




Училище
Уважаеми клиенти и партньори в този брой Училището на Лесафр България ще Ви 

запознае с техниката  „Готови за печене” (замразени след втасване), която е четвър-

тата подред техника от „Техниките за производство на замразени изделия”.  Напомня-

ме Ви, че за допълнителна информация технолозите на Лесафр България за изцяло на 

ваше разположение. 

Необходими продукти: 
Брашно тип 500 4000 г
Вода 2080 г
Сол 80 г
Мая - Френската 80 г
Подобрител – INVENTIS FROZEN+ 40 г 

Начин на работа: 
Миксер спирален
Температура – брашно +вода + въздух 45°C
Време за замесване 3 + 4
Температура на тестото 18/20°C  
Почивка 5 мин. 
Разделяне на късове 75/150 г
Оформяне и подреждане в тави
Втасване 45 мин. при 37°С, 75% влага
Замразяване  30 мин./-30°C
Печене 20 мин. при 170°С

Не за първи път Lesaff re доказва, че е световен лидер в иновациите в сферата на хлебопроизводството. Като 
световен производител на мая за хляб, Lesaff re създаде “Fala Verde“. Използването на консерванти и закваски 
създава киселинна среда в тестото, което влияе негативно върху активността на маята. Поради тази причи-
на Lesaff re предлага “Fala Verde“ - значително по-ефективна в киселинна среда от референтната мая. От една 
страна тя намалява времето за ферменцация, което улеснява производствения процес, а от друга - увеличава 
обема на изделята.

Това е техника, която се прилага, когато имате клиенти за 

замразени продукти, който търсят голямо разнообразие и къ-

дето няма условия за втасване на продукта. 

Вашият клиент може да изпече толкова продукти, колкото 

са му необходими, а останалите да съхрани във фризер. 

Характеристики на суровините 

• Брашно – силно 

• Мая – качествена пресована мая (над 30% сухо веще-

ство)

• Подобрител - „INVENTIS FROZEN +“ – гарантира запазва-

не на продукта за 6 месеца.

Фактори за успех при използване на тази техника

• Качество на маята и брашното

• Качество на подобрителя

Процес до изпичане – изпичане

Често срещани дефекти – по-малък обем на крайния про-

дукт, набръчкване на продукта

Решение – коригиране на времето за втасване, почивка (от-

пускане) на продукта преди печене, редуциране на дозировка-

та и качеството на маята.

Предимства – по-дълъг срок, по-голяма устойчивост на 

продукта, по-голямо удобство за клиента

Недостатъци – повече място за съхранение, по-слаб вкус и 

аромат на крайния продукт

Какво можем да приготвим с тази техника – традиционен 

хляб, селски хляб, франзели, кроасани, многолистно тесто, да-

ниш и много други.

ГОТОВИ ЗА ПЕЧЕНЕ

Иновации от Lesaff re

РЕЦЕПТА ЗА ТРАДИЦИОННО ТЕСТО
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Лимец – история

Лимецът (Triticum monococcum, нем.: eincorn) се отнася към 
покритосеменните пшеници - дребни зърна с твърда обвивка, 
която трудно се отделя. Лимецът е отглеждан още от времето на 
келтите и древните египтяни, а по-късно е създаден друг  сорт 
пшеница - емер. Емер Triticum diccocum е произлязъл от Лиме-
ца и е двузърнеста пшеница. Създаденият хибрид между лимец 
и емер е известната зърнена култура Спелта (динкел) Triticum 
Spelta, масово засяван в Батен-Вюртенберг и Бавария – Германия.

Зърна от лимец са открити при разкопки в регион на Близ-
кия изток. Смята се, че за пръв път лимецът е отглеждан около 
7500 г. пр. Хр., и засяването му се разраства през бронзовата 
епоха. Днес лимецът намира нов пазар в направлението „здра-
вословно хранене”. Семена от лимец се използват за посев в 
някои планински региони на Франция, Мароко, Турция, Сър-
бия и др.  

Лимец –  отглеждане

Лимецът е издържливо растение, което може да оцелява 
и да се развива върху много бедни почви, където други видо-
ве пшеници трудно се отглеждат. Лимецът дава ниски добиви, 
които дори и чрез наторяване не могат да се увеличат. Здравата 
обвивна люспа на зърното е един естествен защитен слой, сре-
щу външни влияния - болести, паразити. Лимецът не поглъща 
и вредните вещества от почвата, като например тежки метали. 
Геномът му е останал непроменен във вековете. Това е най-до-
брата зърнена храна, запазила своите полезни хранителни ве-
щества във времето.

Лимец – особености

При изследване на проби от лимец българско производ-

ство във физико-химичната и технологична лаборатория 

на ТЕХРА ЕООД са получени следните резултати: въглехи-
драти (63%), белтъчини (11,86%), мазнини (3,0%) и хранителни 
влакнини (10,34%). Фибрите са ценни със свойствата си да за-
сищат, да стимулират перисталтиката, да регулират кръвната 
захар и холестерола. Ниското съдържание на глутен е една от 
специфичните характеристики на брашното от лимец. При оп-
ределяне в лабораторията на показателя „добив на мокър глу-
тен” е получен резултат – „не се отмива”. Това, от своя страна, е 
предизвикателство за хлебопроизводителите, тъй като не може 
да се очаква хляб с висок обем и равномерна шупливост на сре-
дината.

Лимец – отличен хранителен състав

В сравнение с пшениците засявани и отглеждани днес, отли-
чителното при лимеца е по-високото съдържание на белтъчини, 
минерали и витамини от групата В. Протеините в лимеца са по-
лесно усвояеми, също така съдържат и следи от есенциални ами-
но-киселини. Идеалната комбинация от въглехидрати, мазнини, 
протеини, хранителни влакнини е гаранция за отличен храни-
телен състав. Положителните ефекти на храните от лимец върху 
здравето на хората се свързват и със способността на тази пше-
ница да стимулира имунната система на човешкия организъм. 

Лимец – отново на мода

Днес лимецът е изцяло на мода. Оценяван е от потребите-
лите, ориентирани към здравословно хранене и е одобряван и 
предпочитан от хора от всички възрастови групи. Подходящ е 
за увеличаване на асортимента от изделия с отличен вкус. Ли-
мецът е основа за създаване на множество атрактивни хлебни 
изделия. Храненето с него  допринася за поддържане на здраво 
тяло. Лимецът подпомага за пречистването на кръвта с високо-
то си съдържание на хранителни влакнини, а това е гаранция 
за здрав дух, добро настроение на хората – те се чувстват енер-
гични и весели.

Нашите продукти от Лимец – 

за Вашия усех

• Пълнозърнесто брашно от лимец за 
производство на хляб и хлебни изделия 
или зърно от лимец като добавка към яс-

тия - с много добър вкус и лесно усвояем
• Закваски за хляб и хлебни изделия от 100% висококачест-

вен лимец
• Миксове от лимец с постоянно качество на готовите хлеб-

ни изделия, гаранция за разнообразие и голямо удоволствие 
при консумация 

Лимецът – древна зърнена култура

Древни сортове пшеница: Eincorn, Dinkel, Enmer 
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- Още от 1994 г. хлебопроизводителите и сладкарите 

Ви познават като автор на нови структури и формули за 

подоб ряване на вкуса и качеството на хлебните и сладкар-

ските изделия, както и на хранителната им пълноценност. 

Кое Ви кара да работите за надграждането на съществува-

щите технологии? 

- Радвам се, че интервюто започва с този много приятен въп-
рос. По начало, тези които ме познават, свързват моя творчески 
път с мистичната идея да създавам у хората нагласа да се хранят 
рационално и здравословно. Смея да твърдя, че целия си съз-
нателен живот съм посветил на този процес. Наясно съм, че съм 
прекалено голям оптимист. Но, за да свържа нашия разговор с 
конкретиката искам да Ви кажа, че идеите си черпя от великата 
учителка „природата”. 

Например, разработката на технологията за пълномасле-
ното соево брашно „Натюрпро”, което вече е добре познато, 
дойде като отговор на нуждите в малките фурни на България, 
за перио да който цитирате, да се произвежда качествен хляб. 
Помня, че всяка фурна се стремеше да се наложи на пазара с 
качество. По това време нямаше коректори, подобрители, КМЦ 
(карбокси метил целулоза), модифицирани нишестета, целуло-
за на прах от … (само ние знаем произхода), емулгатори (отпад-
ни продукти от преестерифицирани масла). Ще спра до тук, за-
щото ако се разпрострем върху консервантите, потъмнителите 
и киселинните ретулатори ще се измести темата.

Соевото брашно все още стои на върха на списъка от до-
бавки с възможностите си да създава добра технологичност на 
тестото, да задържа влагата и да увеличава свежестта на изде-
лията, притежава много добри емулсионни свойства, подобря-
ва структурата на средината на хляба; съдържанието на висо-
кокачествен протеин подобрява аминокиселинния профил на 
протеина на хляба и го прави най-желания хранителен продукт 
в дневното меню.

Ще разкажа и за пшеничните фибри „Универсал МПТ”. 
Това е уникален продукт, който участва с успех в маяни-

те теста, защото внася допълнителни количества въздух, така 
необходим за развитието на дрождите. Забележете, съдържа 
и около 17% протеин! С участие на пшенични фибри разра-
ботихме серия от миксове за пълнозърнест пшеничен хляб. В 
съотношение с бяло брашно (1:5) се получава брашнена смес, 
аналог на пълнозърнестото пшенично брашно, тестото от която 
много лесно се работи, а хлебното изделие е с обем, конкурен-
тен на хляб от бяло брашно, вкусът - неотразим. Много пъти при 
демонстрации във фурни съм чувал израза: „само за моето се-
мейство ще правя този хляб, ако пазарът реши да го приеме на 
по-късен етап.” Как да не се чувствам горд при това положение, 
след като се оценява по такъв първичен, но вълнуващ начин, 
трупания в продължение на 35 години интелект. На много места 
фурни печелят търгове за детско и ученическо хранене с пъл-
нозърнести хлебни изделия, произведени имено с тези миксо-
ве. Щом децата дават своя положителен вот за дадена храна (в 
случая със задължителното присъствие в храненето на учащите 
се на пълнозърнест пшеничен хляб) и за нея здравословните 
индикации са налице - няма нужда от коментар. Вие навярно се 

сещате за проведената преди пет години среща с националните 
диетолози в Експо центъра, по време на поредното изожение 
„Булпек”. Тогава, във връзка с рационалното и диетичното хра-
нене на децата, се акцентира и върху изкуството на хлебаря да 
извайва хлебните изделия, които да привличат интереса на де-
цата.

- На страниците на списанието Вие рекламирате нови 

продукти : „Живи закваски за бели, ръжени, ръжено-пше-

нични и пълнозърнести хлебни изделия, както и сух вари-

ант, пригоден за домашни хлебопекарни”. Бихте ли казали 

по-подробно за презумцията, която влагате в термина „зак-

васка”?

- В моята дългогодишна практика и познанията ми в област-
та на храненето и метаболизма на човека съм стигнал до изво-
да, че няма по-добър приятел и защитник на човека от млечно-
киселите бактерии (всеки е наясно с Lactobacillus bulgaricum). 
Пробиотиците, продуцирани от тях, са незаменимите стражи 
срещу вредните чревни микроорганизми, независимо от на-
шето желание, както и млечната киселина, която е най-добрия 
природен консервант. Тя формира подходящата киселинност у 
хлебната средина, която подтиска развитието на причинители-
те на „картофената болест“, подтиска развитието на плесените, 
в т.ч. и fuzarium, произвеждащ силно токсични микотоксини, а в 
същото време метаболизира като енергиен източник (в цикъла 
на трикарбоновите киселини).

Този тип „закваска“ много прилича на закваските, които 
са правили нашите прародители (от спонтанни, свободно жи-
веещи микроорганизми). В настоящия момент колекцията от 
млечно-кисели бактерии е доста голяма и на всеки щам се знаят 
възможностите. Разработихме промишлен метод за четиристе-
пенно култивиране, като в крайна сметка на хлебарите се пред-
лага стандартизиран продукт с тестообразна консистенция, съ-
държащ активни млечно-кисели бактерии. 

За времето, през което сме на пазара с тези продукти, се 
срещнахме с доста консерватизъм. Аз нямам реална представа 
за възможностите на всеки един от хлебопроизводителинте, но 
като гледам рафтовете на магазините с предлаганите хлябове 
си мисля, че на хляба се гледа по-скоро като на пари, а не като 
на „наш насущний“. От баща си съм научил, че най-трудното 
нещо е да дадеш на човека. 

С определена насмешка гледам хлебарите как се жалват, 
просто искат да ги съжалим за това, че са големи мъченици и 
колко много губят като ни предлагат „евтин“ хляб. Според мен 
печалбата трябва да се търси в качеството, в полезността, в ре-
дуцираната енергия на изделието, в интересната форма и вкус. 
Подобна стратегия за сега имат няколко малки квартални фур-
ни в София.

Но да се върна на закваските. Има народностно звучене в 
имената, с които са извесни: квас, кисело тесто, природно ки-
село тесто, квасец, жива закваска и др. В края на краищата ста-
ва въпрос за едно и също. Да допълня, че този продукт служи 
за надграждане на технологията за производство на хляб. В 
зависимост от това дали технологията използва двуфазовото 

(продължава на стр. 6)

Преоткриване на позабравени 

вкусове и традиции

Интервю с инж. Янко Янев,

Президент  на СД”Благополучие”
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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

(продължава от стр. 4)
замесване на тестото или еднофазовото количеството на необ-
ходимата закваска е различно. Също както с маята. Когато се 
изпече един такъв хляб, от него лъхва такъв приятен аромат, че 
който е наблизо не може да му устои и веднага във въображе-
нието му се развива хранителния процес. Казано по-просто – 
хлябът застава над всичко.

- Струва ми се, че ако продължа интервюто си според на-

белязаните въпроси, ще се получи доста обемен материал. 

Кажете, ако обичате, какво възнамерявате да преавите в 

близко време?

- В момента правим сценария за представянето ни на спе-
циализираното изложение „Булпек 2012“. При нас, на щанда, 
едва ли ще има артисти или позьори, но със сигурност посети-

телите ще могат да опитат вкуса на хлебните изделия, приготве-
ни със съответната закваска, ще могат да получат информация 
за възможностите, които им се предоставят при един постоянен 
контакт с нас, ще научат истината за нашите скромни възмож-
ности като носители на нови идеи и нови технологични реше-
ния. Предполагам, че ще заинтересоваме и сладкарите с нови 
смеси за ниско калорични шприц-сладки. 

Добре е човек да иска да се чувства «творец», да създава 
нови произведения, да бъде актуален на пазара, но моят съвет 
е най-напред да се подготви добре, да познава и прилага успеш-
но съществуващите похвати и когато иска да научи новостите 
– да е готов да плати на онзи, който го въвежда в обстановката 
на натрупания интелект.

Добронамереният човек винаги преуспява!
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Необичайно горещото лято тази година доведе със себе си 
жега и на хранителните пазари. Реколтата на основните зър-
нени и маслодайни култури почти навсякъде в Северното по-
лукълбо пострада значително от лошите климатични условия. 
По-ниски добиви спрямо миналата година и спрямо прогнозите 
за тази има при всички основни култури в големите страни-из-
носителки – на пшеница (Русия, Украйна, Казахстан), царевица 
(САЩ и Украйна), соя (САЩ), слънчоглед (черноморския реги-
он). С изключение на пшеницата, състоянието на другите ос-
новни култури е значително влошено и в България. Индексът 
на цените на храните на Световната организация по прехрана и 
земеделие (FAO) се повиши през летните месеци и се доближи 
на 14 пункта от историческия си връх през 2011 г.   

Поскъпването при основните земеделски култури е факт от 
два месеца насам. То все още не се е прехвърлило по веригата 
до крайния потребител, освен при брашното и хляба. Основ-
ните въпроси, на които се опитват да отговорят икономисти-
те през последните седмици са кога потребителите ще усетят 
поскъпването, с колко процента ще бъде то и колко дълъг ще е 
периодът с по-скъпи храни.

Колко ще е поскъпването?

Трудно е да се каже с какъв процент ще поскъпнат крайни-

те цени за потребителите. Това зависи от множество фактори 
(местна конкуренция, значение на вноса, поскъпване/поевти-
няване на други фактори на производството като енергоноси-
тели, регулации, цена на труда). Тук е важно да отбележим, че 
динамиката на цените на основни селскостопански стоки не се 
прехвърля автоматично и със същия процент върху крайните 
цени, които плащаме в магазина. Ако основните изходни суро-
вини поскъпват рязко, то нарастването на крайните цени е зна-
чително по-слабо. Съответно при рязко намаление на изкупни-
те цени, поевтиняването в търговската мрежа е по-слабо.

Колко дълго ще плащаме по-скъпи цени на храните?

Това е още по-трудно да се каже, тъй като това зависи от още 
повече фактори. Най-елементарният отговор е, че колкото про-
дължи периодът на скъпи суровини, толкова ще продължи и 
периодът на скъпи храни. Обикновено това е периодът до след-
ващата реколта, т.е. една година. Това е при допускане, че други 
фактори – енергоносители, цена на труда, регулации, данъци не 
се променят, както и че реколтата през следващата година ще 
бъде значително по-добра от тази. 

Николай Вълканов

Институт за пазарна икономика

Как и кога ще се усети ефектът от скъпото зърно

„Има обективни причини за поскъпването на хляба“. 

„Хлябът няма да поскъпва“. „Ако все пак има някакво пови-

шение, то ще е със стотинки“. (Из изказванията на министър 
Мирослав Найденов в периода 25-31 юли). Ако човек опитва 
да се ориентира за случващото се на хранителните пазари от 
изявите на министъра на земеделието в медиите, най-вероят-
но вече се е объркал тотално. Още повече, че заключението, че 
причини за оскъпяване на хляба липсват, дойде заедно с публи-
куването на анализ от МЗХ за себестойността на хляба, в който 
основната суровина - брашното - формира близо половината от 
разходите. Понеже нито изводите от анализа отговарят на да-
нните на самото министерство, нито пък е ясно как е направен 
самият анализ, Институтът за пазарна икономика (ИПИ) реши да 
направи собствени изчисления за пазара.

 Тенденции на пазара на хляб и хлебни изделия

Потреблението на хляб и тестени изделия на глава от насе-
лението спада трайно през периода 2000 – 2011 г. – с близо 21%. 
Основните причини за това са нарастващата покупателна спо-
собност на населението през периода 2002-2008 г., което позво-
лява по-здравословно и балансирано хранене, както и промяна 
в потребителските навици. Въпреки това, в стойностно израже-
ние пазарът на хляб и хлебни изделия следва възходящ тренд 
заради нарастващите разходи на производителите на суровини 
(брашно, енергоносители и др.) и заплати. Цената на хляба се 
е повишила с 98,6% за периода 2000-2011 г., като за същия пе-
риод цената на пшеницата е нараснала с 92%, на брашното – с 
82%. Средната работна заплата в преработващата промишле-
ност се е повишила със 129 на сто между 2000 и 2011 г.

Разходи при производството на хляб

Разбивка на отделните пера в разходите за производство на 
хляб показва, че брашното съставлява приблизително 49% от 
себестойността на единица продукция. Енергоносителите със-
тавят 11,3% от цената, докато заплатите и осигуровките – близо 
16 на сто. (Източник: собствени изчисления, базирани на ОПР 
за 2011 г. на 40 хлебопроизводителни предприятия в цялата 
страна. В извадката са включени малки, средни и големи фирми 
(с приходи между 200 хил. и 35 млн. лв.)

При изследване на връзката цена на пшеницата – цена на 

брашното – цена на хляба се забелязва, че преработвателният 
бранш реагира доста бързо (с лаг от средно около 1-1,5 месеца) 
на поскъпване на цената на основната суровина – пшеницата. 
Поевтиняването на крайния продукт следва с по-голямо заба-
вяне спада на цената на пшеницата, което би могло да се обяс-
ни с нарастването на други производствени разходи. Годината, 
в която се наблюдава отваряне на маржа между брашното и 
хляба – 2008, е годината, в която енергоносителите поскъпнаха 
драстично. 

 От изложените данни е видно, че поскъпване на пшеницата 
с 10% би довело до 5% поскъпване на хляба, а увеличение на 
цената на енергоносителите със същия процент (10%) би доба-
вило допълнително средно около процент.

 Оскъпяване в търговската мрежа

Месечните данни за цената на едро и цената на дребно на 
хляба на САПИ (система за агро пазарна информация) показват, 
че маржът на търговските вериги се движи средно около 9% в 
периода юли 2011 - юли 2012. За отбелязване е, че търговската 
надценка спада през последните четири години – за сравнение 
средната надценка е била близо 14% през пазарната 2008-2009 г.

Справката, която ИПИ направи в отчетите на произволно из-
брани 40 хлебопроизводителни дружества в страната, показва, 
че повечето от тях работят на загуба. Тези от тях, които реали-
зират печалба, имат съотношение на печалба спрямо приходи 
между 1 и 3%. Ако замразяването на цената на основни храни-
телни продукти стане факт, това неминуемо ще доведе до фали-
ти на производители при растящи цени на суровините. 

Хлябът е толкова важен за хората, че от векове производ-
ството му е обект на специални закони по света. През сред-
новековието правилата са били изключително във вреда на 
производителите. В Австрия, пекарите, които нарушават 
правилата, регулиращи продажбата на хляб, са наказвани с 
глоби, затвор или дори телесни наказания. В Турция по време на 
високите цени на хляба през 18 век нерядко пекарите стигат до 
бесилката. Това е било толкова разпространено наказание, че 
се е появила практиката пекарите да наемат асистент, полу-
чаващ по-висока заплата, който да се явява в съда, в случай че 
е необходима жертва.

Хляб и зрелища
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На 8 септември куп звезди си спретнаха истинска ку-
линарна битка в кухнята на фестивала „Пъстра трапеза” в 
центъра на София. Магът Астор, баскитаристът на ФСБ и 
говорител на Бирената партия Ивайло Крайчовски, певи-
цата и актриса Стефка Берова и кметът на столичния район 
Витоша Стойко Дуков се впуснаха в оспорвана надпревара 
за най-оригинално и вкусно ястие навръх четвъртия рож-
ден ден на фестивала. Кулинарната фиеста се организира 
от Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите-7, 
съвместно с фирма „Ивитал Консулт” и с подкрепата на Сто-
лична община.

Градинката зад паметника на Съветската армия в Со-
фия, където разпъна шатри тазгодишната „Пъстра трапеза”, 
замириса вкусно още от ранни зори, когато организаторът 
на събитието шеф Пеньо Иванов и екипът му започнаха 
подготовката на ястията, с които почерпиха по-късно всич-
ки гости – прочутия боб, сготвен с много любов, миш-маш и 
сирене по шопски.

Кметът на столичния район Витоша Стойко Дуков, 
който е ветеран по участия в „Пъстра трапеза”, заложи на 
коронните си ястия, с които да срази конкуренцията – та-
ратор „Бойко Борисов”, салата „Фандъкова” и каварма „Ба-
розу”. Той пристигна пръв от ВИП-гостите, като донесе и ог-
ромна баница с диаметър 1,5 м, която по-късно бе ометена 
за броени минути. Баницата-гигант дойде от Владая, а както 
сподели един от майсторите й – чичо Сашо, е правена от 4 
човека за цели 25 часа.

Импровизиран рицарски дуел пък си спретнаха Ивайло 
Крайчовски и магът Астор в кухнята. Музикантът реши да 
кръсти своето ястие „Аламинут Крайчовски”, като за при-
готвянето му използва точени кори, бекон, яйца, чушки, 
лук, кашкавал, подправки и бира. Резултатът бе изключи-
телно вкусно подобие на лазаня, с която предизвика по-
велителя на магиите. Астор от своя страна не му остана 
длъжен, като запретна ръкави и за нула време измайстори 
изключително оригинална четирицветна салата с моркови, 
цвекло, алабаш и ряпа.

В крайна сметка двамата си стиснаха ръцете, а Астор 
дори призна, че с удоволствие би приел Крайчовски за гла-
вен готвач в ресторанта си, който ще се открие отново след 
броени дни.

Стефка Берова се спря на „Сопотска салата”, в която 
включи варени картофи, чушки, домати, лук, краставица и 
сирене. Обичаната от всички певица дори не се сдържа, и 
грабна микрофона заедно с част от фоклорните участници, 
за да запее народни песни.

Не по-малко интересно бе представянето на главния 
готвач на японския ресторант „Мияби” Петър Михалчев. 
Той избра да приготви специалитета „Окономияки” – зелен-
чуково хлебче от зеле със свински гърди и яйце, полято с 
барбекю сос.

Сред многото атракции за гостите бе огромната 1,8-мет-
рова лъжица, която е копие на наградите за фолклор, кули-
нария, изобразително изкуство и занаяти „Пазител на тра-
дициите”. Тя бе представена от шеф Пеньо Иванов, а всеки 
от посетителите имаше възможност да си направи снимка 
за спомен с нея. Официалното награждаване на номинира-
ните е на 14 ноември в зала 1 на НДК, а вие можете да гла-
сувате за тях на www.pazitelnatradiciite.com до 29.10.2012 г.

Звезди посред бял ден в кулинарни битки за 

рождения ден на „Пъстра трапеза” в София
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Лесафр България за втори пореден път събра десетки деца 
и техните родители, но този път в морската градина на град Бур-
гас. Датата беше 25 август, а поводът, по който се събраха, бе 
т.нар "училище за кифлички и банички " с продукта на Лесафр 
България прясна мая Виво. Ути Бъчваров разказа за свойствата 
на продукта пред голямата аудитория, а също така и за Лесафр, 
френската компания - лидер в производството на продукти за 
хлебарството и сладкарството в световен мащаб. Децата бяха 
разделени на "различни работилници", всяка от които "специа-
лизирана в производството" на различен тестен сладкиш. Мал-
чуганите се надпреварваха да се запишат за участие, докато Ути 
Бъчваров привличаше вниманието на много туристи, които се 
прибираха от плаж и оставаха да гледат с голям интерес събити-
ето и съответно да похапват по някой сладкиш след това.

Като добре познат продукт на българския пазар прясна мая 
Виво предизвика интерес и с това, че предстои да промени ди-
зайна на опаковката си. Все повече домакинства в България 
предпочитат да приготвят своя хляб в домашни хлебопекарни. 
Освен, че хлябът е много пресен и ароматен, Вие имате и пълната 
воля да импровизирате в различни рецепти. Поради тази причи-
на Лесафр България създаде сайт www.vivomaya.bg, в който ще 
намерите много и интересни идеи и рецепти за това как да на-
правите ароматен хляб по ваш вкус в домашни условия.

Виво мая ще намерите във всяка една хранителна верига и 
в най- близкия магазин.

Училище за кифлички и банички и в Бургас
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Вторник 16 октомври  от 10.00 ч. до 16.00 ч.

• БИШКОТИ ТАРТАРУЦИНИ: Хрупкави бишкоти, с фарзипан  
по специална технология с трайност два месеца на стайна тем-
пература.  Безброй  разновидности. Много ниска себестойност 
- 0,68 лв/100 г ! 

• БИСКВИТКИ САМПЛЕ: Хрупкави малки бисквитки, по 
френска технология, много вкусови разновидности, ниска се-
бестойност (0,49 лв/100 г), много голяма трайност.

• НАПОЛЕОНКИ: Много привликателни  и вкусни  сладки, с 
дълга трайност, необходим артикул за всяка пекарна, сладкар-
ница, кафетерия. НАПОЛЕОНКИТЕ са с ниска себестойност (0,78 
лв/ 100 г) и изненадващ  вкус. 

• КЕЙК „ДЕЛИШИУС“: Представяне на нова рецепта кейк –
сладкиш с фарзипан, заливка от млечен карамел, привлекател-
на визия и изненадващи вкусови качества. 

• ТАРТА ПАСТЕЛЕРО:  Оригинален  виенски  тарта-сладкиш, 
хрупкава основа с фарзипан и млечен карамел ПАСТЕЛЕРО. 

След задълбочено проучване през лятото, в АЛМА Либре консултантски център оформихме и ще предложим нови 

рецепти съобразени с вкусовите характеристики на българските потребители с натурални суровини от „ново поколение“ 

доказвайки, че по представени технологии ще достигнем максимално качество на много ниски цени!

Нови актуални предложения 

за зимния сезон

За всяка фирма–клиент на АЛМА ЛИБРЕ ще има осигурени филми-
рецепти със заснета подробно цялата технология и начин на пригот-
вяне  на тези продукти. На презентацията ще се представят техники за 
промоция и продаване на конкретните продукти и технология за сваля-
не на разходи при успоредно увеличаване на продажбите! 

Всяка фирма участник ще трябва да закупи продукти (или мострени 
комплекти) на стойност 150 лв.

5% отстъпка за всички покупки на сладкарски или хлебарски суро-
вини в деня на семинарите.

Вторник 23 октомври  от 10.00 ч. до 16.00 ч.

• ТОРТА „РИЛА“ и мини „рила“:  Много разновидности на 
торти с пухкави наслаждаващи кремове и хрупкави шокола-
дови етажи. Торти с трайност над месец. (ceбестойност:  6,97 
лв./800 г)

• ЕКЛЕРОВА „ОБУВКА“: Оригинални еклери с крем арома-
тен, пухкав, ванилов сладкарски крем ДИПЛОМАТ в комбина-
ция с крем ШАРЛОТ.  (ceбестойност 0,68 лв./120 г) 

• ФРЕНСКИ ЕКЛЕР „ПАРИ БРЕСТ“: Известните френски 
сладкиши  „ПАРИ БРЕСТ“ ще се представят за пръв път. (ceбе-
стойност 0,75 лв./120 г)

• ХЛЕБОТВОРЕНИЯ „ПАНДОРО“: Оригинални италиански 
фокачи, пейнирли и изпържени на фурна хлебни снаксове за 
закуски и обяд. 

За участие в тази програма, информация и  осигуряване на рецеп-
ти и материали, за организиране на индивидуални презентации или 
консултации, се обърнете  към техническия екип и координаторите на  
„Консултантския център” АЛМА ЛИБРЕ.

Координатор : Нина Симеонова тел.  02 9379961, 0878 690025
Технолог-сладкар : Бойко Владимиров тел.02 9379952, 0878 984887 
Технолог-търговец : Мирослав Рангелов тел. 02 9379952, 0878515026

„АЛМА ЛИБРЕ консултантски център“

и „СОЛУНСКИЯ гастрономичен център“ 

на СТЕЛИОС КАНАКИС

Участието във всеки семинар струва 170 лв.  на човек и включва: транспорт до Солун и обратно,  вътрешен транспорт по 
програма, нощувка в стая за двама (за единична стая плюс 40 лв.), вечеря, диск с обработени рецепти на български език, пред-
ставяне на себестойности и филми-рецепти, дегустация и мостри на готови изделия, каталог с информационни и рекламни 
материали и рецептури. 

Местата са ограничени и ще се запази редът на резервиране на места чрез търговците на АЛМА ЛИБРЕ. 
Телефони за резервация: Нина Симеонова 0878690025, Бойко Владимиров 0878984887, Миро Рангелов 0878515026 и към 

познатите Ви телефони на търговците и представители на АЛМА ЛИБРЕ.

„По пътя на традицията: хлябове, солени 

и сладки хлеботворения, сладки и солени 

печива, дребни сладки, кейкове и печива“. 

30 Ноември - 01 Декември 2012 г. 

в Солунския гастрономичен център.

„Нови идеи - нови тенденции – нови 

рецептурници за сладкарство и сладкар-

ската Ви витрина основани на традицията, 

съобразени с текущите  пазарни и финансо-

ви условия“.

23-24 ноември 2012г., 

в Солунския гастрономичен център.

Ви канят в Солун на презентации-дегустации-семинари:
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Необходими продукти: фарзипан 1 кг ОДЕНБЕЙК - Odenbake 
ODENSE, 1 кг брашно, 0,5 кг краве масло БАУРАЛИЯ 82%, 150 г 
яйца, 250 г захар, 10 г набухвател херкулес, 400 г бадеми ПАМИ, 
боровинки

Начин на работа 

• Измесваме всички продукти заедно, освен бадемите и бо-
ровинките, в миксер, поставка перо, за 4-5 минути, докато тес-
тото се хомогенизира добре. 

• Добавяме бадемите и боровинките и хомогенизираме за 
малко.

• Оформяме цилиндър с диаметър 3 см. 
• Предварително печене при температура 160°C около 18 

мин.  
• Оставяме да истинат минимум за 2 часа. 
• Нарязваме предварително изпечения цилиндър на филий-

ки по 1-1,5 см и печем втори път на 160°C 15-18 мин.

БИШКОТИ ди ПРАТО 

…известните КАНДУЦИНИ

Известните италиански БИШКОТИ КАНДУЦИНИ от фарзипан (кайсиево, бадемово брашно и др.) и  краве масло са дребни слад-
ки известни в цяла Европа, разпространени във всички пекарни и сладкарници.

Произвеждат се бързо, много икономично и имат изключителна много  голяма трайност!     

Оригинални италиански  кандуцини

В този дух на работа, с голям ентусиазъм започна 
зимния сезон на презентациите на „Алма Либре кон-
султантски център“ през септември. Повече от шейсет 
клиенти на „Алма Либре“  участваха на презентациите-
обучения, за да се запознаят с начина на производство 
на нови съвременни продукти като СИЦИЛИАНСКИ и 
ИТАЛИАНСКИ КАНДУЦИНИ, КУКИС ОВЕС и ВАНИЛИЯ, 
ПРОФИТЕРОЛ, ЕКЛЕРОВА ОБУВКА, ЕКЛЕРОВА ТОРТА 
„КАРПАТИ“, СОЛЕНИ БЕРЛИНИ, ЧАБАТА и ИЗВЕСТНИТЕ 
КАП КЕЙКОВЕ, на които „Алма Либре“ ще обърне спе-
циално внимание през годината, защото интересът към 
тях от хлебопроизводителите и сладкарите нараства, а 
търсенето се превръща в голяма мода. 

По време на презентацията Янис Лиолиос, пред-
стави новото месечното издание на фирмата, инфор-
мационната диплянка „Алма Либре“ и покани присъст-
ващите в Солун на семинар обучения, който фирмата 
организира  съвместно със  „Солунския гастрономичен 
център“ на 23 и 24 ноември – сладкари и на 30 ноември 
и 1 декември за хлебзводители. За участващите в пре-
зентацията „Алма Либре“  осигури рецепти и филми за 
отделните изделия.

Търговците, технолозите и ръководството на „Алма 
Либре“ желаят на всички здраве и успешен зимен период!

„Да вдигнем оборота с нови продукти, привлекателни, 

съвременни и финансово изгодни. 

Да спечелим повече клиенти с неповторими изделия“

За повече информация: „АЛМА ЛИБРЕ консултантски център“, тел.: 02/9379999, 0878690025, 0878984887.
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Интересът на производители, търговци и дистрибутори към 
продуктите на хранителната индустрия, ежедневно нараства. 
Пазарът е динамичен, пазарът предлага изобилие от храни и 
напитки – традиционни, емблематични, влезли в “менюто” на 
международната кухня или активно препоръчвани от експер-
тите по хранене. 

Как изглежда картината днес събрана на едно място 

показват специализираните изложби ИНТЕРФУД и ДРИНК, 

МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА 

ВИНОТО. Времето е от 7 до 10 ноември 2012 г., а мястото - 

Интер Експо Център (ИЕЦ) – София, България. И тази годи-

на четири изложбени зали ще бъдат “огледало” на едни от 

най-добрите и оригинални храни, напитки, опаковки, ма-

шини и технологии в бранша. 

Близо 40 страни от близки и далечни региони по света са 
в надпревара да представят еталона на родната си индустрия. 
Компаниите показват най-интересното от националната кухня, 
но изненадват и с нов асортимент, опаковки и предлагане на 
стоките. Италия, Унгария, Турция, Гърция, Австрия отново мис-
лят върху проектите за силно колективно представяне на тех-
ните производители и търговци.

Български и чуждестранни компании предлагат богата гама 
от месни изделия и деликатеси, мляко и млечни продукти, хляб, 
хлебни и сладкарски изделия, консервирани храни, вина и про-
дукти от грозде, безалкохолни и други напитки. Кулинарни де-
густации и конкурси помагат на всеки, който иска да “изпита по-
требителя”, да сложи на везни предпочитанията, да намери нов 
партньор в бизнеса и да разшири присъствието си на пазара.

Модерни машини, технологии, суровини и материали  за 
производството или предлагането на стоките са друга изложбе-
на нишка, която стимулира деловите контакти и разкрива перс-
пективи за устойчиво развитието на хранителната индустрия.  

БИО ЗОНА и ЗОНА ”ДИЕТА & ФИТНЕС” отварят широко врати 
към търговските обекти за биопродукти, за диетични и диабетич-
ни храни и търсят зелена светлина за по-масово производство.  

Качество, стандарт, пазари и други важни теми ще дискути-
рат хора с опит и авторитет в бранша.  Демонстрации, срещи за 
договаряне и други форуми подсилват  ефекта за участниците и 
посетителите на специализираните изложения. Организатори-
те са готови отново да кажат “Добре дошли“ на всички близо 12 
000 български и чуждестранни специалисти и широката посе-
тителска аудитория, които гостуваха на изложбите през 2011 г. 
и да посрещнат новите участници.

По същото време в ИЕЦ е изложбата за хотелско, ресторант-
ско, кетъринг и СПА оборудване СИХРЕ. Мениджърите на хоте-
ли и ресторанти, на бистра, барове, пицарии, кафета, търговски 
обекти с топли точки и други заведения ще открият в зали 5 и 6 
на изложбения комплекс модерни технологии и ноу-хау за ви-
сок клас техника и брандове.

Паралелното провеждане на СИХРЕ и изложенията за храни 
и напитки обещава голям успех както за деловите участници, 
така и за потребителите на продукти и услуги и в двете направ-
ления.

Повече информация на www.iec.bg

Храни и напитки от цял свят на изложба в София

Продажба на модерна работеща 

сграда - сладкарско ателие
в спа столицата на Балканите в съседство  са  най-атрактив-
ните хотели в града - гранд-хотел Велинград, хотел Олимп, 
Aпaртхотел Астра, ресторант Том и Нези Класик, ресто-
рант-Родопско село, нова жилищна кооперация с магазини 
и ателиета за красота.

Нов квартал-централна част, с възможност за надстро-
яване на още два етажа.

тел. за контакти -0898661520

Специализирана литература

îðãàíèçèðàíå è óïðàâëåíèå
Ðåñòîðàíòúò –
Áðàÿí Êóïúð, Áðàÿí Ôëóäè, Äæàéíà Ìàê Íèèë

СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС 
формат А4, 446 стр., цена 44.70 лв. с ДДС

КЕТЕРИНГЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ 

И УПРАВЛЕНИЕ

формат А4, 248 стр., цена 23,90 лв. с ДДС.

РЕСТОРАНТЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ 

И УПРАВЛЕНИЕ

формат А4, 168 стр., цена 19,90 лв. с ДДС.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

(суровини, рецептури и технологии) 

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

И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. 

Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.
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Red Devil Кетъринг
RED DEVIL Кетъринг прите-

жава дяволски добри умения за 
превръщане на обикновеното 
мероприятие в голямо събитие. 

Резултатът е съчетание от изисканост, интересна обстановка, 
атрактивно представяне, безупречно обслужване и, разбира се, 
вкусна храна. Един изключително рафиниран чревоугодник и 
гурме-ценител, винаги с два пръста на пулса на световните тен-
денции в кетъринг услугите. Балансираната комбинация между 
опита и стремежа към иновации дава възможност за създаване 
на уникални събития.

7-10 ноември 2012 г. 

Интер Експо Център – София

В дните на специализираните изложения 

Сихре, Интерфуд и Дринк, Месомания, Све-

тът на млякото, Булпек и Салон на виното 

Змееборец
Търговия с аксесоари, малки машини и приспособления за 

сладкарство и ресторантьорство, които предлага на бранша от 
цялата страна. Производство на захарни украси за декорации 
на торти с подчертан ювелирен стил. Това успешно съчетаване 
на дейностите популяризира фирмата и от този момент тя вече 
е водеща в този бранш. Всяка година организира специализи-
рани курсове в областта на сладкарството.

Алма Либре
Фирма Алма Либре ЕООД е с над пет-

надесетгодишна традиция в търговията 
и дистрибуцията на хранителни стоки , 
хартиени, пластмасови и други изделия. 

Предлага изключително разнообразна гама от продукти ново 
поколение за професионалистите в сладкарството, хлебарство-
то и ресторантьорството. Всеки месец фирмата организира за 
своите клиенти демонстрации на нови продукти, съчетани в 
собствени разработки на серии от десерти и хлебни изделия.

Бутик за цветя „Елфите“
Изработка и доставка на голямо разно-

образие от букети, кошници и аранжировки 
с вносни цветя и от български производите-
ли. Богат асортимент от саксийни цветя за 
дома и офиса. Флорални решения за хотели, 

ресторанти, офиси, магазини и частни домове. Цялостна украса 
за сватби, партита и бизнес срещи.

Сватбена агенция „Класик“
CLASSIC Weddings & Events е агенция с 

млад екип, личен подход и модерно мисле-
не. Клиентите, които имат същото настрое-
ние и стил, лесно ще се превърнат в  техни 
приятели. Това е компания, чиято основа е 
изградена на взаимно доверие, страст към 

това което прави и ентусиазъм за събитията, които създава. 
Стреми се да спечели доверието на клиентите си и да надмине 
очакванията им, превръща мечтите им в реалност.

Спонсори:

Организатор: списание „Кафе пауза…”

Партньор: Българска асоциация 

на професионалните готвачи

Партньор: Интер Експо център

Съорганизатор: Асоциация за развитие на 

изкуствата и занаятите - 7 (А.Р.И.З. - 7)






