, разпространено в Гватемала 
и Централната  и Южна част на  Мексико. Достига височина 
до около метър. Има лилави и бели цветове, които в края на 
всяко стръкче формират грозд и там на групички се намират 
семената.

Местната традиция свидетелства, че тези семена са култи-
вирани още от ацтеките. Те били толкова ценни, че населението 
ги принасяло в дар на управниците. Чията, заедно с амаранта, 
боба и царевицата, са основни хранителни продукти на насе-
лението в Мексико, и в частност - на ацтеките и маите. В древни 
времена на семената се преписвала „магична сила“ и митологи-
ята разказва, че ацтеките ги използвали, за да придобият сила, 
когато влизали в битки. Не случайно на езика на маите „семена 
от чия“ са със значение на „семена на силата“!.

Малко история
За ацтеките тези семена били толкова важни, че завладени-

те от тях народи трябвало да плащат годишен данък в размер на 
4000 тона семена. Маите и ацтеките са употребявали много семе-
на от чия, а за значението, което са им придавали, красноречиво 
говори факта, че са ги използвали дори и в религиозни церемо-
нии като дар към боговете. Когато през 1521 г. испанските кон-
квистадори нападнат и завладяват земите на ацтеките,тяхната 
ярост преминава и върху насажденията от чия – те са изгоре-
ни. Кортес забранява дори отглеждането на пшеница, ечемик 
и моркови, поради страх от магично влияние на тези семена и 
евентуалното им прилагане от европейците. От яростта на кон-
квистадорите са били спасени само царевицата и боба отглеж-
дани от ацтеките. Тези семена изчезват и оцеляват  само в малки 
площи, разпръснати сред планините на Мексико и Гватемала. 
Едновременно със забраната за отглеждане на семена от чия в 
Мексико, испанците ги пренасят на собствена територия, къде-
то те намират благоприятни почва и климат.

Семената от чия са преоткрити през 1991 г. благодарение на 
програма, която започна в северната част на Аржентина, Колум-
бия и Перу. Целта на програмата е да се подобри здравето на 
човека чрез въвеждане в хранителния режим на семена от чия, 
заради тяхната хранителни свойства. Семената се използват в 
Мексико и Гватемала под формата на брашно и хранителни на-
питки.

Хранителна стойност
Семената от чия са  богати на  витамини, минерали, антиок-

сиданти, омега-3 мастни киселини, фибри и протеини. Освен че 
са богат източник на полезни хранителни вещества, те помагат 
и за балансирането на кръвната захар и за понижаването на хо-
лестерола. Именно семената са най-важната част от растението 
и са източник на хранителни вещества. Те се приемат като бел-
тъчна храна, също съдържат и минерални вещества: калций, 
бор и желязо, като антиоксидантните им свойства надминават 
над 3 пъти тези на боровинките. Подобно на лененото семе са 
готови за консумация, без да е необходимо да се стриват и мо-
гат да се съхраняват в продължение на много време без да се 
окисляват. Една порция семена от чия осигуряват 1/3 от необхо-
димата дневна доза фибри. Поради високото си съдържание на 
омега-3 и фибри те могат да бъдат част от диетата за 
намаляване на теглото, тъй като засищат за по-
дълго време и помагат на тялото да елими-
нира ненужните токсини.

Семената от чия имат способността 
да стабилизират нивото на кръвната 
захар. Те образуват гел в стомаха при 
храносмилане и така забавят превръ-

щането на въглехидратите в захар. Това позволява на тялото да 
остане сито за по-дълго време, дава му повече постоянна енер-
гия и предотвратява рязкото покачване на кръвната захар.

Семена от чия, според публикация в British Journal of 
Nutrition от 2009 г., стабилизират нивата на холестерола и 
триглицеридите и намаляват общото количество натрупани 
мазнини. Освен това имат хидрофилични свойства, които ги 
превръщат в ефективен стабилизатор на течностите и електро-
литите в тялото. Тези семена имат способността да абсорбират 
вода 12 пъти повече от собственото си тегло. Затова консума-
цията на семена от чия може да помогне да се регулират телес-
ните флуиди и да се намали риска от дехидратация. Тъй като 
семената поддържат тялото хидратирано и са чудесна добавка 
към отслабващия диетичен режим, особено ако той включва и 
физически упражнения.

Семената от чия имат съвсем лек привкус на ядки и доба-
вени към различни ястия, салати, тестени изделия или напитки 
почти не променят техния аромат и вкус. Набъбвайки, те по-
скоро сгъстяват тяхната консистенция, и по този начин удължа-
ват чувството за ситост. С чия могат да бъдат овкусени различни 
сокове и шейкове, които впоследствие придобиват по-голяма 
гъстота. Лесно могат да бъдат приготвени пудинги, както и 
плодови салати с кисело мляко, мед и меласа. Чия, разбира се, 
може да бъде поднесена и под формата на сурови кълнове, кои-
то в рамките на четири дни ще бъдат годни за консумация.

Ето и една лесна рецепта за мляко от чия:
Продукти за пет чаши: 4	с.л.	чия	семена,	2	с.л.	сурови	орехи,	

2	с.л.	сусамов	тахан,	2	с.л.	мед,	ванилия,	5	чаши	вода.
Начин на приготвяне: Накиснете за няколко часа чия семе-

ната и орехите в стъклен съд в 4 чаши вода. Изсипете в блендер 
и разбъркайте на средна скорост. Докато миксирате, добавете 

тахан, мед, ванилия и след това още 1 чаша вода. 
Съхранявайте в стъклен съд с капак в хладил-

ник. Накисването прави сместа богата 
на ензими. Антиоксидантите в семе-
ната чиа помагат да запазите сместа 
около седмица. Може да използвате 
като заместител на другите форми 
на мляко.

Преоткриване на едно древно семе






