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Фиг. 2. Ефект на Rowelit върху амилографските единици на брашното

Фиг. 1. Ефект на Rowelit върху падащото число и хлебопекарните свойства 
на брашното

Промените в качеството на брашната са съ-
ществени и ще продължават да бъдат приори-
тетни за хлебопроизводителите. Голямото коли-
чество зърно, което се обработва в мелниците и 
многото източници от които се доставя, изисква 
да се обезпечи и осигури постоянно качество 
на произведеното брашно. За да се реши този 
качествен проблем, мелничарите са принуде-
ни да добавят различни функционални адитиви 
към брашното. Целта на влагането им е не само 
да се поддържа еднакво качество на брашното, 
но също така да се решат генерално проблемите 
с реколта 2010.

И тази година мелничарите ще трябва да 
търсят решение за един от основните проблеми 
на качеството на зърното от новата реколта, а 
именно - покълването на пшеницата, което води 
до високо ниво на амилазната активност в зър-
ното или ниски числа на падане. Решението е 
инхибиране на зърнената алфаамилаза посред-
ством два подхода - редукция или увеличаване 
на pH с помощта на кисели или алкални буферни 
средства. 

У нас повечето консуматори на хляб не ха-
ресват киселинността, а и хлебозаводите разпо-
лагат с все по-малко време и персонал за разви-
тие на киселинността чрез кисела ферментация 
на тестата. 

Съществуват и начини при които се добавят 
соли на плодови киселини, а също така и карбо-
нати и фосфати, разрешени за употреба в храни-
те. Така се осъществява известно регулиране на 
pH на тестото, за да може същото да излезе извън 
обхвата, в който ензимите на зърната проявяват 
най-силно своя ефект.  Освен това, тези вещества 
въздействат върху съставките на брашното и 
протеиновата структура, което подпомага неут-
рализирането на отрицателните ефекти на пре-
комерно високата ензимна активност (например 
– освобождаване на вода).  

Продуктът Rowelit е такава подходяща смес, 
която стабилизира pH на ниво, далеч от опти-
малната стойност на ензими на зърното и по-
добрява поемането на вода от компонентите на 
брашното. На фиг. 1 са показани данни за ефекта 
на алкалното буферно средство Rowelit върху 
числото на падане и обема на изпечените про-
дукти при дози в диапазона от 50 до 200 g на 100 
kg брашно. 

Въпреки че по-голямо количество от доба-
вения Rowelit увеличава допълнително падащи-
те числа и обема на хляба, има една оптимална 
стойност на дозиране, над която обемът отново 
намалява. Същото добавено вещество има и оче-
виден ефект върху желирането, както показва 
амилограмата на фиг. 2.

ROWELIT -  ефективното технологично решение 
за брашно от 
покълнало зърно



Комплектна система Mixolab 
с три програми за анализ на брашно 

Mixolab System е устройствотo, което позволява на пот-
ребителите да измерват устойчивостта на тестото във време-
то, с постепенно увеличаване на прилаганата температура. 
Mixolab измерва характеристиките както на протеините, така и 
на скорбялата в брашното и предоставя информация за време-
то и етапите в развитието на тестото, разлагането на протеини-
те, желатинизацията на нишестето, ензимната активност, както 
и устойчивостта на желирането.

- Mixolab Standart – използва се за подробен и стандар-
тизиран анализ на продуктите и развитието на многобройни 
прог нозни модели

- Mixolab Simulator – позволява да се получат фаринограф-
ски стойности (абсорбция на вода, време за получаване на тес-
то, стабилност и отпускане). Така системата Mixolab System от-
говаря на всички нужди – от R&D с Mixolab Standart до рутинен 
контрол с Mixolab Profi ler.

Mixolab Simulator позволява една динамична връзка с кла-
сическите методи, използвани за измерване поведението на 
тестото по време на месене.

CHOPIN Technologies прави нововъведение със ситемата 
Mixolab System, което позволява да се осъществява прецизен 
анализ на качеството на брашната (например за подобрение). 
Системата дава също възможност и за разработка на прогнозни 
модели, осигурява пълен контрол на качеството и лесна интер-
претация  на получените резултати - всичко това само в един 
апарат! 

- Mixolab Profi ler е инструмент за интерпретиране на кри-
вата, получена от Mixolab Standart. Той позволява да се превър-

Охарактеризиране на брашно 
с Mixolab Profi ler

• в зелено – избрания тип профил
• в жълто – параметрите отговарящи на профила
• в червено – извън допустимите параметри

не кривата в една поредица от 6 оценки, от 1 до 9, определящи: 
възможността за абсорбция на вода, поведението при месене, 
силата на глутена, вискозитета при загряване, амилазната ак-
тивност и възвръщането. Тези оценки са представени графич-
но, което позволява да се направи пълен профил на качеството 
mini/maxi на анализираното брашно (на фигурата).

Програмата Mixolab Profi ler, която получи наградата за ино-
вации на специализираното изложение Europian 2008 в Париж, 
се доставя с набор от типови профили, които могат да се използ-
ват. Има възможност да се създаде типов профил на брашното, 
отговарящ най-добре на производствения процес. Достатъчно 
е да се анализира средния профил на десетина проби брашно, 
даващ задоволителни оценки върху линиите, да се дефинират 
допустимите граници и да се “информира” за това софтуера.   

Две години след въвеждането на Mixolab, Техническата 
комисия за тестване на физическите характеристики на веще-
ствата при AACC, пое предизвикателството да проучи точност-
та на уреда и годността му като международно одобрен метод 
за анализ. Съвместното проучване включва 13 лаборатории от 
различни страни (всички са опитни потребители), които използ-
ват метода на проби от брашно и грухана пшеница.

Резултатите от това изследване представляват произхода 
на резултатите за одобрение на новия международен метод на 
AACC: Метод 54-60. 01.

Международната техническа комисия за изследване на 
физическите свойства на веществата при AACC International 
ще включи преразгледания и одобрен метод  в онлайн изда-
нието на AACC - Международно одобрени методи на анализ, 
11 издание.

1612 София, ул. Ворино № 15
тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90
e-mail: astelbg@nat.bg; www.astelbg.com
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На 13 юли в централата на Пуратос-България в Перник се проведе семи-
нар на тема “Решения за вкус и удължаване трайността на хляба по естест-
вен път”, на който бяха представени различни иновативни решения както за 
подобряване и засилване вкуса, така и за удължаване годността на хляба. 
На събитие то присъстваха фирми от цялата страна, защото тези решения 
намират приложение както в занаятчийското, така и в индустриалното про-
изводство.

Бяха представени продукти от серията O-tentic за различни видове хляб, 
които са натурални закваски, съдържащи всички необходими компоненти 
и които улесняват и съкращават изключително технологичното време за 
приготвяне на изделия със закваска. Инж. Ангел Петричански представи 
различните видове закваски, какво е закваска, как се произвежда и какви 
предимства и приложения има, а така също и разликата между закваска и 
киселинен регулатор.

Демонстраторът на фирма “Пуратос” Ивелин Иванов замеси пред при-
състващите различни видове хляб със закваска и те на практика имаха въз-
можност да се запознаят с целия технологичния процес и какво улеснение 
е да се работи с тези продукти.   

Време е за вкусен хляб
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У ветераните в търговията с пшеница оживлението на паза-
ра на 3 август предизвиква мощно усещане за "дежа вю", пише 
британският "Файненшъл таймс". Вестникът припомня как през 
1972 г. тогавашният Съветски съюз преживява невиждана суша, 
поради което в страната възниква остър дефицит на пшеница. 
Москва се хвърля на световните пазари, за да ликвидира дефи-
цита, и изкупува почти всичките налични излишъци в САЩ. Тъй 
като в продължение на няколко седмици Вашингтон не знае 
нищо за покупателския бум на своя противник в "студената вой-
на", изкупуването, получило по-късно названието "големият 
зърнен грабеж", провокира рязък скок в цените на храните в 
целия свят.

Минаха четири десетилетия и ситуацията изглежда до болка 
позната, пише "Файненшъл таймс".

Най-силната за цялата история на метеорологичните наблю-
дения суша (а такива наблюдения се водят повече от сто години) 
изгори пшеничните полета в Русия, Украйна и Казахстан. Перс-
пективите на зърнопроизводството в тази страни през годината 
изглеждат доста мрачни.

За разлика от времето на "големият зърнен грабеж" днес 
тези страни са големи износители, продължава "Файненшъл 
таймс". Но слабата реколта нанася удар на предлагането на 
пшеница на пазара. А това води до същите последици, до които 
доведе масовото изкупуване на пшеница в онзи период – до по-
вишаване на цените.

На 2 август 2010 г. цената на пшеницата в Европа се повиши 
до рекордно за последните две години равнище, като надвиши 
200 евро за тон. Заради сушата от края на юни досега цената се 
е повишила с 50 на сто. В Париж цената на хлебната пшеница с 
доставка през ноември стигна 211 евро за тон, като за ден се 
повиши с 8 %. "На пазара няма продавачи, днес всички купуват", 
казва брокер, цитиран от вестника.

Европейските цени на пшеницата бяха по-високи само по 
време на продоволствената криза през 2007-2008 г., когато за 
кратко базовата цена достигна абсолютния рекорд от 300 евро 
за тон.

На стоковата борса в Чикаго септемврийските цени на пше-
ницата достигнаха 22-месечен максимум. През юли цената се е 
повишила с 42 процента, което е най-голямото месечно пови-
шение на чикагската борса от 1959 г. насам. Търговци, анализа-

тори и ръководители на хранителни компании се опасяват, че 
цените ще се повишат още, тъй като прогнозите за реколтата 
в Русия продължават да се понижават заради продължаващото 
неблагоприятно време. Според последните прогнози в страна-
та ще бъдат прибрани 45-50 милиона тона. Това ще е най-сла-
бата реколта от 5 години насам. Освен това добитото ще е под 
обема на годишното потребление, което възлиза на около 47 
милиона тона.

Анализаторите очакват по-малка реколта и в Украйна и Ка-
захстан, които през миналата година произведоха съответно 
20.9 и 17 милиона тона пшеница.

Освен това производството на пшеница в Канада, която е 
един от най-големите световни износители, също вероятно 
рязко ще намалее. Причината е в силните дъждове по време на 
сеитбата, които накараха фермерите да оставят значителна част 
от земите си незасяти.

Канадският съвет по пшеницата миналата седмица понижи 
прогнозата си реколтата през 2010 и 2011 г. до 18.5 милиона 
тона. Това е с 36 % по-малко в сравнение са отгледаните мина-
лия сезон 28.8 милиона тона.

Понижаването на световното производство на пшеница на-
помня глобалната криза с храните през 2007-2008 г., когато це-
ните на селскостопанската продукция от царевицата до ориза 
се повишиха до рекордни нива, а в различни страни от Хаити до 
Бангладеш избухнаха гладни бунтове. Заради кризата броят на 
хронически недояждащите си хора по света за първи път над-
хвърли 1 милиард души.

Все пак сравнението с днешната ситуация показва и същест-
вени различия.

Общата макроикономическа ситуация задържа търсенето. 
Намаляло е, например, потреблението на продукция за храна 
в животновъдството. От гледна точка на предлагането – след 
много добри реколти през последните две години пшеничните 
складове бяха препълнени.

Това съчетание на фактори според "Файненшъл таймс" 
означава, че цените едва ли ще се повишат до рекордните си 
нива от 2007 и 2008 г. и няма да предизвикат паника както през 
1972-1973 г. И въпреки това днешният ръст в цените е повече от 
достатъчен, за да възроди старите страхове, заключава британ-
ското издание.

mediapool.bg

Цените и тревогата на световните пазари 
на пшеница нарастват 
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БЕЛЛА и ФАМИЛИЯ предлагат изгодни промоции 
Ако ги нямаше готовите точени кори, щяхме да си хапваме 

много по-рядко баница. Това е факт. Малко домакини биха се 
захванали в днешно време с трудоемката дейност да разточват 
кори за баница. Спокойно можем да кажем, че баницата, която 
заема емблематично място в нашите традиции, е жива благода-
рение на готовите точени кори. 

Един поглед в магазинната мрежа показва, че този удобен за 
всяка домакиня продукт се предлага навсякъде – и в големите 
вериги, и в малките магазини за хранителни стоки. Най-купува-
ни обаче са две марки – БЕЛЛА и ФАМИЛИЯ, научаваме от упра-
вителите на магазините. Тази информация  се потвърждава и от 
данните на агенциите, които изследват пазара. Към 90 на сто от 
българските домакинства слагат точените кори на тези марки в 
своята кошница. 

Дали кризата е „отхапала” част от обичайната баница на 
българския потребител? Безспорно трудната икономическа 
ситуация ни направи ценово чувствителни. Добрата новина е, 
че производителите на точени кори БЕЛЛА и ФАМИЛИЯ отчитат 
този факт и са решили да зарадват своите потребители с нови 
изгодни промоции. 

Тази загриженост е добре дошла за българския потреби-
тел, чийто семеен бюджет все повече се свива. Купувайки през 
следващите месеци точени кори БЕЛЛА с гратисно количество, 
верните фенове на марката ще могат да се насладят на още по-
голяма баница с доказано качество и винаги отличен резултат.

ФАМИЛИЯ от своя страна предлага на всяка домакиня въз-
можност да изненада приятно семейството си с голяма ико-
номична баница, като купи на по-ниска цена традиционната 
опаковка от половин килограм. По информация от магазинната 
мрежа от 1 юли корите се предлагат на препоръчителна цена от 

Точени кори за всеки джоб

1,48 лв. Така точените кори на тази марка печелят доверието на 
потребителите с разумни цени и постоянното качество, което 
предлагат от години.

Кой не иска животът му да е по-лесен и позитивен, да чув-
ства покрай ухаещата прясно изпечена баница уюта и топлина-
та на дома. Добре е в условията на криза производителите на 
хранителни продукти да отчитат тези настроения и да започнат 
да предлагат по-често на пазара качествени продукти на дос-
тъпни цени. Както правят БЕЛЛА и ФАМИЛИЯ. 

Производители нарушават наредбата за етикетиране на 
хранителните продукти 

Производители нарушават наредбата за етикетиране на хранителните продукти 
при изписването на съдържащите се добавки. Най-честите пропуски са в отбелязване-
то на вида категория – консервант, оцветител, овкусител. Множеството изписани само 
като цифри Е-та стряскат гражданите и според мнозина са опасни за здравето. 

В интернет форуми масово се разпространяват списъци с номера на забранени и 
канцерогенни добавки, на такива, които причиняват алергии, главоболие, стомашни 
проблеми, дори рак. Оказва се, че страховете на мнозина са неоснователни, а мистери-
озните Е-та всъщност означават „одобрено от научния орган на Европейския съюз”.

»Тези добавки – всички Е-та са напълно безопасни. Има позитивен списък, в който 
се изписва какво количество от коя добавка може да се използва и това се следи от 
ДВСК. Този знак показва, че дадено предприятие е под контрола на ДВСК и се проследя-
ва какво количество от добавката се използва» - споделя д-р Мая Макавеева – началник 
отдел дирекция „Безопасност на храните” .

Големият брой на Е-тата на етикетите също не е страшен – на практика тези добавки 
са задължителни най-вече в производството на голяма част от месните продукти. Те 
са необходими навсякъде, където има технологичен процес, например E 300 означава 
витамин С и е антиоксидант, за да не гранясва месото.

В класификацията на Е-тата има няколко основни групи – от Е100 до Е199 са оцвети-
телите, от Е 200 до Е 299 – консервантите, от Е 300 до Е 399 – антиоксидантите, сгъсти-
тели, емулгатори и стабилизатори са с означения от Е400 до Е499. Тази информация е 
задължителна при изписването на етикетите. Това правило обаче често не се спазва.

Глобите са между 300 и 1000 лева в зависимост от нарушението, а от Министерство-
то на земеделието и храните увериха, че ще проверят всеки подобен сигнал за неред-
ности. Позитивното е, че гражданите стават все по-активни и търсят правата си. В мо-
мента се водят и междуведомествени разговори за създаването на Агенция на храните, 
като орган, който да контролира качеството на продуктите от фермата до вилицата.

Министерският съвет 
одобри промени, свързани с 

етикетирането на храните

Правителството прие изменения в 
Наредбата за изискванията за етике-
тирането и представянето на храните 
и в Наредбата за изискванията към 
храните със специално предназначе-
ние. С промените в нормативните ак-
тове се осигурява прилагането на два 
европейски регламента.

Първият предвижда въвеждането 
на единни обозначения при етикети-
рането, отнасящи се до съдържани-
ето на глутен в храните, съответно: „с 
много ниско съдържание на глутен”, 
ако количеството в храната, която се 
продава на крайния потребител не 
надхвърля 100 mg/kg, и „без глутен”, 
ако съдържанието не надхвърля 20 
mg/kg.

Другият регламент въвежда удъл-
жаване на срока, през който вино, 
етикетирано в съответствие с опреде-
лени разпоредби на Наредбата за ети-
кетирането и представянето на храни-
те, може да се продава до изчерпване 
на складовите наличности.
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Фонданът като основна суровина е леко позабравен на бъл-
гарския пазар. Първо трябва да се уточни, че съществува разли-
ка между познатите у нас продукти – „захарно тесто” за облича-
не на торти и „фондан”. Това е един уникален продукт, който има 
извънредно голямо приложение, и в същото време позволява 
лесна и бърза употреба.

Технологията на фондана се състои в получаване на фонда-
нова маса с дребнокристална структура. Това се постига чрез 
сваряване на захаро-глюкозен сироп или захаро-инвертен си-
роп до определена концентрация и следващо разбиване и ох-
лаждане на сиропа, при което става кристализиране на по-го-
лямата част от захарозата в микроскопични кристали. Готовият 
фондан представлява сложна система, състояща се от твърда, 
течна и газообразна фаза. Твърдата фаза е основната. Тя се 
състои от различни по големина кристали. Течната фаза пред-
ставлява наситен захаро-глюкозен или захаро-инвертен сироп 
от некристализиралата част от захарозата, която заобикаля 
твърдата фаза. Консистенцията на фондана се определя между 
съотношението между твърдата и течната фаза – мек, средно 
мек, твърд. Газообразната фаза представлява въздух, чиито 
мехурчета се захващат в основната маса в процеса на разбър-
кване и е около 2% от обема на фондана. Тази фаза му придава 
известна пухкавост  и порьозност.

При нагряване се наблюдава промяна в съотношението 
между фазите поради това, че се увеличава разтворимостта на 
захарта, т.е. при нагряване фондановата маса започва да се топи 
(намалява твърдата фаза) и фонданът става все по-мек. Този 
процес се наблюдава, когато фонданът се обработва на водна 
баня.

Друг важен фактор определящ консистенцията при работа с 
фодан е това, че когато добавяме към фондановата маса течни 
съставки – допълнително вода, мляко, сметана, масло, течната 
фаза се увеличава и масата става течлива. Това се наблюдава 
особено, когато използваме фондана директно (без водна бяна), 
за да приготвим крем за слепване на бисквити, вафли и др. 

Когато приготвим по-голямо количество фонданов крем, 
можем да го съхраняваме на прохладно място доста дълго вре-
ме, но е желателно, за да не изсъхва, съдът да бъде покрит с 
влажна кърпа.

Каква е разликата между фондан и захарно тесто? 

При фондана има само три компонента - захар, глюкоза, 
вода, които се смесват при специална технология, за да се 
получи финна кристална структура. Фонданът се използва 
за заливки, база за направа на кремове, за пълнежи на бон-
бони. Той е много мек и не позволява разточване (например 
обличане на торти). Може да се разточи само леко за декора-
ция на малки бисквитки. 

При “захарното тесто” (моделираща маса) освен захар, 
глюкоза и вода се добавя допълнително масло, брашно, сгъ-
стители (понякога се слага желатин), за да се получи еластич-
на маса, която да позволи разточване, така че да не се къса 
тестото. Самото получаване на тестото се прави по различна 
от фондана технология (при фондана има строг темеперату-
рен режим и се гони определена концентрация на сиропа).

В България фонданът е бил известен като “бяло сладко”.

Използване на фондан 
в сладкарството

От всичко казано дотук следва, че фонданът се влияе основ-
но от температурата и  влагата (вътре в сместа) и тази на окол-
ната среда при съхранение по-дълго време. 

Затова трябва да сме прецизни, когато работим с фондан и 
да имаме предвид неговото поведение.

Фондановата маса намира приложение за приготвяне на:
• захарни глазури за торти, еклери,сладки
• пълнежи за шоколадови бонбони
• кремове за слепване на вафли, бисквити, бишкоти

Фонданът позволява творчество при създаване на различ-
ни рецепти – оцветяване с бои, добавяне на ядки, аромати, ко-
косови стърготини,  какао на прах, конфитюр и т.н. Така от една 
изходна суровина можем да получим разнообразни крайни 
продукти. Не на последно място си спестяваме доста време и 
усилия да смесваме глюкоза със захар, да бъркаме дълго, да ва-
рим и т.н – излишна загуба на време и на пари.

С една дума фонданът е доста рентабилен продукт!
инж. Диана Добрева

Фирма “РС груп” ЕООД
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Бяла захарна глазура 
за еклери, кексове, дребни сладки,торти

Състав: 500 г фондан Гьотеборг, ½ яйчен белтък (около 17 г), 
5 г лимонов сок, 10 -15 г вода.

Начин на приготвяне: Поставяме фондана на водна баня 
да се топи (не повече от 40-45°С). В отделен съд разбиваме с 
миксер белтъка, лимоновия сок и водата. Когато фонданът е 
почти готов, смесваме всичко и разбъркваме отново с миксера 
до хомогенизиране. Оставяме сместа за още няколко минути 
на огъня, след което я сваляме. Получава се снежно бяла гъста 
глазура.

Забележка: При сгъстяване на сместа, отново връщаме на 
водната баня за кратко. Ако е много гъста можем да добавим 
още малко вода, но не повече от 20 г за тази рецепта.

По желание можем да добавим овкусителни пасти “Ова-
летте” (карамел, агода, портокал, вишна и др.), за да оцветим 
сместа.

Плодов крем 
за слепване на бишкоти, бисквити, вафли

Състав: 800 г фондан Гьотеборг, 50 г маргарин, 50 г сухо обез-
маслено мляко на прах, 80 г конфитюр (ягода, кайсия,боровинка, 
по избор).

Начин на приготвяне: Смесваме всички съставки и разби-
ваме с миксер до получаване на еднородна гъста смес, която е 
готова за помазване.

Забележка: Няма водна баня!
Покриваме съда с готовия крем, за да не изсъхва. Ако след 

престояване се сгъсти, малко затопляме на водна баня.

Карамелов крем 
за слепване на бисквити, вафли, бишкоти

Състав: 850 г фондан Гьотеборг, 50 г маргарин, 50 г сухо обез-
маслено мляко на прах, карамел оцветител (Е 150) течен за 
цвят и аромат (няколко капки) - може да се замести с карамел 
овкусител “Овалетте”.

Начин на приготвяне: Смесваме всички съставки и разби-
ваме с миксер до получаване на еднородна гъста смес, която е 
готова за намазване.

Забележка: Няма водна баня!
Покриваме съда с готовия крем, за да не изсъхва. Ако след 

престояване се сгъсти, малко затопляме на водна баня.  
     

Шоколадов крем 
за слепване на бисквити, вафли, бишкоти 

Състав:  740 г фондан Гьотеборг, 110 г маргарин, 50 г сухо 
обезмаслено мляко на прах, 50 г какао на прах тъмно

Начин на приготвяне: Смесваме всички съставки и разби-
ваме с миксер до получаване на еднородна гъста смес, която е 
готова за намазване 

Забележка: Няма водна баня!
Покриваме съда с готовия крем, за да не изсъхва. Ако след 

престояване се сгъсти, малко затопляме на водна баня.

Шоколадов кувертюр на пелети “Гьотеборг” 
бял, битер, млечен, ягода, портокал, лимон, пистачио

Начин на използване: Разтопяваме пелетите до 40-45°С на 
водна баня. След като сместа е напълно разтопена, е готова за 
употреба. Не се налага темпериране. 

След заливането на изделията или направената декорация 
е желателно бързо охлаждане за кратко, за да се получи гланц. 
Пелетите може да се използват за ефектно за декорация като се 
начупят или настържат наситно.

Пловдив, кв. Прослав, тел/факс: 032/649201, 
моб.: 0889 240 685, 0885 538346 

www.rsgroup-bg.com, e-mail: rsgroup@mail.bg

РЕЦЕПТИ ЗА РАБОТА С ФОНДАН “ГЬОТЕБОРГ”
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Елица Божинова 
Шеф – сладкар, член на националния отбор
Елица Божинова е част от Националния отбор на България по кулинария и член на Управителния 

съвет на Българската асоциация на професионалните готвачи (БАПГ). Работила е в екипа на хотел 
“Хилтън”, по-късно поема ръководството над сладкарите на сладкарници “Лъки”. Изключително ней-
на заслуга е обучението и откриването на различни елитни обекти в страната. Едни от последни-
те постижения са диплома за индивидуалното й представяне в категория модерен десерт на “Krimlin 
Kulinary Cup” 2007 г. в Москва, бронзов  медал от Международен кулинарен фестивал 2007 г. в Истанбул 
за ресторантьорски десерт и Истанбул 2008 г. диплома за миниатюра и бронзов медал за отборно-
то й участие в дисциплината Грант При. Част е от Националния отбор, който участва на  Кули-
нарнта Олимпиада в Ерфурт, Германия 2008 г. и взима 2 бронзови медала и две дипломи. 

От този брой Елица Божинова е консултант “Сладкарство” в списание “Кафе пауза...”

Добър е този майстор-сладкар, който може да приготви 
своите изделия и без помощта на готови миксове

В края на месец юли в Монтана се прове-
доха два интензивни курса, организирани от 
фирма «Надежда Костадинова» и майстор-
сладкар Елица Божинова. Поради големия 
интерес ще се проведе и трети курс от 1 до 3 
септември 2010 г.

Ето какво спедели Елица Божинова пред 
читателите на сп. «Кафе пауза...»:

«Идеята на тези курсове бе да се пока-
же на сладкарите, които имат желание да се 
учат, как се работи с класически продукти и 
какво представлява реалното сладкарство 
като правила, закони и техники. В България 
масово навлязоха полуфабрикатите за про-
фесионално използване и доста голяма част 
от колегите не знаят откъде се започва – от 
яйцата, захарта и брашното, за да се стигне 
до крайния продукт. 

Аз не съм против полуфабрикатите, но за 
мен всеки уважаващ себе си сладкар, трябва 
да знае правилата и след това да подбира 
полуфабрикати, за да си спести време и ра-
ботна ръка. Интересът към курсовете беше 
добър. Имаше колеги по-запознати с нещата, 
които са ги правили, но сега не ги прилагат, 
така че те си опресниха знанията. В същото 
време имаше и такива, които за първи път се 
сблъскаха с тези техники и правила на рабо-
та. Показахме доста варианти на мусове – с 
шоколад, с карамел, с ядки; техника за пас-
тьоризиране на яйцата, когато се влагат в му-



15

совете. Бяха направени класически рецепти на тортите “Естер-
хази”, “Сахер” и “Тирамису”. При тях има известна възможност за 
творчество, но все пак те се отличават със свои характеристики 
– при «Естерхази» се използва фондан, при “Сахер” - задължи-
телно кайсиево сладко (по-вкусен е леко загрят, защото вече се 
усеща шоколада и разтапянето на маслото), а при “Тирамису” - 
сирене маскарпоне.

Другите рецепти и торти бяха комбинации от различни бла-
тове и мусове, за да се получат наситени вкусове и аромати. Те 
бяха по мое предложание, като не претендирам за авторството 
им. Това са интернационални рецепти – идеята беше да се нау-
чим на истинско сладкарство, което за съжаление не се прак-
тикува. Донякъде е много по-трудно и трябват знания, повече 
работна ръка и това оскъпява крайния продукт. Както казах 
вече, аз не съм против полуфабрикатите, но всеки сладкар-про-
фесионалист трябва да знае правилата и да подбира качестве-
ните полуфабрикати. Аз също работя с тях, когато ми е нужно да 
спестя време и нямам нужните условия откъм техника”.
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Необходими продукти за 16 парчета: 
За блата: 12 белтъка, 280 г кристална захар, 50 г брашно, 

280г  смлени орехи (лешници или бадеми), щипка смляна канела.
За крема: 6 жълтъка, 150 г кристална захар, 30 г нишесте, 

350 г прясно мляко, 300 г масло, ванилия.
За декорация: фондан, шоколад, едро нарязани орехи (леш-

ници или бадеми)
Начин на приготвяне:
На блата: Белтъците се разбиват на твърд сняг, като захар-

та се добавя на малки порции. Ядките се смилат и се смесват с 
брашното и канелата и се прибавят внимателно към разбитите 
белтъци. Тестото се разпледеля на 5 платки с диаметър 23 см и 
се пекат едновременно при 180°С за около 18 минути. 

На крема: Нишестето, яйцата и малко от млякото се разби-
ват на гладка каша. Останалото мляко се кипва заедно със за-
харта, прибавя се яйчената смес и се вари 2-3 минути, докато 
се получи гладък крем. Оставя се да изстине и се прибавя на 
малки порции към разбитото масло, накрая полученият крем се 
ароматизира с ванилията.   

Изпечените платки се намазват с крем, като от него се заде-
ля и за обмазване борда на тортата. Оставя се в хладилник за 
около 30 минути да се стегне. След това се гарнира с класически 
фондан и се украсява с шоколад (както е показано на снимките) 
– със стопения шоколад се рисуват тънки концентрични кръго-
ве и преди да се втвърди се “изтегля” с клечка. Борда на тортата 
се намазва с отделения крем и се панира с изпечените и едро 
нарязани ядки. Оставя се в хладилник да отлежи поне 8-10 часа 
преди да се сервира.

Торта “Естерхази”
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Реки от шоколад се ляха в Пловдив на конкурса „Шоколадова кралица”, на които се явиха 11 
момичета, в два тура, облечени в рокли от истински белгийски шоколад. Грандиозното шоу се 
проведе за първи път в България и бе организирано от агенция “Пантера”, а изпълнението на 
шоколадовите шедьоври бе осъществено от сладкарница “Попимони”. Чаровните блондинки от 
агенция “Пантера” Криси Георгиева и Влада Парфенова споделиха, че са се спрели безрезервно 
на сладкарите от “Попимони”, защото това не е единственото парти, което правят заедно и заслу-
жено могат да им се доверят. Сладкарите от “Попимони” от своя страна дадоха всичко от себе си, 
за да направят този ден един неповторим спомен за всичките 500 присъстващи гости.

Първият тур беше представен в рокли и аксесоари направени изцяло от шоколад. Шапки, 
гривни, колиета, пръстени... момичетата  имаха шоколадови декорации дори по обувките си! 
Шоколадовата феерия  беше декорирана и с красиви цветя, направени изцяло от захарна маса. 
Гостите на заведението отхапваха от шапките на манекенките, докато те дефилираха кам сцената. 
Мъжките погледи разтапяха шоколада по момичетата и те изглеждаха още по вкусни.

На втория кръг участничките дефилираха с шикозни бални рокли, декорирани с шоколадови 
елементи и украсени със захарни цветя.

Шоколадовата корона заслужено грабна най-красивото момиче - Десислава Ганчева.

Шоколадово дефиле в Пловдив!

„За нас това шоу беше истинско предизвикателство. Беше 
ни много трудно, но в същото време и интересно. Не всичко се 
получаваше така както искахме, но човек се учи от грешките 
си и така се усъвършенства. Работихме в екип и организация-
та беше невероятна. Към всяка манекенка имаше прикрепен 
сладкар, който се грижеше за нея да я облича и съблича от вкус-
ните облекла”- споделиха Ели Тодева и Илиян Петков, собстве-

ници на сладкарница “Попимони”. Както се вижда и от снимките, 
сладкарите добре са усвоили тънкостите от курса за изработ-
ката на цветя от захарна маса, и дори са приложили някои от 
идеите, които сме споделяли с вас в сп. “Кафе пауза... ”.

Какво ли ще е следващото предизвикателство, пред което 
ще ни изправят колегите от “Попимони” – Пловдив?......Е,  пред-
стои ни  да разберем!

Ели Тодева с победителката 
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Съюзът по хранителна промишленост организира  
бизнез-пътуване в Дубай от 29.10 до 03.11.2010 г. 

с посещение на  изложения за храни: The Specialty Food 
Festival Exhibition и Sweets & Snacks Middle East - меж-
дународно изложение за най-новите технологии в слад-

карството, пекарството, хлебните изделия, леките храни и 
сладолед. Туристическа програма. 

Цена на пътуването 767 евро. 
За информация и записване: 02/987 47 44; 0888 72 24 82

Обучение в Софийската 
гимназия по хлебни 

и сладкарски технологии

В СГХСТ  ще се проведе курс за обучение по “Рамкова 
програма Д” за начално професионално обучение с придо-
биване на квалификация по част от професията, модул „Ра-
ботник за производство на изделия от кифлени и банични 
теста”.

В края на обучението на основание чл.44 от Наредба № 4 
от 16.04.2003 г. на МОН, участниците получават удостовере-
ние за професионално обучение за придобиване на квали-
фикация „Работник за производство на изделия от кифлени 
и банични теста”.

Курсовете са седемдневни в рамките на 70 учебни часа 
и се провеждат в СГХСТ, София, ж.к Западен парк, ул. Сухо-
долска № 12.

Индивидуална цена на един курс е 110 лв.

За повече информация и заявки за участие: 
тел.: 02/ 929 05 83, Радка Георгиева

Нови обороти по вашите 
обекти. Здравословни,  

солени творения. 
Дребни иноваторски сладки.

На 24.08.2010 г. Алма Либре Консултантски център ще прове-
де семинар обучение за производство на многозърнести гри-
зини, кракерс с пармезан, флорентини, макарон, кукис и др.

Лектор: Нина Симеонова; Презентатор: Бойко Владимиров
За регистрация до 10.08.2010 г. – тел. 0878 690025

Състезанието се провежда на всеки четири години и е на 
принципа на Олимпиадата в Германия. Повече от 1000 готва-
чи от цял свят отиват да се състезават в избраната категория. 
Състезанието се провежда под егидата на World Association 
of Chefs Societies (WACS) и само асоциациии членове на све-
товната асоциация могат да вземат участие в него. Конкурсът 
се провежда по време на международното изложение за гас-
трономия EXPOGAST. Тази година, както винаги, има участни-
ци от цял свят: Аржентина, Австрия, Белгия, Канада, Дания, 
Германия, Франция, Италия, Индия, Мексико, САЩ, Сингапур 
и т.н., общо от 45 страни в това число и България.

Първата категория, в която ще се състезава отборът из-
пратен от Българската асоциация на професионалните гот-

вачи (БАПГ) е отборно Show Table, на която 5 готвачи ще се 
представят в няколко категории: тапаси, банкетно плато, пре-
дястия, вегетарианско меню, гастрономно меню.

Освен отборно, България ще бъде представена и индиви-
дуално в различни категории, като в категория С – десерти 
ще се изработят: 1 шоу плато с чаени торти, пралини, пети-
фури, чийзкейк или бисквити 3 различни вида за 6 човека в 
еднакъв размер (тегло 6-14 г); 1 шоу пийс – свободна тема и 
избор на продукти – само ядивни материали са позволени; 3 
различни десерта на плата. 

Да пожелаем успех на българите и ги очакваме с най-
голямата награда!

Българският национален отбор ще участва 
на престижното международно състезание

VILLEROY & BOCH CULINARY  WORLD CUP
20-24 ноември 2010 г. - Люксембург

www.bakedmedia.eu
Информационният портал с важните неща за сладкари, хлебари, 

ситничари, шоколатиери и производители на сладолед.
ЗА СОБСТВЕНИЦИ, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ!

Новини, технологии, рецепти, каталози, литература и събития.



19

На 23.07.2010 г. oтвори врати първият обект 
от веригата “Sweet house Papaya”, нова марка, ос-
нована на дългогодишния опит на собственика 
й Бисер Божилов, утвърдил името си като съз-
дател на сладкарници “Болеро”, “Лейди” и “Джа-
ни”. Днес почитателите на предлаганите от тях 
сладки изкушения могат да им се насладят в но-
вооткритото заведение - в приятна и екзотична 
атмосфера, част от новата цялостна концепция 
на бул. “Мария Луиза” № 60 в София - едно цвет-
но кътче на фона сивия площад. 

Сред почетните гости на откриването бяха еки-
път на “Ирис Дизайн” ООД с управителя на фирмата 
Вероника Илиева, които създадоха интериорния и 
графичен облик на новата линия “Papaya”.

След тържественото освещаване президен-
тът на фирма “Алма Либре” Янис Лиолиос вместо 
панделка разряза плод ПАПАЯ и пожела много 
успехи и в следващите пет откривания, които 
предстоят през годината. За празничното на-
строение допринесоха и майсторските изпъл-
нения и демонстрации на сладкарите, които на 
място декорираха торти в модерния в момента 
минимализъм в сладкарството.   

“Съчетахме най-доброто от опита си, за 
да обединим направеното до сега и да Ви го под-
несем в нова неповторима атмосфера с много 
любов и вдъхновение и да положим едно ново 
начало в желанието си да изградим една завър-
шена услуга” – сподели Бисер Божилов при от-
криването. “Това, което ще намерите в “Sweet 
house Papaya” е богатство от сладки изкуше-
ния, които да поглезят сетивата ви. На кафе с 
приятели или любими хора,  глътка настроение 
с екзотични коктейли, малка вкусна кухня за це-
нители. И всичко това, създадено от всеотда-
ен екип от специалисти и поднесено с усмивка. 
Вкусните ни предложения можете да опи тате 
тук или да вземете за в къщи... за нас е важ но да 
задоволим и най взискателния вкус”.

За най-специалният Ви ден са и най-специал-
ните предложения на майсторите-сладкари.

Екзотична атмосфера в 
Sweet house “Papaya”

Управителят на “Алма Либре” Янис Лиолиос връчи специален подарък от 
фирма “Fabbri” на Бисер Божилов - собственик на “Papaya”.
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В няколко кратки изречения може да се побере 
цялостната концепция на “Sweet house Papaya”:      

• Вълшебството на сладостта!
• Мелодия от аромати!
• С любов направени за теб!
• Даряваме с вкусове богати!
• Парче любов си подари!
А забързания делничен ден можете да започнете 

с новите “Папакуски” – вкусни, хрупкави закуски, току- 
що изпечени на пещ!

Кетъринг “Papaya”  
Част от дейността на фирмата са кетъринг услуги-

те, които предлагат. За всяко празнично събитие раз-
полага с най-разнообразно и качествено оборудване 
и аксесоари, в зависимост от интериора и сценария 
на мероприятието. Ако се доверите на опита и кон-
султациите на “Papaya” ще си спестите време и усилия, 
за да планирате своето събитие от началото до края. 
А за да бъде всичко съвършено, могат предложат и 
цветя, декорация, музика, фойерверки, фотограф, 
видеозаснемане, а най-накрая и професионално по-
чистване.

Детски кът “Papaya”  
За най-малките почитатели сладкарница “Papaya”  

в квартал „Дървеница” разполага с целодневен детс-
ки кът за игри и забавления. Така, мили родители и 
баби, докато сладко похапвате и отпочивате Вашите 
деца ще поиграят до насита. Там могат да се органи-
зират детски партита и рожденни дни с разнообразие 
от вкусни лакомства, фойерверки, заря и балони, кук-
лени представления, клоуни, рисунки върху лице, ри-
суване и приложни изкуства, театрално майсторство.

Новата политика на сладкарската къща е да 
се развива в посока бързи доставки както за част-
ни празници, така и за зареждане на сладкарници 
и ресторанти. Можете да разчитате на светкавична 
доставка от 45 минути до 2 часа в рамките на София 
без предварителна заявка. Само толкова е времето, 
което е необходимо, за да получите желаният от вас 
продукт. Това е абсолютно иновативна идея на Sweet 
house Papaya, която дава възможност за бърза поръч-
ка и доставка. 

В PAPAYA ви очакват с усмивка и на тел.: 9444444






