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Лесафр България 

представя:
Ронена мая 25 кг
•  прясна ронена мая, изключително подходяща 

за заводски хляб
• подходяща за всякакъв вид замесване

Прясна мая „Фала Верде“ 500 г
• мая, подходяща за заводски и тостерен хляб
•  високата ú киселинност, позволява намаляване влагането в теста със 

закваска

Прясна мая „Френската“ 500 г
•  мая с висока активност, подходяща за заводски 

хляб, сладки теста и кроасани
•  високата ú подемна сила е предпоставка за по-малко 

влагане при замесване

Прясна мая „Виво“ 500 г
• мая, подходяща за заводски и тостерен хляб
•  лесно ронлива, което позволява улесненото и  

добавяне по време на замесване

Прясна мая „Лесафмая“ 500 г
•   мая, подходяща за бутиков хляб, баници, бюреци и всякакъв вид 

закуски
•  бързо и ефективно разграждане на захарите в тестото, което 

улеснява втасването
• изключителен обем и трайност на крайния продукт

Прясна мая „Юва” 42 г

Прясна мая „Виво“ 42 г

За индустриално

производство

За индустриално

производство и занаятчии

За Вас, домакини

ЗА НАЙ-ВКУСНИТЕ ДОМАШНИ РЕЦЕПТИ ПОСЕТЕТЕ:
www.facebook.com/vivomaya.bg; www.lesa�re.bg

Лесафр България ЕООД, 1528 София, бул. „Искърско шосе“ 7, Търговски център Европа, сгр. 6, оф. 1, тел.: 02/ 873 14 39, e-mail: o�ce@lesa�re.bg
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Новият оригинален 
АЛВЕОГРАФ  - АЛВЕОЛАБ 

Алвеографът е международно 
приз  нат и стандартизиран апарат, еже-
дневно употребяван при производство и 
съхранение на зърно, в мелничарската и 
пекарска индустрия, за измерване на ви-
ско-еластичните свойства на брашното.

Новият АлвеоЛаб е по-точен и лесен 
за работа. Ключовите стъпки на теста 
сега са напълно автоматизирани, за да 
се ограничи въздействието на оператора 
върху резултатите.  

С АлвеоЛаб могат да бъдат лесно съз-
дадени нови тестови протоколи, които 
да посрещат нуждите на специфичните 
приложения и по този начин да направят 
алвеографския анализ дори още по-до-
бър при предвиждане на качествата на 
брашното.

МИКСОЛАБ 2 – второ поколение 
Миксолаб за определяне на пълния 

качествен профил на брашното 

Иновативен, надежден и ефикасен инструмент, даващ 
пълна информация и характеризиращ брашното в един 
единствен тест.

Симулира условията по време на производство. 

Единствен стандартизиран апарат за пълен анализ на 
тестото при увеличение на температурата. Предвижда по-
ведението на брашната по време на месене и печене.

Лесен за работа и интуитивен софтуер.

Съответства на: ICC 173/1 ; AACC 54-60-01 ; NF V03-765 ; 
ISO 17718:2013 ; GOST P 54498-2011

1612 София, ул. Ворино № 15
тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90
e-mail: astelbg@nat.bg; www.astelbg.com
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В забързаното си ежедневие човек 
често пропуска важни моменти от жиз-
нено важния биологичен процес „ХРАНЕ-
НЕ”. Храненето „НА БЪРЗО”, храненето „ С 
КАКВОТО Е ОСТАНАЛО ОТ ВЧЕРА”, безраз-
борното приемане на храни от различно 
естество, храненето в необичайно часово 
време, предпочитанията към мазни, труд-
но смилаеми храни води до хаос в хранос-
милателната система, до натрупване на 
несмлени окислени остатъци от високо- 
молекулни хранителни вещества, до зат-

рудняване на метаболизма дори и на здравия човек.
В момента, в световен мащаб се провеждат обучителни и 

разяснителни програми за здравословен живот, в т.ч. и за ра-
ционално и диетично хранене. 

Целта на тези програми е да бъдат анализирани заедно с обу-
чаваните участници причините за високата заболеваемост на 
сърдечно-съдовата система на човека от всички възрастови гру-
пи. Застъпват се елементи на превенция на заболеваемостта чрез 
въвеждане на здравословен хранителен режим, както и създаване 
на безусловни хранителни навици от ранна детска възраст.

Голяма част от присъстващите възприемат обучителните 
практики като чисто индивидуална процедура, свързана с ре-
дукцията на наднормено тегло, с което до голяма степен се до-
ближават до идеята за запазване на собственото здраве.

В разширен аспект тази цел би трябвало да приобщи най-
вече и производителите, и търговците на най-често консумира-
ните хранителни продукти като хляб и тестени изделия, млеч-
ни продукти, натурални плодови напитки, които са ни дадени 
„СВИШЕ”. Бизнесът с хранителни стоки е общо взето непривле-
кателен, защото търговците на изброените храни са в неравно-
стойно положение с производителите и търговците на цигари и 
високоалкохолни напитки. Тяхната норма на печалба е относи-
телно ниска.

За хляба, като елемент на рационалното хранене, като пре-
зумция за запазване на доброто здраве не са необходими нови 
доказателства! Пълнозърнестият пшеничен хляб е Божествен 
дар. Пълнозърнестият пшеничен хляб е полезна храна! Хлябът е 
ритуал! Ръце, които месят хлебното тесто са благословенни! На-
всякъде по света хората се прекланят пред хляба и му изграждат 
ореола на свой, неделим спътник в живота. Хлябът е култ.

 Хляб и вино! 
Синтезирана сентенция от: 
„Никой	не	е	по-голям	от	хляба“	и	„Във	виното	е	истината“
А какво е виното? 
Съвременната наука за хранене свързва червеното вино 

с наличието на най-активните антиоксиданти. Френският фе-
номен за ниска заболеваемост на кръвоносната и сърдечно-
съдовата система във френския народ намира обяснение в 
ежедневната употреба на умерени количества „Божуле“, ниско 
алкохолно червено вино. Съдържащите се антоциани се пре-
борват и неутрализират окислените молекули от биологичното 
разграждане.

Тогава	какво	да	кажем	за	аронията?
Една природна скъпоценност, феномен. Полезните й качест-

ва превишават стотици пъти и най-доброто червено вино, и раз-
ширяват спектъра на природната аптека, и в подходяща форма 

Някои достъпни възможности 
при подбора на биологични храни

придават тонус и удоволствие от несравними вкусове и аромати. 
Да бъдат благословени хората, посветили знанията, умения-

та и труда си на хляба и аронията!
Какво е направено до момента:
Фирма „Благополучие“ - Павликени предлага :
- млечно-кисели	 закваски за	 всички	 видове	 хлебни	 изделия	

с	мая - феномен на Природата-Майка (млечно киселите бакте-
рии) участват активно в процеса на втасване на тестото, като 
оказват синергичен ефект при развитието на дрождите, подо-
бряват структурата на средината на хляба, удължават срока на 
свежест, хлябът не се рони, повишава се белтъчното съдържа-
ние, подобрява се вкуса и аромата, хлябът се отнася към група-
та на „полезните храни“.

- пълномаслено	соево	брашно, тостирано - изключително 
полезен консуматив, който влияе върху равномерността на по-
рите и запазване на свежестта на хляба.

- специални	 миксове	 „Премиер“	 за	 пълнозърнести	 хлябове 
- участват в състава на брашнената смес в количество 16-18% 
(приблизително 1:5 с бяло брашно). С миксовете „Премиер“ се 
гарантира производството на 100% пълнозърнест пшеничен 
хляб, с конкурентен обем и примамлив вкус, любима храна за 
деца и възрастни.

- пшенични	фибри	 „Универсал	МПТ“ - висококачествен, ев-
тин и високо технологичен продукт. Универсал МПТ понижава 
енергията и гликемичния индекс на тестените сладкарски из-
делия и кремообразни пълнежни маси, на солети, гризини, но-
сител е на уникален фин аромат, който доразвива аромата на 
цялото печиво.

- фино	царевично	брашно - този продукт няма аналог, тъй 
като царевичните зърна се довеждат до състояние на пуканки, 
след което се микронизират. Брашното е пълнозърнесто, но е 
меко и пухкаво и не се вгорчава по време на съхранение. При-
тежава висока технологичност. Използва се най-вече при про-
изводството на валови бисквити, както и в състава на пълнеж-
ни, кремоподобни маси.

Фирма „Арония Алайф Агрикалчър“ - Троян, предлага:
-	натурални	плодови	сокове, произведени със съвременни 

машини и съоръжения, по най-модерна технология, със запа-
зени всички ценни витамини, минерали, органични киселини, 
вкусове и аромати: - арония, горски лимонник, ябълка;

-	арония	на	прах - отличава се с много високо съдържание на 
антоциани, проантоциани, полифеноли, полифенолни кисели-
ни, витамин С, полезни протеини и нежни фибри. Аронията на 
прах е превъзходен оцветител за печива и кремове. Може да се 
консумира и като хранителна добавка. Силно влияе върху ста-
билизиране на здравния статус. Ежедневната консумация води 
до повишаване на имунитета и предпазва от вирусни инфекции.

Двете фирми се представят съвместно на „Булпек“ 2014, на 
щанд В3 в Експоцентър – София.

Адреси за кореспонденция:
Павликени, ул. „Тошо Кътев“ 4 
e-mail: prosperityco1990@abv.bg
тел.: 0888 6097 69; 0887 86 32 92

София, кв. „Гео Милев“, ул. „Маестро Михаил Милков“12, вх. Б
e-mail: m_impex@bgnet.bg
тел.: 0888 374 275, 02 971 99 10/ 11; 0888 613 651

инж.	Янко	Янев
СД	„Благополучие“



Х
Л
ЕБ

А
РС

ТВ
О

BAKERY4

На 1 и 2 октомври фирма „Алма Ли-
бре“ организира посещение за българ-
ски хлебари и сладкари в мелница „Мили 
Халкидикис“ в Гърция. От началото на 
тази година „Алма Либре“ е в партньор-
ски отношения с мелницата и предлага 
част от многобройната гама брашна на 
българския пазар.

Мелницата е създадена през 1928 г. 
в първия ръкав на Халкидики от семей-
ство Евгениу, което има голяма традиция 
в производството на брашно и познава 
много добре разработването на зърне-
ните култури. Основното в стратегията на 
фирмата е да осигурява на професиона-
листите постоянно качество през цялата 
година, с нулево отклонение между пар-
тидите, с точни и стабилни показатели. 
В мелницата се произвеждат повече от 
80 вида специализирани брашна и сме-
си, разработени по най-съвременните 
технологии и методи, ползвайки най-съ-
временните съоръжения, така, че да се 
осигури възможно най-високото качест-
во. Мелниците за мека пшеница, твърда 
пшеница (жълти брашна), царевица с 
пълнозърнести и междинни варианти, 
осигуряват общо мелене на над 579 mt за 
24 часа. Най-важното обаче, не е количе-
ството, а фактът, че технологичните въз-
можности за контрола върху качеството 
на суровината и складиране на  65000 
mt проверена суровина, осигуряват 
възможността мелницата да произвеж-
да брашна винаги със стабилно и високо 
качество. 

От показателите на контролните ана-
лизи на входа на мелницата се отчита, че 
около 50% от зърното, което постъпва 
не покриват, качествените показатели, 
които са заложени за производството 
на брашно. Това зърно се връща или се 
изпраща в друго предприятие от холдин-
га за фураж. Разбира се и от това зърно 
може да се произведе брашно, но то няма 
да има стабилно качество и стабилни 
показатели като влага, протеин, високи 
абсорбиращи възможности и т.н. В край-
на сметка ще бъде едно компромисно 
брашно с ниски качествени показатели. 

Собственикът на мелницата г-н Янис 
Папаилиас сподели, че за мелницата 
„Мили Халкидикис“ съвместната работа 
с фирма „Алма Либре“ е щастлив момент, 
защото начина, по който работят двете 
фирми съвпада напълно с производ-
ствената и маркетинговата им политика. 
„Нашите	 технолизи	 и	 презентатори	
ще	бъдат	до	фирма	„Алма	Либре	консул-
тантски	център“,	до	всеки	клиент	в	Бъл-
гария,	 за	да	дадем	решения	на	всичките	
проблеми	в	производството,	за	да	дадем	

Пътуване в света на брашното



5

с	 нашите	 брашна	 предложения	 и	 реше-
ния	на	въпроси,	свързани	със	съвременния	
начин	на	ползване	на	брашната.	Заедно	
с	 „Алма	 Либре	 консултантски	 център“	
и	техническият	състав	на	„Мили	Халки-
дикис“	ще	организираме	десетки	презен-
тации	 за	 българските	производители	 в	
София	или	в	нашата	академия,	тук	в	мел-
ницата	ни	в	Халкидики“.					

В двата дни на обучението бяха пред-
ставени около 40 вида хляб и хлебни из-
делия с брашно от мека, твърда пшеница 
и царевица. Това, което предизвика инте-
реса на българските производители бяха 
изделията от твърда пшеница, която все 
още не е добре позната у нас, вероятно и 
поради факта, че не е разпространена в 
България. Твърдата пшеница (жълта пше-
ница, семолина) се отглежда в средизем-
номорските страни, но през последните 
години става много популярна в цяла 
Европа поради високото съдържание на 
протеин, много добрите хлебообразува-
щи качества, приятния вкус и цвят, които 
се проявяват в крайното изделие. Освен 
това, начинът, по който се заключва вла-
гата в тестото от твърда пшеница, осигу-
рява много по-голяма трайност и меко-
та, без изсъхване. От твърдата пшеница 
освен брашно, се произвежда и грис с 
различна кокометрия, който може да се 
използва и за поръски на хляб и хлебни 
изделия. Всички висококачествени мака-
ронени изделия се произвеждат от твър-
да пшеница, както и традиционната пица.    

Делегацията бе посрещната от българския министър на земеделие-
то и храните Васил Грудев и българския посланик в Париж Н. Пр. Ангел 
Чолаков. По време на обиколката министрите Грудев и Льо Фол дегу-
стираха традиционни български продукти, както и иновативни екоп-
роизводства. На изложението министър Грудев се срещна и с неговия 
чешки колега Мариан Юречка. Заедно с Льо Фол те обсъдиха  прилага-
нето на Общата селскостопанска политика, както и политиката в млеч-
ния сектор.

Българският щанд беше един от петте, които бяха включени в оби-
колката на Льо Фол. Той бе разположен на площ 300 кв. м., като в него 
участваха над 40 фирми от различни сектори на хранително-вкусова-
та промишленост от България. Това е най-голямата изложбена площ, 
която страната ни е имала на подобно изложение във Франция. Освен 
традиционните български продукти присъстваха и производители на 
биопродукти, като българска фирма беше удостоена и с номинация 
за иновативен продукт от организаторите на изложението. Щандът на 
България е финансиран по проект на Оперативна програма "Конкурен-
тоспособност" на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия. В проекта е включена и търговска мисия, в 
която участват 15 български фирми, като целта е да бъдат осъществени 
търговски контакти с потенциални партньори. В рамките на изложе-
нието участваха и 18 самостоятелни изложители представени в специа-
лизираните секторни палати. 

Изложението SIAL e най-голямата специализирана проява в облас-
тта на хранително-вкусовата промишленост. 

Френският министър на земеделието Стефан Льо Фол 
посети българския щанд на SIAL 2014
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Колебанията в цените на основните зърнени култури, осо-
бено в периода от 2006 г. досега, дават повод за разнообразни 
мнения и спекулации относно факторите, които движат све-
товните пазари. През последните близо десет години станахме 
свидетели на резки промени в цените на зърнения и маслода-
ен комплекс както между отделните стопански години, така и в 
рамките на стопанската година.

Революцията в информационните технологии промени ра-
дикално търговията със суровини. Електронните пазари пони-
жават транзакционните разходи и намаляват значително вре-
мето, необходимо за изпълнение на една сделка. Това води до 
увеличаване обема на търговия и съответно до привличане на 
значителна ликвидност към стоковите борси. През последните 
години набира популярност тезата, че именно нарастващият 
обем на спекулативната търговия на електронните пазари е 
един от факторите, който внася допълнително колебание в це-
ните на суровините.

В научните изследвания основните фактори, които се из-
следват за влияние върху пазарите на земеделски култури, са: 
промени в производството и потреблението, динамика на из-
менението на запасите и степен на еластичност на търсенето и 
предлагането.

Някои скорошни публикации поставят нов акцент, а имен-
но върху промените в климата, които допринасят за засилване 
на ценовите колебания. Други автори, обаче, оспорват тази те-
ория и твърдят, че негативните ефекти от глобалното затопля-
не могат да бъдат сведени до ограничени региони на Австра-
лия и Африка и до определен кръг от култури. Те настояват, че 
глобалното затопляне не може да обясни повишените ценови 
колебания, които се наблюдават в целия спектър от търгуеми 
земеделски стоки.   

Възможността някои зърнени култури да се използват и 
като източник на биогориво доведе до частична интеграция 

на пазарите на храни и на енергия. Наблюдава се известно об-
вързване между промените в цените на тези култури (основно 
царевицата, но чрез фуражния комплекс и пшеницата) с проме-
ните в цената на суровия петрол. Използването на царевица за 
биогориво обаче оказва влияние върху ценовите колебания на 
зърнените пазари дотолкова, доколкото тя се конкурира с кул-
турите с конвенционална употреба за ресурси като земя и вода.  

Други фактори, за които се предполага, че влияят на пазари-
те на зърнените култури, са лихвените нива и курсът на щатския 
долар. Равнището на реалния лихвен процент може да влияе 
на стимулите да се задържат стокови запаси, докато валутният 
курс е важен, тъй като международната търговия със суровини 
в голяма степен е деноминирана в долари.

Наскоро публикувано изследване на Herve Ott от Thuenen 
Institut, Market Analysis, Brunswick внася нова светлина във фак-
торите, които оказват значително влияние върху колебанията 
на зърнените пазари.

Изследването цели да изведе общи заключения за зърне-
ните пазари като цяло, а не толкова за отделните култури, кои-
то влизат в модела – пшеница, царевица, ориз, ечемик, овес и 
ръж. Разглежданите фактори, които могат да има значение за 
колебанията на цените, са: производство, потребление, реален 
лихвен процент, курс на долара, цена на петрола, ниво на пре-
ходните запаси и динамика на международната търговия със 
зърно. Моделът обхваща период от над 50 години (1960-2013 г.) 
и разграничава факторите на такива, които имат значение за ди-
намиката между отделните стопански години и тези с влияние в 
колебанията вътре в стопанската година.

Емпиричните резултати показват, че големите преходни за-
паси действат като естествен буфер и могат да поемат шокове 
и на търсенето, и на предлагането. Прехвърлянето на запаси от 
предходната за следващата година изглажда цените и води до 
по-малки промени в цените между отделните стопански години. 
Когато преходните запаси са ниски, шоковете на предлагането 
(по-ниски добиви заради влошени метеорологични условия) 
водят до по-големи колебания на цените през отделните годи-
ни, но това няма ефект върху колебанията през самата стопан-
ска година. Обратно, шоковете на търсенето въздействат на ме-
сечните разлики в цените през земеделската година.

Основните фактори, движещи колебанията през отделните 
години, са шоковете на предлагането, засилени от ниски пре-
ходни запаси, както и цените на суровия петрол и валутният 
курс на щатския долар. С най-голямо въздействие върху вола-
тилността през самата земеделска година са цените на суровия 
петрол, а с второстепенно значение са шоковете на търсенето и 
реалните лихвени проценти. Активността на пазара на дериват-
ни финансови инструменти се оказва, че няма влияние върху 
ценовите колебания и в двата времеви хоризонта.

Изследването показва, че движенията в цените на зърне-
ните пазари зависят от комплекс от причини, които влияят по 
различен начин в различни времеви хоризонти. В контекста на 
настоящото състояние на зърнените пазари и задържането на 
цените на основните култури на ниски нива за втора поредна 
година, можем да предположим, че дори да станем свидетели 
на изпреварващо предлагането търсене през 2015 г., шоково 
повишение на цените (подобно на това от 2007-2008 г. или от 
2012 г.) е слабо вероятно заради комбинацията от високи пре-
ходни запаси, очертаващото се понижение на цената на петро-
ла и поскъпването на долара.

Мария Неева, Николай Вълканов 
Институт за пазарна икономика

Кои фактори движат цената на зърното?
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На 16 октомври - Световния ден на 
хляба и прехраната, за трети пореден 
път в община Стражица се събраха 
участници и гости на един вълнуващ 
и любим празник за малки и големи. 
Никой не е по-голям от хляба - това 
мото събира участници и гости за пре-
клонение и към тези, които отглеждат 
зърното от житцето до прекрасната 
житена питка, и към Ангел Каралий-
чев, създал известната в цял свят въл-
шебна приказка.

Кметът на общината инж. Детелина 
Борисова, която е патрон на фестива-
ла, посрещна с „добре дошли” всички 
участници и гости, а йеромонах Ди-
митрий освети най-голямата жите-
на питка и нейните посестрими. Със 
специални обредни питки и хлябове 
се представиха съседни общини, всеп-
ризнатият кулинарен експерт Иван 
Звездев приготви и раздаде курбан 
от сьомга, със свои майсторски тради-
ционни произведения се представиха 
и гости от съседна Румъния, етнически 
българи, с които Стражица е в прегово-
ри за трансгранично сътрудничество 
по европейски проекти. Проф. Пенчо 
Пенчев, народен представител и дока-
зан приятел на Стражица и селищата 
от общината, също уважи празника.

Една от най-жизнерадостните гру-
пи превзе новата работилница „Жите-
ната питка”. Под вещото ръководство 
на Иваничка Петрова, активистка на 
клуба на пенсионера „Златна есен”, 16 
малки момчета и момичета за пър-
ви път опитаха да научат тънкостите 
при месенето на тесто. На 3 години се 
оказа най-малкият майстор в един от 
другите павилиони. Дълго не стихваха 
песните и танците в центъра на Стра-
жица, а благодарение на любезните 
домакини и на участниците в изложе-
нието посетителите опитаха коледни 
пити и всякакви обредни момкови, 
деверови и невестини пити. Няколко 
сватби и други обичаи представиха 
успоредно с изложението на питки 
и хлябове участниците от читалища, 
училища и детски градини в община-
та. Ученици от Основно училище „Св. 
Климент Охридски” - Виноград, пока-
заха обичая „Пеперуда”. Отново оживя 
на фестивалната сцена приказката за 
Житената питка, представена от малки 
и пораснали самодейци. Награди от-
несоха всички участници, а майстор-
лъкът се предаваше като вълшебства-
та на всяко приятелство, литнало от 
чистия извор на народната традиция 
към бъдното, когато пак ще има една 
палава и вечно млада Житена питка - 
да ни напомня, че никой не е по-голям 
от хляба.

Николай Христов

16 октомври - Световен ден 
на хляба
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Сладки или солени, семпли или натруфени… днес мъфните 
са се пръвърнали в истинска мода и изява на креативността на 
сладкарите, и не без значение … предпочитани сладкиши от 
младото поколение. Безспорен факт! Може би най-известните 
са шоколадовите, просто защото шоколадът няма конкуренция 
или с боровинки от плодовите варианти.

Мнозина от вас сигурно си мислят, че произхождат от Аме-
рика. В действителност в основата им стои английска рецепта, 
която се споменава за първи път през 18 век, но твърде вероят-
но е произходът да е по-стар.

Стиловете на приготвяне на мъфините са два - американски 
и английски. Тъй като английските мъфини не са разпростране-
ни извън Обединеното Кралство, когато се споменава мъфин се 
има предвид далеч по-популярната американска разновидност. 
Английските мъфини са плоски и кръгли, дебели 2-3 см и се пе-
кат на тиган или под грил.

За приготвянето на мъфините в американски стил не се из-
ползва мая за набухвател (което е разликата с английските мъ-
фини), а сода за хляб или бакпулвер. Подходящо е да ги опреде-
лим като кръстоска между хляб и торта. Американските мъфини 
от своя страна могат да се разделят на хлебоподобни и подобни 
на торта. Всек вид има определена техника на замесване на тес-
тото. По-малко захар и масло водят до хлебоподобни мъфини. 
Повече захар и масло ги доближава до вкуса на тортата. Когато 
сте наясно кой вид мъфини искате да пробвате, избирането на 
рецепти става много по-лесно. Стандартното тесто за мъфини се 
прави от брашно, захар, сода за хляб/бакпулвер, яйца, мазнина 
(течна или твърда) и мляко. Често се добавят плодове, ядки, шо-
колад, екстракт от ванилия, царевично брашно, овесени ядки 
за по-интересен вкус. Мъфините могат да се полеят с глазура и 
това ги превръща в мини торти.

Перфектният американски мъфин е симетричен и с куполо-
образна горна страна. Повръхността на мъфина трябва да бъде 
неравна, а тестото да удвои размера си при печенето. Той тряб-
ва да бъде лек за размера си и когато се разреже, вътрешността 
трябва да е влажна и нежна, без тунели. Американските мъфини 
могат да са сладки или солени и традиционно се сервират на 
закуска. Най-вкусни са в деня, в който са направени.

Тестото за хлебоподобните мъфини може да се приготви и 
изпече бързо, обикновено в рамките на 20 - 25 минути. За при-
готвянето му са необходими само две купи. В едната се смесват 
сухите съставки, а в другата течните. Мазнината, използвана 
за приготвяне на мъфините обикновено е течна, без значение 
дали е растително олио или разтопено масло. Когато сухите и 
течните съставки се смесят в отделните купи, едната смес се 
прибавя към другата. Важна стъпка на този етап е да не се пре-
калява с бъркането на тестото. Такава тенденция съществува, 
понеже течните съставки са повече от сухите. Твърде много раз-
бъркване на тестото довежда до изграждане на по-здрави глу-
тенови нишки, а резултатът от това са компактни, груби мъфини 
с тунели в тях. Тестото не е гладко и в него може да се виждат 
следи от брашно. Това не е причина за безпокойство. По време 
на печенето те ще изчезнат.

Подобните на торта мъфини се приготвят по метода на за-
бъркване на тесто за торта. Маслото (със стайна температура) и 
захарта се разбиват на крем. Яйцата се добавят и отделно се по-
ставят сухите и течните съставки- Колкото по-голямо е количе-
ството на захарта и маслото, толкова по-нежни ще са мъфините. 
По-високото съдържание на мазнина ограничава оформянето 
на глутеновите нишки, което допринася за получаване на по-
меки мъфини.

Мъфините – лесни и модерни

Понякога мъфините се пекат като в тавата се слагат хартие-
ни чашки. Предимството им е, че правят почистването на тавата 
по-лесно и запазват влажността на мъфините. Те ги предпазват 
от прекомерно изсушаване. Ако обичате мъфините ви да имат 
коричка, не ползвайте хартия за печене. Вместо това напръс-
кайте тавата с незалепващ спрей.

И нещо любопитно. Някои американски щати имат своя мъ-
фин фаворит. Така например, в Минесота предпочитат мъфини с 
боровинки, в Масачузетс – с царивица, а в Ню Йорк – ябълкови.

Малките кексчета могат да бъдат облечени с капсули, с кои-
то се улеснява печенето и след това декорирани с тематични 
цветни капсули подходящи за всякакви празници. Мъфините 
украсени със фондан и захарни цветя стават вече част и от сват-
бения сладкиш като индивидуален подарък за гостите.   
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представиха фирмите „Торнадо“ и американската “Dawn” на 8 
и 9 октомври в Пловдив. В препълнената презентационна зала 
присътваха сладкари от цялата страна. Бяха представени слад-
киши от новата за България серия “Authentic American Bakery“ – 
разнообразни вариации на мъфини, меки кукис с бял и натура-
лен шоколад, сладкиш „Роки Роуд“ с маршмелоу, нов продукт от 
серията “Sucrea” - „Свежо Крема, тарта с бадемово крем брюле и 
шам фъстък, тесто за меденки и медени сладкиши, донатс, ко-
косови брауни, както и нова линия световни сладкиши - „Алдо“ 
- Италия, „Шантили“ – Франция, „Дио“ - Румъния и др. 

Мъфин с пукански „Белия дом“
Продукти за тестото: 1	кг	Dawn	„Микс	мъфин“,	500	г	вода,	

300	г	олио,	150	г	карамел.
Продукти за глазурата: 250	г	Sucrea	„Силвия“,	125	г	вода.
Продукти за декорацията: сладки	пуканки.
Начин на приготвяне: Продуктите за тестото се разбиват 

с миксер за 1 мин. на бавни обороти и 4 мин. на средни обо-
роти. Добавят се парченцата карамел. В друг съд се разбиват 
продуктите за глазурата до получаване на пухкава консистен-
ция. Във всяка форма за мъфин се изсипва 120 г от тестото, като 
задължително това количество трябва да заема не повече от 2/3 
от формата. Поръсват се с карамел и се пекат за 30 минути при 
190°С. Мъфините се оставят да изстинат, глазират се със сместа 
и се декорират с пуканки.

Фирма „Торнадо“ произвежда и собствена гама 
фарситури - карамел, тирамису, брюле, ягода, малина, 

мандарина, киви, шоколад, желе кристалина

Автентични американски продукти

гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 104А 
тел.: 032/68 24 42, моб.: 0888 80 90 20

e-mail: tornado_@abv.bg, www.tornado-trip.com
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Специализирана литература

За поръчки: сп. “Кафе пауза...” , тел.: 0884 673 836
Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

РЪКОВОДСТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ХЛЯБ 
И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

(суровини, рецептури 
и технологии) 

формат А5, 256 стр. 
цена 18 лв. с ДДС

ЗЛАТНА КНИГА 
ЗА ТЕСТАТА 

И ПЕЧИВАТА 
Над 500 рецепти и съвети

216 стр., формат 14,5/21, 
цена 16,90 лв. с ДДС.

Злокобен звън от счупени камбани.
И след това сподавен вик във тишина.
Пронизващ удар на сърцето.
И спира болката във самота.

След тежък инцидент внезапно ни напусна 

Живка Гогова
Една жизнерадостна жена, изпълнена с 

енергия и готовност за промени в живота и 
бизнеса си отиде от този свят. Но тя остави на 
своите деца, близки и приятели усмивката и оп-
тимизма си.

Почивай в мир, Живе! 

In Memoriam
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Правилната обработка на шоколадовия кувертюр осигуря-
ва добър вид (цвят, блясък), добри вкусови качества (вкус, аро-
мат) и трябва да цели най-важното – да направи шоколадовия 
продукт привлекателен за клиента. Обработката на кувертюра 
е специфична. Изисква се знание, опит и най-важното – точни 
действия и подходящи условия. Целта на тази статия е да по-
могне в тази посока, като даде някои насоки за правилната об-
работка на шоколадовия кувертюр.

Темперирането на шоколада представлява предкристали-
зация на какаовото масло, която е в пряка зависимост от тем-
пературата на обработката на шоколада. При тази обработка 
какаовото масло в шоколада се преобразува и приема формата 
на твърд кристал. Това гарантира освен здравина и сила на стя-
гането, а така също и блясък на крайния продукт след неговото 
охлаждане

Обработка – работата 
с кувертюра  обхваща 

следните етапи
• Топене – за по-лесно топене 

кувертюрът се разделя на по-малки 
парчета, които впоследствие се по-
ставят за топене, или в специален 
съд (bain marie/водна баня - съд с 
двойно дъно), който предотвратява 
пряка връзка на кувертюра с източника на топлина, или използ-
вайки други начини като микровълнова фурна или фурна с то-
пъл въздух. Основни фактори на този етап са:

- Температурата на топене трябва да е 40-45°С. 
- През целия процес на топене кувертюрът трябва да се раз-

бърква непрекъснато.
- Не преминавайте към следващия етап,  ако не сте сигурни 

че кувертюрът е напълно разтопен.
- Ако в процеса на топене се наложи да добавите твърд ку-

вертюр в съда за топене, трябва да го изчакате да се разтопи и 
той, и едва след това да преминете на следващия етап.

• Темпериране - процедурата се извършва или ръчно, сла-
гайки кувертюра върху студена повърхност (обикновенно мра-
мор), или с помощта на специални машини.

- Темпериране върху мрамор - тази процедура може да 
се раздели на две части: охлаж-
дане и повторно загряване. Две 
трети от количеството разтопен 
кувертюр, което искаме да  тем-
перираме  се излива върху пло-
чата и се разбърква непрекъсна-
то с помощта на шпатула, докато 
температурата спадне от 40-45°С 
до 26-27°С. Веднага след това по-
степенно, като не спирате да раз-
бърквате, обработеното количе-
ство се смесва с останалата 1/3 от 
разтопения кувертюр. Температу-
рата на сместта трябва да 
е 28,5-29,5°С. Кувертюрът 
е готов за употреба.

- Темпериране  със 
специална машина – в 
този случай следваме ин-
струкциите за употреба 

Обработка на шоколадов кувертюр

на машината и просто трябва да настроим температурите. Те са 
три: температура на разтопения кувертюр, температура на тем-
периране  и температура на употреба. Те са същите като  при 
темперирането върху плоча. Основни фактори за този етап са:

- Температурата в помещението и тази на плочата да са 20-
25°С. Влажността трябва да бъде максимум 65%.

- Измерването на температурите да става с помощта на тер-
мометър, за да бъдат данните максимално точни.

- Контролът върху успешното темпериране  може да стане с 
Tempermeter.

• Отливане / тункване:
- Отливане – формите, в които ще стане отливането на  тем-

перирания кувертюр, трябва да са напълно чисти и сухи. Също 
така трябва да са с подходяща 
температура близка до тази на 
кувертюра. Шоколадовият ку-
вертюр се отлива във формите, 
които впоследствие трябва да 
се разклатят, така че да покрие 
равномерно навсякъде и да се 
избегне задържането на балон-
чета въздух. След това формите 
се слагат в хладилник.

- Тункване 
Ръчно	тункване - след като кувертюрът се темперира  се по-

ставя в съд. Продуктът, който ще заливаме, трябва да има тем-
пература колкото  е възможно по-близка до 23-25°С, но да не е 
по-ниска от 20°С. Също така повърхността трябва да е суха. С 
помощта на специални инструменти потапяме продуктите в ку-
вертюра, отцеждаме, което е в повече и ги поставяме на поднос 
в хладилник. Трябва да внимаваме с температурата на кувертю-
ра и да я държим през цялото време на началното ниво.  

Тункване	 с	 машина – тункването трябва да започне само 
когато сме сигурни, че шоколадът се е темперирал правилно. 
Температурите, които важат в този случай, са същите като в пре-
дишния вариант. Впоследствие, посредством настройките на 
уреда, определяме какво количество кувертюр  да остане като 
покритие.  След това слагаме продукта в хладилника.

Тункване	 на	 замразени	 сладоледени	 основи – в специални 
случаи сладоледените основи се покриват с кувертюр, който е 
с температура около 40°С и веднага след това се слагат за ох-
лаждане.

• Охлаждане - отлетите или покрити продукти се слагат в 
хладилник. Температурата в хладилника при отлетите продук-
ти трябва да е 10-12°С , а при тункваните – 13-15°С. Също така 
при отлетите продукти се препоръчва въздуха в хладилника да 
циркулира (за равномерно охлаждане на формите), докато за 
тункваните, това не е необходимо.

• Съхранение – в помещения с температура максимум 25°С, 
влажност до 60%, без остри миризми, за да се запазят качества-
та им до деня на консумация. Полезно е в първите часове след 
обработката им, продуктите да се оставят  да стегнат при по-
нис ка температура - 16-18 °С.

Инструкции за употреба 
на кувертюр имитация 

Продукти-имитация на кувертюр се считат онези, които 
съдържат съставки на какао, но вместо каково масло се из-
ползват други растителни мазнини (заместители на какао-
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во масло). Те се използват в различни случаи, като осигуряват 
по-ниска себестойност на крайния продукт и лекота при обра-
ботката.

• Обработка – при кувертюр-имитация етапът с темпери-
ране се пропуска. Просто непосредствено преди употребата 
кувертюрната маса трябва да е с температура 38-42°С. В случай 
че отливаме, температурата на формите трябва да е близка до 
температурата на кувертюра. Температурата, която използваме 
при тункването, е същата като при отливането, а продуктите, 
кои то ще тункваме трябва да са с температура 20-25°С .

• Топене - за по-лесно топене кувертюрът се разделя на по-
малки парчета, които след това се поставят за топене в специа-
лен съд (bain marie/водна баня - съд с двойно дъно), който пре-
дотвратява пряка връзка на кувертюра с източника на топлина, 
или използвайки други начини като микровълнова фурна или 
фурна с топъл въздух. Основни фактори на този етап са:

- Температурата на топене трябва да е 40-45°С.
- През целия процес на топене кувертюрът трябва да се раз-

бърква непрекъснато.
- Не преминавайте към следващия етап, ако не сте сигурни, 

че кувертюрът е напълно разтопен.
- Ако в процеса на топене се наложи да добавите твърд ку-

вертюр, трябва да го изчакате да се разтопи и той, и едва след 
това да преминете на следващия етап.

• Охлаждане - отлетите или тунквани продукти се слагат в 
хладилник (за отлетите - 13-15°С , за тункваните – 15-17°С). Също 
така при отлетите продукти се препоръчва въздуха в хладилни-
ка да циркулира (за равномерно охлаждане на формите), дока-
то за тункваните, това не е необходимо.

• Съхранение – в помещения с температура максимум 25°С  
и влажност до 60%, за да се запазят качествата им до деня на 
консумация. 

Проблеми, които се срещат при работата 
с кувертюр и основните причини 

за тяхната поява 
Прекалено гъст шоколад
Приготвеният шоколад може да започне да се втвърдява 

много бързо. Този процес се нарича свръхкристализация и се 
предизвиква от бързото развитие на кристалите. Свръхкриста-
лизиралият шоколад има по-слаб блясък, а степента на стягане-
то му е много малка. Освен това от него трудно се отстраняват 
мехурчетата въздух. Проблемът се отстранява като се добавя 
още разтопен шоколад и отново се загрява в микровълновата 
фурна. Шоколадът се загрява на малки количества и трябва да 

се разбърква често, защото кристализацията се извършва пър-
воначално на повърхността.

Неподходящи температури
- Идеалната температура на работното място е около 20°С. 
- Температурата на формата трябва да бъде колкото е въз-

можно по-близка до температурата на работното помещение. 
Препоръчва се формите да се загряват леко, но температурата 
да не надвишава тази на шоколада.

- Охлаждане на шоколада. Идеалната температура за охлаж-
дане на шоколада, който се използва за черупки, е 10-12°С. Ко-
гато шоколадът се използва за глазура температурата трябва да 
бъде 15-18°С. Докато трае охлаждането на формата, трябва да 
е налице циркулация на въздуха, тъй като при охлаждането се 
отделя топлина и температурата се повишава. 

Неправилно съхранение
Шоколадът като суровина и шоколадовите изделия са чувст-

вителни към температура, миризми, светлина, въздух, влаж-
ност. Краткият период на съхранение гарантира по-добри про-
дукти. Този период варира от 12-14 месеца за белия шоколад, 
18 месеца - за млечния, 24 месеца – за натуралния. Оптималната 
температура за съхранение на кувертюра е 12-20°С. При по-ви-
сока температура шоколадът губи блясъка си. Когато продукти-
те се съхраняват при стайна температура, съществува опасност 
от овлажняване и захарен цъфтеж. Трябва да се внимава и за 
температурните колебания, които могат да предизвикат маслен 
цъфтеж. Шоколадът лесно поглъща миризми и е необходимо да 
се следи за правилната циркулация на въздуха в склада. Възду-
хът и светлината предизвикват окисляване на кувертюра, защо-
то разлагат мазнините. В резултат се появява неприятна мириз-
ма. Шоколадът трябва да се съхранява в затворена опаковка. 
Влагата също е вредна за шоколада. Максималната относителна 
влажност не трябва да надвишава 70%.

Маслен цъфтеж:
- неправилна температура на обработка; 
- недобре разтопен шоколад преди темпериране; 
- неефективно разбъркване на кувертюра; 
- неправилна температура на охлаждане;
- лоши условия на съхранение; 
- добавяне на други мазнини в кувертюра.
Захарен цъфтеж:
- много ниска температура на охлаждане;
- висока влажност в помещението, където се обработва ку-

вертюра;
- висока влажност в помещението, където се съхранява ку-

вертюра;
- наличие на балончета въздух в кувертюра. 
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Ние в АЛМА ЛИБРЕ смятаме че, 
само търсещите професионалисти 
с иновационни крайни продукти и 

проекти, с върховно качество, имат 
място в бъдещия бранш на сладкарите, 

хлебарите и готвачите в България.

Безспорно АЛМА ЛИБРЕ предлага 
изчерпателна гама, от 

най-висококачествени суровини от 
световен мащаб, но това според нас не е 

достатъчно. 

Заедно с нашите консултанти от 
„Атинския гастрономичен център – 

Стелиос Канакис“, от френската школа 
по сладкарство „LENOTRE“, от „chocolate 
ACADEMY CACAO BARRY” и технолозите 

на повече от 40 световно известни 
доставчици, задълбочаваме 

и изваждаме от всяка суровина 
динамиката, която крие.

Разкриване на динамиката скрита в 
суровините на АЛМА ЛИБРЕ придава 
допълнителна добавена стойност на 
тези суровини и в ръцете на знаещи 

професионалисти ги превръщат в 
„оборотен капитал“. 

За това „АЛМА ЛИБРЕ консултантски 
център“ продължава упорито 
презентациите, обученията и 

индивидуалните проекти за клиентите си.

За нас е удоволствие да работим заедно!

Повече информация можете да намерите 
на обновената интернет страница 

на АЛМА ЛИБРЕ:
www.almalibre-prof.com

тел.: 0878690025, 0878984887, 0878515026
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Торта с шоколад и крем ванилия
Продукти за блата: 100	г	натурален	шоколад,	120	

г	смлени	лешници,	80	г	брашно,	120	г	захар,	2	яйца,	140	г	
омекнало	масло.

Продукти за крема: 150	г	мляко,	150	г	сметана,	3	
жълтъка,	40	г	захар,	1	ванилия.

Продукти за муса: 200	г	млечен	шоколад,	3	жълтъ-
ка,	40	г	захар,	4	г	желатин	на	листа,	150	г	сметана.

Продукти за декорация: шоколадови	 стърготи-
ни.

Начин на приготвяне на блата: Сложете да се 
разтопи на водна баня шоколадът заедно с маслото, 
отстранете от огъня и добавете яйцата, захарта, браш-
ното и смлените лешници. Разбийте добре. Изсипете 
сместа в тортена форма покрита с хартия за печене. 
Печете при 180°С. Оставете да изстине и извадете от 
формата.

Начин на приготвяне на крема: Сложете млякото 
да заври, добавете ванилията и след това течната сме-
тана. Разбийте жълтъците със захарта и добавете към 
млечната смес, бъркайте, докато започне да се сгъстя-
ва.

Начин на приготвяне на муса: Разбийте жълтъци-
те със захарта, добавете охладения разтопен шоколад 
и оставете да заври на водна баня за няколко минути. 
Отстранете от огъня. Добавете разтворения желатин и 
разбитата сметана. Работете внимателно, за да не загу-
бите обема на муса. 

Сглобяване на тортата: В ринг сложете блата, след 
това половината от шоколадовия мус, изравнете добре 
и сложете в хладилник за 30 минути. След това отгоре 
изсипете крем ванилия и завършете с останалия мус. 
Оставете в хладилник поне за 2 часа. Декорирайте с 
шоколадовите стърготини или по ваш избор.

Продукти: 20	бр.	бишкоти
Продукти за муса: 200	г	натурален	шоко-

лад,	120	г	захар,	4	яйца,	2	с.л.	сметана.
Продукти за крема: 130	г	бял	шоколад,	

150	г	сметана,	100	г	уиски.
Продукти за сиропа: 60	г	захар,	300	г	уиски.
Начин на приготвяне муса: Разделете 

белтъците от жълтъците. Разбийте жълтъците 
със захарта, след това добавете разтопения 
шоколад и разбъркайте, добавете сметаната 
и разбитите на сняг белтъци с щипка сол. Раз-
бъркайте много внимателно, за да не спадне 
обема и след това оставете муса в хладилник 
за 1 час.

Начин на приготвяне на крема: Разто-
пете на водна баня шоколада със сметаната 
и уискито и след това оставете да изстине в 
хладилник.

Начин на приготвяне на сиропа: Разто-
пете захарта в 150 г вода и оставете да заври. 
Махнете от огъня и добавете уискито.

Начин на сглобяване: Натопете бишкоти-
те в сиропа, но не прекалено много и облепе-
те с тях форма за шарлота. Запълнете с пласт 
мус, пласт крем и ред бишкоти, като трябва да 
завършите с бишкоти. Оставете в хладилник 
за 5 часа. Сервира се с шоколадова салца.

Шарлота с уиски
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Продукти за ронливото тесто „Женоаз“: 125	 г	брашно,	4	
яйца,	125	г	захар,	60	г	масло.

Продукти за белтъчния сняг: 6	белтъка,130	г	пудра	захар,	
100	г	бадеми,	30	г	какао.

Продукти за крема: 200	г	натурален	шоколад,	50	г	масло,	
200	г	сметана,	3	с.л.	тъмен	ром,	80	г	стафиди.

Продукти за сиропа: 80	г	захар,	3	с.л.	ром.
За декорация: шоколад	и	шам	фъсътък
Начин на приготвяне на ронливото тесто: На водна баня 

разбивайте продължително време яйцата със захарта. Оставе-
те да изстине като продължите да бъркате. Добавяйте по малко 
брашното, след това омекналото масло и щипка сол. Печете в 
ринг покрит с хартия за печене при 180°С за 30-40 минути. 

Начин на приготвяне на белтъчния сняг: Разбийте белтъ-
ците на твърд сняг с 30 г захар и щипка сол. След това добавете 
сместа от останалата пудра захар и какаото, накрая смлените 
бадеми. Сложете в ринг покрит хартия за печене и печете при 
180°С за около 20 минути. Оставете да изстине.

Начин на приготвяне на крема: От шоколада, маслото и 
сметаната пригответе ганаш. Разтопете шоколада на водна баня. 
Свалете от огъня и добавете маслото на парченца и сметаната. 
Разбийте много добре с миксер. Добавете накиснатите в ром 
стафиди.

Начин на приготвяне на сиропа: Разтворете захарта в 800 г 
вода и оставете да ври 5 минути. Махнете от огъня, добавете 
рома и оставете да изстине.

Сглобяване на тортата: Разделете белтъчния блат и блата 
от ронливо тесто на две части. В ринг поставете за основа блат 
от ронливото тесто, напоете със сиропа и отгоре сложете пласт 
ганаш. Следва белтъчен блат, пласт разбита сметана, следващия 
белтъчен блат, завършете с ронливия блат. Оставете в хладил-
ник да се стегне. Зафилете борда и повърхността с ганаш, деко-
рирайте с шоколадови плочки и шам фъстък.

Продукти за блата: 200	г	брашно,	40	г	за-
хар,	150	г	масло,	1	яйце,	80	г	бадеми.

Продукти за пълнежа: 150	 г	 натурален	
шоколад,	2	с.л.	брашно,	130	г	захар,	2	яйца,	80	г	
масло,	4	с.л.	сметана,	2	с.л.	ром.

Начин на приготвяне на блата: Смесете 
брашното със смлените бадеми и захарта. До-
бавете омекналото масло на парченца, раз-
бъркайте тестото и добавете разбитото яйце, 
добавете вода, така че да се получи твърдо 
тесто. Оформете топка, покрийте с фолио 
и оставете в хладилник за 30 минути. След 
това разточете тестото и покрийте форма с 
диаметър 26 см. Надупчете дъното с вилица. 
Покрийте отгоре с хартия за печене и печете 
при 200°С за 10 минути. Махнете хартията и 
печете още 6 минути. Извадете от фурната и 
оставете да изстине.

Начин на приготвяне на пълнежа: На 
водна баня разтопете шоколада с маслото. 
В друга купа, отново на водна баня, разбий-
те яйцата със захарта, добавете пресятото 
брашно, охладения шоколад, сметаната и 
рома. Допълнете формата с този пълнеж и пе-
чете отново  при 180°С за 15 минути. Извадете 
от фурната, оставете да изстине и махнете от 
формата. Декорирайте с какао на прах и шо-
коладови цигари.      

Торта с ром

Тарта с шоколад и ром








