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Съветите на майстор Еzio Marinato
Еzio Marinato, заедно с двете си сестри е трето поколе-

ние, което управлява семейната фирма за хлебни и слад-
карски изделия. Записва се почти случайно в сладкарското 
училище Cividale, но буквално се влюбва в този занаят и  
продължава своята квалификация - посещава многобройни-
те курсове, записва се в Richemont Club, където среща май-
сторите Piergiorgio Giorilli и Achille Zoia, който му разкриват 
доста тънкости при обработката на тестото. Участва в реди-
ца международни състезания и печели награди, като през 
през 2007 г. се качва на почетното първо място на Световна-
та купа по хлебарство в Лион. 

Философията на Ezio Marinato
“Бъдещето на хляба е в неговото 

минало - казва Ezio. Трябва да се върнем 
крачка назад към старите методи на 
производство: натурални брашна, про-
дължително втасване, по-малко пресо-
вана мая и използване на закваски. Два са 
основните ангажимента на съвременния 
хлебопроизводител: изследване на вкуса 
и комуникацията с клиентите. Лично аз 
се опитвам да присъствам на гастро-
номически вечери, във винарски изби, 
курсове за домакини, за да обяснявам как-
во стои зад едно парченце хляб. Това са 
най-ефективните начини да се обясни на 
обществеността каква е стойността 
на нашата професия и да й се предоста-
вят инструменти как да разпознават 
качеството”.

• Каква е най-подходящата тем-
пература на водата за производство 
на закваската? Важно е закваската да 
се приготвя  при 18°С и да се запази при 
18°С за 22-24 часа.

• В какъв съд трябва да втасва 
киселото тесто? Трябва да бъде про-
порционален на количеството, което се 
замесва – нито твърде широк, нито пре-
калено тесен. Закваската се покрива, най-
често с ленена кърпа, която не трябва да 
има достъп до тестото. Ако започне да 
формира коричка се покрива с пласмасо-
во фолио, въпреки че то ускорява втасва-
нето и тестото не може да диша. 

• Какъв трябва да бъде видът на 
закваската след 22-24 часа? Ароматът 
на тестото е възкисел, без да бъде агре-
сивен. Когато е вече узряла, при допир не 
трябва да спада.

• Как да постигнем специфичната 
средина на чабатата? Колкото повече 
вода се добавя, толкова средината ще 
бъде по-шуплива. Почивката на тестото 
трябва да бъде преценана много правил-
но – нито много кратко, нито много дъл-
го, защото ще се промени структурата на 
мехурчетата.

• Ако нямате на разположение ка-
мера за втасване? Тестото се покрива с 
двойно ленено платно и след това с фо-
лио и се увеличава времето за втасване.

• Кога тестото е втасало правил-
но? Когато при допир оказва съпротива.

• Къде трябва да се остави току-
що изпечения хляб? В кошници, върху 
рафтове, за да се предотврати конденз 
при съприксновение със стайната темпе-
ратура и да се запази хрупкавата коричка.

Производство на чабата 
стъпка по стъпка

Това е един от най-популярните италиански продукти - бял хляб от пшенично 
брашно и мая. В превод от италиански буквално означава "пантофи". Особеност-
та на този хляб е хрупкавата коричка и порестата средина. От края на 1990 г. 
този тип хляб става много популярен в Европа и САЩ и започва да се използва 
предимно за приготвяне на сандвичи. 

Чабата е типичен хляб за областта Лигурия, но вече е популярен не само в 
цяла Италия, но и по света. Чабатата, изпечена в района на езерото Комо, има 
хрупкава коричка, пореста структура на средината и е много лек. Чабата, изпе-
чена в областта на Тоскана, Умбрия и Марке, може да бъде по-различна - хляб с 
твърда коричка и плътна средина. 

Има много разновидности на чабата. Хляб, изпечени от пълнозърнесто пше-
нично брашно, се нарича “ciabatta integrale”. В Рим, често към тестото за чабата 
се добавят  зехтин, сол и риган. Ако в тестото се добави мляко - ще бъде “ciabatta 
al latte”. 
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Продукти за кисело тесто: 10 кг брашно (360 - 380W, P/L – 0,50 – 
0,55), 4.5 л вода, 80-100 г прясна мая.

Начин на работа: Сложете в тестомесачка раздробената мая, след 
това водата и накрая цялото количество брашно. Време за месене в 
тестомесачката: 4 мин. – със спирала, 5 минути – с бутала и 6 мин. – с 
вилица. След това оставете тестото да втасва 22-24 часа при 18-20°С. 
Тестото трябва да се сложи в пластмасов съд и трябва да достигне до 
половината на съда, за да достигне до ¾ при втасването.

Продукти за тестото: Замесеното кисело тесто, 3 л вода (75% от 
количеството на брашното), 100 г пшеничен малц на паста (1% от ко-
личеството на брашното), 200 г сол (2% от количеството на брашно-
то).

Финална температура на тестото – 28°С
Време за замесване: 15 мин. в тестомесачка със спирала, 17 мин. 

– с бутала.
Скорост на замесване: В началото на първа скорост, последните 

5 минути – на втора.   
Начин на работа: След киселото тесто в тестомесачката добавете 

пшеничния малц и след това водата внимателно. В ¾ от водата раз-
творете солта и след това добавете в тестомесачката. Извадете тесто-
то (фиг.1) и го окръглете с помощта на малко олио. Оставете тестото 
да почива за 45-60 минути при 26°С, покрито с двойно ленено платно. 
Внимателно поставете тестото върху добре набрашнена повърхност. 
Поръсете тестото с брашно, леко го разплескайте, както е показано 
на фиг. 2 и отрежете един фитил,  след това от него нарежете хлебче-
та с тегло 350-500 г (фиг.3). Поставете хлебчетата върху набрашнени 
платна и ги сложете в камера за втасване при 28°С и 70-75% влажност 
за 30-40 минути. Преди да сложите хлебчетата във фурната, оставете 
да почиват 5-10 минути на стайна температура. Разтеглете лекичко 
хлебчетата и ги наредете в набрашнени форми или тави. Вкарайте 
във фурната при 240°С и пуснете пара. След това ги набрашнете и на-
малете температурата на 230°С в последните 10 минути. Спрете пара-
та в последните 5 минути. Примерно време за печене: за хлебчета от 
400 г – 30 минути.  

Готовите хлебчета чабата трябва да имат тънка и много хрупка-
ва коричка, мека и пореста средина, златист цвят, повърхността им 
трябва да бъде набрашнена.

Превод от италиански: Йорданка Найденова
сп.  “Dolcesalato”,  април 2010

Класическа чабата

www.bakedmedia.eu
Информационният портал с важните неща за сладкари, хлебари, 

ситничари, шоколатиери и производители на сладолед.
ЗА СОБСТВЕНИЦИ, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ!

Новини, технологии, рецепти, каталози, литература и събития.
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13-15 октомври, Париж, Франция

Най-големият форум на участниците в сектора на зърнените 
култури - животновъди, производители на зърнени култури, си-
лозни стопанства, кооперации, мелничари, фирми, прадлагащи 
добавки, производители на храни, промишлени хлепроизводи-
тели, обслужващи дружества и др.

Събитието се организира от The AEMIC (Association of former 
students of Schools of the Cereal Industry Trades) в сътрудничест-
во с IAOM Eurasia (International Association of Operative Millers) и 
FFI (Flour Fortifi cation Initiative).

В дните на изложението ще се проведат множество конфе-
ренции и семинари: “Качество на френското брашно”, “Ефектив-
ност при преработката на зърно – международни прогнози”, 
“Хлябът във Франция и по света” и др.

Фирма CHOPIN Technologies кани аудиторията на Бейкдме-
дия да посети нейния щанд (Е11 до Е14), за да се запознае с по-
следните иновации в областта на апаратите за анализ и контрол 
на зърното и брашното.

За повече информация можете да посетите сайта на изложе-
нието: www.jtic2010.eu

61-во изложение за мелничарската и 
зърнена индустрия

България и Румъния са 
единствените страни в Ев-
ропа, които имат много до-
бри качествени показатели 
на произведеното зърно 
тази година. Това се отразя-
ва на сериозното търсене 
на пшеница за износ. По-
редна седмица продължава 
усиленият износ на зърно през българските пристанища. На 
варненското пристанище се товарят кораби с вместимост по 25 
000 тона, а на това в Балчик по 7 500 тона.

Към момента цената на пшеницата се стабилизира на цена 
360 лв.тон без ДДС от място, а цената на слънчогледа вече гони 
700 лв./тон ( в момента се търгува на 650 лв./тон ) , заради за-
силено търсене от Европа и заради падналите ограничения за 
износ към Турция, от където има голямо търсене на маслодай-
ната култура. Според анализатори, твърде е възможно през де-
кември цената на тон пшеница от 2-а Б група да достигне 500 
лв./тон. При царевицата цената в момента е на нива 300-350 лв./
тон, което е без промяна за последната седмица, но се очаква 
поскъпване с наближаването на зимата.

Заради невъзможността на пристанището в Балчик да се то-
варят със зърно тежки плавателни съдове износителите разчи-
тат тази година и на румънското пристанище Констанца, което е 
четвърти по големина търговски порт в Европа.

Произвели сме 
най-качествената 
пшеница в Европа 
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Бизнесът стои принципно зад създаването на Агенцията по 
храните, стана ясно по време на дискусията за представянето 
на структурата и функциите на Българската агенция по безопас-
ност на храните в хотел „Шератон”, която бе открита от министъ-
ра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов.

Според министър Найденов макар идеята за изграждането 
на агенция, която да извършва единен контрол върху хранител-
ната верига и да прилага европейски стандарти, да не е нова, 
едва сега е постигнат политически консенсус и има ясна поли-
тическа воля за изграждането й. Това е станало ясно при дебата 
за приемането на Стратегията за изграждане на агенцията от 
парламента по-рано тази година, подчерта министърът.

Д-р Светла Чамова, изпълнителен директор на Асоциация-
та на месопреработвателите в България заяви, че бизнес опе-
раторите по принцип са за създаването на единен орган за из-
следване на риска и контрол на безопасността на храните, за да 
има единни принципи и изисквания към бизнес операторите от 
страна на институциите.

За нас е важно правилата да са ясни и предвидими, допълни 
Мариана Кукушева, председател на Федерацията на хлебопро-
изводителите и сладкарите в България. Защото предвидимост 
в бизнеса означава сигурност и просперитет, а следователно и 
пълна държавна хазна, поясни тя.

Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан 
Димитров подчерта, че е много важно новата Агенция за безо-
пасност на храните да бъде разглеждана не като „репресивен” 
и контролиращ орган, а именно в контекста на стремеж към 
изграждане на нова философия на взаимодействие между 
компетентния орган по безопасността на храните и бизнеса, 
като в нея се търси партньорския подход на решаването на 
проблемите и споделянето на отговорността за безопасността 
и поддържането на стандартите на производството на храни 
и напитки.

В структурата на агенцията е предвидено създаването на ка-
чествено ново звено, в което ще се изследва и анализира риска 
при производството и предлагането на храни, което ще съот-
ветства изцяло на структурата и функциите на Европейския ор-
ган по безопасност на храните EFSA, посочи от своя страна д-р 
Венцислава Тасева, директор на дирекция „Здравеопазване на 
животните и безопасност на храните”. Тя подчерта, че тази нова 
дирекция за анализ на риска ще има изцяло научно-изследова-
телски функции и няма да се занимава с контролна дейност, така 

както това прави и EFSA. Д-р Тасева информира, че в 16 от 27-те 
страни-членки има създадени подобни агенции по безопас-
ност на храните. В девет държави агенциите са на подчинение 
на министерствата на земеделието, в две са към министерство 
на здравеопазването, и в една е на подчинение на няколко ми-
нистерства едновременно. Тя подчерта, че при изготвянето на 
структурата на Българската агенция по безопасност на храните 
е проучен опита на всички държави-членки, и е почерпено най-
вече от практиките и от системата на действие на съответните 
структурите в Германия, Холандия и Литва.

Ние сме силно амбицирани в първите дни на 2011 година 
агенцията да заработи, подчерта заместник-министър Цветан 
Димитров, като уточни, че е предвидено дотогава проекто-за-
кона за създаването на структурата на агенцията да бъде помес-
тен на електронната страница на Министерство на земеделието 
и храните за обществено обсъждане, като в бърз порядък бъде 
придвижена и към Министерски съвет, а след това и за обсъж-
дане в Народното събрание.

В момента работим усилено по промените в 23 закона, до-
пълни и д-р Тасева, като уточни, че успоредно се подготвя и 
правилника за дейността на агенцията, който ще може да се 
приеме едва след приемането на закона за дейността на аген-
цията. Тя посочи още, че са предвидени гратисни периоди за 
времето след приемането на новите нормативни документи, за 
да имат време бизнес операторите да се подготвят за приемане 
и адаптиране към промените. В тези гратисни периоди ще про-
дължат да действат настоящите правила и структури, така че да 
няма сътресения в секторите, които ще се регулират от новата 
агенция.

От своя страна д-р Войнов, директор на НВМС, една от 4-те 
настоящи структури, които ще се влеят в новата агенция, опре-
делян като нейн бъдещ „гръбнак”, подчерта в отговор на въпрос 
от страна на бизнеса, че досегашната практика на определяне 
на „официален ветеринарен лекар” в предприятията ще бъде 
запазена, както и действието му на ротационен принцип.

Останалите структури, които ще се влеят към новата аген-
ция са Националната служба по зърното и фуражите, Нацио-
налната служба по растителна защита, Националния център по 
опазване на общественото здраве към Министерство на здра-
веопазването и онази част от РИОКОЗ, която има отношение 
към регламентирането на дейности, свързани с безопасността 
на храните, стана ясно още по време на дискусиите.

Бизнесът стои зад създаването 
на Агенция по храните
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На 10 септември се навър-
шиха 40 дни от внезапната кон-
чина на нашия колега и прия-
тел. Мнозина от вас сигурно си 
спомнят за него, защото Генко 

дълго време беше в бранша на хлебарите и сладкарите. 
Много ми е трудно да пиша, защото още не мога да 

приема, че го няма. За последно се видяхме на Спасов-
ден и той кипеше от енергия и планове за бъдещето. 
Между нас винаги е имало особена връзка, без да сме 
били близки приятели – поне аз го чувствах така. Сега 
разбирам, че не съм го познавала достатъчно, защото 
той не споделяше много за себе си. Имаше много при-
ятели и колеги, но в последните си мигове е бил съвсем 
сам. Това направо ме потресе и остави една неосъзната 
мъка. Последно сбогом с него си взеха всички приятели 
и колеги, с които е работил. Оказа се, че у всеки от нас 
Генко е оставил нещо, с което да го запомним. За мен той 
остави името Дуцка, с което всички бивши колеги про-
дължават да ме наричат.

Отиде си един човек, който обичаше живота! Дано 
там, където си сега купона да не свършва.

Сбогом Генски!
Дуцка

Генко Генков
1969 - 2010

IN MEMORIAM

На 05.10 и 06.10.2010 Пуратос България АД 
организира обучение за изработка на прали-
ни с шоколадови пълнежи.

Лектор: Стив Калвер
Такса: 200 лв.
За контакти: 076/67 00 71
e-mail: info@puratos.bg

Коя дама не си меч-
тае да получи като по-
дарък изискан пръстен 
с кристал Swarovski. 
Като искински кавалер 
TOMMI се е заел да сбъ-
дне този блян за 1000 
свои почитателки. Най-
новата промоция на 
популярния продукт за 
мазане се нарича „Блес-
ни с ТОММИ”. Този път 
изненадата е оригина-
лен пръстен със сърце 
от кристал Swarovski с 
дизайн, специално съз-
даден за промоцията от 
дизайнерите на Oliver 
Weber.

Бижуто няма аналог в търговската мрежа и можете да го 
спечелите само с участие в „Блесни с Томми” като закупите про-
дуктът за мазане ТOMMI в промоционална опаковка. Под логото 
от капака е изписан код. Веднага след като го изпратите с SMS 
на кратък номер 1780 ще научите дали сте сред късметлиите. 
Промоцията ще продължи от 1 септември до 6 ноември 2010 г. 
във всички търговски обекти в страната.

Красивият пръстен бе представен от мис България 2005 
Роси Иванова по време на специално организирано ревю на би-
жута в ботаническата градина в столицата вчера. На него бяха 
показани и актуалните за есента колиета, обеци и гривни Oliver 
Weber.

„Блесни с ТОММИ”
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През последните няколко години палмовото масло не слиза 
от дискусионната трибуна на държавни органи, потребители и 
производители в нашата страна. Приложението му, макар и в не 
много големи концентрации в някои млечни продукти, предиз-
вика недоволството на потребителите. Цялото негативно отно-
шение вместо да се насочи към изясняване на технологията и 
етикета, носещ информация за хранителния продукт, се стовари 
единствено върху съставката - палмово масло. Стигна се дотам, 
че да се въвежда „нова класификация” в имената на продукти-
те,  която не отговаря на съвременните научни изисквания за 
идентификация на храните (необходимо условие за включва-
не и на българските асортименти в международната мрежа за 
обмен на информация за състава и безопасността на храните). 
Проблем имаше и той можеше и трябваше да бъде разрешен 
по много елементарен начин - спазване на действащата в ЕС 
и у нас нормативна уредба и ефективен контрол от страна на 
оторизираните държавни органи. Заклеймяването на палмово-
то масло, меко казано, не е коректно и остава в съзнанието на 
хората съмнение за нещо вредно, носещо определена опасност 
за здравето на човека. Етиката по хранителната верига в този 
случай бе напълно пренебрегната. Няма да коментирам пред-
приетите от МЗХ мерки в това отношение, но си позволявам да 
предоставя съвременна научна информация, базирана на без-
порни доказателства за палмовото масло, за да не бъде заблуж-
давано българското население и за да спазя научната етика по 
този проблем.

История на палмовото масло
Голяма част от населението на земята използва в своята ди-

ета растителни масла, произведени от плодовете на различни 
палми. Най-широко приложение намират палмовото масло, 
ядковoтo палмово и кокосовото масло. Първите две се добиват 
от плодовете на маслената палма Еlaeis guineensis,Jacq. Наиме-
нованието й произхожда от гръцката дума elaiоn, което озна-
чава масло, а второто име показва произхода от екваториална 
Гвинея. За първи път маслената палма е описана през 1763 г. от 
Nicholaas Jacquin, поради което неговото име е включено също 
в ботаническото й наименование. В продължение на векове ма-
слената палма е отглеждана, като домашно растение от афри-
канците. От нейните плодове са се приготвяли и се приготвят 
различни ястия и напитки, както и растително масло. Около 
20% от узрелите оранжево оцветени плодове (мезокарпа) се 
използват за получаване на палмовото масло и още 5% за яд-
ковото палмово масло. При правилно култивиране маслената 
палма дава по-голям добив на еденица площ, от което и да е 
друго растение. Към тази констатация като се добави и факта, 
че продължителността на живота на палмата е около 25 години, 
лесно може да бъде определен икономическия ефект. Трябва да 
се има предвид също така, че палмовото масло намира широко 
приложение и извън хранителната индустрия. Така например 
още през 1589 г. английският пътешественик James Welsh, пъту-
вайки през Бенин, описва един нов продукт (сапун) с миризма 
на “beaten violets”, произведен от палмово масло. Възторгнат от 
това сполучливо природно производство той доставя  в Англия 
през 1590 г. 32 барела палмово масло, което обаче не впечетлява 
по това време англииските индустриалци. Едва след 1807 г., кога-
то британското правителство  забранява търговията с роби, се 
събужда интерес към други стоки внасяни от Африка и тогава 
на предна позиция излиза палмовото масло. В резултат на тех-
нологичното развитие през 19 в. в Европа се създават условия 
за появата на търговски интерес към палмовото масло. Към тези 
условия се отнася откритието по това време на Michel Chevreul, 
че мазнините са изградени от глицерол и мастни киселини. Той 
открива една нова мастна киселина, която нарича „маргарин”, 
тъй като нейната калиева сол наподобява перлената оцветка, 
а на гръцки “margarites” означаво перла. Така по това време се 
смята, че палмовото масло е изградено основно от маргарино-
ва и олеинова киселини. Не закъснява много и новото откритие 
на френския учен Edmond Fremy , който установява, че марга-
риновата киселина всъщност представлява две мастни кисели-
ни - стеаринова и една нова мастна киселина, която той нари-
ча палмитинова. Една година по-късно англииският учен John 
Stenhouse подтвърждава откритието на Fremy и името палми-
тинова киселина, което и до днес се използва в квалификацията 
на мастните киселини, така че името палмово масло не идва от 
палмовото дърво, а от палмитиновата киселина. 19 век е изпъл-
нен от успешни приложения на палмовото масло в индустрията 

ПАЛМОВО МАСЛО – 
хранителни аспекти

проф. Фани Рибарова, дб
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за производство на: сапун, свещи, които изместват използвани-
те дотогава лоени, тенекиени съдове (срещу ръждясване), ни-
троглицерин, маргарин и др., или накратко казано широк спек-
тър на приложение от „динамита до маргарина”.

 Състав и биологична роля на палмовото масло
Палмовото масло е съставено от мастни киселини естерефи-

цани с глицерол. Спектърът на мастните киселини е следния:
 Палмитинова киселина (С16)    44 %
 Стеаринова киселина (С18)    5 %
 Миристинова киселина (С14)    0,1 % 
 Олеинова (мононенаситена) ( С18)     39 %
 Линоленова (полиненаситена) (С18)    10 %
Мастнокиселинният състав показва най-богато присъствие 

на наситените мастни киселини, следвани от мононенаситената 
олеинова киселина. В съотствествие със съвременните крите-
рии за качество на растителните масла от значение е съотноше-
нието между отделните класове мастни киселини. Оценката на 
качеството на палмовото масло по мастно киселинен спектър  
показва  ниско съдържание на полиненаситените мастни ки-
селини, високо съдържание на наситени и добра наличност на 
мононенаситени. Изхождайки от състава и от становищата на 
кардиолозите за избягване на хранителен прием на наситени 
мазнини, до скоро не можеше да бъде дадена добра превантив-
на оценка на палмовото масло. Една специфична и позитивна  
характеристика само за палмовото масло е богатото му съдър-
жание на каротеноиди (алфа-, бета каротен и ликопен). Към 
спектъра на биологичноактивните му съставки се отнасят 
и токотриенолите и токоферолите, които обуславят общата 
антиоксидантна активност на витамин Е в този продукт. Ви-
тамин Е е типична съставка за всички растителни масла, но със 
специфичен спектър и съдържание на изграждащите го осем 
различни придставителя на токоферолите и токотриенолите.
Спецификата при палмовото масло е по-богато присъствие на 
токотриеноли, което го определя като най-богатия природен 
източник на тези биологичноактивни съставки. За биологичната 
активност на палмовото масло допринасят и съдържащите се в 
него убиквинони, фитостероли и гликолипиди (Tay at all, 2000). 

Пътят на приложение на палмовото масло е доста труден, 
изпъстрен с проблеми от различно естество - технологично, па-
зарно, социално и здравно. Завземането на широк периметър 
от пазара на хранителни и нехранителни стоки, произведени 
с палмово масло предизвиква първият огромен проблем още 
преди 1980 г., защото палмовото масло става главният съпер-
ник на соевото, с тенденция дори да надмине пазарния му дял. 
Тогава Американската соева асоцияция (АSА) представя граж-
данска петиция с искане палмовото масло да не бъде приемано 
за растително и продуктите, които го съдържат да носят марки-
ровката „съдържа палмово масло”, което означава , че съдържа 
наситени мастни киселини. Тази стратегия е съпроводена от 
предупреждения за вредата на наситените мастни киселини и 
за „опасността за отравяне на Америка”. Пропагандата залива 
всички медии, но става и трамплин за разнообразни и задълбо-
чени проучвания от различни научноизследователски екипи на 
глобално ниво. По-голяма част от проучванията се насочват към 
клинични изследвания за действието на палмовото масло върху 
липидните показатели, които са рисков фактор за иницииране 
на сърдечно-съдови болести. Обобщена оценка на многоброй-
ните проучвания се намира в два огромни по обхват обзорни 
анализи на R.C.Cottrell, обхващащ 139 литературни източника 
(издаден 1991 г.) и втория - на  C.E. Elson върху 180 публикации 
(издаден 1992 г.). Констатациите на авторите са еднопосочни. 
Данните показват, че палмовото масло е заело стабилна пози-
ция в диетата на хората и е необходимо да се обърне повече 
внимание върху прецизиране на технологичните процеси на 
неговото производство, а не върху предполагаемия „ вреден” за 
здравето на човека ефект, който не може на този етап да бъде 

подкрепен от научни доказателства. В подкрепа на тази конста-
тация са и няколко ключови изсладвания, които показват, че не 
само състава на един продукт е от значение, а много повече би 
трябвало да се обърне внимание и на неговата биоусвоимост 
и биоефективност, т.е. на метаболитните механизми на всеки 
отделен инградиент. Не всички наситени мастни киселини во-
дят до повишаване на холeстерола. Много от проучванията 
доказват, че приемът на палмово масло води дори до по-ниско 
ниво на серумния холестерол в сравнение с този при прием на 
кокосово масло, което е по-наситено, на млечното масло и на 
маста. В други задълбочени върху химизма на това въздействие 
проучвания, проведени в Масачузетския университет се уста-
новява, че наситените мастни киселини на Sn -1 и Sn -3 позиция 
в триглециридите (палмово масло, кокосово масло) имат раз-
личен метаболитен път, водещ до по-ниска усвоимост и имат 
много по-различно биологично поведение в сравнение с тези 
мазнини, в които преобладават наситените мастни киселини на 
Sn - 2 позиция (млечно масло, мас, лой). Различното разполо-
жение (позициониране) на мастните киселини в триглицери-
дите очевидно играе ключова роля за биологичното действие 
на мазнините и е един от основните фактори при оценка на 
хранителните продукти от здравна гледна точка, както и при 
разработването на „нови”  храни. В доклада на David Krichevsky, 
един от водещите учени в световен мащаб в областта на хране-
нето и конкретно на хранителните мазнини, представен на СЗО 
(Световната здравна организация) през 2002 г. се казва, че на 
настоящия етап няма научни доказателства показващи, че кон-
сумацията на палмово масло води  до иницииране на процеси-
те на атеросклероза.

Защо палмовото масло се включва 
в хранителните продукти?

Стремежът на производителите да завземат по-голям дял от 
пазара за своите продукти ги води до внедряване на последните 
научни и технологични  постижения, което дава възможност да 
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намалят цената на продукта без при това да влошат вкусовите 
и хранителни свойства. Не са изключение случаите, когато тези 
свойства при еднакви други условия  се подобряват. Палмовото 
масло се прилага с успех в различни кулинарни мазнини, имен-
но заради богатото съдържание на наситени мастни киселини, 
тъй като мазнините с преобладаващо съдържание на полине-
наситени киселини използвани за кулинарна обработка водят 
до повишаване нивото на свободни радикали. При палмовото 
масло практически това не се случва, тъй като е наситена маз-
нина, още повече, че съдържа  значително повече антиоксидан-
ти в сравнение с останалите  мазнини. Не трябва да се забравя 
факта, че на палмовото масло се дължи голяма част от  успеха на 
СЗО и ФАО ( Международната организация по храни и прехра-
на към ООН) в борбата срещу слепотата и детската смъртност в 
слабо развитите страни от Африка, Азия и Южна Америка, про-
ведена през миналия век. Всички съвременни препоръки са за 
по-значимо участие на растителните храни в  диетата на човека, 
в това число и растителните мазнини.

През миналия век препоръките за прием на различните 
класове мастни киселини (наситени, мононенаситени, полине-
наситени) бе 1:1:1. Днес резултатите от съвремените научни из-
следвания дават основание за промяна на това съотношение  в 
полза на мононенаситените мастни киселини. Включването на 
растителните мазнини в състава на редица храни се извършва, 
не само, за  да придадат специфичен вкус и консистенция, но 
и за оптимизация на общия мастнокиселинен спектър. Въобще 
не може и дума да става за опастност от приложението на рас-
тителните мазнини, а още по-малко за палмовото масло. Днес то 
е на първа позиция сред всички растителни масла, използвани 
като храна на глобално ниво. Проучвания на индивидуалното 
действие на отделните наситени мастни киселини (палмитино-
ва, стеаринова и пр.) върху маркерите за сърдечно-съдов риск 
не показват негативен ефект (USDA-2002; Harvart University-2001; 
Mensink et al, Maastricht University -2003). 

Задълбочен анализ на съществуващите научни данни, на-
правен от Loders Croklaan North America 2008, е представен  в 
обстоен доклад със заглавие „A new paradigm for saturated fats” 
(Нова парадигма за наситените мазнини). Според изводите в 
този доклад няма научни доказателства за връзка между на-
ситените мастни киселини и сърдечно- съдовите заболявания. 
И нещо повече, дори се препоръчва, макар и на седмо място 
от приоритетите за превантивно хранене, прием на наситени 
мазнини.И тук ще си позволя да цитирам големия български 
учен акад. Т.Ташев: ”...от всичко по-малко, за да постигнем мак-

сималното разнообразие от нутриенти и биологично актив-
ни съставки в нашата диета”.

В заключение си позволявам да подчертая, че палмово-
то масло се използва от дълбока древност и до наши дни 
като традиционна хранителна мазнина в храненето на го-
ляма част от популацията на земята. Палмовото масло не е 
опасно за здравето на човека, нещо повече то се прилага с 
успех в различни превантивни диети. Включването му в хра-
нителните продукти изисква отбелязването му в съдържанието 
на етикета, каквото е и изискването към всички инградиенти, 
участващи в предлагания продукт. Приложението му в проду-
ктите е с доказан здравен ефект и потребителя не трябва да се 
притеснява от присъствието му, ако продуктът отговаря на вку-
совите му изисквания. Въпросът за приложението на палмово-
то масло е основно технологичен, който трябва да бъде решен 
от производителя, така че с вида и вкуса си крайният продукт 
да привлече потребителя. Световната практика на производ-
ство на храни, с участието на палмово масло предоставя богат 
спектър от асортименти, които от десетки години участват в 
международния пазар на храни, отговаряйки на изискванията 
за качество и безопасност. Разработването у нас на нови храни 
с използване на палмово масло няма да застраши традицион-
ните български продукти, но ще обогати асортиментната база 
и улесни потребителя в неговия избор. Необходимо е обаче 
коректно спазване на всички нормативни изисквания. Липса-
та на задълбочени научни познания могат да бъдат причина за 
прибързани, неточни решения. Не може да бъде осъществен 
никакъв контрол, без познаване на съвременните научни дос-
тижения. Длъжни сме да поднасяме на нашето население само 
информация, базирана на доказателства.
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- Wu,S. at all. Tocotrianol – rich fraction of palm oil exhibits anti-infl ammatory property by 
suppressing the expression of  infl ammatory mediators in human monocytic cells. Molecular Nutrition 
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Композиция 85x40 см: 
база, петел, пера

Необходими инструменти: 
сладкарски ринг, 12 см поликарбонатна 

полусфера, сладкарски кутер, 7 см и 20 см 
поликарбонатна форма яйце, миксер, кутер, 
полусфера от неръждаема стомана, длето 
за прорязване

Необходими материали: 
тъмен шоколад с 58% какао, бял шоколад, 

екстра течен кувертюр

Изработка на базата: Изсипете темпе-
рирания тъмен шоколад в сладкарския ринг. 
Премахнете ринга щом шоколада кристали-
зира.

Изработка на петела: За краката при-
гответе 2 цилиндъра от тъмния шоколад  с 
диаметър 3 см. Направете отливка от тъмен 
шоколад  в 12 см полусфера и я пробийте на 
2 места с горещ сладкарски кутер. Поставете 
цилиндрите в полусферата. Направете тялото 
от 20 см яйце. Пробийте яйцето и поставете 
краката. Направете шията от конус и я поста-
вете към тялото. Поставете 7см  яйце върху 
конуса (шията) за глава.

Човка: Смачкайте няколко шоколадови 
копчета от бял шоколад, докато получите 
гладка паста. Направете двете части на чов-
ката под формата на два издължени конуса. 
Залепете човката за главата на петела. 

Пера: Изрежете ги използвайки шаблон и 
темпериран шоколад с 58% какао. За да на-
правите този шаблон, нарисувайте желаните 
форми върху пластичен картон.

Сглобяване
Прикачете петела върху базата. Залепете 

перата за тялото на петела, за да може да се 
даде определен обем. Залепете копче мле-
чен шоколад за око. Напръскайте петела с 
течния кувертюр.

Шоколадов 
петел
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Композиция: 
маслено ронливо тесто, бадемови бисквити, шоколадов 

мус, млечна  глазура, сироп Гранд  Марниер

Маслено ронливо тесто
Продукти: 500 г  брашно, 10 г  бакпулвер, 70 г  бадеми на 

прах, 120 г  яйца, 2 пръчки ванилия, 220 г  пудра захар, 3 г  сол, 
280 г  масло.

Смесете всички съставки на куп в купа и направете гладка 
паста.

Бадемови бисквити
Продукти: 150 г  кристална захар, 150 г  бадеми на прах, 

300 г  яйца,  360 г  белтъци, 175 г  пудра захар, 170 г  брашно, 
150 г пралине.

Смесете 150 г захар, бадемите на прах и 300 г яйца с бъркалка. 
Направете същото с белтъците и пудрата захар. Объркайте двете 
смеси и добавете към тях пресятото  брашно и пралинето.

Шоколадов мус 
Продукти: 140 г  захар, 80 г  вода, 160 г  жълтъци, 400 г  шоко-

лад  64% какао, 1000 г  бита сметана.
Разтворете захарта и водата при 121°С. Изсипете врящата 

течност в жълтъците и бъркайте енергично с тел. След като сме-
ста се охлади до 45°С я добавете към предварително разтопе-
ния шоколад. След като объркате добре сместа,  добавете към 
нея битата сметана до получаването на пухкав мус.

Млечна глазура
Продукти: 250 г  мляко, 100 г  глюкоза, 8 г  желатин, 300 г  

млечен шоколад, 300 г фондан.
Сварете млякото и глюкозата заедно и добавете към тях 

желатина. Изсипете горещата смес към фондана и шоколада и 
бъркайте с тел.

Сироп с Гранд Марниер
Продукти: 100 г захарен сироп, 20 г вода, 100 г Гранд Мар-

ниер.
Смесете трите съставки и ги оставете настрана.

Сглобяване и декорация
Поставете всички компоненти върху ронливото маслено тес-

то в следният ред: бадемови бисквити накиснати в Гранд Марни-
ер, първи слой шоколадов мус, втори слой бадемови бисквити 
накиснати в Гранд Марниер и втори слой шоколадов мус.

Оформете в полусферична форма и след като стегне, залей-
те с млечната глазура.

Украсете отгоре с шоколадова декорация от темпериран 
шоколад, а отстрани с триъгълници шоколад, декориран с 
трансферно фолио.

Шоколадов 
купол
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Необходими продукти: 
1 кг шоколадов ричкрем кейк R&H, 300 г КАНОЛА олио  Бунге 

бакерс BUNGE FOODS, 600 г млечна сметана 35% ELLE & VIRE, 
600 г натурален шоколад Дарк Сатин 55% BAKBEL (разтопен), 
225 г вода, 350 г яйца

                                               
Начин на приготвяне
• Слагаме в миксера яйцата, олиото Canola, водата.
• Добавяме Шоколадов Ричкрем основа.
• Разбиваме за 1 минута на първа скорост. 
• Почистваме вътрешните страни на басана и разбиваме от-

ново за 5 минути на втора скорост. 
• Добавяме млечната сметана ELLE & VIRE и натуралния шо-

колад Dark Satin  55%BAKBEL и разбиваме за 1 минута на първа 
скорост. 

• Дозираме в малки форми и веднага поставяме във фризер 
на –18°С за минимум 1 час.

• Преди поднасяне печем в загрята фурна на 195°С за 15-16 
минути.

• Съхранение и транспортиране при -18°C
Забележка: В керамични форми, можете да нанесете тънък 

слой масло БАУРАЛИЯ и да поръсите с пудра захар. По желание се 
сервира със сладолед.

Шоколадово суфле
Ценителите на шоколадовото суфле на “АЛМА ЛИБРЕ” го на-

ричат още „порта към рая” или „шоколадова лава”.
Кейковата основа Ричкрим съчетана с белгийски натура-

лен шоколад и млечна сметана Елевир по технология на АЛМА 
ЛИБРЕ осигуряват плътен шоколадов топъл кейк, който крие в 
себе си горещ разтопен шоколад.

През септември в "АЛМА ЛИБРЕ Кон-
султантски център" бяха проведени ре-
дица обучения и срещи:

14 и 16.09.2010 г. Презентация 
на тема: "ДРЕБНИ СЛАДКИ БРИОЗ – 

МНОГОЛИСТНО ТЕСТО - КРОАСАНИ"
Дребните сладки са необходима гама за всяка сладкарница 

и фурна. Те увеличават оборота, дават аромат, обогатяват вит-
рината. Кукис, гръцки макарон - бадемки, флоренти, сампле, 
бисквитки с канела и гръцки курабийки бяха рецептите, които 
представи Тимолеон Влаху от „Солунския Гастрономичен Цен-
тър” на фирмата „КАНАКИС”.

Присъстващите обърнаха специално внимание на ФРЕН-
СКОТО МАСЛО 99,8% - ФЕРМЕНТЕ. 20-30% от това масло са дос-
татъчни, за да получат сладкишите и сиропираните десерти не-
вероятен вкус и аромат. 

На презентацията господин Стелиос Канакис и госпожа 
Мери Канаки от фирмата "СТЕЛИОС КАНАКИС"  поздравиха при-
състващите и пожелаха успех. 

17.09.2010 г. Среща с търговци и дистрибутори от цяла-
та страна на тема: "СИСТЕМА НАСЛАДА". Янис Лиолиос пред-
стави подробно идеята на тази система.

Господин Стелиос Канакис отбеляза че „Атинския гастро-
номичен център” разработва изненади за БУЛПЕК от 10 до 13 
ноември.

21.09.2010 г. презентация на тема: Виенезуари сладки-
ши във виенските салони Торти АРТЕМИ.

„Очаква ни силна зима с нови идеи, продукти и рецепти. Само 
така може да увеличим оборотите!" - подчертаха презентатори-
те и лекторите на АЛМА ЛИБРЕ. Лекторът Нина Симеонова, ана-
лизира нововъведения термин  "СИСТЕМА НАСЛАДА" - широка 
гама висококачествени продукти, обучен персонал серви-
тьори/търговци, атмосфера/аура външна и вътрешна.

"СЛАДКИШИТЕ СА, ЗА ДА СЕ НАСЛАДИШ, А НЕ ЗА ДА СЕ НА-
ХРАНИШ!"

12.10. 2010 "Сватбени и детски торти, декорация 
по технология на Шугарт, съвременни детски герои в 
тяхната среда. НОВО - кроасани, виенски и традици-
онни баници"

19.10.2010 "Новости от европейския пазар - гръц-
ки курабии, френски макарон, флорентини, гризини, 
крекери. Кезе пити"

Лектор: Нина Симеонова, Презентатор: Бойко Влади-
миров

За информация и записване: тел.: 0878 690 025

Програма на “Алма Либре Консултански 
център” през октомври



Млечната сметана 35% на ELLE & VIRE е идеална за всички сладкарски 
изделия и сладолед. Изключителният вкус, впечатляващият обем и 
голямата трайност, която дава в крайните продукти, осигуряват 
гарантиран избор за оригинални сладкарски творения с превъзходно 
качество.

Млечна 
сметана 35%
за оригинални
сладкарски
творения с 
превъзходно 
качество

АЛМА ЛИБРЕ ЕООД
гр.София 1346, кв. Волуяк, ул. Зорница 99

тел.: 02/9379999, 02/9379952, факс: 02/9379998, 02/9346726

e-mail: almalibre@mail.bg; www.almalibre-prof.com
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ПРОДАВА СЕ ЧИСТО НОВ ШОК ФРИЗЕР, модел "Мистрал" на холандската фирма КОМА (www.koma.com). Съчетание на 
ултрамодерна технология за възможно най-бързо охлаждане/замразяване и енергоспестяваща система. Лесен за почистване 
и изцяло съобразен 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: Вместимост: две колички (50x60x160cm), температурен режим: -35°С/+15°С, захранване: 415V-3 фазен-
50Hz. Необходимо пространство за вграждане: височина 2400 мм, ширина 1660 мм, дълбочина 1360 мм. Цена 23 000 EURO.

За повече информация: 0888 800 655

Специализирана литература

Специализирана литература

• СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС (организиране и функциони-
ране 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
• РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗ-

ДЕЛИЯ (суровини, рецептури, технологии) – формат А5, 256 стр. – 
цена 18 лв. с ДДС

• КЕТЕРИНГЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ (планиране и 
организиране, оборудване и инструменти, меню, изграждане на ими-
дж, ценообразуване и др.) – формат А4, 248 стр., цена 23,90 лв. с ДДС.

• КУЛИНАРЕН РЕЧНИК НА 6 ЕЗИКА – български, немски, френски, 
английски, италиански, испански – формат А5, 288 стр., цена 23 лв. с 
ДДС.

• НАРЪЧНИК ЗА СЛАДОЛЕДОПРОИЗВОДСТВО структура на сла-
доледа, суровини, технологични процеси, рецепти - 116 стр. – формат 
11/16, цена 16,80 лв. с ДДС.

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЦЕСИТЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА 
ХРАНЕНЕ, формат А5, 118 стр., цена 
15 лв. с ДДС.

МОИТЕ ТАЙНИ ЗА МАКАРОН 
луксозно издание с твърди ко-
рици (на френски език) - 80 стр. 
с изпитани рецепти за френски 
макарон от Стефан Гласиер – 
формат 20/23, цена 50 лв. с ДДС.

PAZZI PER CIOCCOLATO – лук-
созно издание с твърди корици (на 
италиански език) - 112 стр. с изпи-
тани рецепти за напитки с шоколад, 
торти, дребни сладки, десерти, бон-
бони – 45 лв. с ДДС
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АВСТРИЙСКИ СЛАДКИШИ 
луксозно издание с твърди корици 
(на немски език) - 144 стр. с изпи-
тани рецепти – формат 17/24, цена 
50 лв. с ДДС.

ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 
И САНДВИЧИ 
луксозно издание с твърди кори-
ци (на немски език) - 80 стр. с из-
питани рецепти – формат 17/24, 
цена 50 лв. с ДДС.
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За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. 
Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

НАССР В РЕСТОРАНТА, формат А5, 
96 стр., цена 15 лв. с ДДС.



Alveograph използва метода на деформа-
цията – “триизмерното разширение” на тестото 
до формата на балон.

Alveograph се използва за следене разви-
тието на качеството при следните случаи:

- при покупка на жито, тестовете с Alveograph 
позволяват да се сравняват жита от различни 
производители;

- при производството на различни видове 
брашна, включително и такива по поръчка;

- алвеограмите са част от съпътстващите до-
кументи за качество при експедиция на браш-
ното.

За да се оптимизират разходите при про-
изводство на брашно е необходимо да се осъ-
ществява непрекъснат, задълбочен контрол на 
продукцията на една мелница. Така определя-
нето на реологичните характеристики става 
задължително условие при производството на 
фините брашна. Ако производственият цикъл 
е пълен, например – от брашно до хляб, може 
да се открие директното влияние на реологич-
ните характеристики от фазата на месене до 
крайния продукт.

Едно от приложенията на Alveograph е ре-
ологичната квалификация на жита от различни 
производители и райони. Резултатите дават 
възможност предварително да се определят 
качествата на брашна, получени чрез смесване 
на различни партиди жита.

Апаратът Alveograph отговаря на следни-
те френски, международни и български стан-
дарти: AACC № 54-30A, AFNOR № V03-710, ICC 
№ 121, ISO № 5530/4, БДС ISO 5530-4.

Alveograph

P – жилавост (необходимото максимално налягане за деформация)
LG – разтегливост (дължина на кривата)
W – хлебарска сила (повърхността на кривата)
P/L – съотношение за конфигурация на кривата
Ie – (P200/P) х 100. Индекс на еластичност (P200=налягане на 4 см от 
началото на кривата)

Кривите получени с Alveograph се интерпретират 
със следните параметри:

1612 София, ул. Ворино № 15
тел.: 02/958 78 85/86/89, факс: 958 78 90
e-mail: astelbg@nat.bg; www.astelbg.com

Начало Започва раздуване 
на тестото с въздух

Тестото образува 
балон

Спукване на балона - 
край на теста




