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Закваските са били тема на разговор на много поколения 
хлебари, които не са пестили усилия да задоволяват очаквани-
ята на клиентите си. Осъзнавайки важността на предизвикател-
ството, от години изследователите на Пуратос анализират как 
се формира закваската, за да разберат по-добре факторите, 
отговорни за качествата й. На 2 октомври в Сент Вит Пуратос 
откри иновационен и експертен център за закваски, който се 
намира срещу самата производствената фабрика на фирмата.  

През 1995 г. Пуратос създава гама от натурални закваски, 
наречена „Сапоре” (което на италиански означава „вкус”) на 
базата на микроорганизми, открити в различни части на света. 
Тези микроорганизми са отговорни за началото на естествената 
ферментация. Ето защо някои сирена или бири могат да бъдат 
произвеждани само в определни райони. Получаването на зак-
васки е много деликатен процес, тъй като зависи от множество 
фактори като температура, атмосферни условия и т. н. Голямата 
иновация на изследователите от Пуратос е, че те успяват да изо-
лират тези щамове и да ги включат в тестото-майка, благодаре-
ние на уникален метод, който произвежда закваски с постоянно 
качество и вкус.

Минава доста време от 1995 г. Изследователите на Пуратос 
усъвършенстват знанията си и откриват различни интересни 
щамове в други части на света. Сетивните анализи, които про-
веждат им помагат да наблюдават как клиентите реагират на 
различни вкусове и какъв вид хляб предпочитат в различните 
региони. Те изследват и черпят опит от традициите в производ-
ство на хляб при различните култури и по този начин натруп-
ват огромно количество знания. Накрая се взима решение да 
се създаде център за закваски, където не само щамовете, но и 
знанието за хлебопроизводството и предпочитанията на потре-
бителите по целия свят да се съберат на едно място. От Пуратос 
започват да търсят място за изграждане на център. За щастие го 
откриват точно от другата страна на улицата, където се намира 
фабриката за закваски в Сент Вит, Белгия, близо до границата с 
Германия. 

Този иновационен център е истинско мултифункционално 
съоражение, защото предоставя възможност на хлебарите да 
преминат през четирите основни фази в създаването на нови 
хлябове: създаване, развитие на концепцията, производство и 
фаза на комуникация към крайните клиенти.

Пуратос е белгийска компания, специализирана в съз-
даване и доставяне на суровини за мелничари, хлебопро-
изводители, сладкари и шоколатиери. Представена в пове-
че от 100 държави, във фирмата работят 5 000 души в 53 
завода по целия свят.  

откри  „Център за хлебни вкусове и аромати”
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През 2008 г. секторът производство на хлебни и сладкар-
ски изделия има оборот от около 12 млрд. евро и със своите 
287 000 работника и служителя е един от водещите занаяти от 
всичките 94 сектора в Германия. Широка гама от продукти, ка-
чество, свежест и обслужване, съобразени с изискванията на 
потребителите – това са част от характеристиките, типични за 
занаятчийските хлебни и сладкарски магазини, които са в със-
тояние да защитят водещата си позиция, въпреки ожесточената 
конкуренция, заемайки около 60% от пазара. 

Въпреки това, има един непрекъснат процес на свиване на 
занаятчийското производство. От 50-те години насам броят на 
фирмите е намалял от 55 000 в старите провинции до 15 337 в 
момента. Успоредно с това се наблюдават и дълбоки структур-
ни промени в предприятията, поради използването на модер-
ни производствени технологии и променените потребителски 
навици.

По начало занаятчийските фурни са малки семейни фирми 
с производство, предлагано директно в магазина отпред. През 
последните години преструктурирането в бранша довежда до 
все по-мащабно производство, което осигурява в магазина го-
лямо разнообразие от пресни продукти. Силната конкуренция, 
особено в областите с концентрация на предприятия, е основ-
ната причина за разширяване на производствения капацитет 
и асортимента. Въвеждането на т. нар. “фурни с отстъпка” до-
принася за по-нататъшно увеличаване на конкуренцията. Кон-
цепцията на този тип фурни е проста: на места с голям поток от 
хора се предлага малък асортимент на ниски цени. Това са т.нар. 
“горещи точки”, които предлагат винаги топли изделия, които са 
предварително замразени и се изпичат на място. Продажните 
цени са ниски благодарение на структурата на самообслужва-
не и по-ниски разходи за изходните продукти, които най-често 
идват от страни с ниски разходи за труд. Пазарният дял, обаче, 
на тези магазини все още остава относително слаб. Много по-
голяма е конкуренцията на големите вериги супермаркети, 
където също се предлагат прясно изпечени изделия – предим-
ството им е в това, че потребителите намират всичко на едно 
място. 

Въпреки, че в бъдеще тези “горещи точки” ще се развиват 
още по-силно, традиционните занаятчийски предприятия си 
остават с много добри перспективи за успех, благодарение на 
тяхната близост до клиента, качеството на предлагането и въз-
можността за гъвкавост и бърз отговор на постоянно променя-
щите се потребителски предпочитания.

Ръстът в оборота на всяко предприятие води до увеличава-
не на използването на технологии, тъй като много от машините 
се амортизират. Силози за съхранение на брашно, тестомесач-
ки и миксери, тестоделители и тестооформители, както и дру-
ги по-малки машини за производство на хлебни и сладкарски 
изделия, наред с електрически пещи, управлявани от софтуер, 
са част от оборудването на по-голямата част от съвременните 
и модерни фурни. През последните години много компании 
правят значителни инвестиции в съоръжения за замразяване 
на полуготови хлебни и сладкарски изделия. Изграждането 
на хладилни складове дава възможност да се преструктурира 
производството – тестото или полуготовите изделия могат да се 
приготвят предварително и да се пекат на следващия ден, което 
улеснява организацията на работния процес, но също така дава 

Хлебопроизводството 
в Германия през 2008 г.

и по-голяма гъвкавост по отношение на продажбите.
Използването на съвременни технологии значително уле-

снява работата и подобрява производителността. Относително 
високото търсене на машини и оборудване за хлебопроизвод-
ство и сладкарство предполага значителни разходи за пред-
приятията - немските хлебари инвестират над 500 млн. евро 
годишно. 
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Сегментът от индустрията, произвеждащ машини и оборуд-
ване за хранителната и опаковъчна индустрия, към който спа-
дат и производителите на оборудване за хлебопроизводство, е 
сравнително стабилен в настоящия момент.

Въпреки това, част от фирмите са били засегнати от финан-
совата криза, както бе обявено във Франкфурт през юни тази 
година от VDMA (Федерацията на немските инженери). Върху 
настоящата ситуация се отразяват основните проблеми за фи-
нансиране в страни в Източна Европа и като цяло общата неси-
гурност сред инвеститорите. 

Стабилен ръст при  производство на хлебопекарско 
оборудване през 2008 г. в Германия

Около 60 немски фирми-производители на оборудване за 
хлебопроизводството са приключили 2008 г. със задоволител-
ни резултати, независимо от последиците от икономическата 
и финансова криза. Производството на машини, включително 
пещи, компоненти и резервни части, е останало относително 
стабилно - 401 милиона евро, малко под нивото на предходната 
2007 - 409 млн. евро. Половината от цялата продукция се пада 
на машините за хлебопроизводство, като дори има леко увели-
чение с 1,7%. Увеличено е и производството на електрически 
пещи (5,9%), както и на компоненти и резервни части (9,3%). 
Значително по-ниско е производството на неелектрически 
пещи. Така, въпреки доброто представяне на производството 
на пещи, като цяло този сектор от хлебарското оборудване бе-
лежи спад с 1,9%. През 2008 г. търсенето на оборудване за хле-
бопроизводството в Германия има нарастване с 10% или ръст 
от 167 млн. евро. 

Вносът на машини също се е увеличил значително, дос-
тигайки 65 млн. евро, като основните страни доставчици са 
Италия, Австрия и Холандия. 

През 2008 г. продажбите в чужбина са в размер на 262 млн. 
евро (с изключение на компоненти и резервни части), което 
представлява намаление от 3,7%.

Най-голямо е било търсенето в страните на ЕС (около 50% от 
общия износ) и преди всичко във Франция, Испания и Полша, 
дори има увеличение от 17%. Доставките обаче в останалата 
част на Европа е спаднал с 40%, поради рязкото свиване на из-
носа за Русия. С около 66% са намалени доставките за Украйна. 
В тази част на Европа банковата криза доведе със себе си тежка 
финансова криза, особено през втората половина на годината, 
което представлява значително забавяне на инвестициите. Из-
носът за Северна Америка е намалял с 28%, изключително за 
спад в търсенето от страна на Съединените щати. Остават ста-
билни продажбите в Близкия и Средния изток и се забелязва 
положителна тенденция за износ към Азия, особено в Китай, 
Южна Корея, Индонезия и Япония. 

10-те най-стабилни купувачи на немско оборудване за хле-
бопроизводство през 2008 г. са били Франция, Испания, Полша, 
Русия, САЩ, Австрия, Кувейт, Холандия, Швеция, Саудитска Ара-
бия.

Международната търговия с машини за хлебопроиз-
водството - висок обем и стабилност 

Световното търсене на машини и оборудване за хлебни 
изделия нараства постоянно през последните години. Един 
поглед върху международната търговия потвърждава тази тен-
денция - през последните пет години обемът действително се 

Производството на машини за 
хлебопроизводството остава далеч от кризата

е увеличил с почти 40%. Германия има пазарен дял от 15% от 
общия оборот през 2007 г., което възлиза на 1,7 млрд. евро (ци-
фрата не включва електрически пещи, компоненти и резервни 
части). 

Първият конкурент е Италия с дял от 20%, следвана от Хо-
ландия и Австрия с 9% всяка, както и Франция със 7%. САЩ, 
Дания, Япония, Китай и Швейцария оборудване за хлебопроиз-
водството.

Ситуацията през 2009 година
Производството на оборудване за хлебопроизводството в 

Германия нарасва много през последните години, благодаре-
ние на стабилен вътрешен пазар и растеж на износа. Немските 
фирми имат представителства и дистрибутори на всички ос-
новни пазари в Западна и Източна Европа. В много европейски 
пазари са налице процеси на модернизация и консолидиране, 
което ще доведе до възобновяване на инвестициите. 

Към това може да се прибави и фактът, че пазарите извън 
Европа все още са в процес на развитие и немските произво-
дители могат да насочат дейността си към тях по-целенасочени 
и интензивно, отколкото преди пет години. Тези нови пазари 
предлагат значителен потенциал за растеж, защото автоматизи-
рането в хлебопроизводството сега започва.  

Според статистическите данни износът през първото три-
месечие на 2009 г. e стабилно спрямо същия период на 2008 г. 

Поръчайте Вашият необходим 
помощник в работата!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ  

(суровини, рецептури, технологии) 
– формат А5, 256 стр. – цена 15 лв. без ДДС

Книгата можете да поръчате на телефона на сп. “Кафе 
пауза...” - 0884 673 836, която ще ви бъде доставена с 
наложен платеж по пощата или с наложен платеж по 
куриер за ваша сметка 
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QUATUOR II

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

Апарат за автоматично определяне съдържанието на примеси 
(пресяване, претегляне, пресмятане)

• Почистване на лабораторните проби 
• Надеждни резултати, независими от оператора
• Безшумен
• Бърз и лесен за употреба

Напълно автоматизираният сепаратор Quatuor II, с оп-
ределяне замърсяването и изчисляване съотношението на 
примесите, гарантира доверие в търговията със зърнени 
култури от земеделския производител до преработването:

- една и съща процедура за всички потребители
- независими резултати, без външно влияние
- автоматично претегляне
- извеждане на резултатите на дигитален екран с възмож-

ност за принтиране
- визуален контрол на различните фракции (добро зър-

но, дребно и натрошено зърно, примеси)

ПРЕДИМСТВА
Бързина• . За 500 ml зърно времето за процедура е 5 се-
кунди. Резултатите се извеждат в рамките на 1 минута и 20 
секунди. През това време операторът може да изпълнява 
други задания (измерване на тегло, анализ на протеини 
и влажност, принтиране на отчет за транзакция, управле-
ние на доставките, контрол на поточната линия).
Безшумен• , благодарение на въртящото пресяване и по-
чистване с четка.Това е много удобно и дава възможност 
да се работи близо да машината.
Лесна и бърза смяна на ситата• , в рамките на 10 сек.
Лесно събиране на различните фракции• , в различни 
отделения.
Лесен за употреба•  благодарение на подготвените ка-
либровки. Трябва да изберете конкретна зърнена кул-
тура (пшеница, ечемик, царевица, рапица). Мощността 
на вентилатора и скоростта на въртящите се сита са за-
дадени, но калибрационните настройки могат да бъдат 
регулирани.
Възможен трансфер на информация•  към компютър 
Лесна проверка на везните•  (за застраховка на качест-
вото).
Оборудването може да бъде интегрирано към GESTAR•  
- напълно автоматизирана система за тестване на зърне-
ни култури при доставка.

АВТОМАТИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Поставяне на пробата (4 секунди).• 
Стартиране на теста (1 секунда).• 
Автоматично извеждане на резултатите.• 

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Quatuor II разделя зърната на 4 фракции, благодарение 

на 2 въртящи се сита и вентилационен модул.

1. Теглото на пробата се измерва в захранващото устрой-
ство. После се пропуска нататък на части.

2. Най-малките частици, кухите зърна, прах и трици, се съ-
бират отделно благодарение на вентилатора. Останалите зърна 
продължават през въртящите се сита:

- Натрошени зърна и малки замърсявания се отделят от пър-
вото сито през малки отвори и след това се измерва теглото на 
останалата проба.

- Здравите зърна продължават през второто сито с по-голе-
ми отвори и след това се измерва теглото.

- По-големите замърсявания минават и през двете сита и се 
отделят най-отгоре.

ОБОРУДВАНЕТО Е ДОСТАВЕНО С:
стандартни калибровки• 
един комплект от две сита с два различни вида отвори• 
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23-27 януари - SIGEP - Римини, Италия - Международен салон за 
занаятчийско хлебарство, сладкарство и сладолед; www.sigep.it 

31 януари-3 февруари - ISM - Кьолн, Германия - Международно из-
ложение за сладкарски изделия; www.ism-cologne.com

31 януари-3 февруари - PROSWEETS - Кьолн, Германия - Между-
народно изложение за оборудване и опаковки за сладкарската индус-
трия; www.prosweets.com

5-7 февруари - SALON DU CHOCOLAT ET DES DOUCEURS - Nоmes, 
Франция - Салон за шоколад; www.salon-chocolat.com

12-14 февруари - PAIN, AMOUR ET CHOCOLAT - Antibes, Франция - 
Фестивал на хляба, шоколада и любовта; www.amourchocolat.fr

13-14 февруари - EXPO CHOCOLATE - Пиаченца, Италия - Изложе-
ние за шоколад; www.piacenzafi ere.it

21-24 февруари - UKBA - Будапеща, Унгария - Международно изло-
жение за хлебарство, сладкарство и гастрономия;  www.ukba.hu

28 февруари-2 март - BAKKERIJ DAGEN - Амстердам, Холандия - 
Салон по хлебарство; www.bakkerijdagen.nl

24-26 март - BAKERY & CONFECTIONERY INDUSTRY - Киев, Украйна 
- Изложение за хлебарство и сладкарство; www.kmkya.kiev.ua

24-26 март - FOOD INDUSTRY AND PACKAGING - Киев, Украйна - 
Международно изложение за храни и опаковки; www.kmkya.kiev.ua

5-7 март - CHOCO CROC - Страсбург, Франция - Салон за шоколад; 
www.chococroc.com

5-8 март - ARTOZYMA - Солун, Гърция - Международно изложение 
за хлебарство, сладкарство, суровини и оборудване; www.helexpo.gr

6-10 март - EUROPAIN-INTERSUC - Париж, Франция - Международ-
но изложение за хлебарство, сладкарство, сладолед, шоколад, бонбони 
и гурме продукти; www. www.europain.com

21-23 март - AMERICAN BAKERY EXPO - Атлантик Сити, САЩ - Са-
лон по хлебарство; www.americanbakeryexpo.com

21-24 март - BIE - Бирмингам, Великобритания - Салон по хлебар-
ство; www.bakingindustryexhibition.co.uk

25-28 март - IBEXpo - Истанбул, Турция - Изложение по хлебарство, 
сладолед, шоколад, суровини и оборудване; www.hmsf.com/ibex

15-18 април - IBATECH - Истанбул, Турция - Международно изложе-
ние за хлебарство, сладкарство, сладолед, шоколад и технологии; www.
ibatech.com.tr

20-23 април - BAKERY&PASTRY - Сингапур - Международно изло-
жение за оборудване и суровини за хлебната и сладкарска индустрия; 
www.biztradeshows.com/trade-events/bakery-asia.html 

20-23 април - GASTRONORD/NORDIC BAKERY - Стокхолм, Швеция - 
Изложения за гастрономия и хлебарство; www.gastronord.se

22-24 април - BALTPIEK - Гданск, Полша - Изложение за хлебарство, 
сладкарство и сладолед; http://baltpiek.mtgsa.pl

22-25 април 2009 - BURSA FOOD-FOODTECH - Бурса, Турция - Из-
ложение за храни, оборудване, суровини и технологии; Изложение по 
хлебарство и сладкарство; www.tuyap.com.tr

24-27 април - OBA-OKONDA - Велс, Австрия - Изложение за хлебар-
ство, сладкарство и кетеринг; www.diegenuss.at

12-15 май - BAKERY CHINA - Шанхай, Китай - Международно изло-
жение за хлебарство и сладкарство; www.bakery-china.de

22-26 май - SIAB - Верона, Италия - Международно изложение за 
оборудване и технологии за хлебарството; www.siabweb.com

25-27 май - SWEETS&SNACKS  - Чикаго, САЩ - Изложение по слад-
карство; www.sweetsandsnacksexpo.com

26-29 септември - IBIE - Лас Вегас, САЩ - Международно изложе-
ние за хлебарство; www.bakingexpo.org

16-19 октомври - PABOGEL - Рим, Италия - Международно изло-
жение за хлебарство, сладкарство, сладолед, ресторантьорство, храни, 
пица, паста, бира, вино; www.pabogel-expo.com

16-19 октомври - SUDBACK - Щудгард, Германия - Търговско изло-
жение за хлебарство и сладкарство; www.messe-stuttgart.de/suedback

23-27 октомври - AB TECH EXPO - Милано, Италия - Салон за суро-
вини и оборудване за хляб, пица и паста; www.abtechexpo.com

Специлиализирани 
международни 
изложения през 2010 г.

От 11 до 14 ноември в Интер Експо Център в София се про-
веде 16-тото издание на специализираното изложение за хле-
барство и сладкарство БУЛПЕК. За съжаление се наблюдава по-
стоянно намаляване на фирмите-изложители, като причините 
за този процес вероятно са многостранни. Това, което направи 
впечатление, е сравнително доброто посещение от страна на 
производителите, по мое мнение, предимно от сладкарския 
бранш, тъй като и самите изложители, предлагаха предимно су-
ровини за него. На част от щандовете бяха поканени демонстра-
тори и това предизвика интереса на много от посетителите. 

БУЛПЕК 2009

В дните на изложението се проведе ученически конкурс на 
тема “Медени сладки - в очакване на Коледа”. Победители в кон-
курса бяха децата от Професионалната гимназия по хлебни и 
сладкарски изделия - София.

На 12 ноември посетителите имаха възможност да дегу-
стират и оценят хлебни и сладкарски изделия. Победителите в 
различните категории са “Симид А и Д” ООД, “Салон” ЕООД и ЕТ 
“Равик - Оля Рангелова”.

На щанда на сп. “Кафе пауза...”, макар и отдалечен от обосо-
бената част на БУЛПЕК, непрекъснато се спираха производите-
ли, които вече получават списанието или имат желание да го 
получават. Много от тях опитаха от шоколадовите късмети в 
кафе-паузата... като пожелавам на всички те да се сбъднат.

Йорданка Найденова 
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ПРОГРАМА 

22.01.2010 г. –  Отпътуване от София със самолет на ав-
стрийските авиолинии “Austrian airlines” в 15:20 ч., с прекачване 
във Виена. Пристигане в Болоня в 19:25 ч.  Трансфер с автобус 
до хотела в Римини. Нощувка в централен хотел****.

23.01.2010 г. –  Закуска. Посещение на изложението SIGEP. 
Посрещане на групата с коктейл от организаторите на изложе-
нието. Нощувка.

24.01.2010 г. –  Закуска. Посещение на изложeнието SIGEP. 
Свободно време. Нощувка.

25.01.2010 г. –  Закуска. Отпътуване с автобус за Болоня. Из-
литане от Болоня за София в 06:30 ч. с прекачване във Виена. 
Пристигане на летище София в 13:05 ч.

 
ПАКЕТНА ЦЕНА: 425 EUR

ПОСЕЩЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:
Самолетни билети и летищни такси в двете посоки.• 
Трансфер Болоня – Римини/ Римини – Болоня• 
Три нощувки със закуски в централен хотел ****• 
Трансфер до изложението и обратно на 23 и 24 януари.• 
Персонални ВИП карти за вход в изложението.• 
Каталог на изложението.• 
Застраховка „Медицински разходи” по време на пътува-• 
нето с лимит  4 000 EUR.

ВЪЗМОЖНОСТИ ИЗВЪН ПАКЕТА:
Посещение на Сан Марино – столицата на най-старата • 
република, която е на около 25 км. от Римини.
Посещение на  Mall "Le Befane" – най-големият шопинг-• 
център в региона, който работи до 22:00 ч. на 23.01 и до 
21.00 ч. на 24.01.

Забележка: Преференциалната групова цена е валидна до 
10.12.2009 г. 

За записване  и заплащане: "Неви Турс" ООД 
София 1000,  ул "Хан Аспарух" № 37, ет. 2, ап. 5, 
тел./ факс: 02/ 987 96 47, мобилен: 0899 866 534
Прокредит Банк, IBAN: 31PRGB9230367010, BIC: PRCBBGSF
За информация:  сп. "Кафе пауза…" 
мобилен: 0884 673 836, e-mail: artebianco@abv.bg

Посещението се организира с агенцията 
на SIGEP за България – JP Media.

За съдействие, специални условия и заявка на ВИП карти за посети-
тели: тел: 02/ 987 76 50, e-mail: offi  ce@jpmedia.bg, Георги Ангелов 

От 23 до 27 януари 2010 г. ще се проведе 31-то издание на 
международното изложение за занаятчийско сладкарство, хле-
барство и сладолед. За първи път ще се проведе и съпътства-
щото изложение SIGIFT – салон за бонбони, декорации и пода-
ръци. Повече информация можете да получите на сайта www.
sigift.com

Световна купа по сладолед
В четвъртото издание на Световната купа по сладолед (ор-

ганизирано от Sigep e Cogel-Fipe) ще се състезават отборите 
от Австралия, Аржентина, Бразилия, Франция, Германия, Иран, 
Мароко, Испания, Швейцария и САЩ. Както виждате липсва от-
бор от страната домикин Италия, но това е по решение на орга-
низаторите, защото Италия печели състезанието в две поредни 
години. 

Лаборатория за идеи
По време на SIGEP майсторите в областта на италианския 

сладолед ще представят Il Laboratorio delle Idee è Musica (Лабо-
ратория за идеи и музика) в сътрудничество със специализира-
ното италианско училище за сладолед. Ще бъде направен опит 
да се съчетаят две много различни изкуства, които обаче изра-
зяват емоция, страст, креативност, изтънченост и въображение. 
Всеки един от екипите ще избере своя жанр музика и под въз-
действието на емоции, страсти и звуци ще създаде необичайни 
и оригинални комбинации. 

В края на всеки ден, създадените сладоледени творби, ще 
бъдат оценявани от дегустатори, квалифицирани преподавате-
ли, членове на Асоциацията на италианските майстори на сла-
долед и от жури. В първия ден в журито ще бъдат включени хора 
от творческите среди, във втория – представители на медиите и 
специализираните печатни издания, в третия - последната дума 
ще бъде дадена на търговците на италиански сладолед.

Творбите ще бъдат оценявани според вкуса, въображение-
то, способността за комуникация, начина на представяне и въз-
можността да се привлекат потребителите. Всички рецепти ще 
бъдат събрани в книга със заглавие “Art&passione” (Изкуство и 
страст), която ще представи вкусовите тенденции за сезон 2010-
2011. 

Sigep купа хо хлебарство
След няколко издания, състезанието спечели вниманието 

на международната общност с професионализма на участни-
ците. Тази година в надпреварата ще се вкючат 10 отбора, като  
засега са известни само 9 - САЩ, Словения, Германия, Испания, 
Израел, Англия, Унгария, Португалия и Австралия. Десетият се 
очаква да бъде определен сред страните, които са подали мол-
ба за участие. Както обикновено, победителят от последното 
издание (Италия) ще има свое собствено открито пространство, 
за да организират събития, които насърчават местното произ-
водство.

Всяка страна ще се състезава в пет категории: традиционни-
те хляб, иновативен хляб, сладкиш на фурна, витрина и артис-
тичен макет. Пет дни на оспорвано състезание между толкова 
различни култури и традиции, които ще покажат едно истинско 
богатство пред посетителите! Тази година темата за хлебния 
макет е изцяло иновативна и носи редица предизвикателства – 
“Занаятчйският хляб – сигурност за бъдещето”.

Римини очаква 
посетителите 
на SIGEP 2010

Бизнес-посещение 
на SIGEP 2010



23 · 27 Януари 2010
Римини, Италия

Сладолед, Сладкарски и Хлебни
Занаятчийски Изделия

31-то Международно Изложение

w w w . s i g e p . i t

ИП карти, моля обърнете се към вашия агент:за безплатни ВИЗа информации и з
Orgsystem Ltd. 1000 Sofia - Bulgaria - 37, Han Asparuh Str. - Тел 359 (2) 981 49 76 
Факс + 359 (2) 981 09 32 - office@orgsystem.eu  - www.orgsystem.eu  

Международен Шампионат по Приготвянето на Хляб

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ

рОрганизаторО

ОРГАНИЗИРАНО БИЗНЕС-ПОСЕЩЕНИЕ НА SIGEP
За записване: “Неви Турс” ООД, тел./факс: 02/987 96 47, моб.: 0899 866 534 
За информация: списание “Кафе пауза...”, моб.: 0884 673 836
Със съдействието на партньорите на SIGEP в България - JP Media Ltd.
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Кратко описание на продукта:
Търговска марка:  Протенергин
Асортимент: брашно, чипс (мюсли)
Тип на продукта: 100 % натурален, не съдържа добавки 

и консерванти
Суровина за получаването му:
Продуктът се произвежда по специална технология на 

преработка на топинамбур (земна ябълка) - HELIANTHUS 
TUBEROSUS L. Суровината се получава единствено от клубе-
ните на растението, отглеждано по биологичен начин.

Хляб и тестени изделия със съдържание на земна ябълка 
са насочени основно към следните целеви групи потреби-
тели:

Хора, предпочитащи здравословна и многофункци-• 
онална  храна 
Любители на фитнес-спорта. • 
Бременни жени и кърмачки. • 

Болни от диабет, хипертония, сърдечно-съдови за-• 
болявания, дисбактериози, вирусен хепатит.

Инулинът успешно стимулира бифидо- и лактобактери-
ите, които са представители на нормалната микрофлора 
на червата, с което е много полезен и ефикасен при запек, 
стомашно-чревни заболявания. Възстановява чревната ми-
крофлора, регулира въглеводородния обмен, понижава съ-
държанието на холестирин. Нормализира телесното тегло 
при хранително затлъстяване.

Ако желаете да разнообразите асортимента на своето 
производство, можете да заявите мостри на топинамбурно 
брашно и рецептури на e-mail: actdd@abv.bg, като посочите 
точен адрес, на който да получите мостра от продукта.

ЕТ  ЧАРОДЕЙЦИ-07
Биопроизводител на  топинамбур /земна ябълка/- Helianthus Tuberosus L.
Сертификат  БАЛКАНБИОСЕРТ
Автор на проект:  „Топинамбур в България!”.

За контакти: 4270 Първомай, ул. “Опълченска” № 7
тел.: 0887 201524, тел/факс: 0336 6 6046

www.agroborsa.com/topinambur

Както стана вече дума в бр.5 на сп. “Кафе пауза...”, съществу-
ват многобройни възможности за използването на топинамбур 
в производството на функционални и лечебно-профилактични 
храни: сухари, хляб, макарони, колбаси, млечни изделия, напит-
ки, сладки бонбони и сладолед, напълно безопасни за диабети-
ци, тъй като не съдържат нито грам захар.

Според съвременните постижения в науката за храненето 
се налага тенденция - асортиментът на хляб и тестени изделия 
непрекъснато да се разширява не само в посока повишаване на  
качеството и хранителната стойност, но и в постигане на профи-
лактично-лечебното  въздействие върху здравето на човека. В 
създаването на нови, ефективни продукти, притежаващи  функ-
ционални свойства успешно се използва брашното от земна 
ябълка (топинамбур).

Включвайки топинамбурно брашно в рецептурите, вие 
лесно можете да  придадете нов облик на вашата продукция: 

- разширяване на асортимента 
- създаване на нови, полезни за здравето продукти с ясно 

изразени функционални свойства (обогатени с инулин, пектин, 
минерални вещества, витамини, органични поликиселини, бел-
тъчини);

- технологични преимущества:
- увеличаване на изходната продукция (топинамбурното 

брашно има коефициент на набъбване = 5); 
- увеличаване срока на годност на продуктите (инулинът, 

който се съдържа в брашното е естествен природен консер-
вант); 

- икономия на подсладители (в киселинно-термични усло-
вия инулинът преминава във фруктоза и изделието придобива 
сладост – постигате снижаване енергийността на изделията). 

При хлебопеченето произтича интензификация на процеса 
на приготвяне на хляба, нараства нивото на най-здраво свър-
заната влага, забавя се процеса на втвърдяване (съхнене) и 
следователно се увеличава срока на съхранение. Съществуват 
рецепти и технологични инструкции за производство на раз-
лични видове хляб, бисквити, шоколадови бонбони, сладкиши, 
кексове и др. с добавка на сушен топинамбур. Българска фирма 
вече повече от една година използва брашно от топинамбур 
при производството на специални видове хляб.

В следващия брой очаквайте примерни рецептури за 
хляб с топинамбур. Ако имате въпроси и мнения по тази 
тема, не се колебайте да ги споделите на страниците на спи-
санието.

Тема с продължение

Приложение на топинамбурно брашно 
в производството на хляб и тестени изделия
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На 28 октомври 2009 г. в сградата на Софийската 
гимназия по хлебни и сладкарски технологии (СГХСТ) 
официално бяха представени резултатите по проекта 
“Уча и работя, за да живея по европейски”. На срещата 
присъстваха представители на партньорите по проек-
та – Асоциация на хлебопроизводителите и сладкари-
те “Хляб за България”, “Нилана” ООД, “Хлебни изделия 
Люлин” АД, специализирани медии, преподаватели и 
ученици.

Софийската гимназия се утвърди като професио-
нално училище, което активно участва в инициативи на 
Министерство на образованието, младежта и науката 
за насърчаване повишаването на знанията, уменията 
и способностите на младите хора в професионалното 
образование, участвайки и ползвайки различни про-
грами, финансирани от европейските образователни 
фондове.

В проекта “Уча и работя, за да живея по европейски” 
по програма “Развитие на човешките ресурси” бяха 
включени 60 ученика от 10 клас за допълнителна про-
изводствена практика, проведена от октомври 2008 
до юли 2009 г. във фирмите “Нилана” ООД и “Хлебни 
изделия Люлин” АД. В производството на богата гама 
изделия учениците обогатиха и допълниха професио-
налните си знания, натрупаха полезен опит и овладя-
ха практически умения, повишиха квалификацията си. 
Прилагаха нови технологии, използваха нови сурови-
ни, материали, опаковки, инструменти и модерно тех-
нологично оборудване във фирмите за производство 
на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Натрупаният ли-
чен и професионален опит, както и работата с настав-
ниците, са добра основа за мотивация за успешна реа-
лизация в предстоящата им професионална кариера.

Основната част от дейността в работната програма 
на проекта е свързана с пряко участие на учениците в 
производствения цикъл на базовите фирми на индиви-
дуални работни места. Разделени по групи и работейки 
на ротационен принцип, учениците обслужваха авто-
матизирани поточни линии за производство на екле-
ри, солети, многолистни изделия и малки хлебчета под 
пряк контрол на наставниците и учителите.

Проектът “Уча и работя, за да живея по европейски” 
изпълни поставените цели и постигна отлични резул-
тати: приобщаване към атмосферата в голямо произ-
водствено предприятие; усвояване на технологията за 
производство на изделия, необхванати в учебната про-
грама и разширяване на периметъра на практическата 
си подготовка; обучение за обслужване и безопасна ра-
бота със съвременни автоматизирани поточни линии 
за производство на полуфабрикати и готови изделия; 
формиране на чувство за отговорност, дисциплина, то-
лерантно отношение към колегите и работа в екип.

Уча и работя, за да живея 
по европейски
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Кексчета с ядки и пълнеж от горски плодове 

Хранителни стойности / 100 г
 Kcal Мазнини Протеини Въглехидрати Фибри
 315 15 6 40 3

Необходими продукти за кексoвото тесто: 1000 г 
Puratos Tegral Satin Wholegrain Cake, 350 г яйца, 300 г 
Puratos Topfi l Berrissimo, 250 г вода, 200 г олио.

Начин на приготвяне: Смесете Tegral Satin Wholegrain 
Cake с яйцата в миксера за 1 мин. на бавна скорост и 3 мин. 
на средна. Добавете водата и олиото и миксирайте 1 мин. 
на бавна и огребете с шпакла. След това продължете да 
миксирате още 3 мин. до получаване на гладко тесто. 

Необходими продукти за ронливото тесто: 1000 г 
Puratos Tegral Satin Wholegrain Cake, 750 г Aristo Primeur 
Cake, 500 г брашно, 100 г натрошени ядки.

Начин на приготвяне: Смесете всичко от втората част 
на рецептата, докато се получи хомогенно ронливо тесто. 
Вземете сито, прекарайте тестото през него и оставете във 
фризера.

Намажете силиконовата форма и поръсете натрошени 
лешници на дъното и отстрани. Шприцовайте кексовото 
тесто във формите, след това пълнежа Topfi l Berrissimo и 
върху него ронливото тесто и натрошените ядки. Печете 
между 15 и 45 мин на 180°C в зависимост от грамажа.  

един вкусен начин да се съчетаят здра-
вословното хранене и удоволствието.Перфектната комбинация

• Перник, кв. Мошино, ул. Младен Стоянов 2 - 076 67 00 71 • e-mail: info@puratos.bg
• София - 0887 665 631 • Пловдив - 0887 803 800 • Шумен - 0887 663 741 • Варна - 0886 71 17 05 
• Габрово - 0887 939 352 • Сливен - 0889 211 181 • Благоевград - 0887 53 57 57 
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ТОРТА КОШНИЦА
1. Облечете тортата със захарно тесто.
2. Поставете отстрани лента от захарна маса с релеф кошни-

ца. С щипка прещипете горната част на лентата към тортата, за 
да скриете ръбовете. 

3. Разточете два дълги фитила от захарна маса, усучете ги и 
ги поставете в долната част на тортата. Оставете да изсъхне.

4. Напрашете отстрани и отдолу с бял сатен.
5. Разточете тънко червена смес за захарни цветя, притисне-

те с кутера и изрежете коледната звезда. 
6. Поставете върху подложка за моделиране, изтънете кра-

ищата на коледната звезда и поставете върху предварително 
изсъхнал пръстен от захарна маса да изсъхне.

7. Изрежете още една коледна звезда и с ножче отрежете 
само листата, изтънете ги върху поставка за моделиране и оста-
вете да съхнат върху смачкана салфетка. Ще са ви нужни около 
12 листа.

8. Оцветете допълнително с червена и кафява боя листата на 
коледната звезда.

9. Поставете малко омекотена захарна маса в центъра на ко-
ледната звезда и прикачете листата.

10. Шприцвайте малко червен айсинг в центъра на коледна-
та звезда и сложете оцветени малки топчета.

11. Прикачете с омекотена захарна маса листата на зелени-
ката, за да се запълнят празнините.

12. Направете дръжка като усучете заедно теловете, слепи-
те ги заедно с бялата лента за цветя и отгоре увийте с бялата 
лента. Огънете така приготвената дръжка и я мушнете в тортата. 
Направете три панделки от червената лента и ги поставете там, 
където намерите за добре.

Торти с коледни звезди

ОВАЛНА ТОРТА
Покрийте подложката и тортата със захарна маса. Щам-

повайте с кутер зеленика и напрашете цялата торта с бял 
сатен. Отгоре аранжирайте коледните звезди, бръшляна и 
зелениката.

Необходими материали и инструменти:
- 20 см торта• 
- Пачуърк кутери – коледна звезда, бръшлян, бод-• 
лива зеленика
- Инструмент за моделиране• 
- Оцветители – новогодишно-червен, зелен, яйче-• 
но-жълт, кафяв, бял сатен
- За тортата кошница -  6 броя бяла тел №24, бяла • 
лента за цветя, 0,5 м бяла лента, 1 м червена лента 
за 3 панделки



Оцветете в кафяво съхнещо захарно тесто. Направете две 
наденички, като в единият край да са по-широки. Сплескайте 
широкият край и направете по четири „V” образни разреза, след 
което с инструментите за моделиране оформете разклоненията 
на рогата и ги оставете да изсъхнат.

Оцветете моделираща маса в зелено и покрийте подлож-
ката. По краищата щамповайте бодлива зеленика и оцветете с 
бяла перлена боя.

Отрежете ръцете на двете мечета и ушите на голямото.
Оцветете моделираща маса в кафяво.
Намажете тънко мечетата с конфитюр от кайсии. Покрийте 

главата на голямото и малкото мече с кафявата моделираща 
маса. С инструмент за моделиране маркирайте очите, устата и 
ушите на малкото мече, а на голямото мече – очите.

Оцветете моделираща маса в червено и я разточете във 
формата на „С”, като по дължина да е 46 см, а на ширина 12 см. 
Облечете мечето, като започнете от гърба. 

Мечето Дядо Коледа
Оцветете в черно моделираща маса, която ще използвате за 

очите, носа и стъпалата на голямото мече. 
Разточете бяла моделираща маса на ленти и с тях обточете 

врата, елечето и крачолите на голямото мече.
С червена моделираща маса направете фитили, сплескайте 

ги и прикачете към двете страни на тялото на голямото мече. 
Направете две питки от кафява моделираща маса за лапите.

Разточете червена моделираща маса на лист с диаметър 46 
см и я увийте около главата, оформяйки шапка. От две топчета 
кафява моделираща маса направете ушите на голямото мече. С 
бели ленти от моделираща маса обточете ръкавите и шапката. 
Добавете на шапката понпон от бяла моделираща маса.

С черна боя нарисувайте устата на мечето. С черна модели-
раща маса направете очите и носа.

За носа на малкото мече направете малка топка от червена 
моделираща маса.

Омекотете малко бяла моделираща маса с вода, сложете я 
в пош и шприцвайте върху понпона и ръба на шапката, около 
врата, ръкавите, елечето и крачолите на панталона. С навлаж-
нена четка се изтегля шприцваната моделираща маса, за да се 
получи рошавият ефект. Оставете да изсъхне и след това с четка 
нанесете бяла перлена боя.

Оцветете айсинг в кафяво и с накрайника за трева шприц-
вайте козината на малкото мече. От кяфява моделираща маса 
направете ръцете на малкото мече, поставете ги върху тялото и 
шприцвайте айсинга върху тях. Забодете изсъхналите рога вър-
ху главата на мечето.

С по-тъмен кафяв айсинг шприцвайте козината на голямото 
мече. Аранжирайте двете мечета върху подложката.

Необходими материали и инструменти:
Моделираща маса• 
Пандишпаново мече – голямо и малко• 
Подложка• 
Захарно тесто съхнещо• 
Айсинг• 
Бяла перлена боя• 
Кайсиев конфитюр• 
Оцветители – зелен, червен, кафяв, черен и розов• 
Накрайници, адаптори, пошове, инструменти за мо-• 
делиране, кутер пачуърк бодлива зеленика, четки



Нарежете платката, както е показано на 
снимката. Слепете с маслен крем и желе, отгоре 
обмажете с маслен крем.

Оцветете моделираща маса в зелено, разто-
чете и облечете тортата. След това минете гор-
ната част на тортата с релефна точилка. Сложете 
тортата върху подложката.

Разточете червена моделираща маса и от-
режете с кутера  10 листа бодлива зеленика. На-
правете късо въже от зелена моделираща маса 
и го поставете във формата на пръстен върху 
тортата. Сложете малко червена моделираща 
маса в средата на пръстена и подредете черве-
ните листа на коледната звезда на два реда. На-
правете малки жълти топчета и ги натиснете по 
средата на коледната звезда с дръжката на четка 
за рисуване.

Аранжирайте другите декорации върху тор-
тата.

Елха с коледна звезда

Необходими материали и инструменти:
Платка за торта с дебелина 3 см и раз-• 
мер 20х25 см
Маслен крем и желе за пълнеж и обмаз-• 
ване
Моделираща маса• 
Оцветители – зелен, червен, жълт• 
Триъгълна подложка• 
Изкуствена украса от бодлива зеленика • 
и борови клончета
Златни перли, златна звезда• 
Релефна точилка• 
Кутер за бодлива зеленика• 
Панделка за декорация• 

Рецептите подготви Надежда Костадинова
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Теми за обучение през декември:

8.12.2009 г. - Презентация на тема: „СЛАДКИ ХЛЕБОТВО-
РЕНИЯ ”. Серията „Сладки хлеботворения” са печива подхо-
дящи за продажба в сладкарници - иноваторски сладкиши-
печива, които ще изненадат потребителите, осигурявайки  
допълнителен оборот. Презентатор : Ламброс Скуликас от 
„КОДА” - Гърция

10.12.2009 г. Семинар-обучение: „СЛАДКИ ХЛЕБОТВОРЕ-
НИЯ –коледни печива”. Ще се представят и дегустират амери-
кански кейкове, кукис, фуджи, берлини, германски гевреци 
и др. Презентатор : Ламброс Скуликас от „КОДА” – Гърция

17.12.2009 г. Презентация на тема: “КОЛЕДНИ СЛАДКИ-
ШИ-КОЛЕДНА  ПРИКАЗКА”. Ще се представят коледни украси 
за сладкиши. Идеи за коледни сладкиши и коледни проду-
кти за  сладкарници.

За повече информация и записване за участие:
Координатор: Нина Симеонова - тел.  02/9379961, 0878 690025

Технолог-сладкар: Бойко Владимиров - тел. 02/9379952, 
0878 984887

От 11 до 14 ноември, в дните на специализираното изложе-
ние БУЛПЕК, фирма АЛМА ЛИБРЕ представи над 2000 продукта 
от 32 световноизвестни фирми производители.

Бяха поканени демостратори и технолози от “Атинския Гас-
трономичен Център” и “Алма Либре Консултански Център”, кои-
то нагледно доказаха стратегическата позиция на фирмата:

“Предлагаме най-висококачествени суровини едновременно 
с технологии за правене на иноваторски, достъпни и съвремен-
ни сладкиши, сладки и солени хлебни изделия, съобразени с нави-
ците, традициите и вкусовите предпочитания  в България.”

Всички заинтересовани посетители имаха възможност да 
опитат от продуктите и да получат презентационни материали 
и рецепти.

Над 4000 гости посетиха щанда на АЛМА ЛИБРЕ.
Фирмата беше отличена със следните награди: 
• “ПЪРВА НАГРАДА за впечатляващо участие” от ФХСБ
• “ЗЛАТЕНИ МЕДАЛ за оригинален пазарен продукт” за торта 

“МЕДИТЕРАНЕ” от серията “Де лукс лайн”
• Първо място в потребителски конкурс на тема “Питки от 

маяно тесто” от Българската национална асоциация на потре-
бителите.

Участие на фирма АЛМА ЛИБРЕ на БУЛПЕК 2009





Специализирана литература

Ще украсим вашата сладкарница или хлебарски мага-• 
зин, защо не и някой ресторант или фирмено парти
Ще бъдем облечени във фирменото облекло и вашите • 
цветове
Можем да бъдем направени в различни вариации• 
Ще създадем настроение и на малки, и на големи• 

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

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

цена 9 лв. с ДДС
За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. 
Доставка с наложен платеж по пощата или с наложен платеж по 

куриер за ваша сметка.

Очакваме Ви 
на телефона 
на сп. “Кафе пауза...” 

0884 673 836

Ние сме много сладки текстилни 
кукли, ако ни харесвате, можете да 

ни поръчате!



ТОРНАДО ТРИП ООД
гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 104А
тел.: 032/68 24 42, моб.: 0888 80 90 20
e-mail: offi  ce@tornado-trip.com
www.tornado-trip.com

Ягодов остров

Това е мотото на Unifi ne Food & Bake Ingredients, под което 
фирмата представи своите продукти по време на изложението 
iba 2009 в Дюселдорф. Като една от водещите фирми в Европа 
тя представи голямо разнообразие от иновативни продукти за 
производство на сладкарски и хлебни изделия, сладолед.

Сред акцентите са новите стабилизатори SUCREA Ricotta-
Orange-Honey и SUCREA Ricotta-Cookie; плодовите пълнежи с 
наситен вкус и парченца плод FRUIBEL Tradition Damson Plum 
(червена слива) и Tradition Apricot (кайсия); SUCREA® Crème 
Chocolat – микс за приготвяне на шоколадов крем с богат аро-
мат, който е устойчив и на печене; SUCREA® Premix FlexiSoft – 
микс за производство на блатове за рула и бази на други слад-
киши; SUCREA® Creative Blend Dark – смес на базата на тъмно 
какао за производство на блатове с наситен аромат и много 
други. 

Passion for Pastry

Под това мото премина и презентацията на Unifi ne Food & 
Bake Ingredients в Пловдив на 3 и 4 ноември, организирана 
съвместно с фирма “Торнадо”, официален представител за 
България. За два дни повече от 40 сладкари от цялата страна 
имаха възможност да се запознаят с най-новите продукти на 
фирмата и да се уверят в това с каква лекота могат да произ-
веждат своите сладкиши. Прави впечатление тенденцията към 
изчистените вкусове и визия, както и предлагането на фини де-
серти в малки и изящни форми. 

Продукти за 10 броя: 1530 г готов тъмен блат за руло, 
1000 г сметана, 1200 г крем “Пана Кота”, 140 г FRUIBEL Гласаж 
Шоколад

Метод на работа: От готовия тъмен блат изрежете 20 кръга 
с ринг с диаметър 12 см. Сложете фолио в ринга, поставете на 
дъното един кръг от блата, отгоре сложете крем “Пана Кота”, 
отгоре отново блат и завършвате със сметана.

Тъмен блат за руло
Продукти: 450 г SUCREA Премикс Флекси софт, 135 г браш-

но, 113 г захар, 113 г олио, 445 г яйца, 225 г вода, 50 г какао.
Метод на работа: Разбийте всички продукти в миксер на 

средна скорост за около 2 минути. Разстелете сместа върху тава 
и печете при 210°С за около 12 минути.

Сметана с вкус на ягоди
Продукти: 690 г бита сметана, 105 г SUCREA Санатин Яго-

да, 135 г вода (мин. 80°С), 70 г захар.
Метод на работа: Смесете SUCREA Санатин Ягода с горе-

щата вода, добавете захарта и когато сместа се охлади до 35°С, 
добете към битата сметана.

Крем “Пана Кота”
Продукти: 200 г SUCREA Пана Кота, 400 г сметана, 400 г 

прясно мляко, 200 г бита сметана.
Метод на работа: Сложете млякото със сметаната да заврят, 

след това добевете като разбърквате непрекъснато крем “Пана 
Кота” на прах, оставете да се охлади. След това прибавете и би-
тата сметана. 
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Както вече знаем, в Южна Америка 
какаото се познава и използва от 2000 
години, историята му в Европа започ-
ва едва през 1528 г. Внася го испански-
ят завоевател Фернандо Кортес, като 
една хранителна студена напитка, ко-
ято очарова испанците. По късно се 
ражда и горещият шоколад, подсла-
ден със сурова захар. Испанският двор 
пази рецептата в тайна. В началото на 
седемнадесетото столетие испанската 
принцеса Анна от Австрия получава 
рецептата като зестра за сватбата си с 
Лудвиг XIII от Франция (нейният един-
ствен син ще остане в историята като 
Царя Слънце – Лудвиг ХIV). Оттам на-
татък шоколадът извършва своя побе-
доносен поход в Европа. 

  
Швейцария
„Тош” – така се нарича на галено шоко-

ладът в Швейцария. Това не е само стра-
ната на млечните продукти, но и страната, 
в която се яде най-много шоколад – 10.2 
кг на човек за една година. Откакто през 
1878 г. Даниел Петер показва на световно 
изложение в Париж първата плочка мле-
чен шоколад, Швейцария става водеща 
страна, показваща теченията в индус-
триалното производство на шоколад  и 
много от най-известните световни фирми 
са със седалище в Швейцария. Като „Су-
шард” и техният „Милка шоколад” (1901) 
или  световно известният шоколад ”Тоб-
лерон” (от 1908 г. не само пълнежа, но и 
формата, опаковката и логото му не са 
променяни).

Австрия
През 1832 г. Франц Захер създава  в 

чест на Аристократите от Метерних сво-
ята великолепна Захер торта, в която 
използва и какао на прах. Тази торта се 
прави и до днес по строго определена 
рецепта, правата над която имат негови-
те наследници. Културата на виенската 
арис т окрация да пият кафе и до ден дне-
шен е свързан с изяждането на 1-2 прали-
ни. Така се е и наложило и познатото ни 
„Моцартово топче” на фирма „Mirabel”.

Италия
Италианците са влюбени в шокола-

да, откакто Казанова, чрез насладата на 
шоколада изпробва и  неговото афроди-
зиращо действие. В Италия, през 1826 г., 
шоколатиерът Изидор Кафарел, създава 
прекрасната смесица между шоколад  и 
ядки, наречена „Джандуя”. Любовта на 
италианците към шоколада се вижда и 
в познатите “Baci” (целувки) на Фереро, 

както и в Mon Cherie-Kirsche на фирма 
„Перуджина”, които се поднасят винаги с 
послание. Даже в традиционното „Тира-
мису” не липсва какаото.

Белгия 
Човек свързва белгийския шоколад с 

бонбониери, пълни с най-различни пра-
лини. Понятието „пралина” внася шокола-
тиерът Жан Найнаис през 1912 г. Харак-
терно за белгийското шоколатиерство са 
рецептите за сладките и кремообразни 
пълнежи, развити до съвършенство. Едни 
от най-известните марки са Neuhaus, 
Godiva, Lionidas. А шоколатиерът Пиер 
Марколини привлича вниманието към 
произхода на какаото, отглеждано във 
ферми на остров Ява и Мадагаскар. От 
Белгия е и фирмата, която смесва шоко-
лад с подправки като лютив пипер, кане-
ла, къри.

Франция
Рафинираните рецепти за шоколадо-

ви изкушения идват още от времето на 
краля Слънце. Кремът, който най-много 
се използва в днешното шоколатерство, 
т.нар. „Ганаш”, идва от френската дума 
„глуповат”, ”некадърен”, а легендата раз-
казва, че кухненски помощник от недо-
глеждане изсипва черпак горещо мляко 
в разтопен шоколад. А, за да скрие пре-
грешението си, бърка сместа, докато 
създава така известният крем. В Париж 
се организира най-големият шампионат 
за шоколатиери „Word Chocolate Masters”, 
който е предизвикателство за шоколати-
ери и сладкари от целия свят.

Англия 
Британският шоколад се отличава 

от останалия европейски шоколад с на-
чина на производство. Какаовата маса 
се смила грубо, което води до това, че 
шоколадът се стопява по-лесно. Освен 
това има по-високо маслено и захарно 
и по-ниско какаово съдържание. Това е 
много подходящо за вкуса на англичани-
те. Характерни продукти са Mars-Riegel и 
Quality-Street-Bonbons. Някои фирми като 
Cadbury, употребяват кондензирано мля-
ко в млечния шоколад, за да придобие 
карамелен вкус. Друг характерен специ-
алитет са плочиците от черен шоколад и 
мента “After Eight”. Престолонаслесникът 
Чарлс също има фирма, чиито шоколад-
чета и сладки отиват изцяло за благотво-
рителни цели.

инж. Величко Тодоров

Какво се случва с шоколада в Европа?
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Ръчно темпериране
Шоколадът, който ще се използва за глазура, предварително трябва да бъде разто-

пен и след това темпериран. Ако тази предварителна обработка не се приложи, ще се 
получи матов шоколад с ясно изразени белезникави и червеникави ивици, песечлив 
вкус и неестетичен вид на крайното изделие.

При липсата на темперираща машина, с която се работи най-професионално, може 
да се пристъпи към ръчно темпериране по следния начин:

1. Сложете шоколадът да се разтопи на водна баня, в микровълнова фурна при 
температура 45-50°С, докато се получи хомогенна смес, като непрекъснато го бъркате 
внимателно. 

2. Изсипете върху мраморен или иноксов плот 2/3 от разтопения шоколад. С по-
мощта на щпатула прибирайте сместа отвън навътре, за да се получи равномерна тем-
пература.

3. Контролирайте температурата като използвате бърз термометър. Веднага щом 
се достигне температура 27°С, върнете шоколадовата маса при останалото количе-
ство разтопен топъл шоколад.

4. Разбъркайте много внимателно и проверете температурата на шоколадовата 
маса – тя трябва да бъде: 30-31°С за натуралния шокола; 28-29°С - за млечния шоколад 
и 27-28°С – за белия и 27°С – за лешниковия.

Много важно е да се поддържа постоянна температура на шоколада, като за 
целта се използва водна баня и термометър или добавяйки разтопен и топъл шоко-
лад. По този начин уравновесявате температурата и качеството на шоколада, който 
изстива в процеса на използване. Този процес може да бъде улеснен, ако се използва 
професионална микровълнова фурна с мощност 1600W.

Избор на шоколад

Когато се избира и купува шо-
колад , е добре да се обърне вни-
мание на следните различия:

- шоколади за пълнеж (га-
наш) трябва да има съдържание 
на какаово масло под 28-33%

- шоколади за глазури – 
трябва да притежават средна 
степен на разтопяване, която ще 
позволи добро разливане върху 
повърхността, без да се образува 
дебел слой. В този случай идеал-
ният шоколад е със съдържание 
33-38% на какаово масло  

- шоколад за отливане на 
бонбони – трябва да има високо 
съдържание на какаово масло – 
38-42%

- шоколад за отливане на 
фигури – нормално трябва да съ-
държа 28-33% какаово масло

При работа с шоколад е много 
важно да се избере този вид, кой-
то е най-подходящ за поставените 
от вас цели, като имате предвид 
параметрите на вкуса и степента 
на разтопяване. Вкусът се опре-
деля от произхода на какаото и от 
процеса на неговата обработка. 
Степента на разтопяване, напро-
тив, зависи от съдържанието на 
какаово масло, но тя предвари-
телно е определена в процеса на 
производството на шоколада. 
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1. Изсипете темперирания бял шоко-
лад във формите.

2. Загладете с шпатула и изчакайте из-
вестно време, за да се образува необхо-
димата дебелина. 

3. Обърнете формата и излейте из-
лишния шоколад, преди да се втвърди в 
средатата.

4. Върху хартия за печене поставете 
две пръчки и върху тях закрепете форма-
та, за да се оттече излишния шоколад.

5. След това загладете с шпатула и ос-
тавете да се стегне.

6. При готовност шоколадовите осно-
ви се изваждат много лесно от формата.

Важно!
Формите никога не трябва да бъдат 

по-топли от шоколада (със стайна темпе-
ратура около 17-20°С).

1. Изсипете темперирания млечен 
шоколад в специални форми. 

2. Разтръскайте внимателно формите, 
за да излезе въздухът и да се предотвра-
ти образуването на мехури.

3. Загладете с шпатула, за да се отстра-
ни излишния шоколад.

Млечни шоколади

Добре е да знаете, че:
- температурата на формите (при традиционния метод) трябва да бъде между 18 и 22°С
- формите трябва да бъдат много добре почистени и изсушени
- температурата в работната среда трябва да бъде между 17 и 20°С и 40% относителна влажност. 
- Шоколадът не трябва да се оставя в хладилника, защото кристализира. Термичния шок предизвиква кондез и съдържащата се 

захар избива на повърхността.

Кухи основи от бял шоколад за пралини

Дефект Причина Решение 

Червеникав шоколад много топла форма или много 
топъл разтопен шоколад

темпериране отново

Сив шоколад сгрешено темпериране темпериране отново

Матов шоколад много бързо изстиване на шо-
колада или прекалено студени 
форми

темпериране отново

Превод от италиански: Йорданка Найденова
Консултант: инж. Величко Тодоров






