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Среден добив на пшеницата - 429 кг/дка

По информация, предоставена от областните служби „Земе-
делие” и обобщени от дирекция „Растениевъдство” към 1 август 
2013 г. реколтираните площи с пшеница са 95,23%, като прибра-
ното зърно е рекордно по обем за последните 8 години и въз-
лиза към 1 август на 4 669 221 тона при среден добив от 429 кг/
дка към момента (399 кг/дка за 2012 г.). Същевременно качест-
вената реколта тази година е с 10.51% в повече в сравнение с 
2011 г., когато пшеницата с високи хлебопекарни качества беше 
54.9% и с 41.61% повече от 2010 г., когато в резултат на лошите 
агрометеорологични условия, пшеницата бе с влошени показа-
тели и качественото зърно беше едва в рамките на 23.4 %. Като 
цяло към момента качеството на пшеницата от реколта 2013 го-
дина отстъпва по стойност само на показателите на миналата 
рекордна реколтна година, но е по-добро и в сравнение с 2011 
и далеч по-добро от 2010 година. Качеството продължава да 
бъде много високо, като се доближава до рекордното миналата 
година, което бе най-добро за последните 10 години.

През тази година за сравнение:
- Пшеница „първа група“ е 3.44%, спрямо 5.5% за рекордната 

2012 г. (1.7% за 2011 г и 1.1% за 2010 г.)
- Пшеницата „втора група“ е 10.79% спрямо 40.3% за 2012 г. 

(9.6% за 2011 г. и 4.3% за 2010 г.)
- Пшеница „втора Б група“ е 51.18% спрямо 43,2% за 2012 г. 

(43.6% за 2011 г. и 18.4% за 2010 г.)
- Пшеница „трета група“ е 34.59% спрямо 11,0% за 2012 г. 

(45.1% за 2011 г. и 76.2% за 2010 г.)
Данните са на база ожънати 3 731 494 т. пшеница, от които 

са взети и анализирани 914 броя проби за 1 181 636 т., което 
представлява 31.66% от общо добитата към момента пшеница 
реколта 2013 г.

Според анализа на Национална служба по зърното 74.37% 
от произведената пшеница е с качество, удовлетворяващо из-
искванията на мелничарския отрасъл за производство на висо-
кокачествени брашна за хляб и хлебни изделия. Това е с 21% 
по-малко от миналата рекордна година, но със 7.97% повече 
спрямо 2011 г. Основният извод, който може да се направи е, 
че количествата на пшеницата с високи хлебопекарни качества 
са повече от достатъчни за гарантиране на хлебния баланс на 
страната, при средногодишно потребление от около 1 100 000 т. 
за производство на хлебни изделия и брашно.

Ново покачване на цените на пшеницата
в Русия

Експортните цени на руската пшеница отбелязаха поредна 
седмица на сериозно покачване, след като продължава заси-
леният интерес от страна на търговци към зърното от новата 
реколта. Руската служба SovEcon съобщи, че до момента са ожъ-
нати 95% от засетите с пшеница площи, а добивите се очаква да 
бъдат минимум 50 млн. тона. Активният износ на зърно покачи 
FOB цените на пшеницата до 255$/тон.

В същото време станаха ясни и първите цени за износ на 
маслодаен слънчоглед. Те също са драстично по-ниски от мина-
лата година и са на нива 370-380$/тон.

Рекорден износ на зърно от Украйна 
подкопава цените в Европа

През първите две седмици на август темпото на украинския 
зърнен износ значително се засили и в момента обемът му из-
преварва с 26 на сто миналогодишния график. По оперативни 

отчетни данни на Министерство на аграрната политика и про-
доволствието от началото на сезона 2013/14 г. досега (1 юли -12 
август) експортът на зърнени храни надхвърли 2 млн. тона, в 
това число 791,6 хил. т пшеница, 843,3 хил. т ечемик и 407,5 хил. 
т царевица. 

Европейските анализатори коментират, че агресивният износ 
на украинска пшеница е един от основните фактори за пониже-
ние на цените на хлебно и фуражно зърно на европейския пазар. 

Износителите на украинска пшеница вече втори месец убе-
дително печелят стратегически международни търгове с ниски-
те си продажни цени, които засега само Румъния все още е в 
състояние да покрива. Последната продажба на украинска пше-
ница за Египет беше извършена на цена от USD 250 за тон FOB, 
като най-ниската оферта за френска пшеница се оказа с близо 
10 долара по-висока. 

В търговските среди са убедени, че през близките седмици 
реколтната преса още повече ще засили темповете на украин-
ския експорт, като общият му обем се оценява от експерти на 
рекордните 29-30 млн. т.

Най-актуална към днешна дата е прогнозата на Министер-
ството на земеделието на САЩ (USDA). В доклада за състояние-
то на световния зърнен баланс от 12 август американските екс-
перти увеличиха оценката си за производството на пшеница в 
Украйна през 2013/14 г. от 19,50 млн.т до 21,50 млн.т, а това е с 
близо 6 млн. т повече, в сравнение с предходния сезон. 

Рязкото увеличение на добива ще обуслови и респектиращ 
ръст на износа – 10 млн. тона, в сравнение с 8 млн. т, очаква-
ни само допреди един месец и 7-7,2 млн.т, експортирани през 
2012/13 г. Истинска сензация за международния зърнен пазар е 
очертаващото се изкачване на Украйна на 2-3 място в световна-
та ранг листа на износителите на царевица. Според USDA през 
2013/14 г. износът на царевица от Украйна ще възлезе на 18,0 
млн.т, в сравнение с 13,5 млн.т през 2012/13 г. Безспорен лидер 
в доставките на царевица за световния пазар са Щатите – около 
31 млн.т през 2013/14 г. 

Производство на пшеница в ЕС
На 15 август и водещата европейска аналитична агенция 

Strategie Grains за четвърти пореден път увеличи прогнозата 
си за добив от мека пшеница в ЕС. Прогнозата е коригирана от 
133,4 млн. т на 134,2 млн.т в сравнение с 125,5 млн., реколтира-
ни през 2012/13 г. Увеличението в сравнение с юлските данни 
идва от по-високите добиви, реализирани в Германия и Полша - 
съответно 24,5 млн. т и 9,5 млн.т. Само допреди месец очаквани-
ята в двете държави бяха за 24,1 млн. т и 9,3 млн.т. За сравнение 
през миналата година реколтите там бяха съответно 22,4 млн. т 
и 8,7 млн.т.

Зърнена реколта 2013
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Респектиращ ръст на световното 
производство на пшеница

В периода 12-19 август пазарът на пшеницата в ЕС остана 
подчинен на низходящ ценови тренд, обусловен от по-високи-
те, в сравнение с предварителните очаквания, добиви и агре-
сивното предлагане на зърно от Русия и Украйна. Френските 
и германските фермерски асоциации тези дни респектираха 
пазара с по-високи оценки за националните реколти, като в 
същото време опровергаха слуховете за влошено качество на 
зърното. Пазарните участници с нетърпение очакваха публику-
ването на актуализирани прогнозни данни на Ми   терството на 
земеделието на САЩ (USDA) за състоянието на световния зър-
нен баланс и положението в основните страни-производителки 
и износителки. Докладът на USDA беше оповестен на 12 август и 
веднага стана основна тема за коментар. При пшеницата обаче, 
всички промени бяха в посока за по-ниските световни цени.

Според новата редакция на баланса глобалният добив от 
пшеница през 2013/14 г. ще възлезе на 705,4 млн.т, а това е с 7 
млн. тона повече, отколкото се очакваше в средата на юли и е с 
50 млн. т над резултата от предходния сезон 2012/13 г. Основ-
на заслуга за очертаващия се респектиращ ръст на световното 
производство е на страните от черноморския регион (Русия , 
Украйна, Казахстан ) и ЕС.

Оценката за реколтата от пшеница в ЕС за пореден път е уве-
личена. Този път прогнозната летва е вдигната с 2,8 млн. т - от 
138,6 млн.т до 141,4 млн.т, в сравнение с 133,1 млн. т - 2012/13 г. 

Хлебопроизводителите настояват да се 
намали ДДС за хляба наполовина 

Според тях ставка от 10% ще помогне да се избегнат масови 
фалити в бранша, а цената на хляба дори можела да се понижи.

"Ако	 държавата	 намали	 ДДС	 ставката,	 ще	 спечели	 само	
крайния	потребител", смята Костадин Георгиев, собственик на 
фурна за хляб в Монтана.	 „Това	ще	даде	възможност	хляба	да	
бъде	с	една	по-трайна,	по-устойчива	и	по-ниска	цена”.	

Идеята на хлебопроизводителите е държавата да намали 
ДДС-то наполовина по цялата верига зърно - брашно - хляб. 
Според тях, по този начин крайната цена за потребителите 
може да се понижи с повече от 10 стотинки и ще има силен со-
циален ефект.

„Хубаво	е	да	се	направи	една	точна	сметка,	какво	ще	загуби	
и	какво	ще	спечели	държавата	от	това,	защото	с	даването	на	
еднократни	помощи	не	се	решават	проблемите.	Отстъпвай-
ки	тези	пари	в	полза	на	населението,	това	ще	е	постоянна	и	
целогодишна	помощ	и	за	в	бъдеще”, допълва Георгиев.

Правителството в Румъния вече е предприело подобни 
мерки като намалява от началото на септември данък добавена 
стойност на хляба от 24 на 9 процента.

Търговците коментират, че това е едно от най-добрите постиже-
ния за цялата история на Съюза. За Русия се предвижда увели-
чение на производството на пшеница с 16 млн.т, в сравнение с 
неблагоприятната 2012 г. - до 54 млн.т. Прави впечатление ряз-
кото качване на оценките за добивите в Украйна и Казахстан - 
до 21,5 млн. т и 17,0 млн.т съответно, спрямо 19,5 млн. т и 14,5 
млн. т, очаквани само допреди един месец и 15,7 млн. т и 9,8 
млн. т, ожънати през 2012/13 г.

Румъния ще намали ДДС върху хляба от 
24% на 9%, считано от 1 септември 

Възможните загуби, в резултат на тази мярка, се оценяват на 
около 100 милиона леи - приблизително 22.7 милиона евро и 
ще бъдат компенсирани чрез повишаване на акцизната такса на 
алкохола и въвеждането на такса върху луксозните стоки.

В речта, с която министър-председателят на Румъния, Вик-
тор Понта, съобщи новината, се казва и че от успешното прила-
гане на тази мярка зависи дали намаляването на ДДС ще бъде 
впоследствие въведено и за други хранителни продукти. Оч-
аква се да започнат преговори както с производители, така и с 
търговските вериги за намаляване на цената на хляба, като ре-
зултат от снижения данък. От успеха на тази мярка зависи дали 
намаляването на ДДС ще бъде приложено догодина и върху 
други продукти. Представители на МВФ заявиха, че диферен-
цирани квоти на ДДС биха довели до намаляване на данъчните 
приходи, румънското правителство е уверено, че мярката ще 
помогне в борбата с укриването на данъци и всъщност ще гене-
рират повече пари в държавния бюджет. 

В момента ДДС в Румъния е 24 процента, след като през ля-
тото на 2010 г. беше увеличен с пет процентни пункта.
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За поръчки: сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. Доставка с 
наложен платеж по куриер за ваша сметка.

Специализирана литература

КЕТЕРИНГЪТ 
– ОРГАНИЗИРАНЕ 

И УПРАВЛЕНИЕ
формат А4, 248 стр.

цена 23,90 лв. с ДДС.

Цена 00,00 лв.

За контакти:
02/9430108

e-mail: dioniss@abv.bg
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îðãàíèçèðàíå è óïðàâëåíèå
Ðåñòîðàíòúò –
Áðàÿí Êóïúð, Áðàÿí Ôëóäè, Äæàéíà Ìàê Íèèë

Прочетете тази книга преди да отворите вашия рес-
торант.

Всяка година стотици ресторанти се откриват с голе-
ми очаквания. И всяка година почти толкова ресторанти 
затварят врати. Как да организираме и да управляваме 
успешен ресторант. Според авторите – хора с дългого-
дишен практически и преподавателски опит в областта 
на ресторантьорството – успешният ресторантьор е 
комбинация от качества. Той трябва да е едновременно 
добър предприемач, човек, който умее да забавлява свои-
те гости, и дори мъничко магьосник.

Ресторантът – организиране и управление е практиче-
ско ръководство за това „как да” и „как да не” постъп-
вате при откриването и ръководенето на ресторант. 
Книгата ще ви помогне да максимализирате ползите от 
дейността си, като се учите от реални професионални 
примери и ситуации. В нея ще намерите ключовите теми, 
от които зависи успехът на всеки ресторант:

– формулиране на бизнес план
– бюджет и финансиране на бизнеса
– избиране на местоположение
– дизайн на картата с ястия и с напитки
– определяне на цените на ястията
– подбор на надежден персонал
– привличане на клиенти и др.

Желаем Ви успех при реализирането на мечтата си да 
притежавате и да ръководите успешен ресторант!

СЛАДКАРСТВО – 
ОСНОВЕН КУРС 

формат А4, 446 стр. 
цена 44.70 лв. с ДДС

РЪКОВОДСТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
(суровини, рецептури 

и технологии) 
формат А5, 256 стр. 

цена 18 лв. с ДДС

РЕСТОРАНТЪТ 
– ОРГАНИЗИРАНЕ 

И УПРАВЛЕНИЕ
формат А4, 168 стр.

цена 19,90 лв. с ДДС.

LB подкислителят е нов и иновативен консуматив, с който 
се формират нови качества в хляба, които го доближават до 
пълноценната храна. Живите лактобацили, съдържащи се в LB 
подкислителя, гарантират солидна защита и хлябът може без-
рисково да се предлага „без консерванти”.

Млечно-киселата реакция, предизвикана от интензивно 
размножаващите се в тестото лактобацили, влияе стабилизи-
ращо на нишестето и глутеновия скелет, забавя признаците на 
стареене, формира специфичен и неотразим вкус и аромат на 
хлебното изделие, дълго време запазва свежестта и мекотата на 
средината.

Непредубеденият консуматор веднъж опитал хляба с LB 
подкислител си задава реторичния въпрос: „Как съм живял до 
този момент без тази храна, без този вкус и аромат?”

LB подкислителят се предлага в удобна форма за приложе-
ние. Дребните гранули, съхранявани в хартиени, трипластови 
торби от 25 кг лесно се дозират. Отмерената субстанция лесно 
се разпределя в тестото, бързо поема вода, малките гранулки се 
разпадат и не образуват преизсушени зони.

LB подкислителят представлява натурален продукт, включ-
ващ в състава си брашна от соя, нахут, царевица, ръж и пшени-
ца. Оптималната хранителна основа, върху която най-добре се 
размножават млечно киселите бактерии, е композирана в оп-
ределено съотношение на брашната. Технологичните процеси 
гарантират защита и запазване на жизнеността на клетките в 
изсушено състояние за период по-дълъг от 36 месеца. 

LB подкислителят създава оптимална киселинност на сре-
дата за развитие на дрождите: протеинът става достъпен, заха-
рите - частично хидролизирани, синтезирани са работещи ен-
зими. Млечната киселина превръща наличните калциеви йони 
в органичен калций, усвоим на 100% от човешкия организъм. 
Когато LB подкислителят е в достатъчно количество, хлебното 
изделие се влияе както при участие на подобрител със струк-
туроопределящо предназначение: порите на хлебната средина 
стават равномерни, влагозадържането – трайно, а рандеманът 
се повишава като на всеки килограм вложен LB подкислител се 
получават допълнително 2,5 кг изпечен хляб.

Не е възможно LB подкислителят да бъде предозиран. Оп-
тималната доза се дефинира спрямо 100 кг брашно и зависи от 
няколко предпоставки: 

- от времето на втасване на изделията и количеството на маята
- от теглото на изделията (хляб с тегло над 300 г или закуски 

с тегло 50 - 100 г)
- дали производството се реализира в малка пекарна или е 

въведен поточен режим на работа. 
Например:
- ако определянето края на втасването на изделието зависи 

най-вече от субективната преценка на пекаря, то количеството 
на LB подкислителя е около 2,5 до 3,0 кг/100 кг брашно

- ако в пекарната е въведен поточен (непрекъснат) процес 
на работа и времето за втасване е строго регламентирано, то 
количеството на LB подкислителя е около 4,0 до 5,0 кг /100 кг 
брашно;

- хлебни изделия, изискващи по-големи количества мая (за-
куски) се нуждаят от 4,5 до 5,5 кг LB подкислител/100 кг брашно

- ако асортимента на пекарната включва производство на 
ръжени, пълнозърнести, типови хлебни изделия, ако се пригот-
вя хляб от лимец, количеството на LB подкислителя се опреде-
ля по опитен път (обикновено е в границите от 3,0 до 5,0 кг/100 

кг брашно), тъй като в някой случаи брашната по естествен път 
съдържат спонтанни форми на лактобацили. „Тъмните” хлябове, 
като правило, са носители на по-силно изразен кисел вкус. С LB 
подкислителя тази специфичност се формира строго дозирано.

Приложението на LB подкислителя за производителя на 
хляб е винаги изгодно. Най-напред той ще забележи повише-
ние на потребителското търсене. Пекарната ще заработи на по-
високи обороти и няма да се налага да се правят допълнителни 
инвестиции. Ще отпаднат съществени разходи за плесенни и 
бактериостатици (консерванти), за подобрител, за синтетични 
химични подкислители. Ще бъде забравена практиката с „пре-
оценения” хляб, защото с LB подкислителя хлябът на втория и 
особено на третия ден след изпичането става още по-вкусен, 
още по-ароматен;

Какво по-хубаво от това продукцията да бъде търсена!
Пазарът остава най-доброто мерило на ефективността.

инж. Янко Янев, 
автор на технологичната разработка 

за LB подкислител, СД ”Благополучие”

LB подкислител – нова практика 
в хлебопроизводството
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Подукти за 12 броя: 200	 г	 брашно	
тип	 500,	 350	 г	 картофи,	 3	 с.л.	 зехтин,	
сол.

Начин на приготвяне: 
Измийте картофите и сложете да се 

варят в подсолена вода за около 40 ми-
нути, след което ги обелете и намачкайте. 
Към брашното прибавете намачканите 
картофи и омесете. Добавете зехтина и 
месете докато се получи хомогенно тес-
то. Покрийте и оставете да почива на топ-
ло място около 5 часа.

Омесете отново тестото и го разточе-
те, изрежете 12 квадрата. Сложете в тава, 
покрита с хартия за печене. Затоплете 
фурната на 250°С и печете около 20 ми-
нути. 

Подукти за 12 броя: 200	 г	 брашно	
тип	 500,	 350	 г	 картофи,	 80	 г	масло,	 80	 г	
захар,	1	лимон,	2	жълтъка,	сол.

Начин на приготвяне: 
Измийте картофите и сложете да се 

варят в подсолена вода за около 40 ми-
нути, след което ги обелете, намачкайте и 
оставете да изстинат. През това време на-
стържете кората на лимона (само жълта-
та част). В купата с намачканите картофи 
добавете маслото, захарта, брашното и 
настърганата лимонена кора. Хомогени-
зирайте тестото, добавяйки жълтъците. 
Разделете на 12 части и оформете про-
дълговати хлебчета. Сложете в тава, по-
крита с хартия за печене. Затоплете фур-
ната на 180°С и печете около 20 минути.

Картофени 
хлебчета

Продукти: 500	г	брашно	тип	500,	30	г	
мая,	300	г	обелени	домати,	1	лук,	50	г	зех-
тин,	100	черни	маслини,	сол	и	черен	пипер.

Начин на приготвяне: 
Разтворете маята в малко топла вода. 

Добавете маята към брашното. Приба-
вяйте необходимото количество вода, за 
да се получи гладко и хомогенно тесто. 
Покрийте и оставете да втасва 4-5 часа.

Нарежете и задушете лука в тен-
джера, добавете доматите и нарязаните 
маслини. Добавете сол, червен и черен 
пипер, след това получения доматен сос 
към тестото, омесете и оформете леко 
приплеснати хлебчета. Сложете в тава, 
покрита с хартия за печене. Затоплете 
фурната на 250°С и печете около 20 ми-
нути с пара.

Картофени 
хлебчета с лимон

Хлебчета 
тип „пица“
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Липидите или мазнините са биомелекули, които могат да се 
открият във всички сфери на живот. Разбира се най-добре са 
представени при животните, най-вече в мастните тъкани, раз-
положени под кожата, около органите и мускулите. Мазнините 
могат да се открият и в растенията, и по-точно в плодовете и 
семената им. Тъй като мазнините се синтезират най-общо от за-
хари, поемането на много въглехидрати води до увеличение на 
мастните депа и оттам до затлъстяване. От друга страна липсата 
на тези биомолекули в човешкия организъм също е вредно, за-
щото води до появата на дерматити, а при юношите е свързана 
и с нарушения в растежа. Ако разгледаме по-основно както жи-
вотинския, така и човешкия  организъм става ясно, че мазни-
ните изпълняват различни функции от съществено значение за 
функционирането му, например като:

- енергиен запас – мазнините се натрупват в някои части на 
тялото и се използват като първични енергийни източници    

- изолатор – поддържат постоянна температурата на тялото
- транспорт – придвижват в организма мастноразтворимите 

витамини A, D, E и K.

Физико-химични характеристики 
на мазнините

Мазнините са трикомпонентни съединения, съставени от 
въглерод (С), кислород (О) и водород (Н), както и въглехидрати-
те, с които имат ролята на енергиен източник в организма. Те са 
неразтворими във вода. Разтварят се в органични разтворители 
като бензен е етер и имат по-ниско тегло в сравнение с водата. 
От биохимична гледна точка мазнините са естери на мастните 
киселини, които имат четен брой водород и се формират във 
въглеродни вериги дълги до 22-24 елементи.

Мастните киселини в зависимост от двойните връзки, които 
присъстват в тяхната верига, могат да бъдат класифицирани в 
две категории:

- наситени – лишени от двойна връзка като например мас-
лена, палмитинова, стеаринова 

- ненаситени- имат поне една двойна връзка в молекулата 
си, т.е. те са мононенаситени (олеинова и палмитолеинова), или 
полинаситени ако имат две или повече двойни връзки (линоло-
ва линоленова киселина, арахидонова).

Насищането означава по-голяма плътност на мазнините, 
така, че тези с наситени мастни киселини са твърди (масло, мас), 
докато ненаситените са течни. Изключение прави кокосовото 
масло, което е течно, въпреки, че съдържа наситени мазнини. 

Ако от една страна мазнините подобряват консистенцията 
на храните и ги правят по-апетитни, то от друга – имат и нега-
тивна страна, т.е. храните по-бързо се окисляват при досег с 
въздуха. 

Видове мазнини

Животински мазнини
Към тази група спадат масло, свинска мас, лой, гъша мас и 

патешка мас. Тези мазнини са се използвали изключително мно-
го в недалечното минало, като употребата на някои от тях в съ-
временното хранене е сведена до минимум. 

Масло
В сладкарството и производството на закуски, маслото със 

сигурност има своето място, тъй като придава на продуктите 
ронливост и аромат, без да придава негативни ефекти, като ре-
тровкус или остатъчни вкусове. Тази мазнина е важна част от 
суровините при производството на многолистни изделия, рон-

Характеристики на мазнините
ливо тесто, изделия с мая, кремове, сосове, баклави и др.  

Химичният състав на маслото е следният: вода (14-16%), 
мазнини (80-84%), протеини (0,4%), маслена киселина (0,4-0,6%), 
лактоза (0,5%), минерални соли, витамини А и D.  Този състав 
зависи от качеството на млякото, количеството на съдържащи-
те се в него мазнини и начина на добиване на масло. Така или 
иначе за получаването на 1 кг масло са необходими около 23-25 
кг краве мляко. За да се произведе качествено масло, задължи-
телно условие е наличието на сметана с високо съдържание на 
мазнини (40-70%).

Производството на масло се извършва чрез избиване или 
чрез центрофугиране. 

Мас
Това е мазнина от животински произход, наред с маслото, 

които са най-познати и използвани, особено в миналото. По-
лучава се чрез топене на мастните тъкани на свинете. Това е 
лесно усвоим продукт съставен от около 45% наситени мастни 
киселини, около 47% мононенаситени и 9% полиненаситени. 
Разбира се тези стойности варират в зависимост от породата. 
В съвременните модерни ферми се стремят да селекционират 
животни, от които да се получи продукт с преобладаване на не-
наситени мастни киселини. Свинска мас с добро качество може 
да бъде разпозната по своя цвят, тя е без мирис и вкус. Тази маз-
нина вече не се използва за пържене, но все още намира прило-
жение в приготвянето на някои регионални специалитети.

Лой
Получава се от говеждата мазнина, като в химичният й със-

тав преобладават наситени мастни киселини. Използва се за по-
лучаване на имитации на масло и някои маргарини. 

Растителни мазнини
Зехтин
Получава се чрез пресоване на плодовете (костилките) на 

маслината (Olea europaea). Зехтинът намира голямо приложе-
ние в гастрономията, в която е ценен все повече заради своя 
неповторим вкус и деликатен аромат. Най-новите изследвания 
потвърждават неговите качества и наличието на различни ве-
щества, които подобряват храносмилането и са много полезни 
за човешкото здраве.  

Химическият състав на качествения зехтин представлява 
70-80% олеинова мастна киселина, 4-10% линолова, 7-15% пал-
митинова и 2-6% стеаринова. Тази мазнина доставя на човеш-
кия организъм в достатъчно количество витамин E и в по-малки 
количества A и D, всичките мастноразтворими.
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В търговската мрежа се продават различни видове зехтин 
според вида на тяхната обработка; степента на киселинност, оп-
ределена от олеиновата киселина.  

Фъстъчено олио
Получава се от обработката на фъстъците (Arachis hypogaea), 

поради голямото съдържание на мазнини (около 40%) може да 
се получи олио или масло. Много често се използва, наред с 
други мазнини, за получаване на маргарин. Фъстъченото олио 
е много добро за пържене, има добър вкус и е богато на нена-
ситени мастни киселини. Съдържа около 55% олеинова кисе-
лина, 25-30% линолова киселина и 8% палмитинова киселина. 
Превъзходно е в суров вид за подправяне на ястия или в смес с 
други растителни мазнини.

Рапично олио
Семената на рапицата (Brassica campestris) съдържат около 

45% мазнини. Химичният състав на това олио включва ерукова 
мононенаситената мастна киселина, която в големи количества 
е токсична. Поради тази причина рапичното олио може да се 
намери в търговската мрежа в смес с други растителни мазни-
ни, като съдържанието ерукова киселина не надвишава 5%. 

Соево олио
За разлика от предишната мазнина, соевото олио не съдър-

жа токсични елементи. То се извлича от семената на соята (Soja 
hispida Glycine soja), характеризира се със светложълт цвят и 
има приятен вкус. Съдържа 50% линолова киселина, 25% олеи-
нова киселина, 8% линоленова киселина и 15% наситени маз-
нини. Почти не се използва за пържене. Намира приложение в 
сладкарството, като подправка и в някои сосове.  

Царевично олио
От зърната на царевицата (Zea mays) се получава олио с от-

личен вкус и наситен жълт цвят, което съдържа 50% линолова 
киселина, 30% олеинова киселина и 30% наситени киселини. 
Използва се като подправка, но не е подходящо за пържене. От 
него също може да се получи маргарин.

Палмово олио
Този вид олио е устойчиво на топлина, използва се за полу-

чаване на маргарин и за пържене. Получава се от плодовете на 
някои видове палми и има много тъмен цвят, само с последваща 
обработка се получа класическия жълт цвят. Съставено е от 45% 
ненаситени мастни киселини и 50% наситени мастни киселини, 
преди всичко палмитинова.

Слънчогледово олио
Получава се от семената на слънчогледа (Helianthus annuus), 

има светложълт цвят и отличен вкус. Съдържа  от 48% до 74% 
линолова мастна киселина, от 14% до 40% олеинова мастна ки-
селина, от 4% до 9% палмитинова мастна киселина, от 1% до 7% 
стеаринова мастна киселина.

Какаово масло
Получава се от какаото (Theobroma cacao) и преди всичко 

от семената, от които може да се извлече до 35% мазнина. Това 
масло представлява твърда паста с бял цвят и е основен ком-
понент в качествените шоколади. Може да се използва в теста 
с мая и кремове.

Кокосово масло
Извлича се от бялата част на кокосовия орех (Cocos nucifera), 

която съдържа около 30% мазнини. Има бял цвят и много свеж 
и приятен вкус. Съдържа 90% наситени и 10% ненаситени маст-
ни киселини, има висока точка на топене 35°С. Използва се като 
заместител на какаовото масло при производството на шоко-
лад, както и при производството на сладоледи.

Фъстъчено масло
Много разпространен продукт, много мазен и хранителен с 

типичния вкус на фъстъци (Arachis hypogaea). В Северна Амери-
ка, и преди всичко в САЩ, се използва твърде много и диетоло-
зите са разтревожени за последиците, които водят до нараства-
не на затлъстяването.

Хидрогенирани мазнини
Маргарин
Този продукт е произведен за първи път през 1869 г. в ре-

зултат на обявено състезание от Наполеон III за разработка на 
мазнина за френския флот, която да е по-евтина от маслото и 
да има по-голяма трайност, т.е. да не гранясва. Използвани са 
говежда мазнина и обезмаслено мляко.

За да се получи маргарин, се използва емулсия от растител-
ни и животински мазнини, която се подлага на процеса хидро-
гениране, по време на който мазнините се затоплят до 180°С и 
се вкарва водороден газ. Този химичен елемент се добавя към  
двойните връзки на мазнините, които по този начин се насищат 
и чрез бързо охлаждане емулсията се втвърдява. Маргаринът 
съдържа 80% мазнини, 20% вода.

Една част от витамините съдържащи се в отделните мазни-
ни, при хидрогенирането се губят и се добавят (A и D), за да се 
доближат до органолептичните качества на маслото.

В сладкарството маргаринът се използва при производство-
то на многолистно тесто, ронливо тесто, теста с мая и кремове. 
Тъй като маргаринът има висока точка на топене,  може да ос-
тави послевкус и доловимо мазно усещане на небцето, което не 
винаги е приятно. 
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Метод на работа
Разбъркайте трите компонента до постигане на гладка ед-

нородна смес, без наличие на бучки или въздушни мехурчета. 
Наличието им ще навреди на качеството на дантелата и нейната 
здравина и гъвкавост.

Нанесете получената смес върху килимчето с помощта на 
шпатула или стъргалка.

Уверете се, че формата е запълнена добре. Натиснете сместа 
към дупките на килимчето. Не разстилайте, а запълнете дупките 
изцяло.

Изчакайте сместа да се втвърди и извадете от килимчето.
Основният принцип е да се отделя формата от дантелата, а 

не обратното. Един полезен съвет – обърнете формата с лицето 
надолу. Това няма да навреди по никакъв начин на дантелата, 
но ще направи отделянето й от формата значително по-лесно.

В случай, че Ви остане неизползвана дантела, можете да я 
съхранявате в хладилника до 7 дни.

Самият процес и начин на употреба на продукта са лесни и 
не е необходим  практически опит за направата на качествена 
дантела. Готовият продукт, макар и съдържащ голямо количе-
ство захариди, не е твърде сладък на вкус и може да се използва 
за различни видове десерти. 

В заключение може смело да се твърди, че захарната данте-
ла като един иновативен продукт за българския пазар ще зае-
ме полагащото чу се място в областта на декорациите на торти, 
къпкейкове и десерти.

Страницата подготви: Петко Костадинов, 
фирма „Змееборец“

Захарна дантела

Захарната дантела е нов сладкарски продукт за декорация, 
навлизащ на пазара особено бързо в последните няколко годи-
ни, но нов за - България. Използва се предимно за декорация 
на сватбени торти, сладкиши, кексчета и други сладкарски из-
кушения.

Основните предимства на захарната дантела са изумител-
ната прилика с истинска дантела, както и нейната гъвкавост. 
Веднъж направена, захарната дантела не изсъхва, не се напуква 
и троши, както някои захарни теста или айсинг. Освен това дан-
телата запазва бял, а не жълтеникав цвят и при нужда може да 
бъде оцветена в желаните багри. За направата на захарна дан-
тела са необходими смес, килимче с желаната форма, стъргалка 
или шпатула и вода.

Как става цялата тази магия? Има различни начини за при-
готвяне на захарната дантела, но най-масово се използва три-
компонентния. Захарната дантела се състои от два компонента, 
които се смесват и след това се добавя вода, докато се получи 
хомогенна и гладка смес. След това се разнася равномерно вър-
ху силиконовите килимчета за захарна дантела. Сместа може да 
навлезе и в най-малките процепи на ситните и детайлни шарки 
и след като изсъхне се получава един много здрав и еластичен 
продукт, който няма проблем да бъде изваден от килимчето и 
остава с месеци пластичен. Получава се ядлива дантела, която 
може да се постави за декорация освен върху торти облечени 
със захарно тесто и върху шоколадови торти, селски торти по-
крити с натрошени орехи или крокан, както и върху всякакви 
сладкарски изделия с относително суха повърхност.

Захарната дантела позволява да се оцветява много лесно, 
като количеството вода се намали с количеството на боята. 

Има изключително разнообразие от силиконови килимчета 
за захарна дантела – те са обикновени и термоустойчиви. Сред-
ното съхнене на захарната дантела на стайна температура е 
около 8 часа. С термоустойчивите килимчета захарната дантела 
се поставя във фурната на 80°С за 12 минути, след което се оста-
вя 15 минути да изстине и се вади от формата. 

Трябва да се обърне внимание, че не е влагоустойчива и 
омеква върху сочни повърхности.
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 „СУСАМ ОТВОРИ“
беше пожелание и то … се отвори! 

Сусамените семена и сусамените продукти са изключително вкусна и аро-
матна храна, много здравословна и богата на витамини, които бързо навлизат 
в съвременното хлебарство, сладкарство и готварство. Специално в кулинари-
ята сусамът има хилядолетна история, почти колкото и хляба. През последните 
двадесет години глобализацията разкри качествата на сусама в международен 
мащаб. От обикновена поръска върху хляба и кифличките той се превърна в гур-
ме суровина. Тази тенденция се засилва още повече след като научно се доказват 
здравословните свойства на сусама - много силен антиоксидант, действа дина-

мично срещу всеки вид рак, има антихипертензивна и антитромботична активност. 
Повече от 50% от състава на сусама е масло с 45% мононаситени, 40% полиненаситени и само 15% 

наситени мазнини. Лошите транс-мазнини са нулеви, а киселиността е между 0,1-0,5%. Това са точните 
показатели, които „изграждат“ здравословния състав на сусама. Качествата на сусаменото олио могат да 
се сравняват само с качествата зехтин „екстра върджин“. 

Гръцката фирма „HAITOGLOU BROS“ S.A. се премества от 
Мала Азия в Гърция през 1924 г. и от тогава продължава тради-
цията в разработването на сусама в многобройни съвременни 
варианти и с най-модерни технологии. Създава непрекъснато 
нови продукти, основани върху сусама, разкрива неговите не-
повторими възможности, спазвайки едновременно всичките 
правила на традицията, които характерът на сусама налага. 

Фирмата „HAITOGLOU BROS“ S.A. е световен лидер в разра-
ботването на нови продукти за професионалисти и домакини 
- сусамено брашно, сусамен крем, сусамен крем с мед, портокал 
или шоколад, вафлени пури пълни със сусамен крем, сусамени 
десерти, таханови бонбони и многобройни други иновации, 
които се разпространяват в цял свят.

„АЛМА ЛИБРЕ“ има желанието и амбицията всички тези 
нови продукти да достигнат до българските професионалисти 
и българските домакини.
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 „АЛМА ЛИБРЕ консултантски център“ разкрива безкрай-
ните възможности на сусама и сусамените продукти ХАЙТО-
ГЛУ като разработва постоянно нови рецепти за сладкарство 
и хлебарство към проекта „СУСАМ ОТВОРИ“. 

 - Таханът ХАЙТОГЛУ е 100% смлян изпечен белен сусам 
без никакви чужди съставки, много добре хомогенизиран. 
Натуралните сусамени мазнини заемат повече от полови-
ната от състава на тахана. Този факт дава изключителни въз-
можности при употребата му в баничарството, сладкарство-
то и хлебарството. 

АЛМА ЛИБРЕ разкрива тези тайни, предлагайки разра-
ботки с тахан: таханови баници, таханови хлябове, таханови 
бисквити и много други.

- Растителният сусамен крем ХАЙТОГЛУ е много добре хо-
могенизиран натурален тахан (46%) със захарен сироп. Този 
продукт освобождава изцяло ръцете на сладкарите, създа-
вайки безкрайни възможности за сладкарски апликации с 
изненадващо стабилни резултати и изключителни вкусови 
качества. 

„АЛМА ЛИБРЕ консултантски център“
 … отваря сусама

- В сусамените торти, портокал, шоколад и карамел, сусаме-
ният крем ХАЙТОГЛУ, хомогенизиран с френската млечна смета-
на ЕЛЕВИР и растителната сметана ХОПЛА, посредством фината 
желираща структура на фонд роял, оформя невероятен крем-
пълнеж баваруаз, изключително вкусен, лек и стабилен.

- Сусаменият крем ХАЙТОГЛУ, разработен с топло неутрално 
желе САПФИР-БАКБЕЛ и вода се превръща в стабилна, вкусна 
и плътна сусамена заливка. Етажи-пълнежи от портокалов, яго-

дов, шоколадов баваруаз или етаж от ПАСТЕЛЕРО (карамелизи-
рано кондензирано мляко) в комбинация със сусамения пъл-
неж-баваруаз, създават ефирни вкусови нюанси.

- Натуралният суров сусам ХАЙТОГЛУ, изпечен с ФЛОРЕНТА 
се превръща в много вкусни флорентини-декорации.

- Пухкавият лек сусамен мус в чаша, както и шоколадовите 
бонбони с пълнеж от сусамен крем ХАЙТОГЛУ са разработки с 
дълготрайна предспектива по българските витрини. 

За повече информация се обърнете към технолозите и търговците на АЛМА ЛИБРЕ : 
тел. 0878 690 025, 0878 984 887, 0878 515 026

Целият екип на АЛМА ЛИБРЕ, под насоки-
те на техническия състав на

разработи и представи сусамени торти, мусо-
ве, сладки и шоколадови бонбони на първите 
презентации на 20 и 27 август.
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Продукти: 
60	г	цели	печени	бадеми,	120	г	овесени	ядки,	100	г	кафява	захар,	

50	г	кристална	захар,	2	к.л.	канела,	3	праскови	(обелени	и	нарязани	
на	кубчета),	200	г	малини,	ванилия,	8	листа	фини	кори,	90	г	раз-
топено	масло.

Начин на приготвяне: 
Затоплете фурната на 190°С и намаслете тава. Овесените 

ядки и бадемите се смилат фино. Смесете двата вида захар с 1 
к.л. канела. В купа обединете прасковите, малините, останалата 
канела и ванилията. Намаслете една от корите, поставете отго-
ре друга кора, отново намаслете, докато употребите така чети-
ри от корите. След това тази операция се повтаря с останалите 
листа, като се разпределя плънката от бадемите и овесените и 
ядки, като предварително всяка кора се намаслява. След това 
разпределете внимателно плънката от малините и прасковите 
и навийте на руло. Преместете го внимателно върху тавата. Пе-
чете около 20 минути. Сервирайте щрудела топъл. 

Продукти: 
8	листа	фини	кори,	60	г	разтопено	масло,	50	г	галета,	300	г	

ябълки	(обелени,	почистени	и	нарязани	на	кубчета),	120	г	захар,	
40	 г	 стафиди	 (накиснати	в	топла	 вода	 за	 около	 15	мин.),	 75	 г	
сухи	кайсии	(настъргани	на	едро),	30	г	бадеми	(едросмляни),	на-
стъргана	кора	от	половин	лимон,	½	ч.л.	лимонов	сок,	канела.

Начин на приготвяне: 
Затоплете фурната на 190°С и намаслете тава. Намаслете 

една от корите, поставете отгоре друга кора, отново намаслете, 
докато употребите така четири от корите. Отгоре разпръснете 
половината от галетата. Смесете ябълките, 100 г захар, стафи-
дите, кайсиите, бадемите, настърганата лимонена кора и лимо-
новия сок. Разпределете половината от сместа върху корите и 
навийте на руло. Намажете с масло, поръсете с половината от 
останалата захар и канела. За втория щрудел повторете същата 
операция с останалите четири кори. Печете за около 25 минути. 
Сервирайте щрудела топъл.

Щрудел 
с праскови и малини

Щрудел 
с ябълки и кайсии
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Продукти: 850	г	от	месестата	част	на	манго,	250	г	кокосов	
крем,	3	с.л.	пудра	захар,	сокът	и	настърганата	кора	от	3	лимо-
на,	3	ч.ч	желатин	на	прах,	250	г	прясна	сметана,	30	г	кокосови	
стърготини,	леко	запечени.

Начин на приготвяне: 
Намачкайте мангото на пюре, като оставите няколко резен-

чета настрани за декорация.  Оставете настрани половината от 
пюрето. Останалата част разбийте с миксер, като добавите коко-
совия крем и пудрата захар. Изсипете лимоновия сок и 2 с.л. вода 
в чаша и прибавете желатина, оставете за 5 минути, след това за-
топлете на слаб огън, докато се разтвори желатина. След това до-
бавете към сместа от манго и кокосовия крем. Разбийте с миксер 
сметаната, добавете и нея, както и настърганите лимонови кори. 

В чашите за сервиране сложете на дъното от плода на ман-
гото, след това един пласт от муса с манго и кокос, отгоре отно-
во манго и завършете с крем. Покрийте и оставете в хладилник 
поне за 3 часа. При сервиране декорирайте с резенчета манго и 
запечените кокосови стърготини. 

Продукти: 
1	л	прясна	сметана,	150	г	захар,	3	ч.л.	желатин	на	прах,	150	г	

къпини,	2	с.л.	ликьор	от	касис.

Начин на приготвяне:
Сложете сметаната да заври със захарта в средно голяма 

тенджера. Намалете огъня и оставете да се вари още 5 минути 
или докато намали 1/3 от обема си. През това време в чаша из-
сипете 2 с.л. вода и разтворете желатина за 5 минути.  Сложе-
те къпините и ликьора в тиган на среден огън и оставете да се 
вари за 3-5 минути, докато омекнат,  оставете настрани 12 къпи-
ни с малко сироп за декорация.  Останалите намачкайте и филт-
рирайте през цедка. Отстранете сметаната от огъня и добавете 
пюрето от къпини и желатина.  Прецедете отново и оставете да 
изстине за 15 минути. Изсипете сместа във формички с вмести-
мост 180 г и оставете в хладилник за 6 часа да се стегне добре. 
В момента на сервиране обърнете внимателно формичката в 
чиния  и декорирайте с къпини и сироп.

Мус с кокос и манго Панакота с къпини
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Преди години за тази сладкарница в Бургас много се гово-
реше. Нейните торти казваха всичко. Майсторът, Митко Нико-
лов беше много добър и търсен. Работеше и в неделя, и по праз-
ници, а опашката за желаещи да поръчат торта не намаляваше. 
Работеше със свои рецепти. Идваха от управлението, проверя-
ваха го, налагаха му глоби, но той си знаеше неговите рецепти. 
Беше много добър и като нямаше с кого да го заместят, спряха 
да го притесняват. Да си прави тортите. С неговите рецепти.

Единственият конкурент на Митко бе Станко - от другата 
сладкарница, в центъра на града. Негласно си деляха града на 
юг и север и всеки имаше своите почитатели. Имената на слад-
карниците им сякаш бяха добри приятели - „Малина" и „Ягода".

В „Малина" ходеха старците, а в „Ягода" - младите. Като трън 
в „Ягода" всяка сутрин идваше един старец. Изпиваше чаша тур-
ско кафе и оставаше докато не стане вечер. Рядко поръчваше 
второ кафе или някой сладкиш. През повечето време сякаш ча-
каше някого, а когато не идваше с дни, в сладкарницата персо-
налът започваше да се безпокои. Достатъчно бе да го видят на 
опашката пак и всички го забравяха на секундата.

Минаха години, персоналът се смени. Новите не го виждаха 
често и не знаеха за навиците му. Но той не се сърдеше ако го 
подканяха да освободи мястото. Само въздишаше и поемаше 
към дома.

Веднъж както си седеше на масата, старецът скочи развъл-
нувано. Не разговаряше с никого. Просто седеше, но всъщност 
си припомняше детството, когато сладкарницата бе на дядо му, 
прочут майстор като Митко. Интериорът беше запазен, само 
пребоядисваха стените и табелата отвън беше с надписа и ри-
сунката, поръчани във Виена. Спомняше си, когато за първи път 
опита вкуса на шоколад, когато омеси козунак и препаса бяла-
та престилка, за да излезе пред клиентите... Но минаха много 
години оттогава, сладкарницата вече не бе негова, макар да бе 
същата и той можеше да стои тук по цял ден, както и правеше.

В този ден старецът, вместо да си тръгне, застана пред щан-
да със сладки. Обикновено заставаше там, за да каже дали кафе-
то му е било приготвено добре, имало ли е каймак, достатъчно 
ли е била захарта... Приемаха чудатостите му, но този път той не 
спомена нищо за него. Новата продавачката не му обърна вни-
мание. Все пак по навик, от задължение, го поздрави:

 - Добър ден, господине.
 - Добър ден, госпожице, много добре изглеждате днес - за-

почна старецът развълнувано. Зад него бързо се натрупа опаш-
ка, а младото момиче подтисна нетърпението си. 

 - О, благодаря, господине, много сте учтив...

 - Госпожице - леко заекна възрастният мъж - бих искал да 
ви поръчам торта. Не знам дали ще я направи майстор Митко, 
както аз си я представям, защото я искам за много специален 
случай, от специалните рецепти на дядо...

Тя разсеяно взе бележника с поръчките „Пак се започва със 
специалните изисквания, не разбраха ли, че тортите на Митко и 
Станко са еднакви отвътре, но с различни имена?", си помисли 
тя, докато записваше поръчката. Старецът говореше бавно. Зад 
него хората губеха търпение.

- По-особена торта, а, специална?
- Да, нали разбирате...
- Защо не отидете в „България" - започна тя, не й се занима-

ваше с особени клиeнти. А и майсторът я помоли за днес да при-
ключи с поръчките.

- Да, дядо, тичай в „България", докато не са затворили... - 
подх вана някой от опашката. 

- Дядка, хайде по-бързо, че свършиха тулумбичките - обади 
се и друг. Хората се разсмяха и настана оживление.

- Не ви разбирам - смутолеви старецът - аз съм на ред, не ми 
обръщате нужното внимание, а исках само да ви поръчам торта, 
по-специална за мен, не специална за вас. Но ако се държите 
така с всеки клиeнт... - не продължи. Не разбираха за желанието 
му да почерпи персонала с торта по рецепта на дядо му. Вече 
една година откакто му я бяха върнали от реституцията. Той не 
вярваше, че сладкарницата бе отново негова. Нямаше деца и 
внуци. Имаше само персонала в нея. - Исках само да ви поръчам 
торта!

 - Коя от всичките? - опита се да оправи нещата продавач-
ката. 

 - Но моля ви, госпожице, изслушайте ме. Може би не ви 
обясних добре, за да ме разберете. Вие си разбирате от работа-
та, предполагам, ще се досетите, надявам се, че аз само исках за 
един по-специален за мен ден... - не довърши.

 - Моля, изчакайте ето там, ще ви взема поръчката, само да 
обслужа тези клиенти, че много бързат.

 - Защо го карате да чака човека, вижте възрастен е! - застъ-
пи се една по-възрастна жена от опашката.

 - Да кажете - обърна се пак продавачката разсеяно към него 
- по-специалната торта, може би трябва да е на пет етажа или 
по-малка? - И продължи да обслужва останалите.

 - Не знам дали трябва да е на пет етажа, но да, искам да е 
по-специална!

 - Това го разбрах, защо не отидете до „България", все пак. 
Правят много големи торти, на етажи, специални като за вас, 
нали...

Тортата Лариса Ангелова
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 - Къде в България? Коя България? Къде ме пращате, госпо-
жице?

 - Да, в „България", какво се учудвате. - "Ох тези старци, като 
стигнат определена възраст им става нещо"...

 - Но ние сме в България! - Човекът не разбираше, на никого 
не бе споменал, че ще пътува за Виена.

 - Е, има такава сладкарница, тук в града...
 - Исках по-специална торта от рецептите на дядо, с шоколад, 

на два етажа, толкова ли е трудно тук да ми направите такава?
 Продавачката изгуби търпение. Но беше късно да обяснява 

или поправя нещо. От опашката се заливаха от смях заради не-
доразумението на стареца пред имената, въртяха с пръст около 
главата и се закачаха с рецептата на дядо му, колко ли е остаря-
ла, а от какви вехтории ще я направят.

 Обиден на явното неуважение, проявено към него, старе-
цът даде воля на чувствата си.

 - Некултурна постъпка, госпожице, от което ми станахте 
грозна, в очите ми...

 Това напълно развесели опашката. Продавачката засраме-
но се опита да я успокои и да настигне стареца, но той със за-
видна лекота за възрастта си бе излязъл.

На другия ден мина покрай „Ягода". Не влезе и се запъти към 
„Малина". Там сред своите, позабрави за случката. Поръча си 
торта при Станко от най-хубавите в „Малина", почерпи прияте-
лите си, без да им каже защо, и замина за Виена. Продаде теф-
тера с рецептите на дядо си и остана, докато опита от всичките 
му сладкиши. Много искаше да има наследници, да наследят 
занаята, а ето че продаваше най-ценното, останало му от дядо, 
обиден от персонала в „Ягода". 

След време отново мина покрай „Ягода", а в „Малина" прия-

За повече информация и записване:  сп. "Кафе пауза..." – 0884 673 836 – Йорданка Найденова; e-mail: artebianco@abv.bg
JP Media Ltd, тел: 02/ 987 76 50, e-mail: office@jpmedia.bg

 и 
ВИ КАНЯТ НА БИЗНЕС-ПОСЕЩЕНИЕ

Пакетна цена 730 евро Доплащане за единична стая - 170 евро. 
Цена за издаване на виза - 68 евро.

Цените са без ДДС и са валидни при записване до 20.09.2013 г.

ПРОГРАМА:
Отпътуване следобяд от летище София за Дубай. Трансфер с автобус до 
хотела в Дубай и настаняване. 
Обзорна обиколка на града. По желание: Изкачване на най-високата кула в 
света Бурж Кхалифа. Посещение на Дубай Мол и Танцуващите фонтани.
Свободно време. Плаж. Ски. Ледено кафене. По желание: Джип-сафари  в  
пустинята – с вечеря, арабска музика и традиционни танци.
Посещение на изложението Sweets & Snacks Middle East.
По желание: Круиз с вечеря на кораб.
Свободно време. По желание: Обзорна екскурзия до Абу Даби с посещение 
на бялата джамия „Шейх Зайед” и възстановено арабско селище с 
традиционни занаяти.
Свободно време. По желание: Посещение на луксозния хотел „BURJ AL 
ARAB”. Вечерен трансфер до летището и излитане за София.

14.11.2013 г.

15.11.2013 г.

16.11.2013 г.

17.11.2013 г.

18.11.2013 г.

19.11.2013 г.

ПОСЕЩЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:
 Самолетни билети Wizz Air и летищни 
такси в двете посоки.
 Трансфер летище-хотел-летище. 
 Обзорна обиколка на Дубай.
 Пет нощувки със закуски в двойна стая в 
централен хотел.
 Вход в изложението.
Медицинска застраховка










от 14 до 19 ноември 2013 г. в Дубай на
 най-голямото специализирано изложение за захарни 

и сладкарски изделия в Близкия изток

Условия за багажа: В пакета се включва ръчен багаж с размери 42x32x25. За по-голям ръчен багаж, но не над 
56 x 45 x 25 см се доплаща 40 лв. За неръчен багаж с тегло до 32 кг се заплаща 51 Евро на брой.

телите му бяха оредели. Един ден се появи и неговият некролог. 
Изпратиха го учениците от гимназията по обществено хранене. 
Беше им дарил сладкарница „Ягода", да се учат. Това бяха него-
вите наследници. Но след година-две директорът на гимназията 
премести сладкарския цех в по-съвременна сграда и помеще-
нието остана празно. Не след дълго прекупилите го отвориха 
магазин. На мястото на старата табела с рисунки от Виена свет-
на надпис „Дрехи втора употреба".
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Второто издание на Дефиле „Дизайнерски торти“ и 
Арт-карвинг „Дизайнерски торти“ ще се проведат от 6-9 
номеври 2013 г. на територията на Интер експо център 
в София, който е основен партньор на събитието. Проя-
вите са в рамките на специализираните изложения Си-
хре, Интерфуд и Дринк, Месомания, Светът на млякото, 
Булпек и Салон на виното. Тази година организаторите 
списание „Кафе пауза…“ и Българска асоциация по кар-
винг предлагат на участниците допълнителни възмож-
ности за изява на тяхната креативност. Основната екс-
позиция на макети на торти на тема „Есенна прелюдия“ 
ще бъде разположена на площ от 72 кв. м. 

За първи път 10 отбора, в специално оборудвана 
Демо зона, ще премерят сили на място и ще покажат 
своя професионализъм пред международното жури и 
посетителите на изложението. В първия ден на изложе-
нието Демо зоната ще предложи Декориране на торта 
на тема „Есенна прелюдия“. Учениците от професионал-
ните гимназии ще премерят сили в декорирането на 
торти, мъфини, медени сладки и карвинг през втория 
ден на Дефилето. Третият ден е посветен на карвинга, 
където майсторите ще бъдат изправени пред предиз-
викателството да сътворят торта от плодове и зеленчу-
ци, като на място ще демонстрират своите умения в об-
ластта, изработвайки карвинг-композиция на свободна 
тема.

Организаторите списание „Кафе пауза…“ и Българ-
ска асоциация по карвинг са поканили за член на жури-
то Гари Филбей,  преподавател в Bournemouth & Poole 
College of F.E as Lecturer в Лондон, специалист по хле-
барство и сладкарство, с много международни награди, 
организирар на състезания в областта на кулинарията 
и международен съдия от най-висок клас „А“.

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на победителите в Демо 
зоната е участие в Международен кулинарен фестивал 
в Истанбул, Турция през февруари 2014 г. 

Повече информация за събитието може да намери-
те на страницата на Дефиле „Дизайнерски торти“ във  
Facebook:

www.facebook.com/pages/Дефиле-Дизайнерски-
тортиCake-Design-Festival/349735888488777

За контакти:
e-mail: artebianco@abv.bg (списание „Кафе пауза…)
тел.: 0884 673 836, Йорданка Найденова

Победителите	в	Дефиле	„Дизайнерски	торти“	2012

Второ издание 
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приготвяне 

хляб

Средина и 
цвят на кората, 
типични за хляб

МИКС ЗА 

БЕЗГЛУТЕНОВ ХЛЯБ
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