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Лесафр България представя:

Ронена мая 25 кг
•  прясна ронена мая, изключително подходяща 

за заводски хляб
• подходяща за всякакъв вид замесване

Прясна мая „Фала Верде“ 500 г
• мая, подходяща за заводски и тостерен хляб
•  високата ú киселинност, позволява намаляване влагането в теста със 

закваска

Прясна мая „Френската“ 500 г
•  мая с висока активност, подходяща за заводски 

хляб, сладки теста и кроасани
•  високата ú подемна сила е предпоставка за по-малко 

влагане при замесване

Прясна мая „Виво“ 500 г
• мая, подходяща за заводски и тостерен хляб
•  лесно ронлива, което позволява улесненото и  

добавяне по време на замесване

Прясна мая „Лесафмая“ 500 г
•   мая, подходяща за бутиков хляб, баници, бюреци и всякакъв вид 

закуски
•  бързо и ефективно разграждане на захарите в тестото, което 

улеснява втасването
• изключителен обем и трайност на крайния продукт

Прясна мая „Юва” 42 г

Прясна мая „Виво“ 42 г

За индустриално

производство

За индустриално

производство и занаятчии

За Вас, домакини

ЗА НАЙ-ВКУСНИТЕ ДОМАШНИ РЕЦЕПТИ ПОСЕТЕТЕ:
www.facebook.com/vivomaya.bg; www.lesa�re.bg

Лесафр България ЕООД, 1528 София, бул. „Искърско шосе“ 7, Търговски център Европа, сгр. 6, оф. 1, тел.: 02/ 873 14 39, e-mail: o�ce@lesa�re.bg
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За поръчки: сп. “Кафе пауза...” , тел.: 0884 673 836
Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

Le Larousse du 
Chocolat

(Eнциклопедия на 
шоколада) 

Технологии, рецепти - торти, сладкиши, пълнежи, мусове, 
кремове, бонбони.
На френски език.

формат 20/27 см, 368 стр.
луксозно издание, твърди корици, цена 150 лв.

Petits chocolats
(Бонбони 

и трюфели) 

Суровини, рецепти, технологии, видове бонбони.
На френски език.

формат 23,5/27,5 см, 224 стр.
луксозно издание, твърди корици, цена 150 лв.
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Очакваното вече се превръща във факт. Световната рекол-
та от пшеница и царевица през настоящата пазарна година 
ще бъде огромна по количество, макар и на много места да е с 
понижено качество (специално при пшеницата). Съответно ни-
ските цени на зърното от основните износители се очаква да се 
запазят. Допълнителен фактор, който има потенциал да потисне 
търсенето, а заедно с това - и цената на основните фуражни кул-
тури, се явява руското ембарго върху вноса на селскостопански 
продукти от САЩ, ЕС, Норвегия, Канада и Австралия заради огра-
ничената по този начин търговия с месо и млечни продукти.

Активизира се предлагането на пшеница в Черноморския 
регион (Русия и Украйна). В руските черноморски пристанища 
цената на фуражната пшеница падна до USD 202/тон при усло-
вия на доставка FOB. Премията за хлебна пшеница с добри по-
казатели (12,5% протеин) е висока – в рамките на USD 45-50/тон.

САЩ и Америка: Министерство на земеделието на САЩ 
(USDA) очаква рекордна реколта от царевица в САЩ. Средните 
добиви от акър бяха ревизирани нагоре до 167,4 бушела (рав-
ни на 10,5 тона от хектар), при очаквани от пазара 170 и пове-
че бушела. Посевите са в отлично състояние заради липсата на 
температурен стрес в основните производствени райони на 
страната.

Пазарните участници запазват очаквания за дори по-висо-
ки средни добиви при царевицата, които да достигнат 172-174 
бушела. С ограничаването на износа на американско месо за 
Русия търсенето на фуражи може да се понижи допълнително 
и това ще окаже натиск на цените надолу.

Европа: ЕС очаква третата най-добра реколта от пшеница 
в историята си – 147,9 млн. тона. Въпреки това перспективите 
пред експортния потенциал са понижени за настоящата пазар-
на година заради интензивните дъждове около жътвата, които 
понижиха масово качеството на зърното до фуражно. Според 
последните прогнози на USDA експортният потенциал на Общ-
ността е 25 млн. тона - резултат, по-нисък с 3 млн. тона спрямо 
миналия месец.

По-висока реколта се очаква във Франция - 37,3 млн. тона, 
но подобен оптимизъм липсва по отношение на качеството. 
Едва около 1/3 от френската пшеница е с хлебопекарски качест-
ва, задоволяващи изискванията на северноафриканския пазар. 
Цената на хлебната пшеница във Франция с показатели 76 кг/
хектолитър, число на падане 220 и 11% протеин, закарана на 
Руен, се понижи до EUR 177/тон, а рапицата от новата реколта се 
смъкна до EUR 326/тон при условия на доставка FOB.

Русия: Към 8 август са ожънати 17,1 млн. ха (или 36,6% от 
засетите площи) и са прибрани 56,1 млн. тона зърно при средни 
добиви от 3,3 т/ха. За сравнение, към тази дата на миналата го-
дина са били прибрани 42,1 млн. тона зърно от 15,3 млн. ха при 
средни добиви от 2,75 т/ха.

В Централния федерален район са ожънати 58% от площите, 
в Южния федерален район - 77%, в Севернокавказкия - близо 
80% и в Приволжкия - 26,7%.

Прибрани са 41,6 млн. тона есенна и пролетна пшеница и 
8,8 млн. тона ечемик. Делът на хлебната пшеница се оказа по-
нисък от предварителните очаквания. Основните количества 
са 4-и клас и фуражна пшеница. Изключение прави единствено 
районът на Волга.

Пазарът на хлебна и фуражна пшеница се активизира и 
цените бързо паднаха чувствително. Хлебната пшеница за въ-
трешния пазар се търгува на цени между 6000 и 6800 рубли на 
тон при условия EXW, или около 245-277 лв./тон от място. Фу-
ражната пшеница се движи в диапазона 5100-6800 рубли на тон 
или 210-250 лв. на тон.

Експортният потенциал на страната се изчислява на 28 млн. 
тона пшеница – ръст от близо 9% спрямо миналата година.

Украйна: Страната прибра по-голяма реколта от зърно през 
настоящата година спрямо миналата въпреки загубата на Крим 
и част от реколтата в Източната част на страната, каза минис-
търът на земеделската политика и храните Игор Швайка. Оч-
акванията са за 1,1 млн. тона по-голяма реколта от пшеница и 
1,7 млн. тона повече ечемик. Заради сушата обаче перспекти-
вите пред царевицата не са толкова добри. Събраното зърно се 
изчислява на 32,5 млн. тона, от които 22,5 млн. тона пшеница. 
Огромната част от обработваемите площи на страната са извън 
зоната на военни действия и големи загуби не се очакват.

USDA също повиши прогнозата си за зърнената реколта в 
Украйна на 58,5 млн. тона. Повишени са очакванията и за екс-
портния потенциал на страната – до 27,5 млн. тона.

Николай Вълканов
Институт за пазарна икономика

Рекордна реколта от пшеница ще 
има тази година, предвижда 
Световният съвет по зърното 

Причина за по-добрите очаквани резултати са реколтите в 
Русия, Европейския съюз и Китай. Същевременно има огромно 
предлагане на фуражна пшеница и на пшеница с по-ниско ка-
чество, което я поставя в силна конкуренция с огромните коли-
чества фуражна царевица на пазара. Покачило се е и потребле-
нието на фуражна пшеница. 

Глобалните запаси се увеличават, сочи новата прогноза. 
Това се отразява и на цените. В Европа в момента пшеницата е с 
близо 9% или 16 евро по-евтина от миналата година, а в Съеди-
нените щати цената е паднала даже с 33 евро или 18%.

По данни на Световния съвет реколтата тази година ще над-
виши 713 милиона тона и ще бъде с един милион тона по-голя-
ма от миналогодишния рекорд. 

В Европейския съюз се очакват 150,8 милиона тона, или 
цели 7 милиона тона повече от миналата година. Китай пък ще 
ожъне 125 милиона тона, като през 2013-та реколтата е била в 
размер на 122 млн. тона. В сравнение с тези цифри руската ре-
колта от 60 милиона тона изглежда малка, но все пак е по-голя-
ма от миналогодишната, която е била 52 милиона тона. Украй-
на разполага с 21,5 милиона тона, а фермерите в Съединените 
щати - 55 милиона тона.

Зърнените пазари
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Незапомнено ниски са 
котировките на зърнените 
култури на световните борси 

Към момента от България са изнесени 1,8 млн. тона пшеница 
от последната реколта, става ясно от анализа на Красимир Дав-
чев, изпълнителен директор на Пловдивската стокова борса. 
Незапомнено ниски за последните десет години са котировките 
на зърнените култури на световните борси.

Според последните данни цената на пшеницата на борсата 
в Чикаго се срина до 178 USD/т (около 267 лв./т) като намале-
нието спрямо същия период на миналата година е с 34% (от 238 
USD/т). От средата на юни досега намалението е от 22% (от 217 
USD/т).

Подобна е и ситуацията на борсата в Париж, където цената 
на пшеницата от средата на юни до момента е паднала с 24% (от 
194 евро на сегашните 156 евро/т).

Този ценови срив е повлиян от изключително добрата ре-
колта от тази култура в световен мащаб (713 млн. т) и в Европа 
(153 млн. т).

По неокончателна информация, добивите от пшеница в 
България са на ниво 4,8 млн. т плюс преходен остатък от около 
250 хил. т. При вътрешно потребление от около 1,7 млн. т, потен-
циалът за износ се очертава около 3,3 млн. т, като към момента 
по официална информация са изнесени 1,8 млн. тона. Тези ко-
личествени показатели онагледяват как излишъците водят до 
намаляване на цената, коментира анализаторът.

Според него посоченият по-горе ценови срив е допринесъл 
за замиране на търговията със зърно в страната.

По неофициална информация на българските пристанища 
вече не чакат кораби за товарене и българските търговци са в 
изчаквателна позиция с надежди за по-добри цени.

По време на борсовата сесия на Пловдивската стокова бор-
са цената на предлаганата пшеница се е запазила на ниво 310 
лв./т без ДДС, а търсенето е било в диапазон 275-280 лв./т до 
305 лв./т, като последната цена е с франкировка до българско 
пристанище.

Спрямо същия период на миналата година търсенето на 
пшеница е с 12% по-високо ценово ниво (250 лв./т преди годи-
на), а предлагането е с 3,2% по-ниско (320 лв./т преди година).

По време на сесията цената на предлаганата царевица е ко-

ригирана в низходяща посока и от 260 лв./т е достигнала ниво 
250 лв./т, като търсенето е спряло на 245 лв./т без ДДС.

Междувременно от Софийската стокова борса съобщиха, че 
предложенията на купувачите и продавачите на пшеница са се 
разминали на нива съответно 280 лв./т и 320 лв./т.

Инвестор.бг

Изкупната цена на пшеницата 
остава ниска

Ценови срив на пшеницата замрaзи търговията със 
зърно в страната

Изкупната цена на пшеницата продължава да е ниска, ко-
ментират фермери от региона на Пазарджик.	 „Цената,	която	
дават	търговците	е	25	стотинки	за	килограм	и	нито	лев	по-
вече!	В	началото	имаше	цени	от	27	стотинки	на	килограм,	но	
тези	цени	вече	ги	няма.“

Фермерите  прогнозират, че през следващия месец цените 
няма да се вдигнат. Основният  проблем  пред тях остава съхра-
нението на зърното в очакване на по-добри цени към края на 
годината. 

Високата влажност в момента отново не е на страната на 
фермерите. Тя благоприятства развитието на патогени, складо-
ви неприятели и гъгрици, срещу което ще се налага обеззаразя-
ване. Това допълнително ще оскъпи продукцията на зърнопро-
изводителите.

Зърнопроизводителите алармират още, че изкачването с 
продажбата на продукцията води и до друг проблем – липсата 
на свежи средства нужни да се покрият разходите за подготов-
ката на площите за сеитба.

С незaпомнено ниски котировки на зърнените култури за 
последните десет години на световните борси ще се запомни 
38-та борсова седмица. Това посочва в анализ Красимир Дав-
чев, изпълнителен директор на Пловдивска стокова борса.

Цената на пшеницата на борсата в Чикаго се срина до 178 
щат.дол/т (около 267 лв./т) като намалението спрямо същия пе-
риод на миналата година е с 34 % (от 238 щат.дол/т), а от средата 
на м. юни намалението е с 22 % (от 217 щат.дол/т). Подобна е и 
ситуацията на борсата в Париж, където цената на пшеницата от 
средата на м.юни до момента е паднала с 24 % (от 194 евро на 
сегашните 156 евро/тон). Този ценови срив е повлиян от изклю-
цително добрата реколта от тази култура в световен мащаб (713 
млн. тона) и в Европа (153 млн. тона). 

Фермер.бг
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Цената на хляба замръзва
Твърденията, че хлябът ще поскъпне заради по-висока-

та цена на тока от 1 октомври, са спекулация. Това заяви за в. 
"Стандарт" Тодор Няголов, производител и председател на 
браншовата организация на хлебопроизводителите и сладка-
рите в Добрички регион.

"Няма	обективни	причини	за	това.	Говори	се	за	увеличение	
на	цената	на	тока	в	рамките	на	10%.	Ако	електроенергията	не	
поскъпне	с	повече	от	10%,	то	това	ще	се	отрази	на	цената	на	
крайния	продукт	в	рамките	на	2-3%,	което	на	практика	е	нищо	
и	няма	да	доведе	до	увеличение	на	хляба	за	потребителя", каза 
Няголов.

Мнението му подкрепят и зърнопроизводители, които за-
явяват, че тази година цената на пшеницата е доста по-ниска 
спрямо миналата. През миналата седмица цената на фуражната 
пшеница е била 285 лв. за тон, а на хлебната - 310-315 лв. за тон. 
Година по-рано по това време предложенията на търговците 
за хлебна пшеница са били около 330-340 лв. за тон. В момента 
търговията със зърно у нас е в застой, а котировките на между-
народните борси за хлебна пшеница падат.

Няголов допълни, че мелниците не са променяли цената 
на брашното, което вече е от новата реколта, и най-масовото 
брашно за производство на хляб се предлага на около 700 лв. 
за тон. "Ако	не	се	вдигне	цената	на	брашното,	което	е	основ-
ната	суровина	в	производството	на	хляб,	то	няма	причина	да	
се	вдига	цената	на	крайния	продукт.	Качеството	на	зърното	
от	тазгодишната	реколта	е	добро	и	не	се	налага	използване	
на	подобрители	при	производството", заявява Тодор Няголов.

От началото на месеца има поевтиняване на хляба с от 5 до 
7 стотинки в цените на дребно, заяви в ефира на Bulgaria on air 
Мариана Кукушева, председател на Федерацията на хлебопро-
изводителите и сладкарите в България.

Тя опроверга твърдението, че цената на зърното ще пада и 
допълни, че в последните 10 дни се наблюдава дори увеличе-
ние на стойността му с 50 лева на тон.

Мариана Кукушева попари надеждите, че от 1 октомври це-
ната на хляба ще намалее със 7%. Като причина тя посочи, че 
цената на тока за малките стопани се е повишила драстично.

Кукушева коментира още, че в цената на продукта е неиз-
бежно да се калкулира и това, че минималните осигурителни 
прагове в сектора всяка година се увеличават. За идната година 
се предвижда те да се повишат с 3%. 

Сивият сектор в бранша надхвърля 40%, допълни тя. Начи-
нът да се излезе от тази ситуация е да се използва опитът на Ру-
мъния, която намали ДДС ставката на хляба. В началото на ме-
сеца в северната ни съседка направи ставката 9% от 24 % преди 
промяната.

От бранша са доволни от мерките, които предприема пра-
вителството за облекчаване на бизнеса. Надяват се да има още 
промени в Закона за храните, Закона за защита на конкуренци-
ята, както да бъде приет Законът за браншовите организации.

Въпреки спада в цената на 
зърното, тази на хляба се запазва

Рекордно богата е зърнената реколта тази година, както в 
България, така и в световен мащаб. Според данни на Министер-
ството на земеделието и храните зърното от новата реколта у 
нас е около 4,7 млн. тона.

Свръхпроизводството предизвика срив в цените на светов-
ните борси, достигащ до 40%. Сходна е и тенденцията в Бълга-
рия. Очакванията за добра зърнена реколта в световен мащаб 
понижиха прогнозните цени още през пролетта.

В момента топ 3 на страните с най-голям спад на цените са 
България, Унгария и Франция. Припомняме, че точно преди 
една година тон жито се продаваше у нас за 450 лв. "В	момента	
на	Софийска	стокова	борса	се	сключват	сделки	на	нива	от	250	
лева/тон,	 без	ДДС,	 за	 хлебна	пшеница", поясни директорът на 
Дирекция "Търговия и информация" на Софийска стокова борса 
Антонина Белопитова пред БНТ.

Според една от големите банки, инвестиращи в аграрния 
сектор, се очаква спад на цените в началото на следващата го-
дина с още 20%.

"Такава	е	цикличността	на	пазарите,	не	всяка	година	е	до-
бра.	Така	че	това	ще	е	може	би	една	отрезвяваща	за	българско-
то	зърнопроизводство	година", коментира изпълнителният ди-
ректор на Националната асоциация на зърнопроизводителите 
Наталия Тодорова.

Според пазарната логика свръхпредлагането е и причината 
за ниските цени на тазгодишната реколта. "Има	хора,	които	не	
са	си	структурирали	добре	производството,	такива,	които	са	
направили	рискови	инвестиции	благодарение	на	предходните	
две	успешни	години,	сравнително,	за	българското	земеделие	и	
това	ще	им	изиграе	лоша	шега	тази	година", смята Тодорова.

Изненадващо, обаче, цените на хляба, въпреки пребогата-
та реколта, няма да се променят в посока надолу. Обяснение за 
това даде Георги Попов управителят на Асоциацията на хлебоп-
роизводителите и сладкарите. По негови думи през последните 
две години и половина цената на хляба не се е променяла и ця-
лата тежест на оскъпените суровини е била поета от произво-
дителите на хляб.

Инвестор.бг
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Пшеницата Khorasan, наричана Ориенталска пшеница 
(Triticum turgidum ssp. turanicum) е тетраплоиден вид пшеница. 
Името се свързва с географската и историческа област Khorasan 
в съвременен Афганистан и североизточната част на Иран. Това 
зърно е два пъти по-едро от размера на съвременната пшеница 
и е известно с богатия си аромат. Има кехлибарен цвят и съдър-
жа повече протеини, липиди, аминокиселини, витамини и ми-
нерали. 

История 
Точният произход на пшеницата Khorasan остава неизвес-

тен. Описана е за първи път от Пърсивал през 1921 г. Въпреки 
това, някои учени предполагат, че произлиза по-скоро от Запад-
на Анатолия, където ботаническото  разнообразие е по-голямо, 
отколкото в Иран. Едно е ясно, че популярността на това древно 
зърно в днешно време се дължи на американски летец, който е 
изпратил зърна от Египет до семейството си в Монтана (САЩ) 
през 1949 г. Според легендата, тези зърна са открити в гробни-
цата на древен египетски фараон, откъдето идва и прозвището 
"Пшеницата на Тутанкамон." Но не е известно кога и как пшени-
цата Khorasan се разпространява в Египет, където може да бъде 
намерена и до днес, но не във фараонските гробници. Друга 
легенда разказва, че Ной пренася зърното на неговия ковчег в 
резултат на което, се появява прякора "пшеницата на Пророка 
Мохамед." Други легенди разказват, че е пренесено в Египет от 
нахлуващите армии. И накрая, в Турция пък, получава името 
"Зъбът на камилата", поради неговата гърбица или защото по-
вероятно прилича на зъбите на камила.

Пшеницата Khorasan се е отглеждала непрекъснато в мал-
ки количества и за лична употреба в Близкия Изток, Централна 
Азия и Северна Африка. През 1949 г., когато зърното достигна 
САЩ, интересът към него не е много голям до 1977 г., когато 
Мак и Боб Куин, земеделски производители от Монтана (САЩ), 
решават да култивират това древно зърно. През 1990 г. те регис-
трират култивиран сорт Turanicum QK-77, с търговската марка 
Kamut®. 

Според египетския йероглифен речник от E. A. Уолис Бъдж 
думата "kamut" означава "пшеница, зърно и пшеничен хляб", и 
тя може да се регистрира като търговска марка, защото принад-
лежи на един мъртъв език. От 1990 г. названието „Kamut“ е ре-
гистрирано като търговска марка от Kamut International, ООД в 
Американското патентно ведомство за вид пшеница Qk-77.

Философията на марката се състои в гаранцията, че зърното 
отговаря на определени стандарти. За да се продава зърно под 
търговската марка „Kamut“, то  трябва да отговаря на няколко 
условия: 

1. Да принадлежи към древния вид пшеница Khorasan, без 
генетична манипулации

2. Да се отглежда само като сертифицирано биологично 
зърно

3. Да съдържа протеини между 12-18%
4. Да бъде 99%  чисто, без замърсяване с други видове пше-

ница
5. Да бъде 98%  чисто от плевели и болести
6. Да съдържа между 400 и 1000 ppb селен
7. Името не може да се използва за продукти, не отговарящи 

на тези изисквания. 
8. Не трябва да се смесва със съвременни видове пшеница в 

макаронени изделия
9. При производството на хляб и хлебни изделия не трябва 

да се смесва с повече от 50% от съвременни видове пшеница 
в хляб, и при смесване, то трябва да  бъде ясно обозначено на 
етикета

10. Изделия, които  имат върху етикета си названието 
„Kamut“ трябва да съдържат повече от 50% брашно или зърно 
с марка „Kamut“

Район на култивация 
В днешно време, производството на пшеница Khorasan се 

осъществява монополно под марката „Kamut“ в световен ма-
щаб. Korasan пшеница се отглежда и в Европа, най-вече за про-
изводство на хляб, и в иранската провинция Хорасан като храна 
за камилите. Също така се отглежда в малки площи и за лична 
употреба в някои други региони на Близкия изток. 

Досега Kamut пшеница се отглежда единствено в САЩ и За-
падна Канада. Приблизително 16 000 акра (6500 хектара) са кул-
тивирани през 2006 г. в Северен централен регион на Монтана, 
Южен Саскачеван и югоизточна Алберта. Експерименталното 
производство е направен в Европа и в Австралия.

Както стана ясно „Kamut“ не е вид пшеница, а търговска мар-
ка. Факт, който за много потребители не е достатъчно ясен, но 
за сметка на това голяма част от тях знаят, че това е древен вид 
пшеница от „Гробницата на фараона“ благодарение на безпре-
цедентна маркетингова и рекламна стратегия.

Вярно е, че Khorasan има високо съдържание на протеини, в 
общи линии по-високо в сравнение със средните стойности на 
твърдата и меката пшеница, и добро съдържание на бетакаро-
тин и селен. Съдържа глутен в немалки количества и не трябва 
да се консумира от хора, болни от цьолиакия.

Khorasan или Kamut
Митове и истини
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- Камут: сух глутен – 15,5%, глутен/протеин – 94,5%
- Твръда пшеница: сух глутен – 12,5%, глутен/протеин – 87,5%
- Мека пшеница: сух глутен – 13,4%, глутен/протеин – 80,6%
- Лимец: сух глутен – 14%, глутен/протеин – 79% 
- Спелта: сух глутен – 17,1%, глутен/протеин – 93%

Производство 
Въпреки, че „Kamut“ се произвежда само в САЩ и Западна 

Канада, зърното се изнася и в Азия и в Европа. Като продажби-
те в Европа представляват почти 70% от продажбите за 2006 г., 
Италия е на челна позиция по консумация. Със само 16 000 акра 
(6500 хектара), култивирани в световен мащаб, този вид пшени-
ца не играе важна роля в световната система за изхранване, но 
има голямо влияние върху биологичния и здравословен хра-
нителен пазар. Улавяйки тази пазарна ниша, Khorasan пшеница 
е контрапункт със своите слаби агрономически черти. Между 
1998 г. и 2006 г. общите продажби на Kamut пшеница се е уве-
личил с 72%.

Приложение и полезни свойства
Пшеницата Khorasan се използва по същия начин, както и 

другите сортове. Нейните зърна могат да бъдат както за директ-
на консумация или смлени на брашно. Тя може да се  използва 
за  хляб, хлебни  изделия, зърнени закуски, бисквити, вафли, па-
лачинки, булгур, тестени изделия, макаронени изделия, напит-
ки, бира и закуски. В сравнение с обикновената пшеница съдър-
жа до 40% повече протеин, до 65% повече аминокиселини и до 
30% повече витамин Е,  богата е на магнезий, цинк, селен, както 
и много полифеноли и мастни киселини. Благодарение на по-
високото съдържание на цинк и селен, както и на полифеноли 
и витамин Е тази пшеница притежава и добри антиоксидантни 
свойства.

Когато заговорим за диетично и здравословно хранене, 
интересът към нетрадиционните зърнено-житни култури и 
към по-малко известните псевдо-зърнено житни култури е 
безспорен.

Енозърнест лимец  (Triticum monococcum L.)
Счита се, че началото на култивирането му е около 7500 

г. преди н. е. Днес се отглежда като реликт в някои страни от 
Южна и Югоизточна Европа, Азия и Северна Африка. В България 
е бил отглеждан в Хасковско, Старозагорско, Ямболско, Пер-
нишко, Софийско, Кюстендилско, известен под названието „яза”. 
Растението е със средно едър клас, много плътен и осилест, с 
тясна лицева и широка гръдна част и златист цвят. Вретеното 
е чупливо при узряване. Зърното е дребно, силно сплеснато от 
двете страни, с брашнест или стъкловиден лом, при вършитба 
остава обвито в плевите. Стъблото на лимеца е тънко и нежно, 
достига до 1-1,5 метра. 

Двузърнест лимец  (Triticum dicoccum Schbül., си-
ноним - Triticum turgidum ssp. dicoccon Schrank)

Преобладават осилестите разновидности. По плътност кла-
сът е близък до твърдата пшеница, но е по-тесен. Зърното е 
сплеснато и плътно обвито от цветните плеви, които не се отде-
лят при вършитба. Останки от двузърнестият лимец са открити 
в Югоизточна Турция и датират от около 8800 и 8400 г. пр.н.е. 
Отглеждан е като основна култура в Близкия и Далечен Изток, 
Европа и Северна Африка. В Русия е бил популярен до 1900 г. 

Нови зърнено-житни култури за диетично 
и здравословно хранене

В Индия продължава да се отглежда и засетите площи са около 
50 000 ha.

Стопанско значение има за Етиопия, отглежда се и в Италия. 
Наименованията на различни езици: Еmmer (DEU), Farro (ITA), 
Кhapli (IND).

Хранителна ценност
Eднозърнестият лимец се характеризира с висок добив от 

зърнен протеин от декар в сравнение с пшеницата. Зърното 
има уникална структура на глутена и хранителни качества, кои-
то липсват при други житни култури:

- 3 до 4 пъти по-високо количество бета каротин
- 2 пъти по-високо коли-

чество на витамин А (рети-
нол)

- 3 до 4 пъти по-високо 
количество на лутеин

- 4 до 5 пъти повече ри-
бофлавин

- Не съдържа холесте-
рол.

Двузърнестият лимец 
има високо съдържанието 
на зърнен протеин - 12 до 
23%. Установено е по-ви-
соко съдържание на лизин 

Както и другите видове пшеница от семейството Triticum, 
Khorasan не е подходящ за хора с заболяване от цьолиакия. 
Някои проучвания все пак показват, че хората с ниска алергия 
към пшенични продукти по-добре я понасят в сравнение с тра-
диционните пшеници. Това зърно може да представлява алтер-
натива за хора, страдащи от диабет, поради ниския гликемичен 
индекс. 

проф. дсн Сийка Стоянова
Институт по растителни генетични ресурси 

“К. Малаков”- гр. Садово
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(над 3,65%).Съдържанието на мазнини варирав границите: 1,02-
3,80%, а на минералнивещества е 1,14-2,46%.

Двата вида лимец се използват като храни с лечебна цел.

Цветни пшеници
Така наречените „цветни пшеници“ имат отношение към 

здравословното хранене като храни богати на антоцианини. Те 
са естествен източник на багрила и антиоксиданти. Пшеници, 
които формират зърно със синя или пурпурна окраска са селек-
ционирани при видовете Triticum aestivum и Triticum durum, но 
се срещат и при видовете, които се отнасят към дивите родстве-
ници на пшеницата. Образци от пурпурна, обикновена и синя 
пшеници селекционирани в Канада:

С какво се отличават “цветните” пшеници?
- Добре изразен цвят на зърното: син, тъмно-син, пурпурен 

или червен поради високо съдържание на антоцианини в алей-
роновия слой;

- Всяка „цветна пшеница“ има индивидуален антоцианинов 
профил 

- Съдържанието на антоцианини в обвивките на зърното е 
2-3 пъти по-високо от това в целите зърна (13.9 mg/100g).

Изолираните антоцианини успешно въздействат за отделя-
не на свободни радикали и инхибират окисляването на човеш-
кия липопротеин холестерол.

Известните сортове „цветна“ пшеница: пролетна линия 
„Purendo 38” със син алейронов слой; синя пшеница „Hedong 
Wuma „ пурпурна пшеница сорт „Konini”; червена пшеница сорт 
„Katepwa”.

Пурпурна	пшеница	от	Saskatchewan	-	Canada

Уникалните качества на тези пшеници, като източници на 
антиоксиданти с ефект срещу стареенето на организмите, са 
потвърдени в изследвания с нематодата Caenorhabditis elegans 
като експериментален модел. Прогнозата е, че подобно полез-
но въздействие на „цветните“ пшеници върху човешкото здра-
ве може да се прояви при включването им в диетите за здраво-
словно хранене.

Хляб	от	пурпурна	пшеница	с	орехи	без	оцветители

Синя	пшеница

Теф

Произходът на този растителен вид от сем. житни е от Етио-
пия. Отнася се към едногодишните треви и има много дребни 
семена близки по размер до семената на мака. Независимо от 
древния си произход притежава добър хранителен профил с 
високо съдържание на влакнини и протеин, с качествен амино-
киселинен състав, с високо съдържание на желязо и калций. 
Отнася се към безглутеновите житни растения.

Специалистите в областта на храненето отбелязват, че мест-
ното население на Етиопия не страда от анемия, остеопороза, 
диабет и цьолиакия. Това в значителна степен се дължи на тра-
диционното използване на теф в храната. Теф е много подходящ 
за фураж при животни. В САЩ е популярно фуражно растение 
интродуцирано преди повече от 26 години.

Химичният състав на зърното от теф е подобно на това на 
други житни: протеин 9,6%; мазнини 2,0%; пепел 2,9% въглехи-
драти 73,0%. Съдържанието на витамини и аминокиселини в 
брашно от теф показвависоката му хранителна стойност:
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Наличието на глутен в менюто може да доведе до много 
здравословни усложнения. Въпреки това, хората масово из-
ползват продукти, които го съдържат. Освен това, глутенът се 
крие на много неподозирани места.

В България обаче май никой не се притеснява от него, или 
по-вероятно – никой не се замисля за последствията от тесте-
ната закуска, с която дежурно започва деня си. А и фактът, че 
местата, предлагащи глутен (както обичаме да се изразяваме), 
са на всяка крачка, също не помага никому.

Но да не ни разбирате погрешно, не обявяваме война на 
брашното и тестото.

По-скоро искаме да ви припомним, че има добри алтерна-
тиви на пшеничното брашно, с което сме свикнали. Всеки навик 
може да бъде променен, стига да има желание за информира-
ност. И за промяна.

Вече обърнахме внимание на няколко вида безглутеново 
брашно. Брашно от елда, ориз, картофи, нахут... Все по-популя-
рен у нас става и лимецът, който е подходящ и за хора, страда-
щи от опасното автоимунно заболяване, причинено от глутена 
– цьолиакия/целиакия. Припомняме, че глиадиновият протеин 
в него не е токсичен за хора, които не могат да усвояват глутен.

Към алтернативните зърнени култури задължително трябва 
да прибавим още една – теф. След щателно проучване на струк-
турата на теф, става ясно, че той не съдържа глутен или негови 
производни. Това предполага, че културата може да бъде вклю-
чена в диетата на хора с цьолиакия.

Eragrostis tef е култура, която се отглежда най-вече в Ети-
опия и Еритрея, където е от голямо значение. Вкусът й е мек, 
съдържа много калций, желязо и фибри. Смята се, че теф има в 
състава си 8-те незаменими за човека аминокиселини.

Амарант

Едногодишно тревисто растение, което се използва за зърно 
( Amaranthus hypochondriacus и A. cruentus) и като зеленчукова 
култура (Amarantus tricolor). Той е от групата на псевдо-житните 
култури, широкоразпространен е във всички ширини и попада 
в четири растителни групи: зърнени, зеленчукови, декоративни 
и плевелни.  Известен е още като „храна на ацтеките“.

Хранителна стойност на зърното
Съдържа повече протеин с високо качество, поради високо-

то съдържание на лизин, и сяросъдържащите аминокиселини. 
Съставът на белтъка в амаранта е най-близо до препоръчания 
от FAO протеинов скор (67 до 87). Съдържа анти-хранителни ве-
щества (сапонини и фенолни съставки) в суровите семена. След 
термична обработка токсичното им влияние съществено нама-
лява. В смеси с пшеничени брашна вкусът е по-добър и намаля-
ва токсичното въздействие.

Киноа 

Киноа е от групата псевдо-житни. Латинското му наимено-
вание е Chenopodium quinoa. Консумират се листата и семе-
ната. Поради изключително балансирания биохимичен състав 
на резервнитевещества в семената, растението на инките днес 
преживява своя ренесанс. Отнася се към безглутеновите храни.

Киноа е едногодишно растение, с височина до 1.5 m, не е 
чувствително на студ, цъфти от юли до август, семената узряват-
до края на септември. Има чувствителност към продължител-
носттана деня, като периодът от сеитба до жътва варира между 
90-220 дни. Добивът на семена в Андите достига над 5 тона от 
хектар. В Чехия се отглежда във ферми за биологично земе-
делие, като началото за популяризиране на културата идва от 
Генбанката в тази страна.

Семената съдържат 14 -18% протеин при изключително до-
бре балансиран  аминокиселинен състав, особено лизин; добър 
източник на витамини от групата В, есенциални мастни кисели-
ни, антиоксиданти и микроелементи.



О
БУ

Ч
ЕН

И
Е

TRAINING10

Продукти за предфермент: 2000	г	брашно	от	камут,	900	г	
вода,	20	г	мая.

Продукти:  предфермент, 2000	г	бршно	от	камут,	40	г	мая,	
40	г	малц,	120	г	зехтин,	80	г	сол,	1700	г	вода.

Начин на приготвяне:
Предфермент: Омесете всички продукти в миксер със спи-

рала – 4 минути на първа скорост, в миксер с вилица – 5 минути 
на първа скорост. Температура на втасване 17/20°С.

Основно	 тесто: Замесете всички продукти, освен солта, 
като оставите ¼ от водата, в която да разтворите солта за по-
лесна абсорбация от тестото. Месете 4 минути на първа скорост 
и 8 минути на втора скорост. Температура на тестото 27°С.

Поставете тестото в съд намазан с олио и оставете да втас-
ва около 20 минути. Извадете, поставете на масата и намажете 
със зехтин, сгънете го на четири и оставете да почива още 20 
минути. Разделете на късове с тегло по желание и оформете фи-
тили (сн. 1,2,3). Поставете ги върху набрашнена повърхност със 
затварянето надолу. Намажете със зехтин и обилно набрашне-
те. След 10 минути поставете късовете върху платно за печене 
и оставете да втасва в камера за 60 минути при температура 
27/28°С. Печете при 240°С с пара. Времето за печене варира 
според теглото на хлебчетата.

Продукти: 1200	г	брашно	тип	500,	500	г	мляко,	150	г	зехтин,	
50	г	мая,	30	г	сол,	30	г	захар,	200	г	цели	яйца.

Начин на приготвяне: Замесете брашното, млякото, яйцата 
и маята. В средата на месенето добавете солта, захарта и зехти-
на. Време за месене 4 минути на първа скорост и 6 минути на 
втора скорост. Оставете тестото да почива 15 минути. Разделете 
на късове с грамаж по желание и оформете различни хлебчета 
– питки, сплетени, продълговати. Сложете в тавата и декорирай-
те с маслини, сусам, лентички чушка, лук, мак и др. Намажете с 
разбито яйце и оставете да втасва в камера при 27°С за около 1 
час. Печете с пара при 200-220°С за около 15 минути. 

Продукти: 150	 г	 предфермент	 с	 втасване	 18/22	 часа,	 900	 г	
брашно	тип	500,	100	г	ръжено	брашно,	150	г	извара	рикота,	350	г	
доматено	пюре,	100	г	зехтин,	200	г	мляко,	20	г	червен	пипер,	22	г	сол,	
30	г	мая.

Начин на приготвяне:  Замесете предфермента, брашно-
то, доматеното пюре, млякото и маята. По средата на месенето 
добавете зехтина, солта, изварата и червения пипер. Време за 
месене 4 минути на първа скорост и 5 минути на втора скорост. 
Оставете тестото да почине 30 минути, разделете на късове с 
грамаж по желание и оформете. Поставете в тавите и поръсете с 
ръженото брашно. Оставете да втасва в камера при температу-
ра 27-28°С за около 50-60 минути. Печете с пара при 200-220°С. 
Времето за печене варира от теглото на хлебчетата.

Хляб с червен пипер

Средиземноморски хляб с брашно от камут

Малки хлебчета
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Сгъстяващите и желиращите субстанции могат да имат жи-
вотински или растителен произход и се използват за модифи-
циране на реологичните характеристики на хранителните про-
дукти. Първите повишават вискозитета на храните, към които са 
добавени, докато вторите придават желирана консистенция в 
различна степен. В по-голямата си част те са класифицирани от 
европейското законодателство като адитиви, ето защо на ети-
кета на храните, които ги съдържат трябва да бъдат отбелязани 
с тяхното име и Е номер. Съществуват и някои субстанции (на-
пример царевично и картофено нишесте), които имайки сгъстя-
ваща и желираща същност, не влизат в категорията на адитиви-
те, а се считат за суровини по смисъла на закона. В тези случаи 
те трябва да се отбелязват върху етикета с тяхното име както 
всички останали суровини. 

Агар-агар
Нарича се също само агар (или “кантен” от японците) е же-

лиращо вещество, извлечено от червени водорасли, принад-
лежащи към различни групи като Gelidium, Gracilaria, Gelidiella, 
Pterocladia, Sphaerococcus. В крайна сметка на етикета се поя-
вава адитив под номер Е406. Химически, това е полизахарид, 
съставен от два вида полимери – агароза и аропектин, откъдето 
идва и двойното наименование агар-агар, които обединявайки 
се образуват галатоза (един от компонентите на лактозата, за-
хар в млякото). Агарозата е молекулата, отговаряща за желира-
нето, която преминава през водородните връзки между моле-
кулите. Точно, благодарение на слабите водородните връзки, 
за разлика от другите полизахариди, трансформацията в гел на 
агар-агар е обратима (при нагряване се разтваря, а при охлаж-
дане възвръща формата си). Желатина от агар-агар има много 
по-силна консистенция от обикновения животински желатин. 
Достатъчни са много малки количества (0,5-0,2% спрямо ко-
личеството на водата), за да се получи гел от агар-агар, който 
е устойчив на високи температури (започва да се топи при 85-
90°С. Използва се много от вегетарианците вместо животинския 
желатин, при мармалади без захароза на мястото на пектина. 
Освен това, агар-агар не съдържа протеини и е възможно из-
ползването му в храни с ананас или други плодове, които съ-
държат протеолитични ензими. В търговската мрежа се намира 
под формата на прах, но понякога може да се намери в специа-
лизирани магазини приготвен по традиционен метод под фор-
мата на квадрати (Kaku-Kanten) или ленти (Ito-Kanten).

Алгинати
Това са соли на алгинатната киселина Е400, полизахарид, 

лепкав екстракт от кафявите водорасли Laminaria и Ascophillum, 
разпространени в Европа и САЩ. Те са в състояние да абсорби-
рат вода до 200-300 пъти от своето тегло. Цветът им варира от 
бял до жълтеникаво-кафяв и се продават под формата на гра-
нули или прах. Натриевият алгинат Е401 се използва като хра-
нителен адитив при приготвянето на храни с желеобразна кон-
систенция, предпадва от кристализиране. От няколко години се 
повишава славата на този компонент, защото някои майстори-
готвачи, сред които и Ferran Adria, ги използват в молекулярната 
гастрономия. Други алгинати, които се използват в хранителна-
та индустрия са калиев алгинат Е402, амониев алгинат Е403, кал-
циев алгинат Е404, пропиленгликолов алгинат Е405.

Желатин
Има животински произход, произвежда се от преработката 

на субпродукти от свине и говеда. Състои се основно от кола-
ген, основния протеин от съединителната тъкан на животните, 
който се извлича от тях чрез киселинна хидролиза или алкално, 

след това се пречиства (чрез филтрация и деминерализация), 
концентрира се (чрез изпаряване), стерилизира се, желира се и 
накрая се изсушава. При желирането с желатин крайният про-
дукт е стабилен, устойчив на стайна температура. В търговската 
мрежа може да се намери на листа и на прах. Използва се много 
в сладкарството при приготвяне на желета, кремове, мусове и 
др. На етикета се отбелязва като адитив Е441.

Карагенан
Линейни сулфатни полизахариди, които се извличат от чер-

вените водорасли, които са разпространени в Атлантическия 
океан, близо до Англия, Европа и Северна Америка. Морските 
водорасли се сваряват, за да се извлече карагенана. Използва 
се като желиращо вещество. По смисъла на закона се определят 
като адитиви Е407. Съществуват три големи групи карагенан:

- Капа - получава се от Kappaphycus cottonii и образува твър-
ди гелове

- Лота - получава се от Eucheuma spinosum и образува меки 
гелове

- Ламбда – получава се от Gigartina, не желира, по-скоро се 
използва за сгъстяване, когато се смеси с протеини. 

Най големия производител са Филипините (около 80%) от 
култивираните водорасли. След като се оберат водораслите се 
изсушават, балират и изпращат за преработка. Там се пречист-
ват от пясък и други механични примеси. Третират се с горещ 
разтвор на основа (напр 5-8% калиева основа), целулозата се 
премахва посредством центрофугиране и филтрация, след кое-
то разтвора се концентрира посредством изпаряване. Изсуша-
ва се и се смила.

В сладкарството карагенаните намират приложение при 
производството на десерти, сладоледи, млечни шейкове, кон-
дензирани млека, сосове - за увеличаване на вискозитета.

Гума арабика 
Естествена гума, произвеждана от втвърдения сок, извли-

чан от двата вида акация - Acacia senegal и Acacia seyal. Гумата 
е събирана с търговски цели в Сахел, от Сенегал и Судан до Со-
малия, въпреки че исторически е била култивирана в Арабия 
и Западна Азия. Арабската гума е смес от полизахариди и глю-
копротеини, използвани често в хранителната индустрия като 
стабилизатор, на етикета се отбелязва като адитив Е414. Палес-
тинците използват естествена гума за да охладят, подсладят и 
овкусят техния десерт "гелато". В хранителната индустрия се 
използва при напитки, гумени бонбони и др. 

Сгъстяващи и желиращи субстанции 
в хранителната индустрия и сладкарството
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Гума гуар
Полизахарид, който се получава от растението гуар от се-

мейство бобови. Гумата се получава след обелване, смилане и 
пресяване на гуаровите семена и представлява фин  светлокре-
мав прах. Гуаровият боб расте обикновено в Раджастан - гра-
нична oбласт, част от Индия и Пакистан.

Гуар гумата е по-разтворима от гума от рожкови и е по-до-
бър емулгатор, поради по-високото съдържание на галактоза. 
Гуар гумата има 8 пъти по-голям потенциал от царевичното 
нишесте по отношение на водосвързване - необходимо е мно-
го малко количество за получаване на достатъчен вискозитет, 
може да бъде използвана като емулгатор и стабилизатор.   

Гуар гумата има най-голямо приложение в хранително-вку-
совата промишленост и на опаковката се отбелязва като адитив 
Е412. При печивата увеличава добива на тесто, дава по-висока 
еластичност, подобрява текстурата в пълнежи, предпазва от 
отделяне на водата в пълнежите. Основно се използва в хипоа-
лергични рецепти при различни типове пълнозърнести и тъм-
ни брашна- подобрява свързването на тези брашна, което им 
позволява да набухват като нормални брашна.

Гума карая
Това е лепкав секрет, който излиза спонтанно или при раз-

рез от стъблото и клоните на растение от семейство Sterculia, 
което е разпространено в планинските райони на Индия и Па-
кистан. Представлява комплексен полизахарид, съставен от 
галатоза, рамноза, глюкоронова киселина. Във вода набъбва 
бързо, увеличавайки своя обем до сто пъти, образува гел с 
голям вискозитет. В хранителната индустрия се използва като 
стабилизатор и сгъстител, на етикета се отбелязва като адитив 
Е416.

Гума тара
Получава се чрез декортикация и смилане на семената на 

Тара (Caesalpinia spinosa), растение от семейство Бобови, типич-
но за Перу и Боливия. В хранителната индустрия се използва за 
сгъстяване, има голям вискозитет и е достатъчно минимално 
количество. Разтваря се и в студена среда, но по-добре разви-
ва своите характеристики в топла. На етикета се отбелязва като 
адитив Е417.

Ксантан
Полизахарид, получен като вторичен метаболит при биотех-

нологичен ферментационен процес, базиран на отглеждането в 
аеробни условия на микроорганизма Xanthomonas campestris. 
Много микроорганизми, по-точно бактерии могат да метаболи-
зират високо молекулните полизахариди, но ксантана е един-
ствения бактериален полизахарид получаван в по-големи про-
мишлени условия.

В хранителната индустрия се използва като стабилизатор 
на емулсии, водозадържащ, повишаващ стабилността при про-
цесите на стапяне и замръзване, инхибира разграждането на 
нишестето, подобрява структурата, стабилизира суспензии, из-
ползва се като сгъстител.  Помага при стабилизиране на коло-
идни масла и твърди компоненти - действа като емулгатор. Из-
ползва се също при замразени храни, напитки, прави приятна 
текстурата на сладоледа. Използва се като добавка при пригот-
вяне на безглутенови тестени изделия за сгъстяване на тестото. 
Класифицира се като адитив Е415. 

Тапиока
Брашно получено от корените на маниока (Manihot 

utilissima), тропически храст от семейство Млечкови. Отглеждат 
се много сортове в тропиците (главно Африка и Южна Амери-
ка) заради скорбялата в кореновите грудки (30-50 см с тегло до 
15 кг.). Съдържа основно нишесте (93%), но могат да се открият 
и следи от протеини, мазнини и фибри. В търговската мрежа 
може да се намери под различни форми – прах, люспи, перли, 
пръчки. За разлика от тапиоката на прах, останалите форми из-

искват по-дълга хидратация преди употреба. Използва се като 
сгъстител в сосове и бульони. На етикета се отбелязва като су-
ровина, а не добавка.

Пектин
Структурен полизахарид съдържащ се в първичната кле-

тъчна стена на сухоземните растения. За първи път е изолиран 
и описан през 1825 г. от Henri Braconnot. Произвежда се с тър-
говска цел като бял до светлокафяв прах, предимно извличан от 
цитрусови плодове. Използва се като сгъстител в хранителната 
промишленост, в частност при производството на мармалад и 
конфитюр. Използва се и като стабилизатор и източник на влак-
на в плънки, бонбони, плодови сокове и мляко.

Структурата и химичният състав на пектина се различава 
при отделните растения, както и при едно и също растение в 
различните му части и в зависимост от стадия на развитие. По 
време на зреенето, пектинът се разгражда под действието на 
ензимите пектиназа и пектинстераза; по време на този процес 
плодът става по-мек поради разграждането на междинната ла-
мела и отделянето на клетките една от друга. Подобен процес 
на клетъчно отделяне, причинен от хидролизата на пектин, се 
наблюдава и при процеса на листопад.

Пектинът е естествена част от човешката храна, но не прите-
жава особена хранителна стойност. Дневният прием на пектин 
от плодовете и зеленчуците е около 5 г при консумация на 500 
г храна от растителен произход. Пектинът преминава през тън-
ките черва почти без химически промени. Това го прави едно от 
най-ефикасните баластни вещества.

Нишесте
Това е полизахарид, образуващ се в резултат на фотосинте-

зата в листата на растенията и натрупван като енергиен резерв 
в семената, корените и плодовете под формата на скорбялни 
(нишестени) зрънца. Произвежда се като екстракт от царевица, 
картофи, ориз, тапиока и пшеница. Алтернативни източници 
могат да бъдат варивата, например боб. Състои се от два по-
лизахарида - амилоза и амилопектин, като тяхното съотноше-
ние е различно в различните източници на нишесте (царевица, 
пшеница, ориз, картофи, ръж, овес и др.) И двата полизахарида 
са полимери на глюкозата. Поради своята кристална структура 
нишестето е почти неразтворимо в студена вода и не може да се 
усвоява. С повишаване на температурата започва да губи крис-
талната си структура и да се превръща лека по-лека в по-раз-
творим гел. В хранителната индустрия нишестето се използва 
като сгъстител, но закона не го определя като адитив, ето защо 
няма Е номер.

 Модифицирано нишесте
Под това наименование се определят субстанциите получе-

ни от хранителното нишесте, индустриално третирано с ензим-
ни методи, физични или химични. В сравнение с натуралното 
нишесте, модифицираните са адитиви в степен да извършват 
по-стабилни взаимодействия между молекулите, от които про-
изхождат. 

Брашно от семената на рожкови
Получава се от смилането на семената на рожков (Ceratonia 

siliqua), растение от семейството на варивата, типично за Среди-
земноморските страни. Сгъстяващите и желиращи свойства на 
това брашно произлизат от съществуването на една субстанция 
наречена карубин, която е галактоманан, т.е. полизахарид. Това 
брашно се използва предимно в производството на сладолед.

Картофено нишесте
Това са брашна, получени чрез изсушаване и последващо 

смилане на картофи и се състои основно от нишестето, съдър-
жащо се в тях. В сладкарството се използва като сгъстяваща 
съставка при производството на кремове. На етикета се отбе-
лязва като суровина, а не като адитив.

Росела Контато
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Рецепта за Ганаш

С	този	термин	(от	френски)	се	означавт	различни	видове	
глазури	и	пълнежи	за	 сладкиши.	Познат	е	от	1850	 г.,	 създаден	
вероятно	в	Швейцария	или	във	Франция,	където	е	бил	използ-
ван	като	основа	за	приготвянето	на	трюфели.	Други	казват,	
че	е	създаден	в	Париж	в	сладкарница	„Саравдим”.	В	кулинарните	
народни	легенди	се	разказва,	че	 ганашът	се	е	получил	при	 	ку-
линарна	„авария”,	при	която	чиракът	на	шоколатиера	разлял	
сметана	върху	шоколад	и	той	се	стопил.	Майсторът	нарекъл	
чирака	 „ганаш”,	 иначе	 казано	 “глупак”.	 Резултатът	 обаче	 бил		
вкусен,	а	името	му	лепнало.

Ганашът обикновено се приготвя от затоплена сметана и на-
стърган тъмен шоколад. Разбърква се до гладка смес, може да 
се добавят ликьор или други овкусители. В зависимост от вида 
на използвания шоколад, сметаната трябва да има желаната 
консистенция.

Ганашът може да се използва и като пълнеж за шоколади, 
шоколадови трюфели и други десерти. Съотношението шоко-
лад/сметана варира в зависимост от това за какво ще се използ-
ва кремът. Обикновено се приготвя в пропорция 2:1 (2 части 
шоколад и 1 част сметана) и е подходящ за пълнеж на сладки-
ши. Като основа за шоколадови трюфели се използва два пъти 
повече шоколад, а за направата на глазура, три пъти повече шо-
колад, отколкото сметана. Ганашът може да се охлади и разбие 
до увеличаване на обема, а после да се използва за покриване 
на сладкиши. 

За ганаш може да се използват тъмен, млечен или бял шоко-
лад, като се добавят и различни есенции, ликьори и екстракти. 
Може да се добавят и масло, течни масла или царевичен сироп, 
когато е необходима тъмна и лъскава глазура.

Кои	са	основните	указания	за	приготвяне	на	ганаш?
Ганашът е широко използван в сладкарството. За да напра-

вите глазура или да покриете сладкиш: използвайте една част 
сметана и три части шоколад. За да приготвите пълнеж за трю-
фели: използвайте една част сметана и две части шоколад. За да 

Крем ГАНАШ

направите лек пълнеж: използвайте една част сметана към една 
част шоколад. Леко затоплен, втечнен ганаш може да залеете 
върху сладкиш или торта за гладка и лъскава глазура. Охладен 
ганаш може да разбиете за пълнеж или глазура или да оформи-
те като трюфели. 

Вкусът и качеството на ганаша зависи преди всичко от ка-
чеството на шоколада, който използвате. Запомнете: не всички 
шоколади са еднакви.  Шоколадът произхожда от зърната на  
тропическото дърво Theobroma, чието име означава „Храна 
на Боговете”. Има три вида какао на зърна (Forastero, Criollo и 
Trinitario) и качеството и мястото на отглеждане влияят след 
това и върху качеството и вкуса на шоколада. Други фактори, 
които влияят са начинът, по който се сушат зърната, как зърната 
се смесват с масата, наричана шоколадов ликьор, качеството и 
броят на различните добавки, както и колко дълго шоколадови-
ят ликьор е преработван. От шоколад с високо съдържание на 
какаово масло ще се получи ганаш, който е по-сбит и твърд от 
шоколада с ниско съдържание на какаово масло. От шоколад 
с мека и гладка като кадифе консистенция ще се получи ганаш 
мек и гладък като кадифе. Най-важ ният критерий при избора на 
шоколад за приготвянето на ганаш е дали харесвате шоколада, 
когато го ядете без мярка. 

Продукти: 230	 г	 средно	 сладък	 или	 горчив	шоколад,	 нарязан	 на	
малки	парченца,	180	мл	бита	сметана,	2	с.л.	(30	грама)	безсолно	мас-
ло,	1	с.л.	коняк	или	бренди	(по	желание).

Метод на работа: Нарежете шоколада в средно голяма купа от 
неръждаем метал. Оставете го настрана. Затоплете сметаната и мас-
лото в средно голяма тенджера на средна температура докато кипне. 
Веднага залейте шоколада с горещата сметана и оставете сместа да 
престои 5 минути. Разбъркайте с тел докато сместа стане гладка и ако 
желаете добавете ликьор. Това количество е достатъчно за покрива-
не на торта с 23 см диаметър.



СЛ
А
Д
КА

РС
ТВ

О

CONFECTIONARY14

Разговаряме	 с	 управителя	 на	 Аген-
ция	Булгарреклама	г-н	Ивайло	Иванов:

Международните специализира-
ни изложби МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА 
МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНО-
ТО, ИНТЕРФУД & ДРИНК и СИХРЕ са 
едни от най-мащабните в календара 
на Интер Експо Център. Продължава 
ли едно изложение да бъде точното 
място за среща на всички страни в 
един бранш, или търговските взаимо-
отношения все повече се изместват 

към електронната търговия?
- Да, тези специализирани изложби наистина са сред най-

мащабните събития в календара ни. Те са и „най-вкусните“ из-
ложби, които и ние като организатори очакваме ежегодно с 
голямо нетърпение. Все повече стават специалистите, заетите 
в бранша, крайните потребители, както и ценителите на качест-
вени храни и напитки, които ги посещават. 

На базата на тези наблюдения, както и съобразявайки се с 
актуалните европейски практики, бих казал, че изложенията се 
развиват динамично. Те са огледало на бранша и икономиче-
ското състояние в един регион, Югоизточна Европа в конкрет-
ния случай. Ако погледнем развитието на изложбената дейност 
в Европа, виждаме, че немските панаири, например, бележат 
ръст в посещаемостта през последните 4-5 години. Въпреки че 
все още  усещаме последиците от кризата,  ние имаме не само 
повече посетители, но и повече изложители.

Що се отнася до електронната търговия и предимствата, 
които тя предоставя, бих казал, че те оказват своето влияние, 
но ние гледаме на тях като на още една възможност да достиг-
нем до клиента. Те са средство да информираме потенциални 
изложители какво могат да очакват от участието си, както и да 
покажем на посетителите какво ще успеят да видят. Използваме 
тези канали да  популяризираме дейността си. Въпреки това ди-
ректният контакт с клиента, очи в очи, винаги е за предпочита-
не – защо иначе световноизвестните компании продължават да 
откриват все повече свои магазини и представителства, а не се 
насочат изцяло към електронната търговия? 

За нас интернет комуникацията е възможност за неопосред-
ствана обратна връзка с един клиент. Тя ни дава възможност да 
разбираме директно от него дали е доволен или не от участие-
то си, къде вижда резерви в представянето си или с какво едно 
наше изложение е допринесло за положителната му репутация 
и развитие. По този начин с всяка изминала година ние оптими-
зираме услугите си, каним все повече участници и посетители, 
включително и от чужбина, и получаваме оценка на дейността си. 

Всяко издание на международните изложби предлага 
богата съпътстваща програма - и тази година ли ще е така?

- 2014 г. няма да прави изключение - и сега подготвяме раз-
лични събития, които да удовлетворят очакванията на учас-
тниците и специалистите  от хранително-вкусовата промишле-
ност. Партньорството ни с различните браншови организации 
прави възможни за осъществяване най-различни тематични 
презентации, семинари, възможност за разискване на редица 
проблеми. Стараем се да има любопитна информация за край-
ните потребители, възможност и те да се включат в програмата. 
Подготвяме интересни анкети, възможността публиката да оп-
редели своя любим продукт. В ежегодна традиция се превърна 
и раздаването на специалните грамоти за участие в Конкурса 
на потребителя. Определено програмата ще бъде интересна за 
всеки, който реши да посети изложбите.

Какво послание бихте отправили към участниците в 
международните специализирани изложби през 2014 г.?

- Нека фирмите изложители не гледат на участието си на 
едно изложение като на гаранция за успех. Това, че те присъст-
ват тук, не значи автоматично реализиране на много сделки. 
Нека вложат цялото си желание и отдаденост в това да напра-
вят продукта си уникален, на щанда им да застанат подготвени 
хора, готови да общуват с клиентите. Нека самият им щанд бъде 
отличим и да говори за професионализма на фирмата, стояща 
зад него. 

Скъпи изложители, поканете своите клиенти, хората, с кои-
то работите, покажете им какво ново предлагате и го направете 
по уникален начин. Така със сигурност едно участие в наше из-
ложение ще работи изцяло във ваша полза. Защото опитът по-
казва, че най-активните фирми получават много голямо внима-
ние сред участниците и остават доволни от своето представяне.

“Най-вкусните” изложения в България 
- презентации, семинари, конкурси

От 5 до 8 ноември 2014 г. в Интер Експо Център - София ще се проведат международните специализирани 
изложби МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД & ДРИНК. По същото 
време се провежда и специализираната изложба за ресторантско, кетъринг и спа оборудване СИХРЕ. 
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За	 това	 какво	 се	 случва	 в	 месопреработвателния,	 мле-
копреработвателния	 бранш	 и	 хлебопроизводството,	 как	 се	
отразява	наложеното	ембраго	върху	износа	за	Русия	и	новите	
европейски	 стандарти	 за	 етикетиране,	 разговаряме	 с	 г-жа	
Илонка	Аврамова,	председател	на	Асоциацията	на	месопрера-
ботвателите	в	България,	инж.	Димитър	Зоров,	председател	на	
Управителния	съвет	на	Асоциацията	на	млекопреработвате-
лите	в	България,	и	г-жа	Мариана	Кукушева,	председател	на	На-
ционалния	браншови	съюз	на	хлебарите	и	сладкарите:

Какво се случи в бранша Ви през 
2014 г.?

Г-жа	Илонка	Аврамова,	 председател	
на	Асоциацията	на	месопреработвате-
лите	в	България:

- Едва ли има нещо положително, с 
което да се запомни тази година. Фали-
раха още предприятия, пазарът се сви 
още повече, суровините и консумати-
вите повишиха цените си. Такава е обек-
тивната действителност не само в нашия 
бранш.

Но за месопреработвателите в Бъл-
гария 2014 година е историческа. Асоциацията чества своя 20 
годишен юбилей.

Двадесет години… Малко или много са те, за да може обек-
тивно да се оцени създаването и развитието на едно начинание. 
Създадена от група идеалисти, които искат да въведат някакъв 
ред и морал в производството. Днес 20 години по-късно ние 
сме важен фактор, а и с гордост мога да кажа, че сме единстве-
ната неправителствена организация обединяваща фирмите от 
бранша. 

Важна инициатива на АМБ е победата над администрацията 
за отпадане на Наредбата за пилешкото месо, която поставяше 
нашите производители в неравностойно положение спрямо ев-
ропейските.  

Друг акцент в работата на Асоциацията беше организиране 
и обучение на представителите на фирмите членове на АМБ за 
въвеждане на новото европейско законодателство за етикети-
ране на храните.  Обученията се проведоха в 5 града на страна-
та, а обучените бяха близа 300 специалиста.  Издадохме и пър-
вото в страната Ръководство за етикетиране.

Не на последно място искам да отбележа, че голям успех 
беше и включването на 3 български месни продукта в Европей-
ския регистър на храни с традиционно специфичен характер и 
те са: Филе „Елена”, Луканка „Панагюрска” и Роле „Трапезица”.

Инж.	Димитър	Зоров	-	председател	на	
Управителния	съвет	на	Асоциацията	на	
млекопреработвателите	в	България:

- Тази година бе доста бурна. Бран-
шът е пряко свързан с климата, а про-
мените в него ни създадоха доста про-
блеми. Очертава се недостиг на храна 
за животните, което ще се отрази върху 
цените на продуктите. Най-сериозни 
проблеми имат онези преработватели, 
които гледат и животни, това е свързано 
с финансирането на много дейности и 

качеството на млечните продукти. От друга страна, мога да дам 
добра оценка на представянето на членовете на Асоциацията 
на млекопреработвателите в страни като Австралия, Обедине-
ни арабски емирства, както и в страни от Европа. Участието в 
изложенията дава резултат, но в обратна посока действат санк-
циите, които ни наложи Русия и спреният внос за този огромен 
пазар.

В същото време се засилва влиянието на нелоялната конку-

ренция и контрабандния внос на стоки от трети страни, които 
се препакетират, преетикетират и се пускат на пазара с ниски 
цени и още по-ниско качество.

Г-жа	 Марияна	 Кукушева,	 председа-
тел	на	Националния	браншови	съюз	на	
хлебарите	и	сладкарите:

- Това, което се случи, е неприятно. 
Увеличи се сивият сектор по няколко 
причини. Една от тях е свободният ре-
жим, при който могат да живеят и оце-
ляват икономическите единици в този 
бранш. Проблемът е в това, че ние нор-
мативно покриваме всички европейски 
критерии. Законодателството е адекват-
но, но избирателно приложимо от кон-

тролните органи. Браншът хлебопроизводство и сладкарство, 
както и останалите преработвателни браншове се нуждаят от 
нов закон за храните. И този закон трябва да бъде кратък, ясен, 
адекватен, така че проследимостта да е явна и възможна. В хле-
бопреработвателния бранш тази година основната новина е 
свързана с признанието на европейските хлебари и сладкари 
- покана, отправена към мен, в качеството ми на Председател 
на Управителния съвет на Национален браншови съюз на хле-
барите и сладкарите, за участие в журито на „Europain” Париж 
през месец март 2014. За първи път представител на държава 
от бившия соцлагер е включен като член на журито и за първи 
път жена участва в това жури. Всичко това е свързано със спе-
цификата на професията, а тя е тежка, трудоемка, отговорна и в 
същото време много благодатна за творчество.

Иновациите в нашия бранш са свързани с мотото „Да наме-
рим естествения вкус, да се храним с истинска храна и да живе-
ем в реално време”. Към днешна дата българските хлебари са 
част от създателите на брутния вътрешен продукт и формират 
част от износа на страната, т.е. българските тестени и сладкар-
ски изделия вече имат сериозно присъствие в гамата на хля-
бове, произведени и търгувани на европейския пазар. Това 
показва, че българските хляб и хлебни изделия имат защитено 
качество и инвестициите в бранша са абсолютно конкуренто-
способни. През изтичащата 2014 г. продължихме да отстояваме 
позициите си и да провеждаме активни разговори с държавни 
институции във връзка с въвеждане на мерки за намаляване на 
сивата икономика, както и въвеждане на диференцирана 5% 
ДДС ставка на хляба.

През 2014 г. бяхме особено активни, бих казала най-актив-
ните членове на Съюз „Произведено в България“ относно из-
менение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. 
Това изменение касае основно доставчиците на произведени в 
България храни в търговските вериги. Акцентът в изменението 
на законодателството е в защита на доставната цена на всеки 
продукт. Това значи, че нито една стока не може да се продава 
под себестойността й. Законът очаква от следващия парламент 
своето окончателно приемане, но договарянето с една от най-
големите търговски вериги в България вече се случва с жела-
ния ефект, т.е. тече нето–нето договаряне. Това идва да потвър-
ди колко е важно бизнесът да има адекватни и закономерни 
реакции.

Наложеното ембарго върху износа на стоки от ЕС към 
Русия отрази ли се на браншовете месопреработка, мле-
копреработване, хлебопроизводство и сладкарство? 

Г-жа	Илонка	Аврамова:
- Ограничаването на износа към Русия най-вероятно ще 

свали цените на храните в самия ЕС поради краткотрайно пре-
насищане на пазара със стоките, станали обект на ембаргото. 
Степента на спадане на цените ще зависи от способността на 
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местните пазари да поемат увеличеното предлагане на тези 
стоки и намирането на нови пазари от страна на износителите.

Инж.	Димитър	Зоров:
- Естествено, и то се отрази доста негативно. След като Асо-

циацията на млекопреработвателите в България реализира 
един сериозен промоционален проект в Русия и износът ни за 
тях тръгна нагоре, сега всичко е отново на кота нула. Има за-
държане на продукция, която едва ли ще се реализира на въ-
трешния пазар, сега се влагат нови и непредвидени средства за 
търсене на нови пазари. В страната се увеличава натискът на 
млечни продукти от други страни, които също са били предназ-
начени за Русия, пазарът за нашите продукти вече е притеснен.

Г-жа	Марияна	Кукушева:
Наложеното ембарго, касаещо доставчиците на руския па-

зар, няма пряко отражение върху българското хлебопроизвод-
ство и сладкарство. Но:

•	 Косвеното отражение е свързано с увеличаването на 
броя на затворени фирми, които са подподдоставчици 
по договори. Те няма да получат компенсации и това 
ще увеличи броя на съкратените от тях брой работни 
места.

•	 Ще се намали покупателната способност на население-
то, с което процентно ще се увеличи сивата икономика.

•	 Земеделските производители, които са преки достав-
чици на плодове и зеленчуци за руския пазар, ще свият 
своите финансови възможности и взаимоотношения в 
общия кръг, наречен икономика.

Промяната в изискванията за етикетиране на стоки, 
произведени в ЕС, ще доведе ли до драстични промени в 
сектора (подробна информация за съдържанието и нали-
чието на алергени; по-лесно проследяване произхода на 
продукта)? 

Г-жа	Илонка	Аврамова:
- Преразглеждането на законодателството в отделните дър-

жави членки  в областта на етикетирането се наложи поради 
факта, че в края на 80-те години ЕК констатира, че са налице 
различия на законодателството относно етикетиране на храни-
те, което е пречка за свободното движение на стоки. За да се 
опрости законодателството и да се защитят интересите на граж-
даните, трябваше да се въведат правила за  ясно, разбираемо и 
четливо етикетиране на храните. 

Промяната в изискванията за етикетиране на храните няма 
да доведе до драстични промени в сектора, а и няма как това да 
се случи. Месопреработката е сектор, който е под непрекъснат 
контрол от БАБХ, европейските контролни органи и, разбира 
се, от негово превъзходителство „потребителя” и винаги е оси-
гурявал гарантиране правото на информиран избор на храни, 
които са безопасни.

Нови аспекти, включени в регламента, са предоставянето 
на информацията за храните, по-строги изисквания за инфор-
миране на потребителите, което включва нови критерии за 
четливост (големина на шрифта и контраст на фона), обявяване 
на веществата, предизвикващи алергии или непоносимост, пре-
доставяне на информация за произхода на храната и т.н.

Целта за въвеждане на тези нови изисквания е да се улес-
нят потребителите при четене на етикета  и разбира се да им се 
даде възможност да  направят своя информиран избор.

Инж.	Димитър	Зоров:
- Управителният съвет на АМБ предвиди проблемите, кои-

то могат да възникнат с налагането на новия регламент от ЕС 
за етикетирането на стоки. Още през лятото бяха организира-
ни обучения на нашите членове по тези проблеми, които про-
дължават и сега. Драстични промени не се очакват, той като 
ние работим, по наше предложение, по българските държавни 

стандарти за млечни продукти и там всичко е в рамките на ев-
ропейските изисквания. Едва ли ще има проблеми при просле-
дяването на произхода, освен ако някой има намерение да го 
скрие.

Г-жа	Марияна	Кукушева:
- Регламентът по етикетиране 1169 от 2011 г. влиза в сила 

от 13 декември 2014 г. Основната цел на този регламент е по-
требителят да има пълна информация за съдържанието на хра-
ната и напитките, които употребява. Регламентът има за цел и 
да осветли изцяло сектора Производство на храни и напитки, 
поставяйки точно определени акценти върху етикетирането на 
храните.

Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите 
съвместно с Българската агенция по безопасност на храните и 
Съюза по хранителна промишленост разписаха рамков дого-
вор за провеждане на съвместни обучения по този регламент 
с идеята контролиращи и контролирани да се обучат заедно, за 
да няма двоен прочит на правилата. В резултат на проведените 
обучения всеки участник получава сертификат, който му е необ-
ходим по добрите производствени практики. Интересът е огро-
мен и тъй като не всички колеги успяха да вземат участие, тук е 
мястото да обявя, че в момента подготвяме ръководство на хар-
тиен носител с примерни етикети на основни изделия, което ще 
бъде готово на 15 ноември. Нека всички желаещи да го закупят, 
да потърсят контакт с офиса на организацията.

Какви са думите, с които бихте се обърнали към фирми-
те изложители по повод предстоящата международна спе-
циализирана изложба?

Г-жа	Илонка	Аврамова:
- Днес всеки от нас се бори за своята пазарна ниша и с про-

дуктите си търси начин да спечели потребителя. Ето защо смя-
там, че истинската честна конкуренция между нас се пренася на 
полето на иновациите и фирмените марки. И за мен това трябва 
да е новото предизвикателство пред Месомания – да даде въз-
можност за изява на оригиналните, качествени и здравословни 
храни. „Целта не е да си по-добър от другите, целта е да бъдеш 
по-добър от себе си“ - казва Уилям Фокнър. Да повярваме в ду-
мите му и да превърнем Месомания в мястото, където да над-
скачаме себе си.

Инж.	Димитър	Зоров:
- Нека първо да честитя десетгодишния юбилей на изложе-

нието. То се утвърди като място за сериозни бизнес контакти, 
където си дават среща нови интересни продукти, технологии и 
машини за преработка на селскостопанска продукция. Члено-
вете на АМБ вече десет години имат редовно, сериозно и забе-
лежимо присъствие, така че бих казал на всички - нека дадем 
възможност на българските стоки да присъстват на нови паза-
ри, нашите продукти отговарят изцяло и безапелационно на 
изискванията на ЕС, да обменяме опит, научна и технологична 
информация и да бъдем заедно в стремежа да повишаваме ка-
чеството на нашите продукти, за да отговорим на желанията и 
възможностите на нашите купувачи.

Г-жа	Марияна	Кукушева:
- Уважаеми колеги, гаранцията за успех на една фирма 

е свързана с постоянството на усилията, които тя полага да 
бъде на пазара. Благодаря Ви, че не се отказвате, че се раз-
вивате, че сте иновативни, креативни и част от браншовия 
съюз. Продължавайте напред, защото капка по капка вир 
става, е казал мъдрият български народ. Изложението Бул-
пек е важна част от професионалната визитка на бранша, но 
то е невъзможно без високия професионализъм и коректно 
партньорство от страна на екипа на Агенция Булгарреклама. 
Благодаря на този екип за хъса, с който и тази година органи-
зират нашите събития.





МАРГАРИНИ ДРАГСБЕК (DRAGSBAEK)
Върховни маргарини за върховни професионалисти

Маргарините ДРАГСБЕК са върховният избор на всеки съвременен професионалист, който се стреми към високо 
и стабилно качество. Твърди и меки маргарини с голямо разнообразие, които са съобразени идеално за вашите 
производствени условия. Маргарините ДРАГСБЕК са съобразени специално за климатичните условия на България 

и вкусовите изисквания на вашите клиенти.
Маргарините ДРАГСБЕК са най-добрата гаранция за богат вкус, голяма трайност, невероятен аромат, 

оформяйки отлична структура на всяко ваше изделие.
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