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Трансглутаминазата е уникален нов ензим, който действа 

върху пшеничния протеин, укрепва неговата матрица и подо-

брява качеството на брашното и при трудни условия като зам-

разяване, при продукти от бутер тесто.

Трансглутаминазата действа на пшеничните глутенови про-

теини, подсилвайки вътрешномолекулните и междумолекул-

ните връзки. Природата на ензимните реакции, подпомагани 

и катализирани от трансглутаминазата са коренно различни от 

тези на типичните окислителни ензими. Тя катализира форми-

рането на здрави ковалентни напречни връзки между аминоки-

селинните остатъци, заздравявайки глутеновата матрица. Това 

е различен, алтернативен път за заздравяване на протеина, от 

единствения възможен, чрез окислителните ензими, които под-

помагат окислението на свободните SH-групи и образуването 

на  S-S връзки. Действайки върху различни субстрати и върху 

различни реакции, тези ензими могат да се използват заедно и 

да проявят силно синергично действие. Трансглутаминазата се 

разрушава напълно при нормални температури на изпичане.

Кinezyme GO е бил успешно добавен към:

- замразени хлебни продукти, или хляб, кроасани или бу-

тер продукти. Способността на Kinezyme TG да действа върху 

тестото и да поправя разкъсванията на глутеновата матрица, го 

прави изключително подходящ ензим за замразени теста. В зам-

разени хлябове се вижда много добра синергия със Kinezyme 

GAM - заздравяващата способност на трансглутаминазата e осо-

бенно полезна при бутер теста.

Графиката показва ефекта от 100ppm от Kinezymes TG върху 

обема на печивата. 

Подобрение на качеството на брашното. Способността 

на трансглутаминазата да подобрява свойствата на брашната 

е подчертана на 2-те графики. Трансглутаминазата подобрява 

стабилността на брашното (измерено с фаринограф). Увелича-

ва също и силата на глутеновата матрица (ефект измерен с ек-

стензограф). Тя може да се добави към брашното, след смилане. 

Ефектите на трансглутаминазата се усложняват от възможното 

време за реакция. Тя предлага на мелничарите и хлебарите 

нови начини за решаване на проблемите и може да се използ-

Трансглутаминазата - новия уникален ензим 

в хлебопроизводството 

ва за подобряване качеството на брашното, както и да спести 

средства, намалявайки процента на вносните брашна, да подо-

бри качеството на бутер-тестата и замразени хлебни продукти. 

Kinezyme TG предлага огромни възможности и е едно от новите 

решения разработени от Кinetika.

инж. д-р Илия Иванов
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Лабораторен анализ на качеството 

на зърно и брашно

В предния брой на списанието започнахме представянето на 

актуалната гама от апарати за анализ и измерване на основните 

параметри на зърно и брашно на фирма CHOPIN Technologies. 

Вече ви запознахме с характеристиките на контролната авто-

матична система GESTAR за окачествяване на зърното, в която 

най-важната част е апаратът Infraneo – експресен, инфрачервен 

анализатор, който за около 1 мин. измерва различни параметри 

– глутен, влага, W и др. 

CHOPIN Technologies произвежда и 

референтни пещи ЕМ 10 за определя-

не на водно съдържание в брашното по 

референтните методи. Тази пещ предс-

тавлява съоръжение с електронен ре-

гулатор на температурата. Направен е 

така, че има 10 отделни секции за про-

би. Предимството на тази пещ е, че при 

поставянето на проби с различно водно 

съдържание, циркулацията на въздуха 

не позволява влияние между отделните 

проби. Могат да бъдат прилагани раз-

лични методи за измерване на влагата 

съгласно всички стандарти ISO 712, IRAM 15850-1, CCFRA FTWG 

008*, AACC 44-15A, GOST R (ГОСТ-Р) и др.

В отделните страни процедурите за измерване на влага са 

различни. Например в Китай, Русия и Европа методите и проце-

дурите са различни - в Русия се използва загряване за 45 мин., 

в Европа според ISO 712 нагряването е 90 мин. Практически ре-

зултатите са близки. 

Определянето на водното съдържание на брашното е много 

важно, особено ако се работи с алвеографски тест. Когато има 

разлика в резултатите между лабораториите, един от първите 

показатели, които се взимат е метода за определяне на влага. 

От 2008 г. в стандартите е заложено използването на мел-

ница CD1. Тя симулира напълно индустриалното смилане и е 

необходима за подготовка на еталонни проби за измерване 

реологични характеристики на брашното с Авеограф. В случай, 

рактеристики чрез влагане на различни добавки. В момента в 

пекарската индустрия се използват много добавки и за да се оп-

тимизира дозирането им, трябва да се анализира реологичното 

поведение на тестото. 

Alveograph NG се използва също за оптимално смесване на 

различни видове зърно и пшеница. Благодарение на него, може 

да се изчисли и да се направи анализ за необходимото количе-

ство от две брашна с различни характеристики за получаване 

на исканите резултати. Тъй като апаратът е наличен във всички 

страни, може да се използва и с комерсиална цел за окачествя-

ване на брашно и пшеница. 

Alveograph NG се състои от специален миксер с отвор за 

екструзия на тестото. Тук се приготвя самото тесто, като към 

брашното се добавя солена вода. Има вграден компютър (алве-

олинк) с екран чувствителен на допир, две камери за почивка на 

тестото и алвеографска част, където се деформира тестото като 

се надува във формата на балон. Процедурата е много опросте-

на – към 250 г брашно, в зависимост от съдържанието на влага 

в брашното, се добавя определоно количество солена вода. Тук 

отново става ясно, че една от много важните характеристики на 

брашното е водното му съдържание. Брашното и солената вода 

се замесват за 1 мин., след това миксера се почиства за 1 мин. 

Със специално направена шпатула се вкарва цялото брашно в 

тестото, след което тестото се меси още 6 мин. След това се сме-

ня посоката на въртене на ротора  и се екструдират 5 питки, ко-

ито се ламинират на специално устройство, изрязват с помощта 

на кръгъл нож, след което почиват 20 мин. в специална камера 

с контролирана температура. След завършване на втасването 

всяка питка се надува във формата на балон, докато се спука. 

Деформацията на тестото по време на издуването се регистри-

ра и на екрана на алвеолинка се визуализират 5-те алвеограми, 

на 5-те проби. Съгласно международните стандарти от петте 

получени криви за изчисляване на крайния резултат, можете да 

използвате минимум три. Има правило за това, кои алвеограми 

че се използват други лабораторни мелници, алвеографските 

резултати не са представителни.

Един от основните апарати на CHOPIN Technologies е 

Alveograph NG. Идеята при неговото създаване е била да се 

анализира реологичното поведение на пшеница и брашно. Този 

метод се използва във всички страни по света и съотвества на 

всички стандарти. Измерването здравината на брашно и зърно 

позволява да бъде проследена промяната на реологичните ха-
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да се запазят. Едно от правилата е стойностите на P или L да бъ-

дат или минимални, или максимални.  

Първият параметър, който се определя е P – за максимално 

налягане, L/G параметър – за максимално разтегляне на тестото, 

W – количеството енергия (хлебарска сила), което е необходи-

мо да се деформира тестото, Ie – индекс на еластичност. Важно 

за приготвяне на пробите е използването на масло с нисък ин-

декс на киселинност, например фъстъчено. Също така, темпера-

турата в лабораторията трябва да бъде между 18 и 22°С. Целият 

алвеографски тест отнема 28 минути. 

Alveograph NG има и някои специални приложения. Първото 

е за анализ на увредената скорбяла. Едно и също брашно смля-

но по различен начин, може да има различно ниво на увредена 

скорбяла. Чрез алвеограмата могат да се видят различните нива 

на увредена скорбяла. А количеството на увредената скорбяла 

се измерва с апарата SDmatic. 

За всяко хлебопроизводство е важно да има постоянно ка-

чество на продуктите. Един пример. Ако се знаят предварител-

но характеристиките на брашното, което е необходимо за про-

изводството, те могат да се заложат като еталон в Алвеографа. 

Ако се знаят изискванията на производствената линия - могат 

да се контролират характеристиките на брашното и в случай на 

отклонение може да се вземе решение за влагане на някакви 

добавки, особено когато става въпрос на индустриално произ-

водство. 

Ако си представим, че за производството е необходимо 

брашно със следните параметри: W - 160, L - 18, P- 84, а в силози-

те има брашно с показател W – 196 и 224. Използвайки специа-

лен софтуер, който се доставя с устройството, може да се из-

числи в какво съотнешение да се смесят двете брашна, за да се 

получи необходимото за конкретното производство брашно. 

Друго интересно приложение може да има при анализ 

на увредено зърно, убодено от житна дървеница - анализира 

протеазната активност. По стандартния метод се анализират 

първата, трета и петата питка. Втората и четвъртата се оставят в 

камерата за отлежаване още 2 часа. През това време протеаза-

та започва да действа и разрушава глутеновата мрежа. Анали-

зирайки след това тези питки, ако алвеограмата е редуцирана 

твърде бързо, означава, че има голяма протеазна активност и 

следейки пропорционално стойностите на W може да се изчис-

ли тази активност. 

Няколко примера за необходими показатели:

1. Шоколадови бриоши - W = 417, G = 27.4, P = 81, P/L = 0.53, 

L = 152

2. Хляб за тостер - W = 217, G = 25.6, P = 57, P/L = 0.43, L = 133

3. Кроасани - W = 246, G = 23, P = 69, P/L = 0.65, L = 107

Какво е въздействието на различните добавки върху по-

казателите на брашното? Добавянето на аскорбиновата кисе-

лина повишава стойността на P и намалява стойността на L. При 

добавянето на цистин стойността на P намалява, а стойността на 

L леко се увелича. Alveograph NG - може да се работи с всякакви 

добавки, които имат отношение към глутен и протеини.

За повече информация можете да се обръщате към 

фирма АСТЕЛ: 

1612 София, ул. Ворино 15, 

тел.: 02/958 78 85, 958 78 86, 958 78 89, факс: 958 78 90, 

e-mail: offi  ce@astelbg.com, www.astelbg.com

АБОНАМЕНТ 2012 
за сп. “Кафе пауза...”

- само 30 лв. с ДДС

С пощенски запис или по сметка: 

BG44 RZBB 9155 1023 5194 18

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк

По повод писмо на проф. Гроздан Караджов от УХТ гр.Пловдив, 

относно публикувана статия в бр.6/2011 г. на списанието: 

„Фактори, които влияят върху образуването на тестото” 

с автор инж. Ружа Панева, в което се отправя упрек за заим-

стван текст и  допуснат съществен пропуск  - не е посочена  

използваната литература и по-точно  учебника „Технология 

на хляба, хлебните и сладкарските изделия”, издаден от колек-

тив: доц.д-р Гроздан Караджов, ст.н.с.д-р Радка Василева,инж. 

Мария Николова.

Редакцията на сп. ”Кафе пауза ...” се извинява за допуснатия 

пропуск -  публикувани са статии без приложен списък от из-

ползвани литературни източници. Идеята, с която стартира 

рубриката “Съвети на специалиста”, водена от инж. Ружа Па-

нева, бе да предоставя на читателите специализирана инфор-

мация на достъпен език, без да има претенции за авторство 

върху материалите. Приемаме за основателна забележката 

и за в бъдеще подобни публикации без посочена литература 

няма да се отпечатват. 

Йорданка Найденова 16 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХЛЯБА

Редакционно
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Апарат за определяне на увредената скорбяла в брашното

•  За контрол качеството на брашната

•  За оптимизиране на ферментацията на тестата

•  Възможност за коригиране на недостатъците 

 на брашното, в зависимост от предназначение то му

Оптимизиране на експлоатационните 

разходи на вашата мелница 

с помощта на SDmatic

Конкретен пример за оптимизиране на работата на 

мелница чрез измерване нивото на увредената скорбяла 

с SDmatic Chopin.

 

Как измерването на нивото на увредената скорбя-

ла може да оптимизира процеса на смилане на пше-

ницата ?

В лабораторията на CHOPIN се измерва нивото на 

увредената скорбяла повече от 3 години на база готов 

продукт. В  мелницата, върху процеса на смачкване зна-

чително влияние оказват параметрите и паралелното 

разположението на мелничните цилиндри. Да се кон-

тролира разположението на цилиндрите, означава да 

се контролира процеса на смачкване на пшеницата. В 

действителност, за да се оптимизира смачкването, трябва 

цилиндрите да бъдат идеално паралелни помежду си и 

тяхната повърхност да бъде винаги в добро състояние. 

Цилиндрите, които влияят най-много върху уврежда-

нето на скорбялата, са тези разположени на ниво редук-

ция. Нивото на увредената скорбяла се измерва с SDmatic 

Chopin. Ако има сериозни разлики между резултатите на 

тези и предишни проби, взети след редуциращите ци-

линдри, това означава, че цилиндрите трябва да бъдат 

прегледани, настроени или почистени.

Какви могат да бъдат последствията от лошото 

състояние на повърхността на цилиндрите или тяхно-

то разцентроване ?

Преди всичко се уврежда качеството на крайния про-

дукт. Друго последствие – увеличават се производстве-

ните разходи. Например: лошо регулирани цилиндри 

или в лошо състояние, провокират свръх консумация на 

ел. двигателите и се увеличава разхода на ел. енергия. 

Следователно, периодическото измерване на нивото на 

увредената скорбяла в брашното позволява да се осигу-

ри добро качество на крайния продукт и поддръжка на 

мелничните цилиндри.

По принцип този контрол се осъществява по органо-

лептичен метод, чрез пипане и благодарение на натрупан 

опит.  

Сега, благодарение на SDmatic Chopin, контролът се 

прави много по- прецизно.

Измерването на нивото на увредената скорбяла има 

следните предимства:

• Оптимизиране на качеството на брашната, така че да 

се задоволяват още по-добре изискванията на клиенти-

те.

• Икономия на ел. енергия с повече от 4% върху го-

дишния разход (отчетена от клиент, използващ апарата). 

В действителност е реализирана икономия от прибли-

зително 20 KW/h. Това означава годишна икономия от 

около 10 000 EUR, т.е. възвращаемост на апарата за една 

година.  
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Hornazo

Това е типичен хляб от областта Кастиля, който се приготвя 

за Великден. В тестото се добавят парченца салам “chorizo” (вече 

популярен и у нас!), сирене и твърдо сварени яйца. По този 

начин, изпечен и след това нарязан, всеки получава различна 

филийка хляб. “Horno” е испанската дума за “фурна”, откъдето и 

този хляб е получил своето име. На времето в Испания, а така е 

било и у нас, хората са носили погачи, но също и месо, които са 

изпичали в кварталната пекарна.

Хлябът в Испания
В тази страна хлябът е синоним на храна! В селата, 

където често се приготвя хляб и у дома, жените поста-

вят кръст върху тестото преди да го изпекат, а децата 

се възпитават да уважават хляба, не само като символ на 

семейството, но и на Бог.

Ако посетите Испания, ще ви направи впечатление, че рано 

сутрин се приготвят малки хлебчета “bollo” и “chica”. По-късно 

хлебарниците “panederie” започват да предлагат и по-големи 

хлябове в разнообразни форми и съдържание. Но най-разпрос-

траненият е белият пшеничен хляб. Именно с този хляб Испания 

е известна – семпъл, с хрупкава коричка и бяла средина. Сред 

испанците е много популярно да поръсят пресния хляб със зех-

тин и по този начин той може да се консумира през целия ден 

като снакс.

Както вече казахме в Испания най-използваната зърнена 

култура е пшеницата, така, че останалите - овес, ръж и др. се из-

ползват само в смес с пшеничено брашно. В Северозападните 

части на страната, например в Сантяго и Коруня могат да се на-

мерят различни пълнозърнести и ръжени хлябове. Царевицата 

е пренесена в Испания от моряците, връщайки се от Новия Свят, 

но не се използва така, както в съседната Португалия.   

Ensaimadas

Сладките питчици са типичен специалитет от Майорка и 

може да се каже, че са испанският вариант на френските кроа-

сани. Малко по-сладки са от тях, но имат същата нежна и фина 

структура и се сервират за закуска с мармалад и масло в почти 

всички хотели на острова. Те са особено популярни и в Барсело-

на, както сред местните жители, така и сред туристите.

Съществува и един по-голям вариант, който е покрит със 

сметана или крем, подобен на сладкарския, но приготвен от 

тиква, захар, лимонов сок и подправки.

Продукти за 16 броя: 225 г брашно тип 500, ½ к.л. сол, 15 г 

мая, 50 г захар, 75 мл топло мляко, 1 яйце, 30 мл олио, 50 г разто-

пено масло, пудра захар за поръсване.

Начин на приготвяне: Пресейте брашното и солта в голяма 

купа, добавете захарта – смесете добре продуктите и направе-

те кладенче в средата, в което изсипете разтворената в топлото 

мляко мая. Разбъркайте добре и оставете да втасва на топло за 

около 15 минути. Отделно разбийте яйцето с олиото и добаве-

те към тестото. Месете върху набрашнета повърхност около 10 

минути, докато се получи гладко и еластично тесто. Оставете да 

втасва в леко намазнена купа на топло място за около 1 час, до-

като удвои обема си. След това разделете тестото на 16 равни 

части. Разточете на фитили с дължина около 38 см. Всеки фитил 

оваляйте в разтопеното масло и завийте на спирала. Наредете 

ги в тава за печене, като оставяте достатъчно място между тях, 

като добре затворите крайчетата. Покрийте ги с намаслено фо-

лио и оставете да втасват за около 45 мин., докато удвоят обема 

си. Загрейте фурната на 190°С, поръсете спиралите с пудра за-

хар и печете около 10 минути или докато леко се зачервят.  

Gofi o

Родината на този хляб са Канарските острови и има древна и 

очарователна история сред хлябовете от Арабския свят и Маро-

ко. Макар, че Канарските острови са автономна част от Испания 

вече стотици години, преди време са били земя на берберите, 

от които са запазени някои артефакти. Този вид хляб е наслед-

ството от този северноафрикански народ. Има кръгла форма и 

се приготвя от рзлични видове брашно - пшенично, царевично, 

ръжено, нахутено, които понякога се смесват, но винаги леко се 

препичат преди обработката им. Тестото се замесва с вода или 

мляко, въпреки, че днес се използва мая, оригиналното тесто се 

оставяло да втаса с натурална закваска. След втасването хлябът 

се изпичал в традиционни фурни, или на открито, както все още 

се прави в някои части на Канарските острови – в съд подобен 

на голяма тенджера, който се окачва на кука над огъня (duch 

oven).  









Д
И

З
А

Й
Н

DESIGNE12

Представяме ви кратко интервю с г-н Калфас Димитри-

ос, собственик на фирма “Калфас”:

- Г-н Калфас кога за първи път влязохте в пряк контакт 

със сектора на сладкарството?

- През 1981 г. започнахме да се занимаваме с дизайна и обо-

рудването на магазини за хлебни и сладкарски изделия. Оттога-

ва разбрахме, че този отрасъл е значителен по простата причи-

на, че събира важни хора и вярваме, че човешките отношения 

играят най-важната роля в развитието на добро сътрудничест-

во.

- Вашето мото е: “ПРАВИЛНАТА ИНВЕСТИЦИЯ, КОЯТО 

ТЛАСКА НАПРЕД ВАШИТЕ ПРОДАЖБИ!”. Кои са онези елемен-

ти, които правят това възможно?

- Съчетанието на ноу-хау с отлично специализирани наши 

специалисти, желанието и обичта към това, което правим по-

мага много да покрием изискванията на нашите клиенти, а след 

това и на потребителите.

- Качество, цена, техническа подкрепа. Мислите ли, че 

всичко това съществува хармонично във вашата фирма?

- Точно  това са елементите, които в трудните днешни вре-

мена гарантират на нашите клиенти чуствтвото на сигурност за 

услугите, предлагани от фирмата.

- Значи предлагате цялостни решения.

- Всички ние във фирма “Калфас” - архитекти, декоратори, 

инженери, мебелисти, техници на иноксови изделя, работим 

заедно с единствената цел да превърнем в действителност ма-

газина на вашите мечти. 

- Какво означават за вашата фирма понятия като про-

фесионализъм, мечта и вяра в успеха? 

- Когато се случва всичко това, което казахме дотук, в съче-

тание с професионализъм - резултат на знанието и на непрекъс-

натото обучение на нашия персонал, мисля, че се саморазбира 

нашата вяра в успеха и мечтата за едно успешно бъдеще.

- С няколко думи можете ли да опишете образа на ваша-

та фирма?

- Качество, следователност, достъпни цени.  

СКОРО ЩЕ НИ НАМЕРИТЕ ДО ВАС!

Заповядайте на нашия щанд от 9 до 12 ноември 

2011 на специализираното изложение БУЛПЕК в 

Интер Експо Център - София!

Kalfas - фирма, която се грижи 

за хлебарите и сладкарите

Малко история:

Фирма “Калфас Димитриос и син” е създадена през 1974 г. с основна дейност производство на оборудване и дизайн на мага-

зини. Нейното непрекъснато развитие води до преместването й през 1980 г. в собствена база в Неа Миханиона – Солун. През 

1981 г. се специализира в областта на вътрешната декорация на магазини със специално внимание върху оборудването и дизайна 

на хлебарници и сладкарници. Освен това развива ноу-хау в областта на охладителната техника в резултат на което произвежда  

хладилници и хладилни витрини, като по този начин постига един затворен кръг в своята дейност. 
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Отворете хлебарниците за клиентите!

Хлебните, изделия, печивата, солените и сладките хлеботво-

рения, дребните сладки, баниците и снаксовете са продукти не-

обходими за всяка хлебарница и сладкарница. На 13 септември 

в Алма Либре Консултански център Янис Лиолиос за първи път 

представи проекта „ТОПЪЛ-ПРЕСЕН-ЗДРАВОСЛОВЕН ХЛЯБ ОТ 

КВАРТАЛНАТА ФУРНА”.

През последните години в България се забравя нещо мно-

го важно, а то е, че хлябът е закодиран в съзнанието на потре-

бителя като топъл и пресен продукт. От хилядолетия хлябът е 

най-ценният продукт.  Докато преди 30 години, ако забравим 

политическите обстоятелства, нямаше интернет, нямаше кому-

никации, пътуваше се трудно, то през последните години бъл-

гарите пътуват по целия цвят, имат информация от интернет – и 

могат да видят френската франзела, австрийския хляб, ръжения 

немски хляб и др. 

Все повече млади хора търсят тези изделия, но ще попита-

те на каква цена. Най-важния резултат е, че съвременният по-

требител търси пресен, топъл, здравословен хляб и то в голя-

мо разнообразие от продукти. В европейските хлебопекарни 

могат да се намерят до 60 вида хляб. Във всички европейски 

страни тези обекти са еднотипни – с търговски зали, с голямо 

разнообразие от изделия, клиентът влиза вътре и може да изби-

ра. Потребителят в квартала отива всеки ден до хлебарницата 

да купи пресен хляб по наколко причини. Първо, това е зако-

дирано в съзнанието му, а това спасява хиляди малки произво-

дители и ги извежда пред индустриалните. Производителите от 

кварталните фурни имат това предимство – те са гъвкави, могат 

да произведат голяма гама и ако това не се използва, се стига 

да се гони качеството и цената на индустриалния хляб. Второ - 

човек влиза всеки ден, за да купи хляб и подсъзнателно търси 

социалната връзка. Кварталната фурна има пряка връзка с по-

требителя. Продавачът ще каже “добър ден”, “как сте” и т.н. Мно-

го голяма част от производителите в България, обаче, затварят 

потребителя зад стъкло и го обслужват от един прозорец. Това 

е голяма грешка. Трябва да се намери начин да се отворят обек-

тите, клиентите да влизат вътре - това е само една от тайните за 

вдигане на продажбите. 

Вторият важен момент е, че кварталната фурна трябва да 

има голяма гама от хляб, хлебни изделия, сладкиши и др., да 

има подходящ дизайн, осветление, подреждане, обслужване – 

това е много важно. Продавачите трябва да могат да отговарят 

на въп росите на клиентите, да покажат отношение, да изтъкнат 

предимствата на продуктите. В европейските обекти могат да 

се намерят около 140 вида продукти – от тях само 15-20 вида 

са хляб, които правят 30% от оборота; останалата част са раз-

нообразие от печива, гризини, берлини, кроасани, датски слад-

киши, солени пити, баници, дребни сладки, торти, сиропирани 

изделия и т.н. Ако една хлебарница предлага едно такова разно-

образие от изделия няма да фалира никога. Много от произво-

дителите ще възразят, че това са скъпи продукти, че нямат тех-

нологична възможност да произведат това разнообразие. Но 

това не е така. Зад специализираните миксове стои съответната 

технология, като тя може да бъде разработена за изискванията 

на всеки производител и да осигури постоянно качество. Тряб-

ва да се култивира вкуса на клиента, да се правят презентации, 

да се пускат нови продукти. 

Според анкетата на фирма “Алма Либре” на миналото изда-

ние на специализираното изложение Булпек,  60% от потреби-

телите до 45 години са съгласни да платят малко повече, но да 

получат разнообразие и качество. Именно тези клиенти трябва 

да се впечатлат с истински оригинални наименования на изде-

лията, с оригинално качество. Според направени изчисления 

от фирмата само за 3 лв. повече на месец едно четиричленно 

семейство може да има на трапезата си по-вкусен и здравосло-

вен хляб.  

По време на презентацията бяха представени различни 

печива, кейкове, мъфини, гръцка курабия, дребни сладки от 

бадемов и кокосов марципан, соленки. Този път изненада за 

присъстващите производители бяха солените берлини със сос 

бешамел, горчица, кашкавал и шунка. 

Програма октомври 

11.10.2011 г. 

10.00-12.00 ч. Новости за търсещи професионалисти

• “Нови идеи и предложения представени в Атина - „Атински  

гастрономичен център” от 3-7.10.2011 г.”

• “Начини за сваляне на разходи, представени от европейски 

специалисти - среща на сладкари и хлебари в Солун  през юни 

2011 г. “

12.30-16.30 ч. Дегустация-обучение-практика

• НОВИ: торти, кремове, индивидуални порции “DE LUX LINE”

25.10.2011 г. 

10.00 - 12.00 ч. Зимни шоколадови сладки, величието на 

ядките 

• “ПАМИ  -иноваторски продукти, зимни наслади”

12.30 - 16.30 ч. Дегустация-обучение-практика 

• “Зимни торти от серия АРТЕМИ, фъстъченото масло в слад-

карството.”

За регистрация – тел. 0878 690025
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За четвърти път в учебния център на фирма “Надежда Костадинова” се съ-

браха сладкари от цялата страна, за да се учат в изкуството на работа със захар-

на маса при декорирането на сватбени торти. В края на юли и началото на август, 

в две поредни групи, те усвояваха тънкостите в изработката на драперии и пан-

делки от захарно тесто, бродерии с четка, работа с айсинг, релефни бордюри, 

изработка на цветя – голяма роза, кала, божур, стефанотис, гербер, хризантема, 

бръшлян, жасмин. Курсът бе воден отново от Карън Кобъл от Великобритания, 

международен демонстратор и автор на книги.  

Който от вас се е сблъсквал с подобна работа, знае, какво търпение, сръч-

ност, въображение и усет към цветовете е нужно, за да се изработи едно цвете 

така, че да изглежда истинско. Всичко се прави ръчно, отнема време и би тряб-

вало подобен труд при декорирането да се оценява доста високо от клиентите и 

като цена, и като творчество. 

Смятам, че повече думи са излишни. Сами можете да прецените красотата на 

сътвореното от ръцете!  

Отново цветна феерия в Монтана
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Сватбена торта с 

американски гербер
МАТЕРИАЛИ: кръгли торти: 15 см, 20 см и 25 см, 

моделираща маса 4 кг.

ИНСТРУМЕНТИ: 15 см и 20 см подложки за колони, 

40 см подложка, скрити колони - 2 комплекта, накрай-

ник дуй за декорация.

ЗА ЦВЕТЯТА: кутер с инжектор 3 елемента - гербер, 

кутер за камбанка, тел №26, светлозелена лента за цве-

тя, кутери за листа по избор, пад за цветя, инструменти 

за моделиране, щампа за листа.

СГЛОБЯВАНЕ НА БУКЕТИТЕ:

За големия букет използувайте три гербера с раз-

лична големина, три клонки камбанки, три клонки мечо 

грозде и три клонки листа за пълнеж по ваш избор (за 

евкалипт).

За малкия букет използувайте един гербер, една 

клонка камбанки, две клонки евкалипт и две клонки 

мечо грозде.

ПОДГОТОВКА:

Поставете всички торти върху подложките и ги об-

лечете. Двете най-големи торти маркирайте и забодете 

в тях скритите колони предварително отрязани на нуж-

ния размер.

Поставете ги една върху друга. Декорирайте ръбо-

вете с айсинг, след което аранжирайте със сглобените 

букети.

Забележка: Такъв тип торти се транспортират раз-

глобени до мястото на събитието, където се сглобяват 

и декорират с букетите и айсинга. 
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МАТЕРИАЛИ: Боя, моделираща маса съхнеща, тел за цветя с 

номера: 18, 20, 22, 24, 26, 30, тичинки, зелена лента за цветя

ИНСТРУМЕНТИ: Голям и малък кутер за роза, щампи за листа, 

кутер за листо на божур, инструменти за моделиране

ПОДГОТОВКА

Плодник

Нарежете 3 къси телчета номер 26 и поставете парче модели-

раща маса, оформяйки я в сълза и след това я завийте навън.  След 

това ги залепете едно за друго с лента и ги боядисайте след като 

изсъхнат.

Тичинки

Вземете около 35 тичинки и ги разпределете равномерно око-

ло плодника, прикрепете ги с лента и ги боядисайте в жълто.

Венчелистчета

Разточете съхнеща моделираща маса и изрежете 6 малки и 9 

големи с кутерите за роза.

С пада за моделиране и инструментите оформете листата след 

като през всяко едно сте прокарали до средата тел номер 26. 

Придайте им накъдрен завършек и ги оставете да изсъхнат 

леки извити, като чашка. След това ги оцветете.

Сглобяване 

Прикрепете към плодника и тичинките 6 от по-малките листче-

та, а около тях останалите 9 с лента за цветя и направете удълже-

ние с тел 18 за поставяне на зелените листа и пълнежите.

Листа

Листата на  Божура са в комплект по 3 на клонка. Изрежете лис-

тата и сложете тел 26 или 24 в зависимост от размера на листото. 

Изтънете ги за да им се придаде движение; щамповайте ги, за 

да имат релеф и след това ги оставете да съхнат. 

Оцветете готовите листа в зелено, групирайте ги на клонки и ги 

прикрепете към божура.

Пъпки 

Направете една малка топка от моделиращата маса и прека-

райте през нея тел номер 18 и я оставете да изсъхне. 

Изрежете два размера листа за роза за двата вида пъпки. За по-

зат ворената използвайте по-малките листа и ги поставете напълно 

затворени върху топката, оцветете ги след като изсъхнат. За по-

отворената използвайте по-големите листа, поставете 3 броя и ги 

оставете леко отворени. Оцветете след като изсъхнат.

Сглобяване 

Прикрепете най-големите зелени листа до божура с лента, след 

това прикрепете предварително групираните клонки с пъпките, 

върху които са поставени по-малките зелени листа с лента.

Изработка на цвете Божур

Божурът произлиза от Китай, 

където е бил култивиран преди 

повече от хиляда години. Варира в 

много цветове: бял, червен, розов, 

бургунди, лилав и др. Цъфти от 

месец май до месец юли.
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Сваряване на основата за корпуса на бонбона

Рецепта за 120 кг основа: 

В универсална вакуум машина се изсипва 44 кг прясна слад-

ка сметана с висока масленост (44-46%). След завиране се доба-

вя 13 кг захар и сместа се хомогенизира в продължение на 10 

мин., докато захарта се разтопи. Нагряването се изключва и се 

поставя 52 кг шоколадов кувертюр, като се разбърква добре в 

рамките на 5-6 мин.

Сварената маса се излива в съдове (легени от неръждавей-

ка) и се оставя да изстине за 24 часа - така тя може да се използ-

ва за пълнеж на черупкови бонбони. Ако желаем да получим 

шоколадово-сметанов крем, подходящ за разстлани бонбони 

е необходимо към изстиналата маса да се прибави 27 кг пред-

варително темпериран шоколадов кувертюр, който добре да се 

хомогенизира. Да се внимава с температурата на шоколада (30-

31°С), за да не се получи избиване на маслото от сметаната!

Приготвяне на пълнежи на база ядкови суровини – фъс-

тъци, лешници, бадеми и др.

Приготвянето на пълнежи на база ядкови суровини е много 

често срещана практика в шоколадовото производство. Позна-

ваме различни видове нугатни пълнежи, които в практиката се 

наричат пасти. Такива са млечно-фъстъчената паста, лешнико-

вата паста, бадемовата паста, бялата бадемова паста приготве-

на от предварително обелени и изсушени бадемови ядки и др. 

Много често за подсилване кристализацията на пастите са при-

бавя от 10-30 % шоколадов кувертюр, особено когато искаме да 

получим основи за разстлани бонбони. Рецептурата на всяка 

една ядкова паста съдържа до 48 % от дадената ядка, 5-10 % ка-

као масло и различни видове други суровини като сухо мляко, 

какао прах, захар, емулгатор и есенция. Приготвянето на всеки 

един от тези пълнежи тръгва от подготовката на самата ядка. 

Тя трябва да бъде прясно изпечена с премахната частично или 

изцяло обвивка (люспа), да бъде охладена и след това веднага 

да се вложи в производство. Така се запазва аромата на пряс-

но изпечената ядка, който се придава и на самата ядкова пас-

та. Много често обаче производителите нямат собствен рестер 

за изпичане на ядки и разчитат на други външни доставчици. 

В такъв случай, за да се запази аромата и цялостта на ядката 

се постъпва по следния начин: току-що изпечените ядки, след 

отнемане на люспата, се прехвърлят в дражир барабан с нагря-

ващи се реотани, поръсват се с тънък слой пудра захар, която 

при високата температура карамелизира и запечатва ядката с 

тънка обвивка от стопена захар. Така постигаме двоен ефект: 

преди всичко предпазваме ядката от миграция на мазнината 

извън обвивката, запазваме нейния аромат и спираме всякак-

ви микробиологични процеси вътре в ядката, като гранясване 

и поемане на странични миризми. Разбира се, съхранението 

на карамелизираните ядки трябва да бъде в сухи затворени 

контейнери или във водонепропускливи транспортни опаков-

ки. Така ядката може да се използва по-дълго време без да се 

нарушават нейните вкусови и хранителни качества. Ако обаче 

раздробим ядката за поръски или в състава на някои рецепти, 

тя трябва да се използва в рамките на деня.

Идея за бадемова паста може да бъде следната рецепта за 

100 кг полуфабрикат: - бадемови ядки печени - 43 кг, захар 43 кг, 

какао масло - 16 кг и ванилин - 0,025 кг. 

Идея за лешникова паста може да бъде следната рецепта за 

100 кг полуфабрикат: лешникови ядки печени - 42 кг, захар - 50 

кг, какао масло - 10 кг и ванилин - 0,025 кг. 

Идея за фъстъчена паста може да бъде следната рецепта за 

100 кг. полуфабрикат : фъстъчени ядки печени - 46 кг, захар - 48 

кг, какао масло - 8 кг и ванилин - 0,025 кг. 

Към различните видове пасти обикновено се добавя 20-30% 

шоколадов кувертюр за стабилизаране кристализацията на яд-

ковите масла, които обикновено са течни, т.е. с ниски твърди 

фази при температура от 37°С.

Производство на шоколадови бонбони 

на базата на ганаш
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Може да се добави и до 6% пълномаслено сухо мляко, за да 

се обогати пастата с млечен аромат.

Приготвяне на пълнежи на база белтъчна нуга

Шоколадовите бонбони на база нежнотопяща се в устата 

белтъчна нуга са тунквани шоколадови бонбони с корпус (ос-

нова) приготвен от избит с яйчен белтък и захаро-гликозен си-

роп. 

Технологичен процес:

1. Сваряване на основата за корпуса на бонбона

Рецепта за варка от 25 кг основа: 

В парен (маслен) бланшор или във вакуум миксер с перки се 

поставят 10 л вода и 16 кг захар. След разтопяване на захарта се 

прибавят 2,5 кг гликоза и сместа се оставя да заври. След око-

ло 10 мин. варене се поставят още 2,5 кг гликоза, сместа се раз-

бърква и се оставя съвсем леко да заври (да клокне). Разбърква 

се с дървена лопатка.

Отделно в миксер се подготвя белтъчната основа от 1 кг яй-

чен белтък и 500 г захар. Разбърква се до получаване на гъста, 

пухкава маса. След това на тънка струя се прибавя захарно-гли-

козния сироп. Меси се в продължение на 20-25 мин., след което 

се прибавят 2 кг отцедени от сиропа портокалови кори. Сместа 

се ароматизира с портокалова и ванилова есенция и се разсти-

ла и нарязва на хладилна маса с ограничители. Нарязва се с ша-

блон на правоъгълни парчета.

2. Тункване с шоколадов кувертюр с 29-32%:

- температура на основите за тункване 24-25°С;

- температура на темперирания шоколад за тункване 29-

31°С;

Белтъчната нуга може да се използва и за пълнежи на раз-

лични видове черупкови бонбони или шприцвани такива 

върху вафлена кора или шоколадова основа. В този случай се 

добавя желатинов разтвор, за да се съхрани влагата и мекота-

та на пълнежа. Белтъчната нуга позволява да се произвеждат 

аерирани, леки и вкусни пълнежи с добавка на различни дру-

ги продукти. Използването на белтъчната нуга като основа за 

различни видове бонбони и десерти, позволява механизиране 

и автоматизиране на производствените процеси и напасване на 

технологията в едно поточно производство с много голяма про-

изводителност. Например една поточна линия за холандски или 

немски нуга десерти може с 13 работника да произведе 5-6 тона 

за 1 смяна. Линията на практика не спира. Дори и да се повреди 

опаковъчната техника за 1 минута се сменя целия опаковъчен 

агрегат и линията продължава да работи. Технологичният про-

цес се състои от напълно автоматизиран процес за сваряване 

на белтъчната нуга и варачна станция за карамеления пълнеж. 

Следва смесител, в който се дозират последователно белтъчна 

маса, сухо мляко, какао прах, стафиди и есенция. Омесването 

трае няколко минути, след което сместа се подава в буферен 

сборник с рифелован и изтеглящ гладък вал с охлаждане.

Следва разстилане на белтъчния слой, нанасяне на кара-

меления слой, охлаждане, нарязване, тункване и опаковане. 

За стабилизаране на основата се ползва и предтунквач. Залата 

е изцяло разделена на климатични зони и човешкия фактор е 

сведен само до контрол на зададените параметри.

Рецептата е елементарна: 122 кг захаро-гликозен сироп, 

сварен до температура 117°С от 33 л вода, 72 кг захар и 40 кг 

гликоза се добавя на тънка струя към предварително пригот-

вения белтъчен шаум приготвен от 6 кг сух белтък, 0,6 кг сол, 

26 кг гликоза и 18 л вода (сухо в-во = 52,7% ). Белтъчната нуга се 

смесва с 6,4 кг сухо пълномаслено мляко, 25,3 кг стафиди, 0,600 

кг какао прах с 12% масленост, 8,0 кг растително масло, 18 кг 

тунквана и 18 кг нетунквана възвратима смес и 0,025 кг есенция 

(СВ = 91,3%).

Ако се работи с печени фъстъци, рецептата допуска да се 

влага само нетунквана възвратима смес. Пропорцията е след-

ната: белтъчната нуга се смесва с 25 кг фъстъци, 6,3 кг сухо пъл-

номаслено мляко, 0,025 кг есенция  и 37,0 кг нетунквана възвра-

тима смес (СВ = 91,5%).

Рецептата за карамеления пълнеж, койте се полага върху 

белтъчната нуга е следната: до температура 117°С се изваряват 

с 25 л вода - 40 кг захар, 45 кг гликоза, 30 кг кондензирано мляко, 

0,2 кг сол и 7 кг растително масло. Последните два компонента 

се поставят накрая. Солта засилва млечния аромат на караме-

ла, а маслото служи за омекотяване на карамела, потушаване 

на силното кипене, изгонване на газовата фаза и създаване на 

необходимата плътност, гладкост, пластичност и нелепливост 

на карамеления слой. 

Екструдирани пълнежи

Представляват хомогенизирани смеси приготвени от раз-

лични видове екструдирани зърнени гранулати, в комбинация 

с захаро-глюкозни сиропи, изпечени ядки, сорбитол, карамели-

зирани оризови криспи, сухи плодове, ябълкови фибри и др. 

Карамелизирането на оризовите криспи се извършва по 

следния начин: Екструдираните криспи първоначално се намаз-

ват с тънък слой мазнина, след което се подсушават със смес от 

пудра захар и лактоза (70%:30%) и леко се напръскват с вода, 

за да може обвивката да стане по-лепкава и да се задържи ста-

билно по повърхността. Така подготвените основи се поставят 

в тави на тънък слой и се изпичат при температура 130-140°С. 

След смесване на по-горе изброените компоненти със свърз-

ващия ги захаро-глюкозно-фруктозен сироп (захар - 10 кг, сол 

- 0,15 кг и вода - 4,8 л – сварени до 110°С на сироп, който охлаж-

даме до 70°С и го прибавяме към глюкозо-фруктозен сироп – 14 

кг, инвертна захар 11 кг и сорбитол – 4 кг), хомогенизиране и 

темпериране с помощта на екструдер се изтеглят дълги ленти 

от продукта, които след охлаждане и нарязване се подават за 

тункване или се опаковат директно. Тези пълнежи са богати на 

естествени фибри и са един много здравословен продукт. Един 

десерт от 50 г може да ни осигури до 20% от препоръчителната 

дневна дажба фибри.

Производството на разнообразни видове пълнежи на база 

карамелизирани ядки (гриляж), на база бадемов марципан и 

други са със силно изразен вкус на ядката или карамела и ня-

кои производители предпочитат тяхното частично влагане към 

основния пълнеж на шоколадовото изделие.

Уважаеми читатели, надявям се, че с трите статии, поместе-

ни последователно в списанието, съм бил полезен със своите 

съвети и практически указания на тези, които харесват кака-

овия аромат и си падат по истинските шоколадови изделия. А 

както се вижда и от анализа за консумацията на какаото в света, 

те стават все повече и повече.

          инж. Цецко Григоров
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