




УчилищеВ миналия брой Училище Lesaff re запозна читателите на списание „Кафе пауза‘‘ с 

техники за производство на замразени продукти и по-специално с първата техника 

„Готови за оформяне“. В този брой читателите ще имат възможност да разберат 

всичко за втората техника - „Готови за втасване“.

Като световен лидер в производството на мая и подобрители за хляб Lesaff re пред-

ставя и една от своите най-добри рецепти с подобрителя Inventis Frozen. За повече 

информация технолозите на Lesaff re са на ваше разположение.

КРОАСАНИ ЗАМРАЗЕНИ ПРЕДИ ВТАСВАНЕ

Необходими продукти: 2 кг брашно тип 500, 1 л вода, 40 
г сол, 100 г мая - Френската, 200 г захар, 100 г масло, 20 г 
подобрител – INVENTIS FROZEN  

Начин на работа: 
Миксер спирален
Температура – брашно +вода +въздух 50°C
Време за замесване 3 + 4
Температура на тестото 15°C +/-1°С 
Почивка 20 мин. при 5°С
Масло за ламиниране 25% от теглото на тестото
Ламиниране и прегъване един път двойно
Охлаждане на тестото 30 мин. при 5°С
Разточване и оформяне 50/55 г
Замразяване  20 мин./-30°C
Размразяване 1 час на стайна температура
Втасване 2,30 часа при 28°С
Печене 15 мин. при 170°С

Не за първи път Lesaff re доказва, че е световен лидер в иновациите в сферата на хлебопроизводството. Като 
световен производител на мая за хляб, Lesaff re създаде “Fala Verde“. Използването на консерванти и закваски 
създава киселинна среда в тестото, което влияе негативно върху активността на маята. Поради тази причи-
на Lesaff re предлага “Fala Verde“ - значително по-ефективна в киселинна среда от референтната мая. От една 
страна тя намалява времето за ферменцация, което улеснява производствения процес, а от друга - увеличава 
обема на изделята.

Повече информация за “Fala Verde“ очаквайте в следващия брой на сп. „Кафе Пауза...“

Това е техника, която се прилага, когато имате клиенти 
за замразени продукти, които търсят голямо разнообра-
зие. Вашият клиент може да изпече толкова продукти, 
колкото са му необходими, а останалите да съхрани във 
фризер. 

Характеристики на суровините 

• Брашно – силно 
• Мая – качествена пресована мая (над 30% сухо 

вещество)
• Подобрител – INVENTIS FROZEN – гарантира обем 

и срок на съхранение до 3 месеца
Фактори за успех при използване на тази техника

• Качество на маята и брашното
• Качество на подобрителя
Процес до изпичане – размразяване, втасване, изпи-
чане
Често срещани дефекти – по-малък обем на крайния 

продукт, набръчкване на продукта

Решение – коригиране на времето за замесване, по-
бързо замразяване, редуциране на дозировката и качест-
вото на маята

Предимства – по-малко място за съхранение, по-дъ-
лъг срок, по-голяма устойчивост на продукта, не се изиск-
ва пруфер и фурна

Недостатъци – по-слаб вкус и аромат на крайния 
продукт

С тази техника се приготвят – традиционен хляб, 
селски хляб, козунак, кроасани, многолистно тесто, да-
ниш и други.

ГОТОВИ ЗА ВТАСВАНЕ
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ПШЕНИЦА

Предлагане: Общият ресурс, с който разполага страната 
към момента за реколтната 2012 е 4 478 хил. т. от които: произ-
водството на пшеница реколта 2012 година в размер на 4 128 
хил. тона и преходен остатък от реколта 2011 г. - 350 хил. т. Това 
количество е напълно достатъчно за задоволяване на вътреш-
ните потребности и ще създаде потенциал за реализиране на 
значителен износ през пазарната 2012/13 година. За сравнение 
към същия период на миналата година общия ресурс от пшени-
ца е възлизал на 4 034 хил. тона.

Потребление: За периода 01.07.2012 - 27.07.2012 г. употре-
бената пшеница в страната възлиза на 131 хил. т., от които 81 
хил. т. за брашно и 50 хил. т. за фуражи. Напусналите количества 
пшеница за периода възлизат на 344 хил. т. По данни на НСЗ към 
27.07.2012 г. наличните количества в страната от пшеница въз-
лизат на 4 003 хил. т. До края на реколтната 2012 г., необходимо-
то количество пшеница за потребление на страната възлиза на 
1 949 хил. т. за производство на брашно, фураж и семена.

Крайни наличности: Остатъчните количества пшеница 
към 30.06.2013 г. се оценяват на 2 054 хил. т. Имайки предвид 
факта, че за пшеницата нова реколта е необходимо следжътве-
но дозряване, на страната ще са необходими около 250 хил. т. 
преходен остатък от реколта 2012 г. Пшеницата, която може да 
бъде изтъргувана извън страната до края на реколтната 2012 
година възлиза на 1 804 хил. т.

Средните цени на пшеницата с високи хлебопекарни ка-
чества за реколта 2012 година са в рамките на 420 до 460 лв./т. 
За същия период на предходната година, средните цени на пше-
ницата с високи хлебопекарни качества са били в границите на 
280 – 330 лв./т. без ДДС, при средна цена за страната от 307 лв./т. 
без ДДС.

При пшеницата с ниски хлебопекарни качества средните 
изкупни цени реколта 2012 година се движат в диапазона 390 
– 420 лв./т. без ДДС. За сравнение през миналогодишната рекол-
та, средните цени на пшеницата с ниски хлебопекарни качества 
бяха в рамките на 260 – 290 лв./т. без ДДС

Предварителните резултати от окачествяването на пшеница 
реколта 2012 година, извършено от НСЗ към момента показват, 
че разпределението на пшеницата по групи е както следва: пър-
ва група – 3,3% при 1,7% за 2011 г., втора група – 29,8%, при 9,6% 
за 2011 г., втора Б група – 35,1%, при 43,6% за 2011 г. и трета гру-
па – 31,8%, при 45,1% за 2011 г. Тези данни ни дават основание, 
че 68,2% от добитата пшеница е с много добри хлебопекарни 
качества, докато за миналата реколта този процент е 54,9% или 
ръст с 13,3%.

На база анализираните средни проби средните стойно-

сти на основните качествени показатели на пшеницата от 
реколта 2012 година са: хектолитрова маса: 80,1 ± 2,4 кг/хл, при 
78,7 ± 2,3 кг/хл за 2011 г.; съдържание на мокър глутен: 27,0 ± 
3,0%, при 23,0 ± 3,0% за 2011 г.; отпускане на глутена: 8,0 ± 2,0 
мм, при 7,5 ± 2,5 мм за 2011 г.; число на хлебопекарна сила: 57,0 
± 7,0 усл. ед., при 53,0 ± 7,0 усл. ед. за 2011 г.; съдържание на 
протеин: 12,7 ± 1,1% с.в., при 11,4 ± 1,1% с.в. за 2011 г.;  число на 
падане: 392  ± 50 секунди, при 319 ± 62 секунди за 2011 г.

Производство, потребление и 

търговия със зърно в страната

На 31 юли 2012 г. в Министерство на земеделието и храните се състоя Консултативен съвет 

по зърното, на който бяха изнесени данни, предоставени от Националната служба по зърното.

ЕЧЕМИК

Предлагане: Производство на ечемик реколта 2012 година 
по данни на МЗХ е в размер на 640 хил. т. Преходният остатък 
по данни на НСЗ за реколта 2011 г. е 45 хил. т. Общият ресурс, с 
който разполага страната за реколта 2012 г. към момента е 685 
хил. т. Към същия период на миналата година страната е разпо-
лагала с общ ресурс от 801 хил. тона.

Потребление: На база годишната необходимост на ечемик 
в страната и събраната информация от НСЗ, потреблението на 
ечемик към момента възлиза на 30 хил. т. за фураж и производ-
ство на малц. За периода напусналите количества ечемик въз-
лизат на 140 хил. т. По данни на НСЗ към 27.07.2012 г. наличните 
количества в страната от ечемик възлизат на 515 хил. т. До края 
на реколтната 2012 г., необходимото количество ечемик за по-
требление на страната възлиза на 360 хил. т.

Крайни наличности: Остатъчните количества ечемик към 
30.06.2013 г. се оценяват на 155 хил. т. За разлика от пшеницата, 
при ечемика не е нужен преходен остатък и тези количества са 
свободни за търгуване извън страната.

Получените крайни резултати отнесени към прогнозното 
производство в размер на 640 хил. т. по данни на МСЗ показват, 
че 41,2% (263 680 тона) е пивоварен ечемик, а 58,8% (376 320 
тона) е фуражен ечемик. За сравнение спрямо реколтната 2011 
година, когато съотношението между пивоварния към фураж-
ния ечемик е било 61,8% към 38,2% или наблюдаваме намале-
ние от 20,6% на дела на пивоварния ечемик.

Средните стойности на основните качествени показа-

тели на ечемика от реколта 2012 година са както следва: съ-
държание на белтъчни вещества: 12,3 % ± 1,1 %, при 11,5 % ± 1,4 
% за 2011 реколтна година; хектолитрова маса: 63,3 кг/хл ± 3,4 
кг/хл, при 64,8 кг/хл ± 1,4 кг/хл за 2011 реколтна година; израв-
неност на партидите: 76,6 % ± 12,1 %, при 76,7 % ± 17,7 % за 2011 
реколтна година; съдържание на влага: 11,6 % ± 1,0 %, при 11,7 
% ± 1,0 % за 2011 реколтна година; културни примеси: 2,4% ± 
2,4%, при 1,9% ± 2,7% за 2011 реколтна година; чужди примеси: 
1,1% ± 0,9%, при 0,9% ± 0,9% за 2011 реколтна година.
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ЦАРЕВИЦА

Предлагане: Производството на царевица реколта 2011 г. е 
2 209 хил. т. Преходният остатък за реколта 2010 година на база 
осъществения контрол от НСЗ възлиза на 166 хил. т. Влезналите 
количества са в размер на 61 хил. т. Общият ресурс, с който раз-
полага страната за реколтната 2011 г. е 2 436 хил. т.

Потребление: На база годишното потребление на цареви-
ца в страната и събраната информация от НСЗ за преработката 
му, употребената царевица за периода възлиза на 870 хил. т., а 
напусналите количества са в размер на 1 405 хил. т. По данни на 
НСЗ към 27.07.2012 г. наличните количества в страната от царе-
вица възлизат на 161 хил. т. До края на реколтната 2011 г., необ-
ходимото количество от царевица за потребление на страната 
възлиза на 90 хил. т.

Крайни наличности: Поради корекция на производството 
за реколта 2011 година по данни на МЗХ, остатъчните количе-
ства от царевица към 31.08.2012 г. се оценяват на 71 хил. т., кои-
то са свободни за търгуване извън страната.

СЛЪНЧОГЛЕД

Предлагане: Производството на слънчоглед реколта 2011 
г. е 1 440 хил. т. Преходният остатък за реколта 2010 година на 
база осъществения контрол от НСЗ възлиза на 84 хил. т. Влезна-
лите количества са в размер на 15 хил. т. Общият ресурс, с който 
разполага страната за реколтната 2011 г. е 1 539 хил. т.

Потребление: На база годишното потребление на слънчо-
глед в страната и събраната информация от НСЗ за преработка-
та му, употребеният слънчоглед за периода възлиза на 489 хил. 
т., а напусналите количества са в размер на 887 хил. т. По данни 
на НСЗ към 27.07.2012 г. наличните количества в страната от 
слънчоглед възлизат на 163 хил. т. До края на реколтната 2011 
г., необходимото количество от тази култура за потребление на 
страната възлиза на 51 хил. т.

Крайни наличности: Поради корекция на производството 
за реколта 2011 година по данни на МЗХ, остатъчните количества 
от черен маслодаен слънчоглед към 31.08.2012 г. се оценяват на 
112 хил. т., които са свободни за търгуване извън страната.

Хлябът няма да поскъпва, а на трапезите той ще е най-ка-
чественият от 20 години насам и ще остане най-евтиният в 
Европейския съюз. Това заяви министърът на земеделието и 
храните д-р Мирослав Найденов след заседанието на Консулта-
тивния съвет по зърното. 

 „Ако все пак има някакво повишение, то ще е със стотинки и 
няма да бъде засегната никоя социална група. Наблюдаваме един 
изключително динамичен световен пазар, от който страната 
държи едва 0.8%. По никакъв начин не можем да му влияем и не мо-
жем да останем изолирани от него, но хляб от 2 лв. категорично 
няма как да има“, подчерта министър Найденов.

Той припомни, че пазарите в Европа и САЩ отбелязват по-
вишение на цените и причините са както рекордната суша от-
въд океана, така и пострадалите посеви в Европа от суровата 
зима и слабата реколта в черноморския регион. Въпреки това 
засега не се наблюдава ценови пик в исторически аспект, защо-
то в началото на 2008 г. цените на пшеницата са достигнали 510 
лв. за тон, а към момента качественото хлебно зърно се търгува 
между 420 и 480 лв./тон, каза зам.-председателят на Национал-
ната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов.

Пшеницата от новата реколта е ожъната почти на 100% с 
общ добив от около 4.2 млн. т., заяви председателят на Консул-

тативния съвет по зърното Марияна Кукушева. Това количество 
е напълно достатъчно за вътрешния пазар и се очаква близо 
половината от него да бъде изнесено. Над 68% от пшеницата е 
с много добри хлебопекарни качества, което е с 13% повече от 
миналата година, допълни тя.  

Сухото и горещо време през юни и юли се е отразило небла-
гоприятно на царевицата и слънчогледа. Засега имаме тревога 
за ситуацията с двете култури, каза министър Найденов. „Ако не 
се случи чудо да завали дъжд, слабата реколта ще изяде добри-
те резултати от пшеницата“, отбеляза министърът. Цареви-
цата е основен компонент за животновъдството. Ситуацията с 
цените и добивите от царевица и слънчоглед бе обсъдена на 
1 август на среща в Министерския съвет, на която присъства-
ха премиерът Бойко Борисов, министър Мирослав Найденов и 
представители на животновъди, преработватели и търговски 
вериги. Целта на срещата бе да се видят къде отиват печалби-
те по веригата. В момента потреблението в млечния сектор е 
свито. Мандрите са задръстени от продукция, а цените не падат, 
обясни министърът. Животновъдите трябва да бъдат подпомог-
нати. За целта ще поискаме от ЕС да бъдат изплатени по-рано 
субсидиите на глава добитък през октомври или ноември, каза 
още министър Найденов.

Министър Найденов: Хлябът няма да поскъпва
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Цената на пшеницата се устреми уверено нагоре и преми-
на границата от 400 лв./тон през първата седмица на юли. Тъй 
като реколтата в България се очертава добра въпреки тежката 
зима – около 3,8-4 млн. тона по различни оценки, това породи 
вълна от коментари и предположения за причините за поскъп-
ването. И понеже в България цените често биват „помпани“ от 
„спекуланти“, е редно да отбележим какви са фундаменталните 
фактори.

На първо място трябва да отбележим, че цените на основ-
ните зърнени култури – пшеница и царевица - се увеличават 
навсякъде по света.

Изключение за момента прави Украйна, която се радва на 
рекордно високи преходни запаси, но това състояние едва ли 
ще се задържи задълго. Котировката на пшеницата на борсата в 
Чикаго към 13 юли на обяд е близо 306 долара на тон (489 лв), в 
Париж - 310 долара на тон (496 лв.) за доставка през юли. Заради 
лошите климатични условия и наводненията в Русия тон пше-
ница надмина 280 долара на тон (448 лв.). В същото време тон 
пшеница в България от новата реколта се търгува в диапазона 
390-410 лв. на тон, което е следствие от повсеместния ръст на 
цените.

Реколтата от пшеница през тази година ще е по-слаба в све-
товен мащаб спрямо предходната година с над 29 млн. тона по 
оценки на министерство на земеделието на САЩ (USDA). При 
очаквано свиване на потребление с 14 млн. тона, търсенето 
ще надминава предлагането от новата реколта с близо 15 млн. 
тона или преведено на прост език – цената ще се покачва и има 
всички основания да се задържи на високи нива в рамките на 
следващите месеци.

По-слаба реколта спрямо миналата година се очаква в ЕС-27 
– и като количество (с 4,6%), и като качество. Основните произ-
водители и износители на пшеница в черноморския регион, от 
които се влияе най-вече цената в България – Русия, Украйна и 
Казахстан, очакват значително по-ниски добиви спрямо 2011 г., 
съответно с 13%, 41% и 42%. Експортният им потенциал нама-

лява от 37,3 млн. тона до 21 млн. тона през тази пазарна година 
по оценки на USDA. Реколтата в Румъния също е с 20% по-ниска 
спрямо 2011 г. Това напрактика означава, че ще има по-голямо 
търсене за българското жито за износ, за което ще се предлага 
по-висока цена, а това в крайна сметка ще повиши и цената му 
на вътрешния пазар.

Друг съществен фактор за ръста на цените е очертаващата 
се значително под предварителните прогнози реколта от ца-
ревица в най-големия световен износител – САЩ. Царевични-
ят пояс е засегнат от горещото време през последния месец и 
очакваните добиви са занижени до 140-146 бушела от акър при 
очаквани 164-166 по-рано. Това изстреля цените на царевицата 
нагоре с над 30% само за месеци допълнително повлия върху 
пшеницата, която през последните години се ползва и като за-
местител на царевицата за фураж.

Засега цените се движат изцяло от климатичните фактори 
и може би ще се задържат на нива, близки до сегашните до 
септември. Фактор за понижаването им обаче ще бъде и ця-
лостната макроикономическа конюктура в глобален мащаб – 
ако икономиките започнат да се забавят и дълговата криза се 
задълбочи, мечите настроения ще се завърнат и на зърнените 
пазари.

 Във всички случаи по-скъпите пшеница и царевица ще се 
отразят върху крайния потребител, макар и с известно забавя-
не, докато се изчерпят количествата от старата реколта. Цените 
на брашното, хляба и месото ще нараснат. С колко точно е труд-
но да се прогнозира, но във всеки случай причини за това има 
предостатъчно. Хубаво е това да не ни изненадва и да не тър-
сим под вола теле, както се случи например с яйцата по-рано 
тази година. Добре е това бъде повторено и дебело подчертано 
и пред министъра на земеделието, за да не станем пак свидете-
ли на нелепи коментари и мерки, с които да се ограничи „спе-
кулата“.

Николай Вълканов

Институт за пазарна икономика

Ръстът на цените на зърното – защо, докога 

и какво следва от това?

движени нагоре от тревожни новини за реколтата от царе-
вица в САЩ, както и за понижените прогнози за добивите в ос-
новните износители от черноморския регион – Русия, Украйна 
и Казахстан.

Само за месец фючърсите на царевицата с доставка през 
юли добавиха над 26% към стойността си на борсата в Чикаго. 
Това повлече и цената на пшеницата с 28% нагоре, тъй като по-
следната се ползва и като заместител на царевицата за фураж. 
Търгуваните вече повече от месец фючърси за черноморска 
пшеница с доставка през септември се раздвижиха през пър-
вите дни на юли и поскъпнаха рязко до USD 278/тон от USD 
255/тон.

Макар и с по-слаб темп, увеличение на цените се наблюда-
ваше и в Европа. На пазарите в Париж и Лондон хлебната и фу-
ражната пшеница поскъпнаха съответно с 8,5% и с 8%.

Слабата реколта на пшеница в основните страни-износи-
телки от черноморския регион ще задържи цените високи. По 
оценки на USDA световното производство на пшеница спада с 
30 млн. тона през 2012 г. спрямо година по-рано, докато потреб-
лението се свива едва с  15 млн. тона, което ще доведе до съот-
ветното намаляване на крайните запаси. Прогнозните цени на 

Зърнените пазари отбелязаха рязък скок през последния месец
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пшеницата са в диапазона USD 7,70-7,90 за бушел.
Нужно е да се отбележи, че в момента пазарът се движи из-

цяло от климатични фактори, но при индикации за забавяне на 
световната икономика и задълбочаване на дълговата криза, це-
ните ще слязат под прогнозните нива. Пониженият експортен 
потенциал в черноморския басейн в съчетание с високите цени 
и добрата реколта в България създават отлични предпоставки 
за износ пред българските зърнопроизво-дители.

ИЗБРАНИ ПАЗАРИ
САЩ: Заради сушата едва 40% от посевите са оценени като 

„добри“ или „отлични“, а 60% като слаби или незадоволителни 
към първата седмица на юли. За сравнение, съотношението е 
било 70:30 през 2011 г., показват данни на USDA. За да се влоши 
още повече ситуацията, в много райони се наблюдава нашест-
вие от вредители. В повечето части от царевичния пояс пре-
обладават очаквания за реколта от около и под 139 бушела на 
акър, показва проучване на AGWEB от първата седмица на юли, 
което е под ревизираната прогноза на USDA от 146 бушела на 
акър.

Европа: По-слаба реколта се очаква и в ЕС. Strategie Grains 
понижиха прогнозата си за производство на зърно с 2,4 млн. 
тона до 278,8 млн. тона. Високите температури в основните про-
изводствени региони ще доведат до по-слаба от очакваното ре-
колта от пшеница до 123,6 млн. тона, а на царевицата – до 65,1 
млн. тона. Нарастват опасенията и за качеството на пшеницата, 
особено във Франция, където прибирането на реколтата бе съ-
пътствано с дъждове.

Горещата вълна в Унгария може да доведе до 20-30% по-сла-
би добиви при зърното. Очаква се ръст на вътрешните цени с 
поне 10-15% спрямо миналата година.

Русия: Горещините в Русия ще намалят реколтата от първо-
начално прогнозираните 94 млн. тона зърно до 86,5 млн. тона. 
Най-много са пострадали районите на Ростов и Краснодар. 

Производството на пшеница се очаква да бъде около 49 млн. 
тона – с близо 13% по-слабо от миналата година. Това, заедно с 
тревожните новини за сушата по света, както и наводненията, 
които блокираха основна инфраструктура в Южната част на Ру-
сия, доведоха до рекордно високи цени на пшеницата в Русия 
от USD 276/тон.

Експортният потенциал при пшеницата се оценява на 12-13 
млн. тона.

Украйна: Очаква се с около 14-15% по-слаба реколта от зър-
но до около 43 млн. тона през кампанията 2012/13. Реколтата от 
пшеница се очертава значително по-слаба от миналата година, 
като прогнозите са да достигне едва 13 млн. тона. Реколтата от 
царевица ще е по-добра от миналогодишната и ще достигне 24 
млн. тона по прогнози на USDA.Тази оценка обаче може да се 
окаже оптимистична, когато станат ясни пораженията от сухото 
време върху царевичните насаждения. Украйна планира да из-
несе 25 млн. тона зърно през пазарната 2012/13 благодарение 
на високите преходни запаси, които се изчисляват на 13 млн. 
Тона при средно 5-6 млн. тона в предходните години. Потен-
циалът за износ на пшеница се изчислява на около 4 млн. тона.

Очаква се също така и по-слаба реколта от ечемик, която ще 
се свие с около 20% спрямо миналата година до 6,5 млн. тона.

Казахстан: Прогнозира се над 40% по-слаба реколта в стра-
ната заради лошото време. Прогнозите са за 14 млн. тона зър-
но при 27 млн. тона през 2011 г. Реколтата от пшеница ще бъде 
от порядъка на 13 млн. тона с експортен потенциал от 6-7 млн. 
тона.

Румъния: Заради неблагоприятното време се очаква 20% 
по-ниски добиви при пшеницата и ръст на цените на произво-
дител с 20-25%. Реколтата от пшеница ще бъде около 5,7 млн. 
тона.

Институт за пазарна икономика

Ценова неуравновесеност между търсенето и предлага-
нето на суровината за насъщния бе констатирана по време на 
последната за м. юли търговска сесия на Пловдивска стокова 
борса. Постъпилите предложения за продажба на пшеница 
бяха котирани в ценовия диапазон 420-450 лв./т без ДДС. Това 
принуди купувачите да повишат своите котировки с над 5% - 
от 360 на 380 лв./т без ДДС, но ценовота ножица между 40 и 70 
лв./т предполага наличието на хоас на този зърнен пазар. Офи-
циалните данни сочат реколта от пшеница в количество около 
4 млн. тона. При вътрешно потребление около 2 млн., вкл. за 
брашно, фураж и за посев остава ресурс от 2 млн. тона за износ 
и то при добро качество. Наличието на този излишък предпола-
га вътрешната цена да бъде по-ниска в сравнение от тази при 
износа, където със сигурност трябва да се сверява с цената на 

представителните борсови пазари. Незапомнената от 56 години 
суша в САЩ взриви през м. юли цените на зърното на борсата 
в Чикаго, като от 280 щ.д./т в началото на месеца към 19.07. те 
достигнаха 347 щ.д./т, а към днешна дата се успокоиха на ниво 
326 щ.д./т (около 518 лв./т). Потенциалните износители трябва 
обаче да се съобразяват с факта, че от международната цена те 
следва да приспаднат цената на транспорта и съответните мита, 
което предполага цена FOB от около 460-470 лв./т. Пресметли-
ви брокери коментират, че при очакван добив 350-360 кг./дка 
и производствен разход от около 120 лв./дка цена от 345 лв./т 
би го възвърнала, а при цена от 380 лв./т се получава и 10%-тна 
печалба. Отделно от това зърнопроизводителите ще получат по 
26 лв./дка доплащане, което предполага, че ценовите равнища 
за вътрешния пазар не следва да надхвърлят ценовото ниво от 
380 лв./т без ДДС. Все пак по-високата начална цена на пшени-
цата даде отражение и в покачването на котировките „продава” 
при брашната. Спрямо предходната седмица цената на тип 500 
се повиши с 6,18% (от 550 на 584 лв./т), а при тип 700 и 1150 уве-
личението е с около 4,4% и съответно котировките достигнаха 
564 и 538 лв./т без ДДС. Все още ниските цени на предлаганото 
брашно са повлияни и от факта на преходния остатък от рекол-
та 2011 г. достигащ 300 хил. тона. Търсенето при останалите рас-
тителни култури запази котировките си в очакване на новите 
реколти. Царевицата поддържа котировка „купува” на 350 лв./т, 
рапицата – 900 лв./т, а маслодайният слънчоглед – 800 лв./т без 
ДДС. Стабилни нива поддържа и предлагането на бутилирано 
олио в ценовия диапазон 2,05–2,20 лв./л без ДДС.

Ценовите равнища за търговия с пшеница се оказаха 

изключително противоречиви
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Пенка Деликостова е самоук хлебар и майстор на обредни хлябове, победител в 
конкурси за обреден хляб и представител на страната ни в международния проект 
"30 дни - три държави". Живее в Пловдив и има малко заведение за бързо хранене, 
което в момента е затворено по „кризисни причини“. От 2007 г. Пепи, както я наричат 
близките й хора, преодолява много трудности поради здравослови причини и както 
тя самата казва, правенето на хляба за нея е вид терапия. „Открих, че всичко е свърза-
но в хляба: житото – това сме всички хора. Когато го смелиш, ставаме на брашно - 
на една общност. После тази общност се събира и какво слагаме – маята, за да може 
да втаса, да се надигне, да стане по-добре. После слагаме сол, защо я слагаме тая 
сол? „Солта на живота” – сълзите на живота, захарта – радостите на живота... и в 
крайна сметка, всичко това като се опече и като ти замирише на един дъхав хляб – 
трапезата ти е пълна. Миризмата на топъл хляб е най-хубавото и което свързваме 
с майчината ласка и безграничната любов“.

Пепи печели редица конкурси, организирани в страната. В Карлово, на конкурса 
за обреден хляб през 2010 г. заема първото място. „Питата ми беше с просфора. Пе-
чатът за нея ми е специален подарък от хора от Момчиловци, които се занимават с 
дърворезба. Бях най-щастливият човек, когато си я взех от пощата и я осветих. По-
сле прочетох и всичко за просфората“ – споделя тя.  „През 2011 г. също бях отличена 
на този конкурс. За питата тогава използвах традиционни български фигури – овце 
зад ограда, цветя, рози, житни класове, плодове... Децата дойдоха тогава и се радва-
ха много на моята пита – от това по-голямо щастие няма!“

По материали от www.bakedmedia.eu

Силата на обредните погачи
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шеф Пеньо Иванов

За готвенето с любов!

Татин с круши и орехи

Ягодов пай

Продукти: 0.003 кг канела, 0.100 кг захар, 1.300 
кг круши, сок от 1 лимон, 0.500 кг многолистно тес-
то, 0.03 л вода, 0.002 кг сол, 0.055 кг масло, 0.06 кг 
орехи, 0.1 кг захар за карамела.

Начин на приготвяне: Загрейте фурната на 
170°С. Смесете захарта и канелата в малка купа. 
Почистете и обелете крушите, разрежете ги по дъл-
жина и издълбайте семенника. Сложете плодовете 
в купа, сипете лимоновия сок и след това захарната 
смес. Размразете многолистното тесто и изрежете 
кръгла форма с помощта на ринг или тава за пече-
не. С помощта на нож отстранете излишното тесто 
и преместете тестото в тавичката, надупчете го с ви-
лица, след което го оставете в хладилник. Сложете 
захар и вода в огнеупорен съд за печене и напра-
вете карамел, прибавете маслото и солта. Добаве-
те натрошените орехи отгоре и след това сложете 
крушите с вурха към центъра на тавата и с разреза 
нагоре. Задушете крушите около 10 минути, след 
това ги махнете от огъня. Сложете тестото върху 
крушите и леко притиснете. Печете за 40 минути до 
златисто кафяво. Изчакайте 10 минути да се охлади 
и обърнете в чиния за сервиране.

Начин на приготвяне на тестото: Смесете 
брашното, маслото и солта и бъркайте докато се 
получи хомогенно тесто. Сложете тестото във фор-
ма и с помощта на лъжица разпределете равномер-
но, набодете с вилица, за да не се надува при пе-
чене. Оставете тестото във фризера, за да се стегне 
около 15 минути, за да не се изкривява докато се 
пече. Загрейте фурната на 220°С и печете за 15 ми-
нути. Извадете и охладете.  

Начин на приготвяне на пълнежа: Размразе-
те плодовете и отделете сока  през цедка. В малка 
тенджерка сложете прецедения сок заедно със 
сладкото и захарта и варете 10 минути. Отделете 
сока на лимона. Накиснете желатина във водата. 
Махнете сиропа от котлона и прибавете желатина, 
разбъркайте, за да се разтвори добре и сложете 2 
с.л. лимонов сок. Охладете за около час като бърка-
те от време на време. Нарежете ягодите на еднакво 
големи парчета. Потопете плодовете в сгъстения 
сок и внимателно разбъркайте, за да се покрият 
равномерно. Изсипете сместа във формата за пая 
и сложете в хладилник за 3 часа. Сервирайте със 
сметана.

Продукти за ронливото тесто: 0.13 кг брашно, 0.035 кг захар, щипка сол, 0.115 кг масло. 
Продукти за пълнежа: 0.34 кг замразени ягоди, 0.15 кг захар,  2 с.л. сладко от ягоди, 0.06 л вода, 0.007 кг желатин, половин лимон, 

0.9 кг ягоди, сметана за декорация.
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Руло с праскови

Зупа инглезе с малини и праскови

Продукти за 10 порции: 1 л мляко, 1 
пръчка ванилия, 6 големи жълтъка, 200 г 
захар, 500 г малини, 400 г праскови (сиро-
пирани и нарязани на парченца), 180 мл 
сладко шери, 20 бишкоти (разчупени на 
половина), 500 мл сметана.

Начин на приготвяне: В тенджера 
сложете млякото почти да заври с вани-
лията. Свалете от огъня и оставете на-
страни. С миксер разбийте жълтъците 
със захарта, докато се получи светъл и 
гладък крем. Внимателно прибавайте 
топлото мляко към жълтъците, като бър-
кате с дървена шпатула. Сложете на слаб 
огън и бъркайте непрекъснато, докато се 
сгъсти. В купа смесете 400 г малини, прас-
ковите, 4 с.л. от сиропа на прасковите и 
шерито и оставете да се смесят вкусо-
вете. Разбийте сметаната. Разпределете 
плодовете и бишкотите в чашите, отгоре 
изсипете от крема и завършете със сме-
тана. Покрийте чашите с фолио и оставе-
те в хладилника за 4 часа. В момента на 
сервиране декорирайте с малини.

Продукти за блата: 2 жълтъка, 80 г 
захар, 80 г брашно, ванилия, 3 с.л. ром, 20 г 
пудра захар, щипка сол.

Продукти за пълнежа: 500 г прас-
кови, 200 г захар, настъргана лимонена 
кора.

Продукти за декорацията: праскови 
и пудра захар.

Начин на приготвяне: Затоплете 
фурната на 180°С и покрийте с хартия за 
печене тава с размери 25х35 см. Разбийте 
яйцата със захарта и солта, докато се по-
лучи пухкав крем. Добавете ванилията и 
брашното. Изсипете тестото върху тавата, 
разстелете на тънък пласт и печете около 
15 минути. Поръсете кърпа с пудра захар 
и я поставете върху блата. Обърнете и 
навийте рулото с помощта на кърпата и 
оставете да изстине за около 30 минути. 

За приготвянето на пълнежа сложете 
в купа прасковите със захарта и кората 
от лимона и ги оставете да се задушат за 
около 20 минути или докато прасковите 
омекнат. Развийте рулото, напръскайте 
с рома и разпределете пълнежа, като 
оставите отстрани 1-2 см. Навийте отново 
рулото, покрийте го с фолио и оставете в 
хладилник за 1 час. Преди сервиране на-
режете на филии, поръсете с пудра захар 
и декорирайте с парченца праскови.
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Щрудел с ананас и шоколад

Продукти за тестото: 260 г брашно 
тип 500, 1 яйце, 2 с.л. олио, 30 г разтопено 
масло, сол.

Продукти за пълнежа: 100 г едро-
смлени орехи, 100 г стафиди (предва-
рително накиснати в топла вода за 
15 мин.), 40 г натрошени бадеми, 6 нас-
търгани изсушени смокини, 5 филийки 
настърган сиропиран ананас, 90 г нас-
търган на едро натурален шоколад, 
50 г горчиво какао, 60 г масло, 1 яйце, 180 г 
захар, 1 жълтък, 1 с.л. мляко, 150 г прясно 
разбита сметана за декорация.

Начин на приготвяне: Пригответе 
тестото за щрудела. Смесете орехите, ста-
фидите, бадемите, смокините, ананаса, 
шоколада и какаото в голяма купа. Раз-
бийте с миксер на средна скорост масло-
то с яйцето и 150 г от захарта в друга купа, 
докато се получи кремообразна смес. За-
топлете фурната на 190°С и покрийте тава 
с хартия за печене. Изсипете тестото вър-
ху набрашнена повърхност и разточете 
много тънка овална кора. С четка нама-
жете с масления крем до 1 см от края на 
кората. Разпределете пълнежа и навий-
те на стегнато руло. Разбийте жълтъка с 
млякото и останалата захар и намажете 
щрудела. Печете около 50 минути. След 
това оставете да изстине върху скара. 
Сервира се леко затоплен или със стайна 
температура с разбита сметана.

Щрудел с кайсии и ябълки

Продукти за 2 броя: 8 листа фини 
кори, 60 г разтопено масло, 50 г галета, 
300 г нарязани на малки парченца ябълки, 
120 г захар, 40 г стафиди (предварител-
но накиснати в топла вода за 15 мин.), 
75 г едро настъргани сухи кайсии, 30 г 
едросмлени  бадеми, ½ ч.л. настъргана 
лимонена кора, ½ ч.л. лимонов сок, ½ ч.л. 
канела.

Начин на приготвяне: Затоплете 
фурната на 190°С и покрийте тава с хар-
тия за печене. Отделете 4 кори и всяка 
намажете с разтопеното масло като ги 
слагате една върху друга. Отгоре поръ-
сете с половината галета. В купа смесете 
ябълките, 100 г захар, стафидите, кайси-
ите, бадемите, настърганата лимонова 
кора и лимоновия сок. Разпределете по-
ловината от пълнежа върху корите до 1 
см открая. Навийте щрудела стегнато и 
го преместете върху тавата. По същия на-
чин направете и втория щрудел. Печете 
за около 25 минути. Сервирайте десерта 
топъл.

Превод от италиански:

Йорданка Найденова
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Обединяват се идеи и възможности

Изменението на рекламата при раз-
личните фази на жизнения цикъл на 
стоката се нарича рекламна спирала и е 
описано от Ото Клепнер. Той дефинира 
следните видове реклама в зависимост 
от жизнения цикъл на продукта – въвеж-
даща, поддържаща (утвърждаваща) и на-
помняща.

Въвеждащата реклама (introductory 
advertising) се осъществява в началната 
фаза на жизнения цикъл на стоката като 
интензивна кампания, започваща преди 
пускането на продукта на пазара. Тази ре-
клама има за цел да информира и се при-
лага при въвеждането на нова стока или 
услуга за създаване на начални потреб-
ности от нея. Счита се, че потребителите 
не са запознати с новата стока, затова 
при въвеждането й рекламните послания 
подробно разясняват качествата на про-
дукта и ползата от него.

Поддържаща (утвърждаваща) рек-

лама (sustaining adver ti sing) е тази рекла-
ма, с която рекламиращият затвърдява и 
запазва завоюваните позиции на пазара 
като стабилизира и постепенно разши-
рява търсенето и формира вярност към 
марката. Поддържащата реклама се пра-
ви по време на втората фаза от жизнения 
цикъл на продукта – нарастване на про-

дажбите на стоката. Цел на поддържащата 
реклама е да убеждава и създава избира-
телна потребност към стоката от дадена 
търговска марка. Тази реклама е важна 
в етапа, когато стоката навлиза в силно 
конкурентна среда. При утвърждаващата 
реклама съществува многовариантност 
на комуникационния план и рекламния 
натиск.

Напомнящата реклама (reminder 
advertising) поддържа в съзнанието на 
обществеността всички доминанти, чрез 
които се запазва верността към марка-
та и се стимулират покупки по инерция. 
Изпълнява и оперативни функции при 
импулсивно действащи стоки. Чрез на-
помнящата реклама може да бъде оп-
тимизиран броят на покупките. Тази ре-
клама е решаваща в етапа на зрелост на 
продукта – покупките са високи, но не 
нарастват повече. Тя създава условия за 
поддържане в съзнанието на потребите-
лите на образа на стоката и марката или 
ги уверява, че са направили най-правил-
ния избор с извършената покупка. Целта 
на тази реклама е да рекламира марката, 
така че в съзнанието на потребителите да 
се формира вярност към нея и те да бъ-
дат готови да купят и следващите стоки 
на същия производител.

Рекламата при различните фази на жизнения 

цикъл на стоката

От 7 до 10 ноември 2012 г. изложбите 
на хотелиерската и хранителната индус-
трия заедно стимулират модерния биз-
нес.

Целия капацитет на Интер Експо Цен-
тър ще заемат 12-ото издание на СИХРЕ 
и изложенията ИНТЕРФУД и ДРИНК, МЕ-
СОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, 
САЛОН НА ВИНОТО.

Двете индустрии са важни за всяка 
страна, която цени традициите, но е отво-
рена и към новостите, определящи стан-
дарта и качеството на живот на съвре-
менния човек. Паралелното провеждане 
на СИХРЕ и изложбите за храни и напитки 
тази есен ще засили ефекта както за де-
ловите участници, така и за потребите-
лите на продукти и услуги в двата секто-
ра. Продължават да постъпват заявки за 
участие, като предвидливите изложители 
вече са избрали своето тематично място.

Изложенията, организирани от Ин-
тер ЕКСПО Център – София, със своите 
традиции и авторитет могат да се похва-
лят с множество приятели и партньори 
в различните браншове. Динамичното 

развитие на бизнеса и комуникационната среда налагат разгръщането на границите и 
отваряне на фокуса извън конкретиката на b2b сегмента. 

Целта ни е с организирането на интригуваща съпътстваща програма да привлечем 
възможно най-голям потребителски интерес.

www.iec.bg

След като стоката навлезе във фаза 
на упадък, т.е. продажбите намаляват 
вследствие на остаряването й, рекла-
мата трябва да се съсредоточи върху 
възможностите за продажба, макар и на 
по-ниска цена. Обикновено се провеждат 
разпродажби с намаление и именно това 
начинание се рекламира в медиите и на 
самата търговска площ, чрез подходящо 
оформление и надписи. Така фирмата 
печели и обществено признание от слое-
вете с по-ниска покупателна способност.

Марина Петрова
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Фотоконкурс на тема 

„Пазител на традициите”
Духът на традициите, запечатан в кадър. Миг от миналото, 

който живее в бъдещето на всеки от нас. Всичко, за което сме 
чували от нашите баби и дядовци и магията, вплетена в ръцете 
на майстора, далечните гласове от Балкана и ритмите на бъл-
гарската ръченица ...

Националната инициатива „Пазител на традициите” 2012 
стартира конкурс за фотографии, които ще уловят в снимки всич-
ко онова, което ни кара да се гордеем, че сме българи и имаме 
традиции – в занаятите, фолклора, кулинарията, рисуването...

Приемането на фотоалбумите за конкурса започна през юни 
и ще приключи на 19 август 2012 г. Участниците могат да изпра-
тят своите албуми, съдържащи най-малко 5 и най-много 10 ав-
торски снимки с минимален размер 1024 х 768 пиксела и формат 
jpg, като към тях да има приложен файл с описание на снимките, 
написано на кирилица. Всеки участник трябва да посочи име, 
фамилия и данни за обратна връзка: имейл, скайп, профил във 
фейсбук. Одобрените от екипа на А.Р.И.З.-7 и журито  албуми ще 
бъдат публикувани в профила на „Пазител на традициите” във 
фейсбук - www.facebook.com/Tradition.Guardian. Гласуването 
ще започне на 19 август и ще продължи до 19 октомври 2012 г., 
и ще се проведе онлайн в социалната мрежа на фейсбук.

Победителят ще бъде определен от потребителите на со-
циалната мрежа, като на 19 октомври авторът на албума с най-
много гласове ще бъде обявен за победител.

Кръгла маса на тема 

„Традициите – история и развитие”
Кръглата маса ще се проведе в началото на м. ноември, като 

лектори ще бъдат изявени личности, занимаващи се с изучава-
не и съхраняване на българските национални традиции. Сред 
гостите и участниците във форума ще бъдат представители на 
академичните среди, дипломацията, медиите и културния елит.

Връчване на годишните награди 

„Пазител на традициите”2012 
и празничен концерт на Национален фолклорен ансамбъл „Фи-
лип Кутев” – 14 ноември 2012 г., зала 1 на НДК.

Национална инициатива 

„Пазител на традициите“ 2012
www.pazitelnatradiciite.com

Под патронажа на кмета на гр. София - г-жа Йорданка Фандъкова

С подкрепата на: Европейски комисар Кристалина Геор-

гиева, Българска туристическа камара, Ротаракт Клуб Со-

фия – Средец, Институт за правни анализи и изследвания, 

Национален дворец на децата, Фондация „Извори на капан-

ски фолклор и занаяти“

Националната инициатива „Пазител на традициите“ е създа-
дена през 2009 г. от председателя на Асоциацията за развитие 
на изкуствата и занаятите -7 (А.Р.И.З.-7), Павлин Петров и шеф 
Пеньо Иванов, организатор на Националния кулинарен фести-
вал „Пъстра трапеза на гости на моя град“. За времето, в което 
идеята се ражда и развива, „Пазител на традициите“ се превър-
на в престижна платформа за представяне на българите, които 
не са забравили традиционните ценности и работят усилено за 
запазването им. Номинираните за наградите са хора, доказали 

таланта си в различни области на традиционните занаяти, изку-
ство, фолклор или кулинария; хора, уважавани и ценени заради 
това, което правят в трудните за България времена, и оставили 
трайни следи в българската култура.

Определянето на наградените се извършва от специално 
подбрано жури, съставено от носители на наградите от пре-
дишни години и признати творци в съответните области, а спе-
циални гости на събитието са дейци на културата, посланици, 
официални лица, медии и партньори. За да бъде инициатива-

та наистина национална, всеки българин ще има възмож-

ността да номинира и гласува на сайта на А.Р.И.З.-7 – www.

ariz7.com, своите фаворити. През 2011 г. това направиха над 
6000 души от България и чужбина. През 2012 г. е предвидена 
грамота за избраниците на публиката в онлайн гласуването, 
както и за личност или организация „Пазител на традициите“.

На читателите на сп. „Кафе пауза…“ представяме номинира-
ните в категория „Готварство и Кулинария“, като на сайта 
www.pazitelnatradiciite.com можете да гласувате и за номини-
раните и в другите категории. 

КАТЕГОРИЯ „ГОТВАРСТВО И КУЛИНАРИЯ“
Млади

Кристиян Банов
Ученик в ПГТР-Враца 10 „в” клас, специалност „Кетъринг”.
Вера Далова
Ученичка в XI клас на ПГ по МСС -  Гоце Делчев, специалност 

„Производство на кулинарни изделия и напитки”, професия 
„Готвач”. 

Костадин Цанков
Ученик в ХІ  клас, ПГ “Ген. Владимир Заимов” -  Сопот, профе-

сия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“. 
Цветомира Петрова
Ученичка в ПГ „Проф. Д-р Асен Златаров” - Видин. Изучава 

„Организация на хотелиерството”. 
Големи

Валери Нешов
От 2001 г. работи като готвач в различни водещи ресторанти 

в София. Издирва традиционни български продукти, позабра-
вени във времето, с които експериментира и им вдъхва нов ку-
линарен живот.

Елена Цветкова
Готвач с 23 годишен стаж в страната и чужбина.
Венцислава Вирчева
Започва кариерата си на готвач през 1987 г. в хотел „Шера-

тон” - София. Тук тя преминава през школата на Трюбнер, Ото 
Зайлер и Васил Илиев, което допринася за нейното професио-
нално израстване. 

Иван Звездев
Всички го познават като водещ на кулинарното предаване 

по bTV „Бон Апети”. Освен любовта му към цирка, саксофона и 
синтезатора, първата му страст продължава да бъде готвенето. 
След няколко години емигрантски живот се връща в България и 
изготвя проект за кулинарно шоу.  

Сп. „Кафе пауза…“ е медиен партньор на Национална 

инициатива „Пазител на традициите“ 2012

СЪБИТИЯ
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e-mail: astelbg@nat.bg; www.astelbg.com

Определя автоматично съдържанието на примеси в проби, при приемане, 
чрез въртеливо пресяване, аспирация на леките примеси и измерване на фрак-
циите.

Quatuor II работи с всички видове зърна.
Предимства:

• Тих
• Прост и бърз (извършва 4 операции за 2 минути)
• Подкастря (според зърното)
• Почиства (отстранява примесите)
• Сортира (гранулометрично)
• Измерва и изчислява  % -та на получените, различни фракции от примеси.
• Изписва резултатите на края на цикъла, за да бъдат разпечатани или из-

пратени към компютър.
• Голям избор от сита
• Лесна проверка на вградените теглилки
• Лесна смяна на ситата
Технически характеристики:

• Захранване: 220 V – 210 W
• Управление: чрез дактилен екран
• Възможност за свързване с Aqua-TR или автоматична система GESTAR

Апарат за автоматично определяне 

съдържанието на примеси

Апарат за анализ на зърно, 

брашно, трици и смески - 

за по-малко от 10 секунди!

Infraneo® може да намери приложение в:

- силозните стопанства – може да се оптимизира подготовката на пшеницата 
(задължителен етап по отношение на рандемана и качеството на брашното), да се 
контролира влагата на пшеницата. Анализите с Infraneo® на цели зърна, без пред-
варително смилане, позволяват да се запази целостта на цялата извадка – влага, 
протеини и мокър глутен (във финалното разпределяне на пшеницата в силозите и 
приготвянето на смеси от пшеница), специфично тегло и оценка на параметър “W”.

- мелниците – може да се контролира процесът на смилане, анализирайки про-
извежданите брашна (протеини, влага, пепелно съдържание...); осигурава посто-
янно качество на произвежданите брашна и ограничава броя на дългите анализи 
(необходими вече само при съмнителни проби).

Производителите имат възможност да подобрят и развият нови калибро-
вки, благодарение на гъвкавостта на калибровката PLS и съдействието от страна 
на приложната лаборатория на CHOPIN Technologies. Последните калибровки от 
09.07.2009 г. вече са на разположение и те могат да бъдат актуализирани във всич-
ки налични  апарати. 

Благодарение на уникално интегрираната система SAM (самостоятелно регу-
лиране на монохронометъра), всеки път, когато се включи апарата се повишава надеждността и стабилността на резултатите в 
цялата работа на устройството! Поддръжката на Infraneo® е опростена, благодарение на тази система, която позволява, в случай 
на нужда, ползвателите сами да сменят лампата.

Quatuor II

Infraneo®




