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Оценката за качеството на пшеницата, респективно на 

брашното от настоящата зърнена реколта, недвусмислено го-

вори за много добро качество по отношение на добив мокър 

глутен, отпускане на глутена и ензимна активност.

В този аспект хлебопроизводителите могат спокойно да 

разчитат на потенциала на лецитина при производството на 

хлебни и сладкарски изделия без да се натоварват ценово,  в 

сравнение с останалите емулгатори като моно- и диглицериди-

те, DATEM и  SSL.

Лецитинът е натурален продукт от фосфолипиди, който се 

използва широко в хранителната промишленост поради не-

говата повърхностна активност. Фосфолипидите са едни от 

основните натурални емулгатори. Те могат да бъдат добавяни 

директно под формата на стандартен лецитин за постигане на 

позитивен ефект върху качеството на продукта , срока на год-

ност и машинната обработка.

Първоначално единствено лецитинът от яйчния жълтък е 

оползотворяван за равномерно разпределяне на големи коли-

чества мазнини в продукта и постигане на мекота на вътрешна-

та част и голям обем след изпичане, 

Понастоящем  за същата цел може да се използва ензимно 

модифициран лецитин, който има структура  приличаща на мо-

нодиглицеридите, но със полярна главна група, която образува 

комплекс с амилозата. За разлика от монодиглицеридите, които 

са липофили, ензимно моди¬фи¬цираният лецитин се разтваря 

лесно във вода и водни емулсии като хлебното тесто.Те са оче-

видният избор за увеличаване срока на годност в хлебните из-

делия с мая. За разлика от модифицирания, стандартният леци-

тин допринася съвсем малко за увеличаване срока на годност в 

основните хлебни изделия с мая – защото не може да образува 

комплекс с амилозата. В неговата обезмаслена форма, същият е, 

освен това, много подходящ за употреба в мелниците. 

Най-очевидното предимство на лецитина е вероятно забе-

лежимо намалената лепкавост на тестото; съчетано с това идва 

по-добрата податливост на машинна обработка, която също е 

резултат от увеличената гладкост. Взаимодействието на леци-

тина със скорбялата и неговата способност да свързва водата 

също удължават срока на годност на вътрешната част. Лецити-

нът има, също така, положителен ефект върху обемната произ-

водителност, но в това отношение е склонен да изостава от син-

тетичните емулгатори, такива като диацетил тартаратни естери 

на моно- и диглицеридите (DATEM). Потребителската тенденция 

в полза на малко по-големите обемни производителности, на-

блюдавана в някои части на Европа, вероятно ще увеличи от-

ново употребата на лецитина, ако проблемът със суровините от 

генетично модифицирани организми (ГМО) бъде окончателно 

решен. Вече съществуват ефикасни IP29 системи за получава-

не на не-ГМ соев лецитин. Освен това, съществуат лецитино-

ви фракции, които осигуряват предимството, че са естествени 

емулгатори със свойства, пригодени специално към конкретни 

приложения. Съществува фракция с много ниска HLB30 стой-

ност (хидрофобни) и една фракция с много висока HLB (хидро-

филна); това прави първите по-подходящи за емулгиране на 

вода в масло, а втората – за емулгиране на масло във вода.

Дозировката на лецитина за обработка на брашното е в ди-

апазона 100-500 g на 100 kg брашно. По-ниските дози основно 

имат ефект на подобряване на обработваемостта на тестото, до-

като значително по-високите дози увеличават стабилността на 

тестото, структурата на хлебната средина, ферментационната 

толерантност и срока на годност.  

 Инж.д-р Илия Иванов

Лецитинът – подходящият адитив при 

преработката на брашно от реколта 2011
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Факторите, които оказват влияние върху протичането на 

процесите при образуването на тестото са многобройни. Те са 

взаимно свързани и въздействат комплексно, но всеки един от 

тях в даден момент, при определени условия може да се окаже 

решаващ за качеството на тестото. Според произхода си тези 

фактори се класифицират в четири групи: вътрешнозначими, 

рецептурни, технологични и външнозначими.

Вътрешнозначими фактори

Към тази група се отнасят факторите, които произлизат от 

основните  компоненти за образуване на тестото – брашното и 

водата. За брашното от голямо значение е неговото хлебопе-

карно качество, а за водата – твърдостта й.   Хлебопекарното 

качество на брашното влияее върху скоростта за образуване на 

тестото, съотношението между агрегатните фази и предопреде-

ля неговите свойства. От основно значение е силата на браш-

ното. Замесването не е просто механично смесване и хомоге-

низиране на суровините. По време на замесването протичат 

редица физични, колоидни и биохимични процеси, които водят 

до образуването на тестото, т.е. то добива характерните за него 

физични свойства. Тестото, получено  от брашно с добро хлебо-

пекарно качество се формира  бавно, изисква по-голям разход 

на енергия и готовото тесто е с характерна еластичност и плас-

тичност.

 Съдържанието на соли във водата влияее заздравяващо 

върху  белтъчната структура на тестото. Макар и минимално 

твърдата вода  забавя  образуването на тестото, докато меката 

вода благоприятства за бързото протичане на този процес. 

Рецептурни фактори

Към тази група се включват факторите, които произтичат от 

влиянието на спомагателните суровини. Практическо значение 

имат наличието на готварска сол, захарите и мазнините.

• Готварска сол

Влиянието на готварската сол се проявява предимно чрез 

въздействието върху белтъчно-протеиназния комплекс на 

брашното. Малките количества сол (до 1,5%) имат изразено 

отслабващо действие върху белтъчната структура на тестото, 

което води до увеличаване водопоглъщането на брашното при 

замесване и съответно удължава времето за образуване на 

тестото. По-големите количества сол (над 2%) също удължават 

времето за образуване на тестото,  Причината в този случай е 

подтискащото действие на солта, както върху активността на 

протеолитичните ензими, което намалява дезагрегацията на 

белтъчините и действа укрепващо на белтъчната структура, 

така и върху дрождите на пресованата мая.                                                      

• Захари

Имат дехидриращо действие върху белтъчните вещества. В 

условията на тестото те намаляват количеството на осмотично 

свързаната вода от белтъчините, което води до ограничаване 

набъбването на водонеразтворимите белтъчини и относително 

увеличаване на течната фаза. За да се избегне оводняването на 

тестото в края на замесването, дозираната вода трябва да се на-

мали с около 50% от масата на вложената захар. 

• Мазнини

Мазнините също имат дехидриращо действие върху бел-

тъчните вещества, поради това че ги обгръщат и затрудняват 

частично достъпа на вода до тях. Освен това, наличието на тън-

ки слоеве мазнина между компонентите на тестото, намалява 

сцеплението между тях. Ефектът от тези въздействия се изра-

зява в известно намаляване на времето за образуване на тесто-

то и енергията за замесване. В умерени количества захарите и 

мазнините влияят благоприятно върху физичните свойства на 

тестото - повишават пластичността му.

Технологични фактори

Технологичните фактори, са тези които определят условия-

та за замесване на тестото, т.е. режима на замесване. Те са тем-

пература на тестото и механично въздействие.

• Температура на тестото

Тестото се замесва с определена начална температура, ко-

ято влияее върху хода на целия техологичен процес - от обра-

зуването на тестото до получаване на готовия хляб. Началната 

температура на тестото варира в широки граници - от 22-24° до 

36-38°С и се регулира чрез температурата на водата за замес-

ване. Изборът на температурата на тестето зависи от избрана-

та технология на производство, хлебопекарното качество на 

брашното, рецептурния състав. Повишаване температурата на 

замесеното тесто ускорява биохимичните процеси (предимно 

хидролизата на белтъчните вещества), в резултат на което об-

разуването на тестото се ускорява, но едновременно с това се 

увеличава и количеството на течната фаза. Ниските температу-

ри имат обратно въздействие. Ето защо е необходимо силните 

брашна да се замесват с по-висока начална температура, а сла-

бите и дефектните с по-ниска. 

• Механично въздействие

Механичното въздействие е един от главните фактори 

при замесването, който спомага за образуването на тестото. 

В началото на замесването, при разбъркването, то осигуря-

ва достъп на водата до брашнените частици, в следващия 

етап при размесването на отделните компоненти - води до 

по-пълно и бързо набъбване на водонеразтворимите  белтъ-

чини и образуването на белтъчната структура. Едновремен-

но с това става и разрушаване на създадените вече връзки 

- разкъсване на структурата. По-нататъшното механично въз-

действие води до увеличаване на течната фаза и влошаване 

на физичните свойства на тестото, което е по-силно изразено 

при слабите брашна. Колкото по-интензивно е механичното 

въздействие, толкова по-бързо протичат всички процеси во-

дещи до образуване на тестото. При бавно тестозамесване 

тестото се образува за около 12-20 минути, а при по-бързо - 

за 1-5 минути. В известна степен интензивността на механич-

на обработка зависи и от конфигурацията и активната площ 

на месилните органи. За протичане на процесите водещи до 

образуване на тестото е необходим определен период от 

време. Той започва от момента на смесване на суровините и 

завършва в крайния етап от образуването на тестото - плас-

тификацията. В практиката този перид се нарича време за за-

месване на тестото. 

 

Външнозначими фактори

Към тази група се отнасят факторите, които произтичат от 

влиянието на околната среда, в която се извършва замесването. 

Най-голямо значение има кислородът от атмосферния въздух. 

Ефектът от влиянието на кислорода се проявява в заздравяване 

на белтъчната структура на тестото по време на образуването 

му и в изсветляване на цвета му. 

инж. Ружа Панева

Фактори, които влияят

върху образуването на тестото
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Тенденции в развитието на 

хлебопроизводството на 

българския пазар
Разговор с г-н Стелиос Канакис, президент на фирма 

“Канакис”, Гърция

- Г-н Канакис, не сте за първи път В България. Този път 

какъв е поводът за вашето посещение?

- Дойдохме на гости на фирма “Алма либре”, която е наш 

партньор, и заедно с г-н Янис Лиолиос направихме едно по-

задълбочено проучване на пазара в областта на хлебарството, 

сладките печива, закуските и как се развиват тези продукти в 

българските пекарни. Тук сме заедно с моя колега Кацубис, кой-

то е майстор-демонстратор във фирма “Канакис” и, който, част 

от българските хлебари вече познават от посещенията си в Со-

лунския и Атинския гастрономичен център. Хлебарите в Бълга-

рия са чудесни хора, работят много и като качество, и като ко-

личество. Като повечето хлебари навсякъде по света. Пред тях 

е отворен път, по който са готови вече да вървят.  

- Какво е вашето впечатление от посещението? Все пак 

в по-голямата си част, българските хлебари са твърде да-

лече от това, което се предлага в хлебарниците в Европа. 

Разбира се, това е резултат от стеклите се политически 

и икономически обстоятелства в България, защото за дъ-

лъг период от време традициите, които сме имали в про-

изводството, са прекъснати. До голяма степен предлага-

нето е резултат от търсенето.

- Нещата са много оптимистични, защото младото поколе-

ние пътува много, знае много и започва да търси разнообразни 

и здравословни продукти. Трябва да се обръща повече внима-

ние на тях. Не е вярно, че няма пазар за такива продукти. Всич-

ки производители, с които се срещнахме, търсят с какво да се 

различават от останалите, какви нови продукти да пуснат, за да 

привлекат повече и нови клиенти. Започват да се интересуват 

от сладки печива, различни закуски, които трябва да стоят до 

една разнообразна гама от хлябове. Ние, като фирма “Стелиос 

Канакис” и нашия партньор “Алма Либре”, сме решили да сло-

жим своя камък в това развитие на бранша. Технолозите от 

Солунския и Атинския гастрономичен център ще идват непре-

къснато да отговарят на конкретни въпроси и конкретни нужди 

на наши клиенти, паралелно с това ще продължим организира-

нето на посещения в самите центрове, което започнахме от ми-

налата година. Съобщението, което трябва да се изпрати, е, че 

колкото повече се развива бранша, толкова повече всички про-

фесионалисти по веригата ще бъдат по-добре. Браншът трябва 

да се подпомогне от всички, за да се развие - повече знания,  

нови продукти, разнообразни рецепти – това е процес, който не 

спира никога. Да, за краткото посещение, разбрахме, че младо-

то поколение наистина търси високо качество, а не количество. 

Те са информирани потребители. Например, в един от обектите 

в София, в продължение на два часа, наблюдавахме от какво се 

интересуват хората. Влизаха млади хора и питаха дали кроаса-

на е с масло. Те наистина търсят качество. Бизнесът, който се 

ориен тирал в тази насока, вече черпи резултати. Самите хлеба-

ри трябва да подновят обектите си. Един красив и чист обект 

привлича вниманието на хората. Такъв обект има нужда от ви-

сококачествени продукти. Производителите не трябва да спи-

рат да търсят и да се интересуват от новите тенденции. Човекът, 

който непрекъснато се образова, няма какво да губи. 

- Г-н Канакис, какво ще отговорите на тези производи-

тели, които казват, че в България в момента е криза, че 

пазарът е свит. Все пак София не е България.

- В последния ден бяхме на посещение на един обект в 

Благоевград. Бях изненадан от организацията, от качеството 

и гамата на продуктите. Той на практика няма конкуренция и 

собственикът каза, че иска да направи още стъпки. В магазина 

имаше опашка. Това е красноречив отговор. Производителите 

трябва без никакъв страх да вървят напред, да експерименти-

рат с нови продукти, да канят хората да опитват, и ако се харес-

ва на потребителите, да го произвеждат.

- Как се развива бранша в Гърция. Кризата оказва ли ня-

какво влияние върху хлебарството и сладкарството?

- Не, кризата не се отразява на бранша. Особено в хлебоп-

роизводството резултатите са много стабилни. Бих казал, че в 

сладкарството се наблюдава известна преориентация към по-

вече закуски, печива. Това може да е резултат от кризата, защо-

то повечето хора търсят да се нахранят, но това е много малък 

процент.

- В заключение как бихте обобщили посещението си у нас.   

- През последните три години на българския пазар се забе-

лязва доста голям скок. Появиха се интересни и модерни обек-

ти, които произвеждат и предлагат разнообразни продукти. 

Кризите раждат революционери и най-подходящото време да 

се задържиш на пазара, е именно по време на криза. 

интервюто взе: Йорданка Найденова
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На 12 юли фирмите CHOPIN Technologies и АСТЕЛ предста-

виха актуалната гама от апарати за анализ и измерване на ос-

новните параметри на зърно и брашно. Лектор на семинара бе 

г-н Кирил Рисев, представител на CHOPIN Technologies.

CHOPIN Technologies  е френска компания, базирана в Париж, 

част от групата Tripette & Renaud, основана през 1936 г. Днес в 

компанията работят 170 души, като оборотът за 2010 г. е в раз-

мер на 25 млн. евро. Групата Tripette & Renaud има три основни 

направления – като основната част е CHOPIN Technologies, коя-

то е специализирана в разработването на методи и производ-

ство на апаратура за качествен контрол на зърното, брашното 

и пекарски продукти. Цялата апаратура се произвежда според 

изискванията на европейските пазари и е една от най-добрите, 

които може да бъде намерена. Във фирмата е въведена система-

та ISO 9001-2000, като в момента тя се променя според послед-

ната версия на стандарта. CHOPIN Technologies има 60 предста-

вителства в света. В България повече от 15 години е представен 

от фирма АСТЕЛ.

CHOPIN Technologies работи с повечето от международните 

сертификати за качествен контрол като ISO, AFNOR и др. Ядрото 

на фирмата е отдел, който се занимава с разработка на нови тех-

нологии и в него се инвестират около 10% от годишния оборот. 

През тази година се разработва и център за обучение на кадри 

и разрешаване на конкретни проблеми на клиенти, който се 

очак ва да посрещне първите си гости през септември. Около 

75% от производството е предназначено за екпорт.  

В продължение на няколко броя на списанието ще ви запоз-

наем подробно с техническите характеристики на основните 

апарати за анализ.

Контролна автоматична системата GЕSTAR 

за окачествяване на зърното

Системата се стои от няколко части, управлявани от компю-

тър - сонда за дистанционно вземане на проба от камион, ин-

струмент за сортиране на примесите в зърното, апарат за опре-

деляне на влага и хектолитрово тегло и Infraneo - инфрачервен 

анализатор за определяне и на други основни параметри.

Зърното автоматично постъпва чрез транспортни тръби в 

хомогенизатор и се разделя на две. Една част от него преминава 

за почистване и се анализират примесите, а другата – минава в 

автоматично свързани Infraneo и Aqua-TR за определяне на ос-

таналите параметри. Предимствата на тази система, че е необ-

ходим само един човек, за да се направи анализа, като времето 

е около 5 минути. Системата е напълно автоматизирана, което 

изключва човешкия фактор при интерпретиране на резулта-

тите и може да бъде включена към компютъра на клиента. Тя 

позволява да се вземат проби по ISO стандарт в 5 точки от всеки 

камион. Може да бъде адаптирана към всеки тип зърно, вкл. и 

царевица.

Първата част на системата е лабораторен анализиратор 

за примеси в зърното. Измерва процентът на малки примеси, 

счупени зърна, здраво зърно и големи примеси. Наведнъж 

могат да бъдат обработени до 2 кг проба. Устройството има 

вградена везна и е възможно да бъде свързано с компютър. 

Процесът е доста опростен. Зърното се поставя  в хопер, с пул-

сиращ въздух се отделят малките примеси и прахта, след което 

всички зърна попадат в ротационно сито, в което се отделят 

счупените зърна по метода на гранулометричното пресяване. 

Големите замърсители излизат накрая. Ако се работи с някол-

ко вида зърно, промяната се състои в смяна на ситата, което 

отнема 1 минута.

Другото устройство е Aqua-TR (за измерване на влага в зърно-

то), има разработени 46 калибрации за различни приложения, 

като целият тест отнема 20 секунди. Зърното може да се анали-

зира директно на полето, без да е необходима предварителна 

подготовка, като смилане и т.н. Има възможност и за свързване 

към компютър. Другите параметри, които могат да бъдат из-

мерени са хектолитровото тегло и температурата на зърното. 

Съвместим е с инфрачервения анализатор Infraneo, така че ре-

зултатите да бъдат трансферирани към дисплея на Infraneo за 

допълнителна обработка.

Последният анализатор в системата е Infraneo, който се 

предлага в два модела – Infraneo и Infraneo Junior. Двата апарата 

технологично са едни и същи, могат да измерват глутен, влага 

и др. параметри без допълнителна обработка на зърното. Раз-

ликата е, че в Infraneo има хопер, в който се поставя зърното 

и се прави автоматично измерването, а в Infraneo Junior има 

подвижна клетка, в която зърното се слага ръчно. Може да се 

каже, че основната разлика е в цената - Infraneo Junior е с 20% 

по-евтин.

Какво приложение намира този апарат в мелничната ин-

дустрия – може да се проследи целия процес на производство. 

Също така може да се използва в силози за съхранение и в 

хлебозаводите. Когато се получава зърно, е важно да има бърз 

анализ на параметри, за да се прецени качеството и зърното 

да бъде разпределено в съответните силози. При пшеница с 

Infraneo Junior могат да бъдат измервани протеин, влага, мокър 

глутен, W (пекарска сила), а в момента се разработва и кали-

брация за твърдост. Може да се измерва и хектолитрово тегло, 

когато се използва в комбинация с Aqua-TR. В момента много 

мелници използват алвеографи за класифициране на зърното, 

но тези анализи понякога могат да отнемат доста време, повече 

от 24 часа, защото е необходимо пробите да се подготвят. 

Друга част от мелничното производство е подготовка на 

зърното за смилане. Infraneo може да се използва за контрол на 

влагата във всеки един етап, с цел постигане максимално извли-

чане на брашно от зърното. Ако се говори за точност на калиб-

ровката за влага, сравнена със стандартните методи, точността 

на измерване на влага при Infraneo е съвместима с референтни-

те методи, препоръчани от ISO. Лесно може да се определи от 

таблиците, в зависимост от измерванията на влага, които апа-

ратът предлага, необходимото количество вода за овлажняване 

на зърното. По този начин се оптимизира процесът на смилане. 

Лабораторен анализ на качеството 

на зърно и брашно
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Друг параметър, който е необходимо да се следи при смила-

нето е пепелното съдържание, което трябва да се контролира  

във всеки един етап. Същото важи и за нивото на увредената 

скорбяла.

Параметрите, които могат да се измерват с Infraneo са 

влага, протеин, мокър глутен, пепелно съдържание, увреде-

на скорбяла, W, водна абсорбция. Могат да бъдат анализирани 

също шрот и трици. 

Infraneo може да бъде приложен във всеки един етап в обра-

ботката на зърно и няма граници с калибрациите, с които може 

да работи. CHOPIN Technologies предоставя безплатно на своите 

клиенти всички калибрации, с които разполага и нови такива.

За повече информация можете да се обръщате към фирма 

“Астел”: 1612 София, ул. Ворино 15, тел.: 02/958 78 85, 958 78 86, 

958 78 89, факс: 958 78 90, e-mail:offi  ce@astelbg.com, 

www.astelbg.com

България може да осигури 800 хил. тона пшеница на Йордания 

България може да изнася жито за Йордания и да осигури це-

лия внос на зърно в страната. Това се договориха министърът 

на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и държавни-

ят министър и министър на земеделието на Хашемитско Крал-

ство Йордания Н. Пр. Самир Хабашне. Двамата имаха среща и с 

министър - председателя на Република България Бойко Бори-

сов. Обсъжданото количество е около 800 хил. тона пшеница, 

за което може да се сключи договор за директна доставка, по-

ясни министър Найденов. Отделно Йордания има интерес към 

български ечемик, царевица и фуражи. Българските зърноп-

роизводители в момента търпят загуби и цената на пшеница-

та пада, така че ако имат желание ще могат да се възползват от 

тази възможност. От друга страна Йордания ще има сигурност 

за доставката на зърно. Целта е да бъде сключен дългосрочен 

договор поне за 5 години, каза министър Найденов.

Министър Хабашне подчерта, че министър Найденов е мно-

го активен и работи за развитието на България. Той му благода-

ри за дарението от 100 елена-лoпатарa и за помощта за създа-

ването на лаборатория за изследване на пестициди в Йордания, 

което бе договорено при посещението на министър Найденов 

в Йордания през месец март т.г. Искаме да насърчаваме износа 

на България към Йордания и обратно. Можем да внасяме от вас 

пшеница, ечемик, царевица, а ние имаме зеленчуци и плодове 

през зимата и най-качествените форми и зехтин, които можем 

да предложим, каза още министърът на земеделието на Йорда-

ния. България вече е започнала износ на пилешко месо за Йор-

дания. Предстои да падне забраната и за внос на агнешко месо.

Министър Найденов и министър Хабашне откриха Българо-

йордански бизнес форум, който се провежда в МЗХ. Министър 

Найденов посочи, че очаква да се сключат договори между 

бизнеса на двете страни. По този начин се надявам България да 

стане врата на Йордания към Европейския съюз, а Йордания за 

нас, врата към арабския свят, каза още министър Найденов.

Двамата министри подписаха Декларация за сътрудничест-

во между двете министерства.

Сделките с най-висока цена са за 350 лв., но за зърно с до-

бри хлебопекарни качества. Това каза пред Агенция „Фокус” 

председателят на Консултативния съвет по зърното Красимир 

Аврамов, член на Управителния съвет на Националната асоци-

ация на зърнопроизводителите (НАЗ). В момента сделките за 

пшеница са много малко и могат да се получат аномалии на па-

зара – рязко падане или вдигане на цената на пшеницата, смята 

Аврамов. 

Производителите настояват за цени над 340 лв. за тон, а 

търговците дават до 310 лв. Рядко се сключва сделка за 340 лв. 

за хлебна пшеница. Според Аврамов тази година износът на 

В момента реални сделки за пшеница от новата реколта се случват на 320 лв./тон 

пшеница от страната ще е доста по-малък, отколкото миналата 

година. Това се дължи на голямото предлагане на пшеница от 

Украйна и Русия в Черноморския регион тази година на входна 

цена на черноморско пристанище 320 лв. за тон. 

По думите на Аврамов в момента се наблюдава спад на це-

ната на пшеницата – нещо, характерно по време на жътва. Фу-

ражната пшеница се търси на цени под 300 лв. за тон. Сделките 

за пивоварен ечемик са за цена 370 лв. за тон, най-високата ко-

тировка е била 385 лв. за ечемик с добър хектолитър и с необ-

ходимия процент белтък. Фуражният ечемик се търгува на цена 

330 лв. за тон. Цените са от реалния пазар, а не от борсата.
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Състояние и тенденции на вътрешния и международен 

зърнен пазар
Коментар от Софийска стокова борса 

Развитието на международните зърнени пазари през юни 

беше изключително динамично и противоречиво, поради заси-

леното влияние на климатичния фактор, несигурната икономи-

ческа ситуация в света и промените в търговската политика на 

Русия и Украйна. В рамките само на един месец наблюдавахме 

екстремни двупосочни отклонения на котировките на основни-

те зърна, за което определено повлияха мащабните спекулатив-

ни операции на инвестиционните фондове.

В края на май (28.05.) премиерът на Русия Владимир Пу-

тин съобщи за вдигането на забраната за износ на зърнени 

храни от 1 юли 2011 г. Краят на руското експортно ембарго и 

премахването на ограничителния режим при износа на зърно 

от Украйна, на фона на очертаващото се рязко увеличение на 

зърнопроизводството в тези страни, оказа силно депресиращо 

влияние върху зърнените пазари от двете страни на Атлантиче-

ския океан. 

Динамичното поскъпване на фуражното зърно оказа оп-

ределящо влияние за стабилизиране на цените на пшеницата 

на европейския пазар в края на първата десетдневка на юли. 

Ценовият възход обаче не продължи дълго. Валежите в засег-

натите от суша региони на Западна Европа (Франция, Германия, 

Великобритания и Полша) и благоприятната промяна на агро-

метеорологичната обстановка в САЩ провокираха вълна от 

спекулативни продажби и драстично понижение на цените на 

основните зърна на фючърсния пазар. Цената на царевицата в 

Чикаго към 27 юни ерозира до $260/т, а котировките на юлския 

контракт пшеница се сринаха до най-ниското равнище от 11 ме-

сеца насам – $229/т.

Натискът отвъд Океана депресира европейския пазар. 

Ефектът от драматичното понижение на цените в САЩ беше 

подсилен от страховете, че Русия и Украйна ще провеждат 

много агресивна търговска политика и ще продават пшеница 

на стратегическите купувачи на дъмпингови цени. Търгът на 

Тунис, проведен на 22 юни, потвърди тази песимистична прог-

ноза. Държавната агенция на Тунис закупи 75 хил. т мелничар-

ска пшеница при изключително ниско ценово равнище (около 

$290/т CIF), което според европейските търговци означава, че 

доставката ще бъде реализирана със зърно от черноморския 

регион (Русия или Украйна). 

Под натиска на тези фактори към 27 юни мелничарската 

пшеница поевтиня на борсата в Париж до EUR188/т, а на екс-

портния пазар цената на френското хлебно зърно спадна до 

EUR194/т FOB Руан ($276/т).

Според анализаторите баланса в региона и през 2011/12 г. 

ще остане напрегнат, което ще ограничи и експортния потен-

циал на ЕС. Обемът на износа на пшеница и брашно от ЕС през 

2011/12 г. изглежда ще възлезе на около 12,5 млн. тона, с 7 млн. 

т по-малко в сравнение с предходния сезон.

Влошените перспективи за производство на пшеница в ЕС 

рефлектираха за намаление на прогнозата за глобалната реколта 

от пшеница през новия сезон до 664,3 млн. т, в сравнение с 669,7 

млн. т, очаквани в средата на май и 648,2 млн. т – 2010/11 г. Осно-

вен фактор за увеличението на световното производство са очак-

ваните по-големи добиви в Русия, Украйна, Казахстан и Индия, 

които компенсират по-слабите реколти в САЩ, ЕС, и Австралия.

Напоследък се забелязва и активизиране на експортното 

търсене на хлебно зърно в азиатския регион и Средния Изток 

(Япония, Южна Корея, Тунис, Египет и др.). Мненията на евро-

пейските, американските и азиатските търговци до голяма 

степен се покриват. На 29 юни Dow Jones цитира коментара на 

представителя на една от водещите световни компании търгу-

ващи със зърно от Сингапур: „Цените на пшеницата понастоя-

щем изглежда формират дъно и новото ценово рали е на ход“. 

Изчаквателната позиция на търговците се посочва от анали-

заторите като основна причина за липсата на промени в изкуп-

ните цени на пшеницата на украинския пазар през последните 

няколко седмици. Изкупните цени на мелничарската пшеница-

та (12,5% протеин) от месец май зациклиха на равнище около 

$230/т EXW при изкупуването на зърно за износ ($140/т EXW – 

28.06.10 г.) и $260/т EXW за преработка ($153/т EXW – 28.06.10 г.). 

През последните дни на месец юни пазара се раздвижи и сред-

ната изкупна цена достигна до $270-272/т EXW .

Оценките за добива от основните зърна в Украйна засега ос-

тават благоприятни. Съгласно прогнозните данни на водещата 

аналитична агенция UkrAgroConsult производството на пшени-

ца в страната през 2011/12 г. ще възлезе на 20,4 млн.т, в сравне-

ние с 17,2 млн. т, реколтирани през 2010/11г. Тази прогноза оба-

че, може да бъде коригирана в низходяща посока вследствие на 

поройните дъждове.

Прогнозите за размера на зърнената реколта в Русия са 

много добри, но известно напрежение в търговските среди 

предизвика репликата на министъра на селското стопанство 

на Русия, че производството от 85 млн.т е достижимо само при 

благоприятно време. От началото на юни досега най-търсената 

за износ пшеница 4 клас (11,5% протеин) поскъпна в южните ре-

гиони на Руската федерация с 25–30 долара, до $225-230/т EXW 

($140-145/т – в края на юни 2010 г).

Европейските експерти засега не намират основание за ре-

визиране на прогнозните числа за обема на производството и 

износа на пшеница от Русия, Украйна и Казахстан. Прогнозните 

данни на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) за екс-

портния потенциал на трите държави основни доставчици на 

пшеница от черноморския регион също остават непроменени. 

Общият им експортен потенциал през 2011/12 г. ще се увеличи 

с 2,1 пъти до 26 млн. т, в това число: Русия – 10 млн. т; Украйна – 

8,5 млн. т и Казахстан – 7,5 млн. т (4,0 млн. т; 3,7 млн. т и 5,0 млн. т 

съответно през 2010/11 г.).

На Софийска стокова борса АД в началото на месец юни ко-

тировките „купува” за хлебна пшеница бяха в диапазона 420,00-

450,00 лева на тон без ДДС, продавачите държаха цени от 480,00 

до 500,00 лева на тон. С настъпването на новата реколта, ситу-

ацията се промени и към момента купувачите дават цена в ди-

апазона 320,00 – 350,00 лева на тон без ДДС за хлебна пшеница 

нова реколта и 290,00-300,00 лева на тон за фуражна пшеница. 

Национална Асоциация на зърнопроизводителите
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Ръж, овес и ечемик са били единствените зърнени култури, 

отглеждани в суровите климатични условия на Северна Европа. 

Докато пшеницата е била внасяна за богатите прослойки, по-го-

лямата част от населението е приготвял хляб, използвайки тези 

три зърна или смес от тях. Ръжта, която съдържа глутен, е била 

предпочитана за хляба с мая. 

В Норвегия, например, за много векове овесът, ечемикът и 

понякога и граховото брашно са били любими суровини за при-

готвянето на известния fl atbrod.

В наши дни, пшеницата може да бъде отглеждана в някои по-

топли райони на Дания и Швеция. Освен това се осъществява и 

внос и белият хляб също е разпространен. Той е предпочитан 

в големите градове, въпреки, че скандинавците продължават 

да обичат ръжения хляб и туристите имат богат избор между 

странният, но вкусен норвежки fl atbrod до богатия на вкусове 

датски pumpernickel.

Дания 

В страната съществуват много видове ръжен хляб и трябва 

да опитате доста, за да си изберете любимия за вас. Датският 

ръжен хляб е по-лек и по-сладък от немския. Меласата и мал-

цовият екстракт са много използвани съставки, които му прида-

ват още по-тъмен цвят, но в него има и голяма доза пшеничено 

брашно и така вкуса се балансира. 

От този брой на списанието започваме да ви представяме традиционните хлябове на народите по света. Хлябът е в 

основата на всички кухни като неговия вид зависи от климатичните условия и географското местоположение така, както 

и обичаите и религиозните вярвания на жителите.

Хлябът в Северна Европа

Норвегия и Швеция

Flatbrod

Това е най-старият измежду 

всички видове норвежки хляб и до 

скоро най-консумираният. Преди 

много години този хрупкав хляб се 

е приготвял с каквото и да е браш-

но, което е било в наличност, но 

преди всичко от овес, ръж, ечемик 

или грах или смес от всички тях. Не-

втасалото тесто се постовяло вър-

ху широки тънки кръгове, които се 

слагали върху решетка или камък 

в огъня. Доказано е, че този хляб 

е можел да се съхранява с месеци. 

Днес този популярен хляб се про-

извежда индустриално опакован и 

нарязан на удобни триъгълници. В 

някои части на Норвегия все още 

се произвежда и в хлебарници.

Limpa

Предпочитаният ръжен хляб 

от шведите, който втасва и се под-

слажда с меласа или мед и се овку-

сява с кардамом, кимион, копър 

или анасон. Тези питки се отлича-

ват от другите ръжени хлябаве с 

това, че са по-леки, благодарение 

на своята по-плътна и ронлива 

консистенция.

Датският ръжен хляб обикновено съдържа мазнина като 

масло и др. Това удължава неговата трайност и му прида-

ва по-богат аромат. Един от на-известните ръжени хлябове е 

smorrebrod. Думата буквално означава “намаслен хляб” и се из-

ползва предимно за приготвне на сандвичи, като основа, вър-

ху която могат да се сервират различни деликатеси – пушена 

сьомга, скариди, омари. Рибата и морските дарове са идеални, 

като най-известният избор е херинга с кръгчета лук. Гъши дроб, 

сирена (като извстното датско сирене “blue cheese”), запечено 

свинско, яйца – списъкът е дълъг.

Сред другите по-известни датски хлябове са:

- Kernebrod – пшеничен хляб със семена от слънчоглед и 

лен

- Tresse – бели сплетени хлябове с мляко, яйца и масло, по-

ръсени със семена от сусам или мак

- Julekage – най-известният датски коледен сладкиш. Коле-

дата е празник от изключително значение за цяла Скандинавия, 

не само в християнския си смисъл, на защото отбелязва полови-

ната на дългата зима. Сладкиши с плодове, сухи плодове и под-

правки, произведени с масло и яйца са популярни навсякъде 

в Скандинавските страни. Традиционно Julekage се приготвя с 

ванилия и кардамом. Поръсва се с кристална захар преди изпи-

чането и с пудра захар, когато вече е изпечен.
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Продукти: 450 г ръжено брашно, 5 г сол, 50 г масло, 20 г мая, 

275 мл топла вода, 75 г трици. 

Начин на приготвяне: Смесете брашното и солта. Добавете 

разтопеното масло и набухналата мая. Омесете и след това до-

бавете и триците. Омесете отново за около 5 минути. Разделете 

тестото на 8 равни части и разточете всяка на кръг около 20 см 

диаметър. В центъра направете кръг около 4 см и набодете с 

вилица. Сложете върху тави и печете около 15-20 минути при 

220-230°С. Оставете да изсинат върху скари.

Продукти за тестото: 350 г бяло брашно, 5 г сол, 185 г раз-

мекнато масло, 20 г мая, 200 мл топло мляко и вода, 1 разбито 

яйце.

Продукти за пълнежа: 30 мл олио, 2 глави ситно нарязан 

лук, 40 г галета, 25 г смлени бадеми, 50 г настърган пармезан, 1 

разбито яйце, сол, черен пипер. 

Продукти за декорация: сусам и настърган пармезан. 

Начин на приготвяне: Пресейте брашното и солта. Доба-

вете 40 г масло, маята, млякото и вода, яйцето. Месете докато 

се получи меко тесто. След това го оставете да втаса на топло 

за около 1 час, докато удвои обема си. Измесете го отново и го 

разточете на продълговат лист с дебелина около 1 см върху на-

брашнена повърхност. Отгоре намажете с част от маслото. Зат-

ворете краищата на тестото, завъртете го на 90 градуса и отново 

намажете с останалото масло. Покрийте тестото и оставете да 

почива 15 минути. Повторете операцията, така че да се получи 

вид многолистно тесто. Оставете в хладилник за 30 минути.

През това време пригответе плънката. Затоплете олиото, до-

бавете лука и задушете около 10 минути, докато добие златист 

цвят. Свалете от огъня и добавете галетата, бадемите, пармеза-

на и яйцето. Смесете добре всички продукти. 

Сложете тестото върху набрашнена повърхност и го разто-

чете на кръг. Разстелете плънката на 2 см от края и увийте. Като 

използвате остър нож, разрежете през средата по дължина. 

Придайте форма на пръстен като оплетете двете части с разря-

заната част нагоре. Сложете в тава и оставете да втасва около 30 

минути. Затоплете фурната до 200°С. Намажете с разбито яйце, 

поръсете със сусам и настъргания пармезан. Печете около 30-

40 минути.

Продукти: 225 г ечемичено брашно, 5 г сол, 10 г суха мая, 25 г 

разтопено масло, 120 мл сметана, 60 мл мляко.

Начин на приготвяне: Смесете сухите продукти и след това 

добавете маслото, сметаната и млякото. Месете докато се полу-

чи плътно тесто. Сложете го върху набрашнена повърхност и го 

разточете на кръг с дебелина 1 см. Преместете го в тава и с ос-

тър нож направете 6 разреза. Надупчете повърхността с вилица. 

Печете около 15-18 минути при 200°С. Нарежете предварително 

набелязаните парчета. Препоръчва се да се консумира топъл.

Ароматна шведска корона

Knackerbrod

Финландски ечемичен хляб

Традиционен шведски ръжен хляб
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1. Рецепти за производство на шоколадови кувертюри, 

необходими за изработването на шоколадовата черупка.

Рецептата е базирана на необходимостта от създаване на 

фин, лесен за обработка шоколадов кувертюр с масленост 34-

35%, който да притежава много добър вискозитет, да има преоб-

ладаващо участие на свободно какаово масло, което да създава 

условия за безпроблемно темпериране и стабилна блестяща от 

гланц шоколадова черупка.

Основно шоколодовите кувертюри за черупки се подразде-

лят на 3 вида: натурален кувертюр, млечен кувертюр и бял ку-

вертюр.

Най-често използваната рецепта за производство на 

100 кг натурален кувертюр се състои от: захар - 49,00 кг, ка-

као маса (блок, ликьор) - 39,00 кг, какао масло - 13,7 кг, лецитин 

- 0,30 кг и ванилин - 0,025 кг.

Базисната рецепта за производство на млечен кувер-

тюр, освен останалите суровини включва още и сухо мляко, 

като се състои от: захар - 46,00 кг, какао маса - 22,00 кг, какао 

масло - 18,00 кг, сухо мляко с 14,5 % масленост - 15,00 кг, леци-

тин - 0,30 кг и ванилин – 0,025 кг. 

В белия шоколадов кувертюр участва като основна маслена 

компонента само какаовото масло, като може да се добави и до 

5% пречистено (освободено от влага чрез загряване, охладено, 

утаено и прецедено без утайката) краве масло. Най-използва-

ната рецепта за производството на 100 кг бял шоколадов 

кувертюр: захар - 42,00 кг, какао масло - 28,00 кг, сухо мляко с 

масленост 14,5% - 28,00 кг, пречистено краве масло - 3,00 кг, ле-

цитин - 0,300 кг, ванилин - 0,025 кг. За шоколадовото производ-

ство най-подходящото сухо мляко е това с масленост от 14,5%, 

което специално се заявява на производителя. Може да се полз-

ва и комбинация от обезмаслено и пълномаслено сухо мляко. 

Произходът и проследяването на процеса при производството 

на сухо мляко са от изключително значение за вкуса на крайния 

продукт. Има случаи, когато се предоставят за продажба раз-

лични вторични млечни сухи продукти, на които в процеса на 

производство е отнета млечната мазнина и е заменена с дру-

га растителна мазнина, точно копираща характеристиките на 

кравето масло, но това е продукт, който променя вкусовите ка-

чества на млечния кувертюр. В наредбата за изискванията към 

какаото и шоколадовите продукти (чл. 5) е посочено, че рецеп-

тите за производство на млечен шоколад трябва да съдържат 

минимум 14% сухо мляко и никакви други деривати на млякото, 

като суха сладка суроватка, лактоза, суха сметана в състава, на 

която има растителни масла и др. Последната се използва осо-

бено много при производството на сладолед, но не е подходя-

ща за шоколадовото производство, защото основните съставни 

масла в нея са от лауринов тип (кокосово масло и др.). Може да 

се ползва за пълнежи за черупкови бонбони, като пълнежното 

масло е също от лауринов тип. В този случай възвратимия брак 

(счупени, наранени, деформирани бонбони) може да се приба-

вя към пълнежа в количество не повече от 5-10% за да се избег-

не несъвместимостта на лауриновото и какаовото масло.

2. Технологични практики за изработване на шоколадо-

ви черупки:

2.1. Класическа технология включваща следната последова-

телност:

- разтопяване на шоколадовия кувертюр в буферен сбор-

ник до t=45°С (декристализатор);

- темпериране на шоколадовия кувертюр до t=29-31°С. Из-

вършва се в темперираща машина с помощта на която шоко-

ладовият кувертюр на тънък филм преминава през отделните 

охладителни зони, като температурата последователно спада 

от 45°С до 26-27°С и леко се покачва в последната секция до 29-

31°С осигурявайки стабилната ß´ (бета прим) кристализационна 

форма, гарантираща постоянен гланц и твърдост на шокола-

довата черупка. Темперирането може да се извърши и ръчно 

върху мраморна гладка повърхност, като една от техниките 

точно копира горната последователност на температурите. Има 

и друга техника, където към топлия шоколад се прибавя твърд 

натрошен шоколад, който създава центрове на кристализация 

и спомага за по-бързото темпериране. Напоследък се появиха 

и сухи корпускулирани в маслена обвивка какаови смеси, ко-

ито се използват, като предварително създадени центрове за 

кристализация и процесът на темпериране е много улеснен, 

особено, където се изисква да се работи с малки количества 

от различни видове шоколадови кувертюри. Органолептично 

старите майстори поднасяха малко количество от темперира-

ния шоколад до една много чувствителна на температура точка 

в средата на долната си устна и ако шоколадът е по-студен от 

температурата на устната значи е добре темпериран. Разбира 

се това е само субективна ориентиравъчна преценка. Сега вече 

имаме дигитални термометри с насочващ се инфрачервен лъч, 

който за части от секундата определя температурата на шоко-

лада с отклонение от 0,1°С без дори да го докосне.

- дозиране на шоколадовия кувертюр в предварително 

темперирани форми за шоколадови черупки с издълбани гнез-

да. Дозирането се извършва с помощта на дозиращи машини 

в отделните гнезда или чрез цялостно заливане на формата с 

темпериран шоколад, заглаждане, вибриране за изгонване на 

въздуха, обръщане на формата за изтичане на излишния шо-

колад, ново заглаждане, охлаждане и дозиране на пълнежа. 

Следва охлаждане на пълнежа (на пипане отгоре трябва да има 

образувала се коричка), заливане с темпериран шоколад, за да 

се създаде дъно на бонбона, зафилване на дъното, охлаждане 

на формата, усукване на формата с вибрации, за да се отлепят и 

освободят изделията от нея. 

В повечето случаи се използват две огледални форми, които 

след затваряне се поставят с помощта на магнити на „Херкулес 

машина”, която със сложни движения разпределя дозирания в 

едната черупка шоколад равномерно и в огледалната си поло-

вина. Тази техника се използва за направата на черупки за ос-

Технология за приготвяне на шоколадови черупки        
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нови на шоколадови трюфели. На огледалната форма във всяко 

гнездо има малък сферичен отвор, който временно, докато се 

оформя черупката, се затваря със силиконова платка с изпъкна-

ли силиконови малки сферички. 

След охлаждане на формата в хладилен тунел силиконова-

та платка се отстранява, а в отворите се дозира пълнеж. След 

охлаждане на пълнежа в малките сферични отвори се дозира 

капка шоколад и така се херметизира основата на трюфела. 

Този начин на образуване на черупка позволява да се дозират 

до 60% най-разнообразни видове пълнежи. За стабилизиране 

на черупката същата може да се изтъркаля в разтопен шоколад, 

който след охлаждане ще придаде таралежообразен вид на 

повърхността на трюфела – изпъкнали тънки и нежни шокола-

дови нишки, което е и търсения резултат. Респективно могат да 

се търсят и други апликации – с какао прах, крокант, кокосови 

стърготини, начупини ядки, различен по цвят шоколад и др. 

2.2. Патентована е и технология за мигновенно охлаждане 

на дозирания във формата шоколадов кувертюр с помощта на 

огледални на черупката кухи пистони, в които тече охладителна 

течност (Flash Shell Cooling Technology).

2.3. Охлаждане на шоколадовите черупки и пълнежи – па-

раметри:

Охлаждането трябва да се извършва постепенно, като се ре-

ализират два въздушни охладителни потока, които да постъп-

ват в средата на хладилния тунел, където температурата е от -4 

Ликьорни пълнежи 

1. Захаро-гликозен сироп със спиртен ликьор и есенция. 

2. Преситен захарен сироп със спирт и есенция.

За пълнежите със захаро-гликозен сироп е характерно съз-

давенето на течна некристализираща консистенция със силен 

аромат на ликьор, есенция и спирт. Разнообразието на тези 

пълнежи може да се придаде от вида, аромата и структурата на 

ликьорите, които могат да се използват. Например в Германия 

едни от най-популярните ликьорни пълнежи са на база бивол-

ско високомаслено мляко,захар и първокласен коняк или яй-

чен меланж със сметана, захар, карибски ром и кокосов ликьор. 

Разбира се има и други варианти за ликьорни пълнежи: ком-

бинация на уиски, захар, мляко, сметана и ром или коняк, мед, 

бадемово-кайсиев ликьор или просто захаро-гликозен или глю-

козо-фруктозен сироп със спирт (коняк или ром) и есенция. За 

всички тези сиропи трябва да спазваме едно основно правило: 

концентрацията на ликьора трябва да бъде 75-80%, а спиртно-

то съдържание в зависимост от вкуса може да варира от 5-6%. 

Изваряването се извършва с помощта на бланшори или други 

съоръжения за варене, разрешени за ползване в хранителната 

промишленост. Спомням си че, старите майстори за празници 

ни правеха шоколадови бутилчици с ликьор приготвен от 48 кг  

захар, 37 кг гликоза и съдържание на спирт до 20%, което си е 

доста упойващо при неразумна консумация. Ако се произвеж-

да такъв асортимент задължително трябва да се упомене това 

съдържание и за коя потребителска група не е препоръчител-

но. Същото се отнася и за тестовете с дрегер за алкохол, който 

проведохме с класически произведени шоколадови бонбони 

„Пияни вишни” със съдържание на спирт 4-5% от 35% вишнев 

ликьор, създаден от напоената обвивка (тургора) на вишната и 

стопения фондан, при които се оказа, че при последователна 

консумация на 10 бонбона можем да достигнем половината от 

Технологични практики и рецепти за производство на 

различни видове пълнежи за черупкови бонбони

-6°С и постепенно да намалява до -14/-16°С в началото и края 

на хладилния тунел. Така се осигуряват условия за равномер-

на кристализация и се предотвратява образуването на конденз 

по повърхността на изделията, вследствие на който може да се 

появи така нареченото „захарно цъфтене” в процеса на тяхното 

съхранение. Хладилният тунел трябва да е с вдигащи се капаци, 

така че да се осъществява регулярна ревизия и почистване на 

работните повърхности. За по перфектен контрол на охлади-

телните процеси водещи фирми предлагат решения с отделна 

охлаждаща зона по цялата дължина на пода на тунела с течен 

хладилен агент, с което се намалява влиянието и преноса на 

влага върху повърхността на шоколадовите изделия.

Технологично оборудване за производство на пълнежи 

за черупкови бонбони и шоколадови трюфели

Основното оборудване, което се използва за производство 

на пълнежи представлява вакуум миксер с перки, под формата 

на ножове, които миксират, раздробяват и хомогенизират раз-

лични видове пълнежи, включително и емулсионни кремове.

Използва се за производство на: фондан, трюфел маси, пъл-

нежи за бонбони, бисквити, десерти и вафли, плодови маси, 

маслени емулсионни кремове, бадемов марципан, конфитюри, 

мармалади и желета, преработка на вафлени, бисквитени и шо-

коладови изрезки, кремове - с възможност за аериране. 

пределната допустима норма разрешаваща ни безпроблемно 

шофиране. В стандартните рецепти съдържанието на етилов 

алкохол 95% варира от 2-4%.

За пълнежите, при които използваме преситен захарен си-

роп се изисква допълнително оборудване на табли с нишесте, 

в което да се излеят захарните основи. Преситеният разтвор 

се получава при варенето на 80 кг захар до температура 107-

108°С, след което се добавя 2 л спирт, 70 мл есенция, 0,002 кг боя 

за хранителни цели (ако е необходимо) и разтворът се налива 
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в предварително оформените нишестени гнезда с помощта на 

дозатори с подгряваща се риза. Може да се напълнят гнездата 

и с ръчна фуния, но поради факта че, захарния разтвор много 

бързо кристализира този процес е много трудно приложим. Из-

чакват се 1-2 денонощия ликьорът да образува тънка захарна 

коричка, след което внимателно се изваждат от таблите, изчетк-

ват се от нишестето и се полагат в предварително направените 

шоколадови черупки. За намаляване сладостта на ликьорния 

пълнеж може да се ползва и до 5% течен сорбитол. Същият на-

малява водната активност (аw) на продукта, което позволява 

да се увеличи срока на годност на пълнежа. Водната активност 

варира от 0 до 1 и показва наличието на свободна вода, която е 

достъпна за развитието на микроорганизмите, включително и 

на тези, които биха били потенциално опасни за нашето здраве. 

Счита се че, една храна не е опасна за здравето ако активността 

на водата е под 0,85 и рН под 4,6. В плодовите ликьори (вишнев, 

гроздов, ягодов и др.) имаме и естествена киселинност, която 

също намалява рН на продукта. Ликьорните пълнежи са с висо-

ка захарност, имат в състава си етилов алкохол, който действа 

като естествен консервант и  аw < 0,8, което е предпоставка за 

спокойна работа и създаване на изделия с по-продължителен 

срок на годност. За ликьорен пълнеж може да се ползва и след-

ната рецептура: 37, 0 кг захар, 37,0 кг гликоза, 0,5 кг глицерин, 

0,025 кг ванилова есенция и 0,025 кг плодова есенция (порто-

кал, лимон, вишна и др.).

Приготвяне на пълнежи на база обикновен, млечен или 

сметанов фондан

Какво представлява фондана?

Фонданът представлява захаро-гликозен сироп сварен до 

температура от 112-118°С и веднага охладен с помощта на табу-

лираща машина с водна риза до гладка, перлена, микрокристал-

на фонданова маса. Готовият фондан представлява сложна сис-

тема, състояща се от твърда, течна и газообразна фаза. Твърдата 

фаза се състои от различни по  големина захарни кристали. Теч-

ната фаза представлява наситен захаро-глюкозен сироп от нек-

ристализиралата част от захарозата, която заобикаля твърдата 

фаза. Консистенцията на фондана се определя от съотношение-

то между твърдата и течната фаза – мек, средно мек, твърд, рес-

пективно от  температурата на сваряване на захаро-гликозния 

сироп. Газообразната фаза представлява въздух, чиито мехур-

чета попадат в основната маса в процеса на табулиране (охлаж-

дане) и е около 2-4% от обема на фондана, която му придава 

пухкавост, порьозност и лекота при работа с него. Тези пълне-

жи съчетават в себе си мекият, сладък, нежен, топящ се вкус на 

фондана, на който може да се придаде различен акцент, като се 

смеси с различни видове, сладка, краве масло, крокант, смляни 

ядки, сушени и кандирани плодове, плодови мусове, пюрета и 

желета, плодови ликьори, сорбитол, инвертен сироп, карамел, 

шоколадови черупки и бонбони като възвратим брак, ликьор-

ни вина с прибавяне на гъст гроздов сироп от типа на „Малага”, 

спиртни ликьори, ром, бренди, коняк и др.

Рецептата на обикновенния захарен фондан се състои от: 

80,00 кг захар и 16,00 кг гликоза, които се изваряват до заха-

ро-глюкозен сироп при температура 116°С и влага 9,0-10,0%. 

Фонданът за ръчно произвежданите бонбони „Пияни вишни” 

съдържа 84,00 кг захар и 10,00 кг гликоза и се изварява до тем-

пература 118°С и влага 8,0%.

Кандираните топящи се в устата от сладост фонданови бон-

бони трябва да престоят за 1 денонощие в 70% ароматизиран и 

оцветен захарен разтвор, след което се оставят да се подсушат, 

наредят и опаковат. 

Млечният фондан в зависимост от участието на кондензи-

раното мляко се произвежда в две модификации с влага 9,0-

10,0%: 

-  захар - 62,00 кг, гликоза  - 12,50 кг и кондензирано мляко 

29,00 кг;

-  захар - 53,12 кг, гликоза – 10,40 кг и кондензирано мляко 

42,40 кг.

Каймачният фондан се произвежда от: 67,50 кг захар, 14,00 

кг гликоза и 33,70 кг млечна сладка сметана с масленост 40-

46%.

Към различните видове фондани могат да се добавят раз-

лични продукти, като: сладка, ядки, гриляж, сушени плодове, 

ром, коняк, шоколад и др.

При прибавяне към фондана на 36% белени, изсушени баде-

мови ядки се получава бадемов марципан със силен и приятен 

бадемов аромат. В зависимост от желаната структура на марци-

пана може да се използва и глюкозо-фруктозен сироп. Най-по-

пулярната рецепта за бадемов марципан се състои от: 38,0 

кг обелени, изсушени и надробени бадемови ядки, смесени със 

захаро-гликозен сироп сварен от 50,0 кг захар, 8,5 кг гликоза и 

0,2 кг бадемова есенция. Получената смес се охлажда и валцова 

до фина марципанова маса с приятен бадемов аромат и гладка 

консистенция.

Фонданът е основа и за шоколадово-фонданови маслени 

пълнежи, които могат и да се шприцват върху шоколадови под-

ложки (основи). Най-популярната рецепта за този вид шоко-

ладови бонбони е следната: В миксер се поствя 24,0 кг краве 

масло и 24,0 кг обикновен захарен фондан. Миксират се около 

5 мин. до получаване на хомогенна гладка маса, към която на 

тънка струя се прибавят 24,0 кг темпериран до 29°С шоколадов 

кувертюр, като миксирането продължава до пълното усвояване 

на шоколада. Сместа се използва за пълнежи за трюфели или 

се шприцва върху шоколадови дъна. След охлаждане шприц-

ваните основи се тункват с шоколадов кувертюр и повторно се 

охлаждат при температура 6-8°С.

Пълнежи на база емулсионни кремове

Емулсионните пълнежни кремове дават възможност в ре-

цептурата на пълнежа да се акумулира водна фаза до 10-12 % и 

много голямо разнообразие на суровини и полуфабрикати. Най-

често основни компоненти за емулсионните кремове са конден-

зирано мляко, гликоза, глюкозо-фруктозен сироп, сметана, суха 

сладка суроватка, извара, краве масло, захар, какао прах, какао 

масло, шоколад, сорбитол, инвертен сироп, растителни масла, 

различни видове плодови пюрета и есенции. Дори в някои ре-

цепти се включват яйчни продукти (сух белтък, жълтък ), ядки, 

гриляж, сладки вина и ликьори. Тези пълнежи се приготвят под 

вакуум при щадящи температурни режими с цел да се запази 

аромата на влаганите суровини и материали. Например при 

производството на сметаново- шоколадова емулсия („ганаж” – 1 

част сметана към 2 части натурален шоколад) сладката сметана 

с масленост 40% се сварява при температура под 100°С. След 

това се прибавя шоколад, хомогенизира се сместа, охлажда се и 

се оставя да кристализира за 24 часа, след което може да се из-

ползва за пълнеж на трюфели. Ако при сваряването на сметана-

та се прибави захар и в последствие при оформянето на ганаша 

се увеличи количеството на натуралния шоколад се заздравява 

кристализацията и е възможно полученият крем да се разстеле 

и охлади на мраморна маса. Така се получават след нарязване 

на платката основи за разслани бонбони. При добавяне на до-

пълнително количество краве масло се получават пълнежи за 

шприцвани бонбони. Много добра консистенция с прекрасен 

лешников вкус се получава при смесването и хомогенизира-

нето на лешников гриляж (смляни карамелизирани лешнико-

ви ядки), кондензирано мляко, захар, сметана, краве масло и 

шоколад. Емулсионните кремове се ползват и като пълнежи на 

различни видове тестени изделия, като кроасани, понички, бис-

квити и др.

инж. Цецко Григоров

(продължава в бр. 7)
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Продукти за 25 бр.: 100 г мар-

ципан, 1 с.л. бренди или ликьор по 

избор, 125 г натрошен натурален 

шоколад.

Начин на приготвяне: Покрийте  

с алуминиево фолио тава с размери 

32х28 см. След това добавете ликьо-

ра към марципана и го обработвай-

те, докато попие напълно алкохола. 

Разточете марципана на фитил с 

дължина 25 см, разрежете го на 25 

равни части и всяка част разточете 

до около 6 см дължина. 

Разтопете шоколада на водна 

баня. Оставете го да изстине. Пота-

пяйте парченцата марципан и след 

това ги поставяйте върху алумини-

евото фолио в тавата, като внимава-

те да не се допират. 

Продукти за 30 бр.: 125 г млечен 

шоколад, 50 г масло, 2 с.л. сметана, 

50 г смлени лешници, 250 г натрошен 

натурален шоколад,  лешници за де-

кориране. 

Начин на приготвяне: Сложе-

те млечния шоколад в купа. В друга 

малка купа сложете на слаб огън да 

се разтопи маслото със сметаната. 

Махнете от огъня и изсипете върху 

шоколада. С дървена шпатула сме-

сете добре, докато се получи гладък 

крем. Добавете и смлените лешници. 

Оставете в хладилник за около 15 

минути. След това от сместа офор-

мете топченца и отново поставете в 

хладилник за около 15 минути.

Покрийте с алуминиево фолио 

тава с размери 32х28 см. Разтопете 

натуралния шоколад на водна баня 

и след това с помощта на две вилици 

потапяйте всяко топче в разтопения 

шоколад и поставяйте в тавата с алу-

миниевото фолио. Отгоре украсете с 

половин лешник. 

Продукти за 16 бр.: 80 г натрошен натурален шоколад, 80 г млечен шоколад, 2 с.л. сметана, 1 ч.л. 

разтворимо кафе, 60 г натрошен бял шоколад, сладко какао за декориране.

Начин на приготвяне: Разтопете натуралния шоколад на водна баня и след това оставете да се охла-

ди. Изсипете по една лъжичка разтопен шоколад във всяка алуминиева формичка и с помощта на пръчица 

разнесете добре и по стените. Оставете да се втвърди. 

Сложете млечния шоколад в съд. В малка купа смесете сметаната и разтворимото кафе и оставете леко 

да заври. След това изсипете върху шоколада и разбъркайте добре с дървена шпатула. Оставете да изсти-

не. Във всяка формичка поставете по една лъжичка от шоколадовата смес.

На водна баня разтопете белия шоколад и оставете да се охлади. Сложете по ½ лъжичка във всяка кош-

ничка. Остовете да се стегне и след това извадете кошничките от формите. Поръсете със сладко какао.  

Шоколадови пръчици с бренди

Виенски кошнички

Трюфели 
с лешници
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Продукти за 56 бр.: 125 г масло, 100 г захар, 125 г сухи смлени 

бисквити, 200 г смлени орехи, 100 г какао, 1 разбито яйце, 125 г 

натрошен натурален шоколад.

Начин на приготвяне: Покрийте с алуминиево фолио дъ-

ното и стените на тава с размери 27х18 см, като фолиото трябва 

да излиза навън, намажете с масло или олио. В по-голяма купа 

сложете да се разтопи маслото със захарта на среден огън, до-

бавете смлените бисквити, орехите и какаото. Свалете от огъня 

и оставете да изстине. Добавете разбитото яйце и разбъркай-

те добре с дървена лъжица. Прехвърлете сместа в тавичката и 

разстелете равномерно. Стопете шоколада и след това го изси-

пете върху сместа в тавичката, можете да декорирате с орехи. 

Оставете в хладилник за 1 час. Извадете от тавата с помощта на 

фолиото. С остър нож нарежете на 56 квадрата.

Бонбони с орехи и бисквити

Продукти за 18-20 бр.: 300 г натурален шоколад, 45 мл 

сметана, 30 мл коняк, 15 мл джинджифилов сироп, джинджифил, 

захаросани плодове.

Начин на приготвяне: Разтопете 2/3 от шоколада на водна 

баня и го изсипете във формите за шоколадови черупки. Оста-

вете малко от шоколада, за да затворите след това бонбоните.

Оставете формите да стегнат добре. Разтопете останалия шоко-

лад и добавете сметаната, коняка, джинджифила и разбъркайте 

добре. Напълнете формите

Затворете формите с разтопен шоколад. Оставете бонбони-

те да стегнат, сле което ги извадете от формите.

Бонбони с крем коняк

Продукти за 20-24 бр.: 115 г орехи пекан, орехи и цели ба-

деми, 115 г захар, 60 мл вода, 200 г натурален шоколад на малки 

парченца.

Начин на приготвяне: Намажете плоча с с масло или олио. 

В купа сложете ядките, захарта и водата и затоплете на бавен 

огън, като бъркате непрекъснато, докато захарта се стопи. Уве-

личете огъня, за да заври сместа до получаване на карамелен 

цвят и температура 155°С. Свалете от огъня и изсипете сместа 

върху плочата, като я разстелете на тънък пласт. Оставете да из-

стине, докато се втвърди. Начупете парченца, стопете шоколада 

и потапяйте парченцата в него наполовина. Оставете да изсти-

нат върху повърхност, покрита с хартия за печене. 

Ядки с шоколад
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Продукти за 24 бр.: 150-200 г натурален шоколад, 150 г черни череши.

Продукти за пълнежа: 60 г натурален шоколад, 1 с.л. сметана, ½ ч.л. желатин, 2 ч.л. вода, 80 мл сметана, 1 яйце.

Начин на приготвяне на черупката: Нарежете ленти трансферно фолио с размери 4х11 см. Покрийте тава с хартия за печене. 

Разтопете шоколада на водна баня. С шпатула намажете лентите фолио. След като започне да се стяга съединете двата края, така, 

че да образува сълза и задръжте. Изсипете върху хартията за печене около 1 с.л. шоколад  и отгоре поставете сълзите (без да ма-

хате фолиото!), Оставете да се втвърди. С остър нож изрежете излишното от подложката. Уверете се, че шоколада е добре стегнал, 

преди да отстраните фолиото. Нарежете на 4 изчистените и подсушени череши и поставете по една част в бонбоните.  

Начин на приготвяне на муса: В купа разбийте жълтъка, разтопения шоколад и сметаната, докато се получи хомогенна смес. 

Разтопете желатина и го добавете към сместа. Бързо разбийте сметаната и я добавете към шоколадовия крем, преди желатина да 

започне да се стяга. След това добавете и разбития на сняг белтък. Напълнете черупките и оставете в хладилник. 

Шоколадови сълзи
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Кулинарната употреба на цветята датира от хилядолетия. 

Много култури приемат готвенето на цветя за нещо обичайно 

и подобни рецепти стоят на първо място в списъка на нацио-

налните им специалитети. Христоматиен пример са тиквените 

цветове, които италианците обичат да приготвят по няколко на-

чина – пържени, панирани, пълнени с моцарела.

Цветната кулинария датира още от времето на древните 

римляни – те сервирали ястия с цветове от слез, розови лис-

тенца или виолетки. В ориенталските култури пък готвят много 

с листенца от роза или с овкусената с масло от тях розова вода. 

Такива рецепти се срещат в изобилие и в индийската кухня. 

Прочутият зелен на цвят френски ликьор „Шартрьоз“, изобретен 

още през ХVІІ век, дължи неповторимия си вкус на аромата на 

карамфилови цветове. Глухарчето пък се споменава като храна 

в Стария завет. Днес консумираме листата му в култивирания му 

вариант – рукола, но цветовете му също могат да се използват 

в салати и десерти. 

Цветята очевидно придават колорит и свежест на ястията, 

но дали им придават  допълнителен вкус? 

Отговорът е категорично да. Цветовете на бобовите расте-

ния имат сладникав вкус, с лек нюанс на ядки. Вкусът на латин-

ката е приятно лютив. Зелените й пъпки пък успешно могат да 

заместват много по-скъпите каперси. Теменужките, розите и ла-

вандулата придават сладникави нотки на салатите. Изсушените 

листенца на невена оцветяват ястието в ярко оранжево и са ал-

тернатива на много скъпия шафран. 

Ето няколко идеи за това как да подбирате ядливите цветя:

- Убедете се, че растението не е отровно. 

- Цветята трябва да бъдат от екологично чисти места - да-

леч от градове, пътища или други замърсители, да не са торени 

поне 3 години с изкуствени торове или пръскани с химически 

препарати за борба против вредители (това особено важи за 

домашно отглеждани растения). 

- При бране цветът не трябва да е наранен, не трябва да има 

вредители по него и трябва да бъде обилно измит под течаща 

вода.

Друг важен аспект на готвенето с цветя, е че биха могли да 

предизвикат алергични реакции.  За хората с алергии се пре-

поръчва да се махат тичинките и плодника, да се тества с малки 

количества за алергична реакция или да не консумират цветя.

Подходящи за консумация са: Бъз (Sambucus caerulea), Гла-

диола (Gladiolas spp.), Детелина (Oxalis oregano), Див лук (Allium 

schoenoprasum) Иглика (Oenothera spp.), Копър (Anethum 

graveolens), Лавандула (Lavandula offi  cinalis), Лайка (Matricaria 

recutita), Латинка (Fropaeolum majus, Магарешки трън (Cirsium 

arvense), Невен (Calendula offi  cinalis), Риган (Origanum vulgare), 

Роза (Rosa spp.), Сладък грах (Leguminosae spp., Слез (Malvaceae 

alcea), Теменужка (Viola spp.), Тиква цвят (Cucurbitaceae spp.), Хи-

бискус (Hibiscus spp.).

Захаросани цветове 

Продукти: цветове от ядивни цветя - горски теменужки, 

розови листенца, листенца от тагетес (турта), 1 белтък, 

няколко капки вода, 1 ч. ч. захар, четка за рисуване, алуминиево 

фолио.

Начин на приготвяне: Белтъкът и водата се смесват и се 

разбиват, докато на повърхността се появят първите балонче-

та. Цветята се поставят в дланта на едната ръка и с четката се 

намазват с белтъка. Поръсва се равномерно със захар. Поставя 

се върху фолиото, за да изсъхне напълно, т.е. да се изпари вся-

какво водно съдържание от цвета.

Изсъхването на цветята обикновено отнема от 12 до 36 часа. 

За да ускорите този процес, можете да ги наредите в тавичка и 

да ги сушите на много слаба фурна. Изсушените цветове могат 

да се съхраняват в херметично затворен контейнер, те могат да 

траят около година.

Със захаросаните цветове може да се гарнира сладолед.

Теменужени бисквити

Главен герой в тази необикновена рецепта са малките, но 

много красиви теменужени цветове. Техният вкус е пикантно 

сладък и деликатен, а самият десерт, в който участват, е лек и 

максимално изчистен откъм съставки.

Необходими продукти за 4 порции: 500 г брашно, 2 ч.л. за-

хар за тестото, 2 ч.л. бакпулвер, 1 щипка сол, 1/2 ч.ч. заквасена 

сметана, 300 г краве масло, 30 цвята от теменужки, 1 белтък, 

100 г фина захар. 

Начин на приготвяне: Брашното се разбърква със солта, 

захарта и бакпулвера. Маслото се стрива на трохи с брашното. 

Слага се сметаната и се замесва бързо тесто. Ако има нужда, се 

прибавят още 2-3 с. л. брашно. Тестото се покрива и се оставя за 

30 мин. в хладилник. Тестото се разточва на пласт с дебелина 5 

мм и се нарязва на кръгчета. Слагат се да се пекат върху хартия 

за печене във фурна, загрята на 200°С, около 10 мин. Не бива да 

се зачервяват много.

Теменужките се измиват с вода, внимателно се подсушават 

и се отрязва зелената част възможно най-ниско. Запечените 

сладки се намазват с белтък, отгоре се слага теменужката, отно-

во се намазват с белтък с помощта на малка четка и се поръсват 

със захар. Слагат се да се изсушат във фурната на вентилатор на 

50°С за около 30 мин. 

Марина Петрова

Цветята в кулинарията и сладкарството










