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Завалял пухкав бял сняг и покрил 
плодородните поля, над покривите 
се издигал дим, а в пещта се пригот-
вяла трапезата за Бъдни вечер... Зву-
чи наистина като приказка, защото 
традициите не са точно това, което 
бяха... Природата и тя се променя, 
въпреки че синоптиците обещават 
сняг за Коледа. В свят на шеметна 
глобализация и на традициите, и на 
времето ще се опитаме да ви прене-
сем в една коледна приказка у нас и 
по света.

Макар бъдникът в огнището да е 
останал само символ на надеждата и 
спомен от стари времена, в голяма-
та си част българите тачат и почитат 
Бъдни вечер като един от най-голе-
мите християнски празници, в който 
са преплетени и много от езическите 
вярвания по нашите земи. От ранни 
зори жените са се подготвяли за 
празника. Най-голямо внимание се 
е отделяло на обредните хлябове - 
безкръвното жертвоприношение за 
светлия ден, замесени от най-чисто 
брашно. То се пресява през три сита 
„копринени", замесва се с „мълчана", 
„цветна" и „неначената" вода, доне-
сена в бяло котле и затоплена на жив 
огън. Докато се месят хлябовете, мо-
мите и невестите пеят обредни пес-
ни. Коледните хлябове са три вида. 
Първият е наречен на самия празник 
и носи наименованието „боговица", 
„божия пита", „светец". Характерната 
за него украса е кръстът и неговите 
разновидности - свастика, розета, 
цвете и т. н. Вторият вид хляб е пос-
ветен на къщата и стопанството. На 
него обикновено се изобразява гум-
ното, кошарата, добитъка, лозето и 
бъчвата и т. н. Третият тип хлябове са 
колачетата с дупка в средата, които 
се даряват на коледарите или опле-
тени като плитки. Тях ги замесват и 
украсяват момите и ги подаряват на 
своите избраници в коледната нощ. 
На следния ден коледарите органи-
зират с тях търг на мегдана, като съ-
браните средства даряват на черк-
вата, училището или читалището... 
Наистина звучи като приказка... Но, 
както вече казахме, традициите не 
са точно това, което бяха. 

Коледна 
приказка

Пожелания за весела Коледа,  Пожелания за весела Коледа,  
здрава и богата 2010 !здрава и богата 2010 !

“Кафе пауза...”“Кафе пауза...”



“5Р - Галина Влайчева” - производство на баници, закуски, питки, 
франзелки, коктейлни банички и погачи, 
тел.: 02/983 2929, 0888 452 394

“Двете фукли” - бутик за торти и захарни изделия - уникати, 
тел. 02/934 88 88, 0888 72 00 08

Фотограф: Людмила Слокоски, http://slokoskiphotography.com

Един ентусиазиран екип реши да поднесе тази коледна 
приказка като подарък на всички читатели и почитатели 
на списание “Кафе пауза...” с пожелание за здраве, късмет и 
повече доброта. Баш-майсторите на списанието сем. Пан-
дишпанкови запретнаха ръкави и заедно с Галя и Силвия 
подготвиха за вас една вкусна коледна импресия, засне-
та от Людмила. Е, по едно време малкия Пандишпанчо се 
унесе в сладък сън, но след снощния купон и напрегнатата 
работа по коледните сладки, май си е заслужил дрямката 
върху чувала.  
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Коледният пудинг е традиционен де-
серт, който се сервира и падарява на 
самия празник. Обикновено всяка дома-
киня приготвя сладкиша по семейната 
рецепта, като пъхва в него монета от шест 
пенса. Рецептата обединява както тради-
ционни, така и скъпи и продукти – сушени 
плодове, аромати и др. Коледният пудинг 
е тъмен на цвят в резултат на използва-
нето на кафява захар и меласа, както и на 
сушени сини сливи и продължителността 
на приготвянето му. Към сместа могат да 
се добавят сок от цитрусови плодове, ра-
кия или друг алкохол, например тъмна 
бира. 

Това, което е особено за ангийския 
коледен пудинг е, че не се пече, а се вари. 
След това се закачва на кука, за да се из-
суши за около седмица, което подобрява 
вкуса му. Преди поднасяне пудингът може 
да се фламбира, да се декорира с клонче 
от бодлива зеленика и да се гарнира с 
ром, сметана, яйчен крем, пудра захар... 
Рецептите за пудинги със сини сливи се 
появяват през XVII век, но неговата ис-
тория може да се проследи до 1420 г., 
когато под името пудинг се подразбира-
ло ястие от овнешко или пилешко  месо, 
сгъстено с хляб, оцветено със сандалово 
дърво и напълнено с грозде. По времето 
на кралица Елизабет I към това ястие са 
добавени сушени сини сливи и то става 
много популярно. 

Традицията да се приготвя за Коледа известния дрезденски щолен е много стара и 
може да се отнесе към 1400 г. Легендата разказва, че формата на сладкиша наподобява 
бебето Исус в пелените. За първи път Stollen е споменат през 1474 г. като част от ко-
ледните пости на християнската болница “Св. Вартоломей”. Първоначално сладкишът 
се е приготвял само от брашно, мая и вода, за да отговаря на религиозната догма. В 
този си вид, без масло и мляко, се е наричал Striezel. Поради тази причина принцът на 
Саксония  Ернст и брат му Албрехт отправят молба към папата да отмени забраната да 
се използват мляко и масло. В крайна сметка Светият отец откликва на тяхната молба 
и изпраща писмо, което остава в историята като “масленото писмо”, в което той дава 
разрешение да се използват мляко и масло в замяна на покаяние и благодат. През 
1560 г. хлебарите от Дрезден поставят началото на традиция да подаряват на своя 
господар за Коледа един или два сладкиша, тежащи по 18 кг, които са били пренасяни 
в замъка от 8 майстори и 8 чирака... Сладък товар!

Въпреки, че съществува оригинална рецепта за Christstollen, всеки хлебар или 
сладкар има своята малка тайна, наследена от семейната традиция. Майсторлък, под-
брани съставки от далечни земи и тайни подправки – всичко това е съчетано, за да се 
превърне този сладкиш в истинско произведение на изкуството.

През 1900 г. всички занаятчийски производители на Christstollen се обединяват 
в Асоциацията “Schutzverband Dresdner Stollen e.V.“, която гарантира оригинално 
качество на базата на сертификат със запазена марка Dresden Stollen ® и печат на 
асоциацията. 

Приготвянето на този сладкиш изисква повече време и търпение.

Необходими продукти: 750 г браш-
но, сол, 50 г мая, около 1/8 л мляко, 200-
250 г масло, 50-80 г захар, 1-2 жълтъка, 100 
г захаросани лимонови и портокалови ко-
рички, 50 г бадеми, кора от лимон, канела, 
150 г бели и черни стафиди, 3 лъжици ром, 
пудра захар с аромат на ванилия, фитил 
бадемова паста.

Начин на приготвяне: Подгответе 
маяното тесто, след това добавете яйца-
та, млякото, захарта и разтопеното масло. 
Тестото трябва да бъде твърдо, месете го 
докато се получи гладко и еластично. До-
бавете захаросаните лимонови и порто-

Dresden Stollen®  - сладкиш, 
ценен по целия свят 

калови корички, бадемите и стафидите и 
отново омесете добре. Оставете тестото 
да втаса, след това го разтелете и в сре-
дата сложете фитил от бадемова паста, 
придайте характерната форма за слад-
киша и отгоре го намажете с маслото. 
Печете на средна температура за около 
един час. По време на печенето го нама-
жете още веднъж с масло и след изваж-
дане от фурната още топъл го поръсете с 
пудра захар. Препоръчително е тестото 
да престои около 10-12 часа, а след из-
пичането сладкишът се оставя да “узрее” 
около 10-15 дни.

Английски 
коледен пудинг
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Всички вече добре познават луксозните опаковки на Panettone – типичния коледен 
сладкиш от бластта на Милано с куполовидна форма, който се приготвя с брашно, мая, 
яйца, масло, захар, стафиди и захаросани кубчета цитрусови плодове. Неговият пра-
родител е голям и кръгъл хляб, богат на захаросани плодове, подправки и мед, който 
е бил използван в християнските ритуали (жените рисували с халката кръст върху тес-
тото, за да подпомогнат втасването). Легендата твърди, че този сладкиш е плод на една 
любовна история, родена в двора на Лудовико Сфорца. Угето Антелари, благороден 
рицар от Милано, искал да спечели красивата дъщера на хлебаря Тони – Адалджиза.  
Той подкупил бащата със сладък хляб със стафиди и захаросани портокалови и лимо-
нови корички. Друга история разказва, че отново в двора на Лудовико,  готвачът Тони 
забелязал твърде късно, че тортата за коледната вечеря е изгоряла. Опитвайки се да 
поправи случилото се, той видял хляб със стафиди и захаросани плодове и го пред-
ложил за десерт. Този сладкиш станал много популярен и го нарекли "хляба на Тони" 
или Panettone. Според трета история, монахинята Угета изобретила рецептата (обър-
нете внимание на приликата между името, което се появява в много легенди и което 
е миланското наречие за стафида “ughetta”, на итал. “uvetta” ). Рецептата е сравнително 
трудна и той се превръща в един от най-популярните коледни сладкиши в цял свят. 
През 50-те години на миналия век започва индустриалното му производство от фир-
мите “Motta” и “Alemagna”. Именно Анджело Мота създава известния висок Panettone, 
който втасва в тънка висока хартиена форма и така се получава типичната височина от 
30 см. Този сладкиш и неговият братовчед “Pandoro” са сред най-калоричните десерти 
380 kcal/100 г, като занаятчийските варианти достигат до 450 kcal/100 г. Обикновено се 
сервира нарязан на вертикални филии, съпроводен от сладко вино, кафе или горещ 
шоколад.

Необходими продукти: 120 г кафява 
захар, 120 г настъргана околобъбречна 
лой,120 г бели стафиди, 120 г черни ста-
фиди, 60 г касис, 60 г захаросани цитру-
сови кори, 60 г брашно, 60 г галета, 30 г 
бадеми, настъргана кора от един лимон, 
1 ч.л. настъргано индийско орехче, 1/2 ч.л. 
сол, 2 яйца, 150 мл прясно мляко, 150 мл 
ракия.

За украса: бодлива зеленика, боро-
винки или къпини, разбит белтък.

За сос: 100 г брашно, 100 г масло, 500 
мл прясно мляко, 50 г пудра захар, бренди 
на вкус. 

Начин на приготвяне: В голяма купа 
се смесват захарта, лойта, стафидите, за-
харосаните кори, касиса, брашното, гале-
тата, бадемите, настърганата кора от ли-
мон, индийското орехче и солта. Добавят 
се яйцата, млякото и ракията и се омесва 
добре. Сместа се изсипва във форма за 
пудинг, намазана с масло, увива се с алу-
миниево фолио и се вари. Оставя се да се 
изсуши. В деня на сервиране се затопля 
отново на водна пара, за най-малко 2 
часа. 

За приготвяне на соса се разтопява 
маслото, добавя се брашното и се оста-
вя на бавен огън в продължение на 2-3 
минути. Постепенно се добавя млякото,  
пудрата захар и бренди на вкус. Оставя се 
да кипне за 4-5 минути.

Необходими продукти: 800 г браш-
но тип 500, 15 г мая, 150 г масло, 2 цели 
яйца, 4 белтъка, 400 г захар, 80 г захаро-
сани плодове, 50 г бели стафиди, ванилия, 
щипка сол, 60 мл прясно мляко. 

Начин на приготвияне: От предния 
ден разтворете маята в млякото с ¼ от 
брашното. Направете от тестото топчица, 
покрийте я с кърпа и оставете да втасва 
на сухо и топло място цяла нощ. На след-
ващия ден вземете тестото и го месете 

Панетоне в Италия

продължително с 100 г брашно и няколко 
капки топла вода, след което го покрийте 
с топла кърпа и оставете да втаса отно-
во около 2 часа. Повторете операцията 
като използвате отново 100 г брашно и 
добавете достатъчно топла вода, за да се 
получи меко и еластично тесто. Отново  
оставете да втасва около 3 часа.

Междувременно натопете стафидите 
в топла вода за около 20 минути. Разто-
пете маслото в малка тенджерка на слаб 
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Коледен сладкиш Torrone
Това е нуга халва, типична за много области на Италия и Испания, приготвена от 

смес от белтъци, мед и захар, бадеми или лешници и много често покрита с две ваф-
лени кори. Според много изследователи е с арабски произход. В подкрепа на това 
се явява цитат от трактата на един арабски лекар ”De medicinis et cibis semplicibus”, 
където се споменава turun. 

Арабите пренасят тази сладкиш по протежение на цялото Средиземноморско 
крайбрежие, като той става много популярен в Испания и Италия. Испанската версия 
на нугата е с произход от района на Аликанте и първите сведения за него датират от 
XVI век.

Според други източници, първата нуга се появява в Кремона и вероятно е сер-
вирана на 25 октомври 1441 г. по време на сватбената церемония между Франческо 
Сфорца и Бианка Мария Висконти. Този нов сладкиш, според традицията, е моделиран 
във формата на Torrazzo (градската кула с камбанария), откъдето най-вероятно полу-
чава и името си. 

Има два вида нуга – твърда и мека. При твърдия вариант приготвянето продължава 
около 12 часа, като е особено важно съотношението мед – захар (захароза, глюкозен 
сироп, сироп от инвертна захар). Меката нуга се приготвя за около 2 часа, което дава 
възможност за по-висока влажност на консистенцията. По-съвременните варианти са: 
нуга, покрита с шоколад; от бадемова паста с ядки и др.

Както вече казахме, Pandoro е подобен на Panettone 
и е типичен коледен сладкиш за областта на Верона, 
също достатъчно известен. Според някои произхода на 
рецептата трябва да се търси в Австрия, където се произ-
вежда т.нар. “виенски хляб”, който от своя страна има за 
предшественик френските бриоши. Спорд други наиме-
нованието произлиза от “pan d’oro” (хляб от злато),  който 
се е сервирал на масата на най-богатите венецианци.  

Официално неговото раждане може да се отнесе към 
14 октомври 1894 г., когато Доминико Мелегати, осно-
вател на сладкарската индустрия в Италия, депозира в 
Патентното ведомство един пухкав висок сладкиш във 
формата на осмоъгълна звезда, чийто автор е худож-
никът-импресионист Анджело дал Ока Бианка. Техно-
логията на приготвяне е сложна и подобна на тази на 
Panettone. Тестото е с мек и златист цвят и ванилов аро-
мат. Сред съставките са: брашно, захар, яйца, масло, ка-
каово масло и мая. 

Днес съществуват различни вариации на сладкиша 
– покрит с различни глазури или шоколад. Предлага се 
в луксозни картонени кутии, като пудрата захар обик-
новено е в отделно пакетче и се поръсва в момента на 
сервирането. 

огън, за да избегнете пържене. От него 
оставете настрана, за намазване на фор-
мата. Отделно разтопете захарта и солта 
в малко вода на слаб огън. След като от-
страните от огъня, добавете целите яйца 
и белтъците. Намажете формата, в която 
ще печете, с масло. Ако използвате го-
тови хартиени форми, не е необходимо 
намазване.

Връщаме се към тестото, омесете го 
отново с остатъка от брашното като го 
добавяте по-малко, след това разтопе-
ното масло и сместа от захарта и яйцата. 

Осмоъгълна звезда Pandoro

Месете продължително и накрая доба-
вете стафидите, добре подсушени и на-
брашнени, както и кубчетата захаросани 
цитрусови плодове. Сложете във форма-
та, покрийте с кърпа и оставете да втасва 
най-малко 3 часа. Включете фурната и ко-
гато температурата достигне 180°С, сло-
жете вътре сладкиша. Печете около 45 
минути. След това го оставете да изстине 
като го обърнете “с главата надолу”, за да 
се предотврати слягането на плодовете 
към дъното. След това може да поръсите 
с пудра захар, ароматизирана с ванилия. 
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Апетитът идва с... гледането!
Фотографирането на храна е забавление, игра, емоция и страст.

Добрият кулинарен фотограф създава вкусни снимки, които предизвикват у зрителя 
същата реакция, както миризмата на току-що опечения хляб, вкусът на перфектно 

приготвената пържола, или ароматът на шоколадовата торта.
Добрият кулинарен фотограф успява да пресъздаде в снимките си не само цвета и 

формата на храната, но и нейната текстура, аромат и вкус.
За да фотографираш вкусно храна, не са достатъчни само фотографски умения.

Създаването на перфектната кулинарна снимка изисква креативен подход, финес, 
чувство за стил. И най-вече – любов към храната.

Ако  вие и вашите продукти се нуждаете от нова визия, с която да привлечете още 
повече клиенти, свържете се с мен.

Заедно ще създадем най-вкусните снимки, които вашите изделия заслужават.
Предлагам ви две рецепти приготвени и снимани от мен.

Да ви е сладко!

Продукти (за форма 18х26см):
100 г брашно, ½ пакетче бакпулвер, 

120 г захар, 40 г какао, 2 яйца, 100 мл мля-
ко, 70 мл орехово олио

Глазура:
100 г черен шоколад, 50 г масло (или 

100 мл сметана)
Начин на приготвяне: Загрейте фур-

ната до 180°С. Разбийте яйцата в отделен 
съд. Смесете брашното, какаото, бак-
пулвера и захарта в купа, разбъркайте. 
Налейте млякото и олиото, объркайте 
добре, добавете разбитите яйца, разбър-

Шоколадова торта

Продукти за 4 порции: 4 жълтъка, 
около ½ чаша захар, настъргана лимоно-
ва кора или лимонова есенция, ванилия, 
1 кутия маскарпоне, една шепа шокола-
дов чипс, или нарязан шоколад, един ма-
лък пакет бишкоти савоярди (около 6-8 
броя), какао за поръсване, дребни шоко-
ладови дражета за украса

Начин на приготвяне: Разбийте жъл-
тъците със захарта на пяна, добавете мас-
карпонето и разбийте и него. Добавете 
лимоновата кора или есенцията, шоко-

Страчатела с маскарпоне, 
лимон и шоколад

Думата “страчатела” на италиански означава нещо разкъсано, натрошено, 
направено на малки парченца. Използва се за сладолед, крем, дори има и козу-
нак с такова име. 

ладовия чипс или нарязания на дребно 
шоколад (идеята е да останат видими 
парченца, не да се разтопи) и разбъркай-
те. Нарежете бишкотите на филийки и на-
редете страчателата в прозрачни чаши, 
като редувате крем и бишкоти, накрая 
завършвате с крем. Поръсвате с горчиво 
какао и украсявате с шоколадови бон-
бончета. Разбира се, можете да украсите 
и по всякакъв друг начин, направете как-
вото ви харесва. Оставете в хладилника 
за час – два, за да се стегне.

ludmila slokoski
lois.slokoski@gmail.com

0878142270, 0888379077
http://slokoskiphotography.com

кайте отново. Изсипете сместа в намас-
лена и набрашнена форма, печете около 
20 мин., като проверявате с клечка за 
готовност. Ако печете в монопорциони, 
намалете времето за изпичане според 
размера на формите си. След като изсти-
не, извадете от формата. 

За глазурата – на слаб огън разтопете 
шоколада и маслото (или сметаната) до 
хомогенизиране и залейте внимателно 
тортата. Отгоре можете да украсите спо-
ред случая, или както подсказва вашата 
фантазия.
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В коледна обстановка 30 сладкари, клиенти на “Алма Ли-
бре”, участваха в семинар-обучение на тема “Декорации”. В пър-
вата част бяха представени глазурите на италианската фирма 
“Fabbri”, декорациите на “Bombasei”, френски и гръцки макарон 
на “Artemi”, а във втората – продуктите на фирма “SUGART”, лич-
но от нейния собственик г-н Танасис Салагианис.

“Философията на фирма “SUGART” е, че крайният потреби-
тел трябва да остане доволен от това, което ще консумира, а 
от друга страна - сладкарят, използвайки продуктите на фир-
мата, може да предложи качествен и вкусен продукт, който 
да има по-голяма добавена стойност. Така всички по веригата 
доставчик – производител – консуматор печелят” – това спо-
дели пред сп. “Кафе пауза...” г-н Салагианис. 

Фирмата вече има 30-годишна история и за това време е ус-
пяла да се наложи на пазара със своите новаторски и качестве-
ни продукти. От 1991 г. “SUGART” има собствена производствена 
база от 1500 кв.м., а през 2007 г. удвоява производствените си 
мощности, което я прави още по-гъвкава и стабилна.  

Самият Танасис Салагианис произлиза от сладкарско семей-
ство и е запознат с тънкостите на занаята. В началото фирмата 
предлага своите продукти само в Солун, но две години след съз-
даването си, организира дистрибуторска мрежа в цяла Гърция. 
От 1985 г. започва да внасят новаторски материали за декора-
ция, които сглобяват в комплекти с техни продукти. По същото 
време стартира и износ за Европа. “Ние бяхме първите, които 
въведохме печат върху захарна плака не с водни или други хра-
нителни бои, а с какаово масло. В момента предлагаме повече 
от 300 теми за детски, сватбени и други специални поводи” – 
споделя г-н Салагианис. Каталогът с детските торти на специал-
на поставка от плексиглас може да бъде поръчан от всеки слад-
кар и по този начин той ще украси своята витрина и ще улесни 
клиентите си в избора на торта. “SUGART” има закупени права да 
отпечатва върху захарни плаки голяма част от най-популярните 
анимационни герои.

Освен бутиковото производство, за което сладкарят има 
своя визия, се появяват и съвременни технологии за декора-
ции, които се прилагат от големите индустриални производите-
ли – например печат върху определен вид бисквити и т.н. Фирма 
“SUGART” смята да улесни и малките и средни производители. 
За целта са разработени четири вида малки и много гъвкави 
машини, които ще се представят на изложението ARTOZIMA в 
Солун от 5 до 8 март 2010 г. Така ще дадат възможност на малкия 
и средния производител да разнообразят своето производство 
– например с печат на различни теми, многообразие от форми, 
като в същото време крайният продукт ще има впечатляваща 
визия. “Пред сладкаря застава клиентът със своите изисква-
ния и представи, а ние трябва да дадем на сладкарите нужни-
те инструменти, технологии и възможности да ги удовлетво-
ри” – продължава г-н Салагианис.

В момента за България са много интересни т.нар. “американ-
ски системи” за сватбени торти (стойката е скрита, а тортата се 
облича отгоре със захарна маса). В Европа и в Гърция тези торти 
вече се смятат за стандартни. Фирмата предлага захарно тесто, 
калъпи за декорации от захарното тесто, бои за оцветяване на 
захарно тесто, готови захарни цветя, порцеланови фигури на 
младоженци, готови бордюри от захарно тесто  и много други.

Декорация – минимализъм 
в съвременното 
сладкарство
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Точени бисквити
(за 36 бр.)

Продукти: 125 г масло, 300 г захар, 1 яйце, 10 г течна вани-
лия, 5 г аромат бадем, 350 г брашно, 10 г бакпулвер, 5 г сол.

Начин на приготвяне: Смесете брашното с бакпулвера и 
солта. В купа сложете маслото и захарта и ги избийте, докато 
стане пухкава маса, след което добавете яйцето и ароматите и 
разбъркайте, докато сместа стане еднородна. Към маслената 
смес прибавете бавно брашнената смес. Разделете тестото на 
две топки без да го охлаждате. Загрейте фурната на 200°С. Разто-
чете едната половина от тестото върху набрашнена повърхност. 
Разточеното тесто трябва да бъде с размери приблизително 30 
см диаметър и 3 мм дебелина. Топвайте кутера за бисквитите в 
брашно преди всяко изрязване. Печете върху силиконов килим 
за 6-7 минути или до получаване на златист цвят. 

Джинджифилови 
курабии

Продукти: 625 до 690 г брашно, 5 г сода бикарбонат, 5 г сол, 
10 г джинджифил на прах, 10 г канела, 5 г смляно индийско орех-
че, 5 г смлян карамфил, 230 г масло, 100 г захар, 360 мл меласа 
или глюкоза (ако искате курабийките да са светли), 2 разбити 
яйца. 

Начин на приготвяне: Смесете брашното, содата и подправ-
ките. Разтопете маслото в голяма тенджера и леко го охладете, 
добавете захарта, меласата и яйцата и разбъркайте добре. Към 
тази смес добавете 500 г от смесените сухи съставки. Изсипете 
тестото върху леко набрашнена повърхност и добавете остана-
лите сухи съставки и омесете на ръка. Ако е нужно по-твърдо 
тесто може да добавите още брашно. Загрейте фурната на 190°С. 
Разточете готовото тесто върху набрашнена повърхност до де-
белина 6 мм. Печете върху силиконово килимче малките и сред-
ните бисквити за 6-10 минути, големите - за 10-15 минути.

Шоколадови точени 
бисквити

(за 30 бр.)

Продукти: 170 г масло, 
200 г захар, 2 яйца, 10 г теч-
на ванилия, 90 г натурален 
шоколад – разтопен и охла-
ден, 375 г брашно, 10 г бак-
пулвер.

Начин на приготвяне: 
Смесете брашното с бакпул-
вера. В купа сложете мас-
лото и захарта и ги избийте 
докато стане пухкава маса, 
след което добавете яйцата 
и останалите продукти. Разбъркайте, докато сместа стане едно-
родна. Към маслената смес прибавете бавно брашнената смес.  

Покрийте тестото с фолио и го оставете в хладилник да 
стегне за около един час. Загрейте фурната на 190°С. Разточете 
тестото приблизително на 30 см диаметър и 3 мм дебелина. Топ-
вайте кутера за бисквитите в брашно преди всяко изрязване. 
Печете върху силиконов килим за 8-10 минути.
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Ябълкови  кексчета
(за 18-24 бр.)

Продукти: 2 яйца, 180 мл прясно мляко, 80 г разтопено 
масло, 5 г течна ванилия, 280 г брашно, 100 г захар, 5 г канела, 
10 г бакпулвер, 250 г обелени и нарязани на ситно ябълки. 

Начин на приготвяне: В купа разбийте яйцата, млякото 
и ванилията. В друга купа смесете брашното, захарта, канела-
та и ванилията. Съберете двете смеси и ги разбъркайте леко, 
след това добавете ябълките. Загрейте фурната до 180°С. На-
сипете сместа до 2/3 от височината на приготвените форми. 
Печете 18-20 минути или докато клечка за зъби, бодната в 
печивото, излезе чиста.

Предлагаме ви различни варианти за декорации на кекс-
четата – със захарно тесто, айсинг, шоколад.
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Медени къщички
При приготвянето им трябва да се въоръжите с повече търпение, защото трябва 

да се спазва последователност при сглобяването и да се изчаква айсингът добре да 
изсъхне. 

Пригответе шаблони за избрания вид къщичка (стени, покрив, вратичка, комин и 
т.н.). Изрежете по шаблон бисквити от медено тесто или друго по избор и ги изпечете. 
От захарно тесто предварително можете да си направете снежни човечета, елхички, 
шейнички и други декорации. Избивате готова смес айсинг и започвате да слепвате 
отделните елементи на къщичката. Първо се слепват стените с избития айсинг и се 
оставят да изсъхнат много добре, защото върху тях ще се крепи цялата конструкция. 
След това се залепват ако има отварящи се врати, прозорци и козирки и отново се 
оставят добре да изсъхнат (стърчащите елементи можете да подпрете с помощни ма-
териали, докато стегне айсингът). Най-накрая се поставя покрива и отново се залепва 
с айсинг. След като се стегнат добре всички залепени елементи, можете да пристъпите 
към декориране на къщичката по ваше желание (с айсинг, бонбони, захарни пръчки и 
други декорации, които залепвате отново с айсинг).  

Приятно забавление 
и 

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !!!

Страниците подготви Надежда Костадинова
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Поръчайте Вашият необходим 
помощник в работата!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И 
ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ  

(суровини, рецептури, технологии) 

Книгата можете да поръчате на 
телефона на сп. “Кафе пауза...” - 
0884 673 836, която ще ви бъде 
доставена с наложен платеж по 
пощата или с наложен платеж 
по куриер за ваша сметка 

Специализирана литература

• СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС (организиране и функцио-
ниране на сладкарската работилница) – формат А4, 446 стр. -  цена 
44.70 лв. с ДДС

• СЛАДКАРСТВО – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ШОКОЛАДЪТ – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕ – формат А5 – 

цена 9 лв. с ДДС
За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. 
Доставка с наложен платеж по пощата или с наложен платеж по 

куриер за ваша сметка.

ПРОДАВА СЕ ЧИСТО НОВ ШОК ФРИЗЕР, модел "Мистрал" на 
холандската фирма КОМА (www.koma.com). Съчетание на ултрамо-
дерна технология за възможно най-бързо охлаждане/замразяване 
и енергоспестяваща система. Лесен за почистване и изцяло съобра-
зен с всички HACCP изисквания. Различни режими на програмиране 
в зависимост от нуждите. Подходящ за всякакви продукти. Може да 
се използва от полу-индустриални хлебоприозводители, хотели, 
ресторанти и кетеринг фирми. Техническа информация: Вмести-
мост: две колички (50x60x160cm), температурен режим: -35°С/+15°С, 
захранване: 415V-3 фазен-50Hz. Необходимо пространство за вграж-
дане: височина 2400 мм, ширина 1660 мм, дълбочина 1360 мм.

За повече информация: 076 / 67 00 71 ; 0888 10 30 30

– формат А5, 256 стр. – 
цена 15 лв. без ДДС







Хлебни и тестени изделия с брашно от 
земна ябълка (топинамбур)

Тези изделия са насочени основно към следните целеви гру-
пи потребители: предпочитащи здравословна и многофункцио-
нална  храна; любители на фитнеса и спорта; бременни жени и 
кърмачки; болни от диабет, хипертония, сърдечно-съдови, дис-
бактериози, вирусен хепатит.

Предлагаме варианти за приготвяне на хляб с функционал-
ни свойства, намиращи успешно приложение и реализация на 
пазара в Германия, Австрия, Франция, където земната ябълка се 
ползва с особена почит в хлебарството.

1. Здравословен хляб с полезни свойства - брашно тип 
500, 2,5% топинамбурно брашно, 10% пшенични трици

2. Лечебен хляб - ръжено брашно (или смес от равни ко-
личества ръжено и пшеничено), произведено от олющени 
зърна, 3% топинамбурно брашно, 10% пшенични трици. Топи-
намбурното брашно се внася при замесването на тестото в сух 
вид. Успешни са опитите, когато тестото се замесва и по двата 
начина: традиционен - с гъста закваска и ускорен с използване 
на специални добавки, според избора на технолога. 

Препоръчителна максимална доза за добавяне на 
брашно от земна ябълка е 6%.

Деликатесен хляб с влагане на земна 
ябълка, сушена на парченца

Продукти: 600 г брашно от шпелта, 30 г сушен топинамбур 
(на парченца), 30-40 г мая, 1 ч.л. захар, 1 ч.л. сол, айрян, една шепа 
ядки или семена асорти (натрошени бадеми, слънчогледово или  
тиквено семе, стафиди), 3 с.л. смлени подправки (комбинация 
от сух чесън, копър, чубрица, риган), ½ ч.л. червен пипер.

Начин на работа: Маята се разтваря в айряна, прибавя се 
захарта и солта. Оставя се да престои 10-15 мин. Топинамбурни-
те парченца се варят 7-8 мин. Брашното, свареният топинамбур 
(заедно с водата, в която се е варил), подправките и ядките се 
добавят към първоначално втасалата мая. Добавя се айрян до-
като се получи гладко тесто. Оставя се да втасва около 1 час и 
се оформят хлебчета. Намазват се с айрян.  Пекат се на 180°С за 
около 1 час. 

Забележка: Брашното от шпелта може да се замени с вся-
какво друго по избор и предпочитание.

ЕТ  ЧАРОДЕЙЦИ-07

За контакти: 4270 Първомай, ул. “Опълченска” № 7
тел.: 0887 201524, тел/факс: 0336 6 6046

www.agroborsa.com/topinambur

При проявен интерес, можем да предоставим мостри на 
топинамбурно брашно и чипс (сушени парченца).
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Една от любимите топли напитки, 
особено през студените зимни месеци, е 
горещият шоколад, който е много попу-
лярен в Европа.

Както вече знаем, от публикациите в 
сп. “Кафе пауза...”, първите култиватори и 
консуматори на какаото вероятно са ол-
меките, древен народ населявал земите 
на днешно Централно Мексико. По-късно 
маите започват да приготвят топла напит-
ка от какао и вода, която наричат “xocoatl” 
(от “xococ”, което означава “шоколад” и 
“atl” – “вода”. По-късно фонемата “х” от 
архаичния испански преминава в “sh” в 
английския език.

Рецептата за шоколада била много 
обикновена: какаовите зърна се изпича-
ли, стривали се, добавяла се вода и мал-
ко пипер. Маите са се прекланяли почти 
религиозно към тази напитка, а какаови-
те зърна са били толкова ценни, че са се 
използвали като разменна монета. След 
смъртта на Монтесума и падането на им-
перията на ацтеките, Кортес е назначен 
за губернатор на завладените от него 
териториите. В тази си роля той изпраща 
в Испания значителни количества какао. 
В двора на император Карл V много ха-
ресват новата напитка, така че горещият 
шоколад се превръща в истински символ 
на социален статут. Горещ шоколад е бил 
сватдбения подарък на Карл V, който той 
изпращал на член от неговото семей-
ството, който се сродявал с чуждестра-
нен благородник. Именно тези подаръци 
допринасят за разпространението на 
напитката в цяла Европа, като за това до-
принася и факта, че рецептата се пази в 
тайна и по този повод се раждат различ-
ни легенди. Оригиналната рецепта на на-
питката шоколад се приготвяла от смес на 
какао, вода, вино и различни подправки. 

в английската столица, но поради висока-
та цена горещият шоколад остава за по-
вече от век привилегия само на висшето 
обществото.

През 1828 г. в Холандия е създадена 
първата машина за горещ шоколад. Тя 
представлявала конус, съдържащ мляко, 
вода и какао, които са се филтрирали ме-
ханично. Ароматът и вкусът на напитката 
от машината били различни от оригина-
ла, усещял се кисел привкус. Малко след 
това станало ясно, че откривателите на 
машината не са използвали чисто какао, а 
заместител, който се разтварял по-лесно 
във водата и млякото. 

Виновниците за добавянето на смета-
на към горещия шоколад са САЩ – така 
той става много по-вкусен и сладък, но и 
по-калоричен. Въображението на барис-
тите няма граници – от мед до кафе, от 
карамел до крем, от зърнени култури до 
ядки – всичко може да бъде добавено в 
горещия шоколад като резултатите са по-
вече или по-малко задоволителни!

Днес горещ шокола се пие по цял свят. 
Много е популярна в САЩ, особено през 
зимата, както и в Европа и Азия (предим-
но в Индия). Неотдавна в Италия се роди 
и напитката “студен шоколад”, рецептата 
е същата като на горещия, но се охлажда 
и е много подходяща за горещите летни 
месеци. 

Разновидност на горещия щоколад, 
доста известна в Италия, е “bicerin”, спе-
циалитет от Торино, който се появава 
още през XVIII век в едно малко кафене, 
което същестува и до днес и ревниво 
пази своята рецепта. Основните съставки 
на “bicerin” са какао, кафе, сироп и мляко, 
които могат да се комбинират в различни 
съотношения. Напитката получава наиме-
нованието си от големите стъклени чаши, 
в които се сервира (на итал. bicchere).

Горещ шоколад в студените дни

Но испанците решили да я затоплят и да я 
подсладят със захар. Наличието на захар, 
какао и кафе дава тласък на кулинарията, 
което позволява и зараждането на евро-
пейското сладкарство като самостоятел-
но изкуство. 

По-късно на британците идва блес-
тящата идея да заместят водата с прясно 
мляко и да започнат да се наслаждават 
на “hot chocolate” (горещия шоколад) 
след обяд. През ХVIII век в Лондон и в 
други части на Англия се зараждат н.нар. 
“chocolate house”, които бързо стават 
популярни колкото и “coff ee house”. Там 
клиентите можели свободно да си поръ-
чат чаша горещ шоколад и да разговарят 
необезпокоявани за политика, икономи-
ка, наука и философия. Първата “Къща на 
шоколада” се появава през 1657 г. именно 
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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.
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• 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 използвайки други на-
чини като микровълнова фурна или 
фурна с топъл въздух. Основни фак-
тори 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: охлаждане и повторно загряване. Две тре-
ти от количеството разтопен кувертюр, което искаме да  темпе-
рираме  се излива върху плочата и се разбърква непрекъснато 
с помощта на шпатула, докато температурата спадне от 40-45°С 
до 26-27°С. Веднага след това постепенно, като не спирате да 
разбърквате, обработеното количество се смесва с останалата 
1/3 от разтопения кувертюр. Тем-
пературата на сместта трябва да е 
28,5-29,5°С. Кувертюрът е готов за 
употреба.

- Темпериране  със специал-
на машина – в този случай след-
ваме инструкциите за употреба 
на машината и просто трябва да 
настроим температурите. Те са 
три: температура на разтопения 
кувертюр, температура на темпе-
риране  и температура на употре-
ба. Те са същите като  при темпе-
рирането върху плоча. 
Основни фактори за този 
етап са:

- Температурата в по-
мещението и тази на пло-
чата да са 20-25°С. Влаж-
ността трябва да бъде 
максимум 65%.

Обработка на 
шоколадов кувертюр

INTERION S.A. е създадена през 2001 г. с участието на INTERIA 
S.A. - Гърция, дъщерно дружество изцяло притежавано от ION 
S.A. (водещ гръцки производител на шоколадови и захарни 
изделия). Компанията е установена в Костинброд - България, 
където се намират седалището и производствените й съоръ-
жения. INTERION е развила продажбите и дистрибуторската си 
мрежа, която покрива целия български пазар.

INTERION произвежда широка гама от лешников, какаов и 
шоколадов крем под търговската марка “Нукрема” – добре поз-
ната в Гърция. От създаването на INTERION, “Нукрема” е развила 
добра дистрибуция и има значителен пазарен дял в България и 
на съседните балкански пазари. Освен широката гама продукти 
за крайния потребител, компанията произвежда и продукти за 
сектора на ХоРеКа (хотели, ресторанти, кетеринг)  и за сладкар-
ската индустрия.

INTERION е единствен дистрибутор за България на гамата 
продукти на ION, която включва шоколади, вафли, бонбони и 
какао. Обширното ноу-хау на ION и INTERIA при производството 
на шоколадови и сладкарски продукти, съпроводен от послед-
ните производствени технологични съоръжения на INTERION, 
гарантират качество и успех на продуктите на компанията и в 
България.

За контакти:
гр. Костинброд 2230, кв. Шияковци, ул. ”6ти Септември” №9 
тел/факс: 0721/66 222, 0721/66 333, offi  ce@nucrema.com 
гр. Пловдив 4000, ул. ”Шандор Петьофи” №21
тел: 032/63 41 85, факс: 032/26 22 56, offi  ce@nucrema.com
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- 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-
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 

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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Баници „Белла” на “Коледария ‘09”
С баница „Белла”, вместо с питка, бе посрещната Йорданка 

Фандъкова, кмет на столицата, по време на официалното откри-
ване на първия коледен фестивал у нас „Коледария 2009”. Тази 
година гостите и жителите на София ще имат възможност да 
споделят щастливи празнични мигове с близките си хора в ком-
панията на „Белла”. Вкусните баници на марката станаха част от 
празничното меню на фестивала, с който нашата столица офи-
циално се присъединява към големите европейски градове с 
традиции в отбеляването на един от най-големите хорстиянски 
прзници.

„Докато посетителите пазаруват или се забавляват с праз-
ничната програма на фестивала ние предлагаме да подготвим 
баницата за празничната им трапеза”, споделят от „Белла”. Ос-
вен това, на 19, 24 и 27 декември от 11 ч. специалният „Белла” 
домакин Ути Бъчваров ще предлага на гостите на фестивала да 
се включат в кулинарни състезания. Всички участници ще полу-
чат атрактивни предметни награди, издържани в духа на бъл-
гарската традиция да посрещаме новата година с нещо ново за 
кухнята, споделят още организаторите.

В навечерието на новата година, на 30 декември от 17.30 
часа, „Белла” дава възможност на всеки да сподели любимото 
си коледно пожелание с гостите на фестивала. Представителите 
на инициативния комитет на „Коледария 2009” популярните ТВ 
водещи Иван и Андрей, Ути, и журналисти ще изберат 20 колед-
ни пожелания, които ще бъдат новите празнични късмети от 
коледните баници на „Белла” през 2010 г. 
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„Белла” е лидер в категорията „Храни общо” в класацията 
на най-добрите марки в сферата на потребителските стоки и 
услуги за 2009-2010 г. на Superbrands за България. Компания-
та е представена в каталога на глобалната организация с шест 
марки – „Белла”, „Леки”, „Перелик”, „Сачи”, „Томми” и „Фамилия”, и е 
бизнес организацията с най-много създадени и развити в стра-
ната марки.   

„Много съм щастлива, че получаваме това отличие в наве-
черието на 15-годишнината на „Белла България”. От самото си 
създаване компанията се радва на широка популярност сред 
потребителите. Всекидневно нашите продукти стават част 
от живота на десетки хиляди българи. На всички тях бих иска-
ла да благодаря и да обещая, че и вбъдеще няма да изневерим 
на мисията си – да бъдем близо до нашите потребители, да 
създаваме и предлагаме продуктите, от които те се нуждаят”, 
каза на официалната церемония по връчването на наградите 
изпълнителният директор на компанията Елза Маркова.

ISM - Международен панаир за 
захарни и шоколадови изделия

• Изложението се провежда всяка година и и през 2010 г. 
празнува 40-годишен юбилей 

ISM е водещ международен панаир за захарни и шоколадо-
ви изделия, който ще се проведе от 31 януари до 3 февруари 
2010 в Кьолн, Германия. Около 1600 изложители от цял свят ще 
представят своите шоколадови, захарни, сладкарски и пекар-
ски изделия и снакс. 

Темите на изложението обхващат не само цялата гама от 
класически продукти, но се отделя специално внимание и на 
най-важните теми и тенденции през последните години – от це-
нообразуването, през биопродуктите до диетичните и здраво-
словни продукти. Насочено е към търговците на едро и дребно: 
търговията със сладкарски изделия, хранителни стоки на едро, 
кеш & кери магазини, универсални магазини, здравословни хра-
ни, дрогерии, специализирани сладкарски магазини, кафенета, 
сладкарници, магазини за хлебни изделия, както и специалисти 
в областта на маркетинга и дистрибуцията.

Подробна информация за панаира и съпътстващата програ-
ма можете да получите в интернет на: www.ism-cologne.com

сп. "Кафе пауза…" и JP Media
Ви канят на

БИЗНЕС – ПОСЕЩЕНИЕ НА
СВЕТОВНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ EUROPAIN

за хлебарство, сладкарство, сладолед, шоколад и бонбони 
6-10 март, Париж, Франция

Пътуването включва:
 - самолетен билет София-Париж-София
 - трансфер летище-хотел-летище
 - трансфер хотел-изложбен център-хотел
 - 4 нощувки в хотел 3* в Париж + закуска
 - екскурзия в Париж с екскурзовод на български
 - входни карти за изложението
 - медицинска застраховка

Специални условия за ранно записване!
Само за професионалисти - посещение на хлебарски или 
сладкарски цех.
За информация, условия и записване:
сп. "Кафе пауза…"
мобилен: 0884 673 836, e-mail: artebianco@abv.bg
JP Media
тел: 02/ 987 76 50, e-mail: offi  ce@jpmedia.bg
Посещението се организира с подкрепата на представителите 
на EUROPAIN& INTERSUC за България.










