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Националната служба по зърното към Министерство 
на земеделието и храните предостави специално за чита-
телите на списание „Кафе пауза…“ анализ за хлебопекар-
ните качества на пшеницата от новата реколта.

Национална служба по зърното ежегодно извършва пред-
ставително окачествяване на обикновената зимна пшеница. 
Целта е предоставяне на актуална информация за качеството 
на зърното, с оглед подпомагане на администрацията при взе-
мане на управленчески решения, относно зърнения баланс на 
страната и оказване на съдействие  на зърнопроизводители, 
зърнопреработватели и търговци. 

В периода на жътвената кампания бяха взети 1718 бр. проби 
от 2 265 727 т пшеница. Извадката е в размер на 46,94% от ре-
колтираното количество, възлизащо на 4 826 863 т.  Този висок 
процент на извадката, обуславя представителността на извър-
шеното окачествяване. 

Крайните резултати от окачествяването на пшеница рекол-
та 2013 година, извършено от НСЗ показват, че разпределение-
то на зърното по групи е както следва: 

Първа група – 3,4%, при 5,5% за 2012 г. и 1,7% за 2011 г.
Втора група –  12,5% при 40,3% за 2012 г., и 9,6% за 2011 г.
Втора Б група –  49,2% при 43,2% за 2012 г. и 43,6% за 2011 г.
Трета група – 34,9%  при 11,0% за 2012 г. и  45,1% за 2011 г.
На основание посочените данни трябва да отбележим, че  от 

добитата пшеница 65,1% са  с високи хлебопекарни качества, и 
се отнасят съответно към първа, втора и втора Б групи. 

Необходимо е да отбележим, че в отнесените към трета 
група количества пшеница попадат, такива със сравнително до-
бри хлебопекарни показатели, което означава, че част от тази 
пшеница е пригодна за производство на хляб и хлебни изделия. 
Тези количества съставляват 9,2% и могат да се обособят като 
ІІІ+ група. 

На базата на получените данни за качествената характерис-
тика на произведената пшеница може да кажем, че 73,72% или 3 
558 507 т от нея е с качество, удовлетворяващо изискванията на 
мелничарския отрасъл за производство на висококачествени 
брашна за хляб и хлебни изделия. При средногодишно потреб-
ление от около 1 100 000 т пшеница за производство на хлебни 
изделия и брашно, количеството е напълно достатъчно за задо-
воляване хлебния баланс на страната.

Средните стойности на основните показатели, които опре-
делят качествената характеристика на зърното от реколта 2013 
година за страната са:

съдържание на влага: 12,1%±0,9% при 10,8%±0,9% за 2012 
г. и 11,3%±0,8% за 2011 г.; 

хектолитрова маса: 78,3 kg/100 dm3± 2,8 kg/100 dm3  при 
79,9 kg/100 dm3± 2,4 kg/100 dm3 за 2012 г. и 78,7 kg/100 dm3± 2,3 
kg/100 dm3 за 2011 г.; 

добив на мокър глутен: 24,1%±3,8% при 27,0%±3,0% за 
2012 г. и 23,0±3,0% за 2011 г.;  

отпускане на глутена: 9,8 мм±2,3 мм  при 8,0 мм±1,8 мм за 
2012 г. и 7,5 мм±2,5 мм за 2011 г.; 

число на хлебопекарна сила: 48,1 усл. ед.±6,3 усл. ед. при 
57,0 усл. ед.±7,0 усл. ед. за 2012 г. и 53,0 усл. ед.±7,0 усл. ед. за 
2011 г.; 

съдържание на протеин: 12,2% с.в.±1,3% с.в. при 12,8% 
с.в.±1,1% с.в. за 2012 г. и 11,4% с.в.±1,1% с.в. за 2011 г.;  

число на падане: 321,9 сек.±60,3 сек. при 397 сек.±46 сек. за 
2012 г. и 319 сек.±62 сек. за 2011 г.

В периода на жътвената кампания бяха взети и анализирани 
проби от 14 010 т твърда пшеница, от зърнопроизводителните 
райони на страната с традиции в отглеждането и, а именно об-
ластите Стара Загора, Пловдив, Ямбол, Сливен, Бургас и Благо-
евград.

Стойности на основните показатели, които определят ка-
чествената характеристика на зърното от твърда пшеница, от 
реколта 2013 година, за страната са:

- Влагата на зърното се движи в диапазона от 10,5% до 
11,9% при  9,1% до 13,6% през 2012 г. 

- Падналите по време на жътвата дъждове не са дали 
отражение върху този показател, защото 100% от опробваната 
пшеница е с влага под 12,5%, т.е доста под максимално допусти-
мата за съхранение – 14%. 

- Общата стъкловидност е показател на млевните свойства 
на пшеничното зърно и осигурява определен минимален добив 
на светли брашна. Граничната норма е 50%, стойност, под които 
чувствително намалява добивът на светли (бели) брашна. През 
2013 г. показателят варира от 50% до 97% при 50% до 98,2%. 
през 2012 г. Като 100% от опробваното количество твърда пше-
ница през 2013 г. по отношение на общата стъкловидност беле-
жи стойности над референтните 50%. 

Средната стойност на общата стъкловидност за страната 
през 2013 г.  е 79,2% ±11,8%  при 76,9% ±12,8%  през 2012 г. или 
бележи лек ръст нагоре с 2,3%.

Качество на българската обикновена зимна и 
твърда пшеница реколта 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО
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- Съдържанието на протеин в зърното от твърда пшени-
ца варира от 11,6% с.в. до 14,3% с.в. при 11,4% с.в. до 15,3% с.в. 
през 2012 г. Резултатите са съизмерими с получените през 2012 
реколтна година, като през 2013 г. максимално установената 
стойност на показателя е с един пункт по-ниско, спрямо пре-
дходната. Причина за това са нестабилните метеорологични 
условия по време на наливане на зърното – от суша и изклю-
чително високи температури, до влага и рязко падане на тем-
пературата.

- Стойностите на числото на падане на анализираните 
проби от твърда пшеница, реколта 2013 г. са в диапазона 356 
- 596 сек. При 239 – 519 сек за 2012 г. Падналите валежи към мо-
мента на жътвата не са дали отражение върху числото на пада-
не, същото е в оптимални граници, което е гаранция за високо 
качество на произведените впоследствие брашна и грисове от 
твърда пшеница.

Произведената	през	2013	г.	твърда	пшеница	на	територия-
та	на	Република	България	е	с	високи	качествени	показатели	и	
отговаря	 на	 технологичните	 изисквания	 за	 добиването	 на	
брашна	и	грисове,	за	производството	на	висококачествени	ма-
карони	и	макаронени	изделия.

При съпоставяне на получените резултати на показателите, 
характеризиращи пшеницата от реколта 2013 година, с пре-
дходните три години, установяваме, че добитото зърно е с ви-

соки хлебопекарни качества и напълно задоволява нуждите на 
зърнопреработвателна индустрия от качествена суровина, а от 
друга потребностите на страната от различни видове брашна 
необходими за производството на висококачествени хлебни и 
сладкарски изделия, включително и на такива по стандарт „Бъл-
гария“.

Сериозен ценови спад завладя зърнения пазар на Пловдив-
ска стокова борса в края на м. август. Брокерите определят цено-
вата ситуация с тази от 2010 г., когато поради високите реколти 
цените също бяха на ниско ниво. Ниските цени са сериозна за-
плаха за зърнопроизводителите, като много от тях нямат гаран-
ция, че ще успеят да покрият себестойността на продукцията си. 
Ценовата ситуация на зърнения пазар в страната е повлияна от 
два фактора – външен и вътрешен. Световното производство на 
пшеница надмина рекордните 705 млн. тона и ръстът спрямо 
миналогодишната реколта е 7,62%. Сходен е и ръстът на доби-
вите от пшеница и в ЕС. Очакваната реколта от суровината за на-
същния е 134,2 млн. тона или с 6,93% повече спрямо миналата 
година. Ръстът при царевицата достигна 14,79% до 65,2 млн. тона. 
Подобна е и ситуацията отвъд океана, където котировките на 
борсата в Чикаго реагираха с низходящ тренд спрямо миналого-
дишната реколта. В България тазгодишната реколта от пшеница е 
с 7,9% по-висока спрямо миналогодишната и достигна 4,670 млн. 
тона. При вътрешно потребление от около 2 млн. тона се очерта-
ва излишък от около 3 млн. тона, ако прибавим и миналогодиш-
ните остатъци от зърно. Очаквана реколта от царевица е с 56% 
по-висока спрямо миналогодишната и прогнозният добив дости-
га 2,5 млн. тона. При вътрешно потребление от около 900 х.т. и 

при тази суровина се очертава излишък от около 1,6 млн. тона. 
Към момента не е ясно количеството реколта от слънчоглед, но 
при всички случаи тя ще бъде около миналогодишната (1,362 
млн. тона) и при вътрешно потребление от около 500 х.т. също 
се очертава приличен излишък. Външните и вътрешни фактори с 
посочените излишъци оказват сериозно въздействие върху низ-
ходящия ценови тренд. По време на 35-редовна търговска сесия 
на Пловдивска стокова борса котировките „купува” и „продава” 
на зърнения пазар достигнаха изключително ниски нива спря-
мо ситуацията от преди 12 месеца. Докато през миналата година 
сделките с пшеница за същия период са били на ниво 448 лв./т 
без ДДС, то сега най-ниската котировка „продава” (300 лв./т.) е с 
49,33% по-ниска спрямо миналогодишната, а тази на купувачите 
е намалена със 79% до 240 – 250 лв./т без ДДС. Подобен е и цено-
вият спад при царевицата. Намалението в котировката „продава” 
спрямо миналогодишната е с 13,33% до 300 лв./т, а при котиров-
ката „купува” сривът достига 55% - 220 лв./т. Най-сериозен е цено-
вият спад при слънчогледа. Докато преди 12 месеца сделките са 
сключвани на ниво 913 – 923 лв./т, то сега котировката „продава” е 
550 лв./т (намаление с 67,82%), а спадът при котировката „купува” 
достига 96% - 470 лв./т.

Пловдивска стокова борса

Ценови спад на зърнения пазар
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През първите дни на септември се завъртяха различни ре-
портажи, търсещи отговор на въпроса дали и евентуално кога 
поевтиняването на пшеницата ще се отрази върху цената на 
хляба. Като че ли надделя мнението, че този път хлябът няма да 
поевтинява. Полетяха обвинения в различни посоки за картел-
ни споразумения и манипулиране на цените – картина, която се 
повтаря периодично, когато се наблюдават резки движения на 
цените в някоя посока.

Вече е ставало въпрос, че преработвателният бранш след-
ва с известно забавяне спада в цената на основната суровина, 
брашното, което в предходни години често пъти се е дължало 
на повишаването на други производствени разходи като енер-
гоносители и работни заплати. През 2013 г. обаче цените на 
горивата не претърпяха шокови повишения, няма и натиск на 
пазара на труда за повишаване на работните заплати заради 
високата безработица. С други думи имаме основания да очак-
ваме поевтиняване на хляба с оглед спада от близо 40% при це-
ните на пшеницата. Кога евентуално би трябвало да се случи, с 
какъв процент и дали наистина всички фактори за поевтинява-
не са налице?

Цената на брашното вече започна низходящото си движе-
ние и през първата седмица на септември достигна 880 лв/тон 
в страната спрямо пика си от 990 лв. през декември 2012 г., по 
данни на комисията по стокови борси и тържища. При стабили-
зиране на цените на пшеницата, каквото вече се наблюдава, це-
ната на брашното вероятно ще се понижи с допълнителни 3-4% 
и също ще се стабилизира. И така, какво би следвало да се случи 
с цената на хляба?

Брашното формира близо 49% от себестойността на хляба, 
така че при равни други условия може да се очаква приблизи-
телно 7% поевтиняване на хляба спрямо декември 2012 г. Кога 

Какво става с брашното и хляба?

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% 
(виж графиката). Основните причини за това са нарастващата 
покупателна способност на населението през периода 2002-
2008 г., което позволява по-здравословно и балансирано хра-
нене, както и промяна в потребителските навици.

Потребление на хляб и тестени изделия на лице (кг), 2000-2011 г.

Източник:	НСИ

Въпреки това, в стойностно изражение пазарът на хляб и 
хлебни изделия следва възходящ тренд заради нарастващите 
разходи на производителите на суровини (брашно, енергоно-
сители и др.) и заплати. Цената на хляба се е повишила с 98,6% 

ще се случи обаче?
Данните за периода 2000-2012 г. показват два аналогични 

случая на спадове през 2004 г. и 2008 г., при които ефектът от 
поевтиняването на суровините се проявява при крайната цена 
на хляба през октомври.

Тук е мястото да се направи едно важно уточнение. Хлябът 
е чувствителна стока – ключова за нискодоходните групи като 
пенсионери и социално слаби и съответно атрактивна за поли-
тиците, които неведнъж са оказвали натиск върху производите-
лите в години на покачване на цените на суровините. Последни-
ят опит от това естество беше през есента на миналата година, 
когато бившият министър на земеделието Мирослав Найденов 
поде инициатива за „замразяване” на цените на група хранител-
ни стоки, сред които и хляба, и дори заплаши хранително-вку-
совата промишленост с проверки на ДАНС.

Така или иначе хлябът е една от стоките, чиято цена абсор-
бира резки движения в цената на основната суровина. Това 
най-просто казано означава, че при шоков ръст на пшеница-
та хлябът също поскъпва, но по-слабо, а при рязък спад – по-
евтинява, но по-бавно и в по-малка степен. Съотношението 
между крайната цена на хляба и цената на пшеницата (за кг.) 
се движи между 2,8:1 и 7,1:1 (средно 4,3:1) през периода 2000-
2012 г. По-плавното движение на цените на хляба в отговор на 
колебанията в цените на пшеницата се крие най-вече в дела 
на суровината в разходите за производство, който е под 50%. 
Въпросът обаче е дали цената на хляба е била подтискана из-
куствено през последната близо една година и ще трябва ли 
евентуалните загуби да бъдат компенсирани при днешните 
евтини суровини?

Николай Вълканов
Институт за пазарна икономика

за периода 2000-2011 г., като за същия период цената на пшени-
цата е нараснала с 92%, на брашното – с 82%. Средната работна 
заплата в преработващата промишленост се е повишила със 
129 на сто между 2000 и 2011 г.

Пазарът на хляб и хлебни изделия в България (хил. лв.), 2000-2011 г.

Източник:	НСИ,	данните	за	2011	г.	са	на	
базата	на	собствени	изчисления

 
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.
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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	при-
ходи	между	200	хил.	и	35	млн.	лв.),	 като	разходите	им	по	пера	
са	претеглени	спрямо	размера	на	приходите	им	от	продажби.

*	енергия	–	включва	всякакъв	вид	енергийни	продукти

Съотношение цена на пшеница/цена на брашно
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. 

На демонстрация в Лондон беше представен и изяден пър-
вия изкуствен бургер. 

Кюфтето е създадено от изкуствено месо, съставено от отгле-
дани в лаборатория стволови клетки. Ръководителят на проекта 
- физиологът Марк Пост заяви, че за да се придаде нормален вид 
на синтетичното месо, то било оцветено с хранителни бои.

В бъдеще се планира да бъде създаден миоглобин, който да 
придава на месото характерния му червен цвят.

Професор Марк Пост лично обясни как са направили кюфте-
то в университета на Маастрихт в Холандия. Изкуственият бур-
гер е доказателство, че в лаборатория може да се създава месо, 
което в бъдеще да е алтернативно на фермерското говеждо, 
свинско или пилешко. Според експертите изкуственото месо 
може да се появи в супермаркетите през следващите 10 години. 

Това ще помогне да бъдат намалени парниковите газове, 
които се освобождават от домашните животни.

Според проф. Пост това месо ще е подходящо и за вегета-
рианци, защото е придобито по изкуствен път, а не чрез убий-
ството на животни. До сега единственият човек, които е опитвал 
новоизобретеното месо, е руски журналист. Експертите смятат, 
че успехът или провалът на новия продукт ще зависи от реакци-
ята на хората, когато опитат от кюфтето.

Бургерът е направен от 3000 парчета мускулна тъкан, всяка 
с размер 3 см на 1.5 мм. Тези парчета са отгледани в лаборато-
рия и са взети от стволови клетки на крава, като са поставени в 
синтетичен бульон с жизнено важни хранителни вещества. Уче-
ните се надяват, че откритието им ще помогне да бъде удовлет-
ворено растящото в цял свят търсене на телешко, овче, свинско 
и птиче месо.

Британската агенция за хранителни стандарти заяви, че пре-

Храната на бъдещето?

ди да започне продажбата на подобен вид изкуствено месо, то 
трябва да бъде подложено на строга проверка и да се оцени 
безопасността му за здравето на хората. По този повод преди 
няколко дни американският предприемач - Джош Тетрик спо-
дели, че чрез отглеждане на определени растения може по из-
куствен път да се създаде яйце.

Изкуственото яйце ще пресъздава точния вкус, хранителна-
та стойност и готварските качества на нормалното яйце.

Екип от ботаници и биохимици се е спрял на 12 растения, 
като грах и боб, широко отглеждани в Канада и Южна Америка.

В началото на това лято амбициозна американска компания 
обеща, че до края на годината ще изобрети 3D принтер, който 
ще приготвя вкусна и балансирана храна.

Храната ще се приготвя от прахообразни смеси, които ще се 
поставят в устройството, а то само ще може да сготви всякакви 
ястия. Авторът на принтера - Анджан Контрактър, е убеден, че 
много скоро този уред ще замени всички останали уреди в до-
макинството.

Какво	ли	още	ни	очаква?

Себестойност на единица хляб Цени на пшеницата, брашното и хляба по месеци (лв./тон), 2000-2012 г.
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От преди много векове хлябът е бил най-лесната храна за 
приготвяне, съхранява се лесно. Веднъж приготвен, не изис-
ква допълнителна обработка преди и по време на хранене, 
консумиран ежедневно на закуска, обяд и вечеря. Хлябът не 
е идеалният хранителен източник, но личните предпочитания 
на отделния човек в известна степен му осигуряват минимален 
хранителен набор от протеини, енергия, влакнини, минерали и 
витамини. 

В последните забързани десетилетия останаха малцина, 
които помнят вкуса на „хляба на баба”. Критериите към еже-
дневната храна спаднаха до там, като че ли остана само изис-
кването хлябът да бъде пухкав, мек и по възможност - топъл. 
На мнозина трудно може да се обясни основната причина за 
бързото му стареене, за плесенясването му, за силно маяния и 
отблъскващ мирис. Почти всеки непросветен в изкуството на 
хлебопроизводството съм чувал да казва, че причина за това 
състояние са „набухвателите” и „консервантите”, а има и още по-
радикално настроени, от които може да се чуе „ ... абе то в хляба 
май няма брашно”.

Причината е съвсем друга.
Даденостите на нашата природа, определящи се от умере-

ния климат, почвата, флората и фауната благоприятстват попу-
лацията на различни видове млечно-кисели микроорганизми 
и именно те, млечно-киселите микроорганизми, и в частност 
lactobacillus са завоювали превилегията да бъдат най-верния 
приятел на човека. Те не само подобряват вкуса и аромата на 
хляба, но го превръщат в полезна храна и повишават устойчи-
востта на човешкия организъм спрямо някои болестотворни 
микроорганизми, причиняващи инфекции. 

 Пшеничното зърно, а след това и брашното, и тестото, от 
което се приготвя хлябът, по естествен път са преносители на 
спонтанни форми на млечно-кисели микроорганизми, и дро-
жди, разбира се. В последно време обаче, наред с подобрената 
селекция на пшеницата, навлезе високопроизводителна при-
бираща техника, въведоха се в експлоатация машини и съоръ-
жения за ефективно почистване и съхранение на пшеничното 
зърно, реализирана e и по-съвършенната техннология в мел-
ничарската индустрия. Наред с това, по икономически съобра-
жения, лагеруването на брашното стана забравена практика. 
Пазарът, както беше споменато по-горе, стимулира поточните 
линии и в големите хлебозаводи беше въведен еднофазовия 
метод на замесване на тестото. Характерно за рецептурата на 
тестото получено по този метод е включването на твърде голя-
мо количество мая. Формира се единствено качество у хляба: 
да бъде „стока”, която грабва окото, продава се бързо и от която 
се спечелят пари. Високообемен, красив, мек, докато е топъл, с 
жилава коричка, но без характерен вкус и аромат, в някой слу-
чаи дори вреден заради съдържащите се плесенни инхибитори. 
Много често са появява червената плесен на fuzarium, която за 
кратко време натрупва изключително токсични микотоксини. 
По такъв начин приготвен хлябът не e полезна храна, защото 
отсъстват верните стражи, верните приятели на човека – млеч-
но-киселите бактерии.

Ние си поставихме задача да предложим на домакините 
брашнени смеси за пълнозърнести пшенични хлябове с учас-
тие на индустриално произведен сух „ЛБ подкислител”. В ком-
позиционно отношение се стремяхме протеинът на хлебното 
изделие да притежава аминокиселинен профил, съответстващ 
на аминокиселинния профил на идеалния протеин (по данни на 

ФАО/СЗО), гликемичният индекс да бъде нисък, т.е. малко коли-
чество хляб да засища и да поддържа чувството на ситост за по-
дълъг период от време; включените пшенични фибри да бъдат с 
пространствена структура, да не дразнят стомашната и чревна-
та лигавица и да задържат големи количества въздух; хлябът да 
е с висока степен на минерализация и 100% усвоим калций; за 
краткото време на втасване в хляба да се формират приятния, 
възкисел вкус и характерния аромат. 

В композиционно отношение използвахме достъпни суро-
вини и материали, като:

- пълнозърнесто пшенично брашно „Универсал”тип 1850;
- пшенични фибри „Универсал МПТ”;
- пълномаслено соево брашно „Натюрпро 02”;
- овесени ядки;
- слънчогледови олющени семена;
- изсушен ръжен ЛБ подкислител „Благополучие”;
- аскорбинова киселина;
- сол готварска, йодирана;
- пшеничен малцов екстракт,
от които в подходящи съотношения поднасяме на нашите 

почитатели два вида брашнени смеси: за хляб „Грахам Премиум” 
и за хляб „Бородински”.

Според нас готовите брашнени смеси са удобни за изпичане 
на хляб в домашни хлебопекарни. Резултатите са винаги добри 
и покриват очакванията. Домашните хлебопекарни с програми-
рани режими са много подходящи за ползване, тъй като хлябът, 
който се изпича е във времето, когато домакинята е в къщи и 
желае да си изяви пред семейството си. Този хляб ще се кон-
сумира в следващите два, три дни ще се определя като храна с 
контролиран състав. Към настоящия момент много млади жени 
осъзнават потребността за превантивни мерки за запазване 
на здравето. По различни форуми в Интернет, както и от кули-
нарната литература, а така също и от беседите по телевизията с 
изтъкнати наши нутрицисти ежедневната консумацията на пъл-
нозърнести хлебни изделия се определя като приоритет в хра-
ненето и елемент на здравословния начин на живот. При еже-
дневна, неограничавана консумация на такъв хляб се забелязва 
постепенната редукция на мастна тъкан особено при хора със 
склонност към затлъстяване. Не на последно място стои ниския 
гликемичен ефект на въглехидратите и балансирания аминоки-
селинен профил на сумарния протеин. Приятният външен вид, 
уханието, леко възкиселият вкус правят хлебните изделия „Гра-
хам Премиум” и „Бородински” желани и търсени.

В таблицата е даден осреднен химически състав на изпе-
чени и анализирани след 24 часа хлябове „Грахам Премиум” и 
„Бородински”. 

Домашно приготвеният хляб е храна 
с контролиран състав
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Химичен състав ГРАХАМ БОРОДИНСКИ
 ПРЕМИУМ

Влага 45,40  46,30
Протеин  3,44  10,20
Мазнини  0,50   3,50
Въглехидрати
Нишесте 47,00 27,90
Моно- дизахар 0,70 -
Фибри 2,02 7,90
Минер. в-ва 0,94 4,20
Енергия 197kcal/100g 177kcal/100g
 812 KJ/100g  739 KJ/100g

Интелектът и вкусът на хората динамично се развиват във 
времето. Добрите резултати от печенето на хляб окриля чо-
века и той се стреми да достигне още по-високи върхове. При 
срещите ми с почитателите на тъмните хлябове, в т.ч. и пълно-
зърнестите пшенични хлябове, се сблъсквам с парадокса за 
стремеж за надграждане на едно готово изделие. Чувал съм 
за какви ли не добавки от брашна, семена или ядки. Трябва да 
отбележа, че по този начин се нарушава баланса на основните 
хранителни инградиенти, изгубва се смисъла на „домашно при-
готвения хляб – храна с контролируем състав”. Все пак не бива 
да се забравя, че създаването на добра брашнена смес за добър 
пълнозърнест хляб е една доста трудоемка и наукоемка работа. 
Познаването на технологичните отнасяния на консумативите, 
създаването на оптимални условия за биологията на млечно ки-
селите бактерии и хлебопекарните дрожди, с оглед създаване 
на хляб с определени качества е по-скоро творчество.

В момента на пазара се намират по подобен начин опакова-
ни и с подобно описание за приготвяне брашнени смеси за до-
машни хлебопекарни. Някой от тях предизвикват възмущение у 
потребителите и съвсем основателно се оспорват качествата на 
всички подобни представяния. 

Ние гарантираме за нашите суровини. 
Тази година, на „БУЛПЕК 2013” ние каним всички, които 

имат интереси в областта на хлебопроизводството на на-
шия щанд, да се запознаят с иновативните производи на 
фирма „Благополучие”: ЛБ подкислител – суха млечно кисела 
закваска за бели и тъмни хлябове; специализирани миксове за 
пълнозърнести пшенични хлябове, изключително подходяши 
за детското столово хранене; нахутена мая – хит при производ-
ството на деликатесни изделия; различни видове брашнени 
смеси за домашни хлебопекарни; плодови брашна от арония, 
ябълка, коприва и други.

Според нас бъдещето принадлежи на красивото, на вкусно-
то и на полезното.

	Изказвам	благодарността	си	към	всички	доброволци,	кои-
то	намериха	време	да	приготвят	за	себе	си	„Грахам	Премиум”	и	
„Бородински”,	да	направят	дегустация,	да	преценят,	осмислят	
и	да	съпоставят	изделията.	Благодарен	съм	и	на	онези,	които	
предоставиха	своите	критични	забележки.

Инж. Янко Янев 
СД”Благополучие”

тел. 0887 863 292

Продукти: 250	 г	 брашно	 тип	 500,	 100	 г	 пълнозърнесто	
брашно,	50	г	тъмно	ръжено	брашно,	6	г	сол,	150	г	закваска,	300	
мл	топла	вода.

Начин на приготвяне: В по-малка купа смесете брашното 
и солта. В по-голяма - смесете закваската и водата, докато се 
хомогенизират добре. След това обединете сухите и течните 
съставки и месете, докато се получи меко тесто (не добавяйте 
повече брашно!). Покрийте и оставете да почива 10 минути. 
След това откъснете от тестото и го сложете в центъра, омесете. 
Повторете тази операция 8 пъти. Отново покрийте и оставете 
да почива 10 минути. Отново откъсвайте от тестото и омесвайте 
и оставете да почива, повторете, покрийте и оставете да втасва 
1 час. Преместете тестото върху набрашнена повърхност, оме-
сете и сложете в набрашнена кошничка и оставете да втасва, 
докато удвои обема си (между 3 и 6 часа). Около 20 мин. преди 
печенето затоплете фурната на 240°С. Затоплете тава, в която ще 
се пече хляба. Направете разрези на повърхността на хляба с 
остър нож. Печете при 220°С с пара около 30 минути.  

Забележка:	В	бр.2/2013	на	списанието	е	публикувана	техно-
логията	за	приготвяне	на	закваска.  

Селски хляб
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Повечето от производителите на хляб, коригират количе-
ството на използваната мая, за да могат да постигнат желаното 
от тях време за втасване и получаване задоволителен обем на 
готовите изделия. Но резултатите невинаги са предвидими, за-
щото съществува зависимост между процесите газообразуване 
и газозадържане. Хлебопроизводителите трябва задължително 
да вземат под внимание тази зависимост, за да оптимизират ко-
личеството на използваната мая. 

 Газообразуване и газозадържане
Количеството на отделящия се СО2 при ферментацията на 

тестото и изпичането му, зависи както от времето за протичане 
на тези процеси, така и от характеристиките и количеството на 
използваната мая. Газозадържането зависи от прилаганите ме-
тоди на обработка и използваните суровини. Но съществуват и 
редица други фактори, които влияят върху процесите газобра-
зуване и газозадържане, а именно:

• Високата	температура	при	ферментация увеличава	от-
делянето	на	въглероден	диоксид, но намалява неговото задър-
жане. При ниските температури се получават силни теста, които 
втасват бавно, докато при високите температури тестата са сла-
би – ферментацията протича бързо.

• Водопоглъщане	 на	 брашното -	 по-голямата	 абсорбация	
на	 вода	 води	 до	 увеличаване	 количеството	 въглероден	 диок-
сид,	но	намалява	неговото	задържане. По-голямото количество 
вода прави маята по-активна, но редуцира съдържанието на 
глутена в тестото.

• Захарта	увеличава	газообразуването, ако се влага до око-
ло 5%, но при по-високи нива се намалява отделянето му , пора-
ди осмотичното налягане.

• Солта	намалява	отделянето	на	СО2, тъй като се увеличава 
осмотичното налягане, както при използване на повече захар.

• Калциевият	пропионат	намалява	газообразуването, осо-
бено в по-кисели теста, с ниско pH.

• Протеините	в	 брашното	и	добавеният	 глутен	 увелича-
ват	газозадържането	и	ферментационната	толерантност.	

• При	 здрава	 глутенова	 структура	на	брашното	се	осигу-
рява	оптимално	газозадържане, т.е. образуват се многобройни 
малки мехурчета, които задържат въглеродния диоксид. 

• Степента	 на	 окисление	 на	 ди-сулфидните	 връзки,	 също	
влияе	върху	газозадържането.

• Съдържанието	на	фибри	и	цели	зърна	редуцира	газозадър-
жането.	Фибрите възпрепятстват глутеновата структура да за-
държи отделилия се при ферментацията въглероден диоксид. 

 Зависимост между количество на маята и обема 
на готовото изделие

Графиката показва ефекта при промяна количеството на 
маята, използвана при производството на бял хляб. Пунктира-
ната линия е количеството на отделения въглероден диоксид 
и показва, че увеличаването на маята води до засилено газооб-
разуване. Непрекъсната линия е обема на крайното изделие и 
показва, че увеличаването на маята ( при различни дози) има 
различен ефект върху обема. В средата на графиката е показан 
оптимума (от 3,2% до 4,2% мая), при който с увеличаването на 
маята се увеличава и обема, докато при по-ниска доза – от 2,2 
до 3,2% мая и при по-висока доза - над 4,0% мая, няма никакъв 
ефект.

Увеличаването на маята не винаги води до увеличаване обе-
ма на крайния продукт, тъй като намалява възможността за га-
зозадържане. Условията, които влияят върху газозадържането, 

изместват кривата на зависимостта мая/обем наляво или надяс-
но, така че повече или по-малко мая в крайна сметка води до 
един и същ обем на крайния продукт. 

Зависимостта между количеството мая, обема и газообразу-
ването показва, че над 3,2% мая, газообразуването расте стре-
мително, обема също. Това е най-добрата работна зона. Над 4% 
мая обема пада, защото намалява газозадържането, което до го-
ляма степен зависи от качеството на брашното и преди всичко 
от неговата сила.

 Хлебопроизводителите могат с количеството на маята, да 
контролират обема на крайния продукт. 
Някои практически съвети за оптимизиране количеството 

на използваната мая в хлебопроизводството
• Изберете подходящата мая за вашето производство. Обик-

новено това е маята, която действа най-добре (дори и в малки 
количества) при производството на различни продукти.

• Определете времето за втасване. Изчислете максимално 
възможното време за втасване. 

• Определете количеството мая, необходима за втасване. 
Добавената мая в предфермента води до по-голяма активност, 
отколкото маята, добавена в главното тестото, а това е опреде-
лящо за получаване на по-голям обем на крайния продукт.

• Оптимизирайте количеството на маята. При работа с пред-
фермент се използва предварително разбита мая, за намалява-
не газообразуването и запазване характеристиките на проду-
кта. 

Помислете за процесите газообразуване и газозодържане, 
когато се правят корекции. Когато газообразуването е намале-
но, количеството мая влияе върфу ферментацията и обема на 

Използване на оптималното количество мая 
при замесване на хляб
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крайния продукт. Когато газозадържането е намалено, количе-
ството мая не е определящо, необходими са други добавки. 

Измерване на газообразуването и газазадържането
Взаимодействието между процесите на газообразуване и 

газозодържане е трудно измеримо. Ферментометрите измерват 
обемно получения въглероден диоксид, но не могат да измерят 
задържането му. С апарата Farinograph се определя реологията 
на тестото и съответно газозадържането при ферментация на 
тестото.

Апаратът Rheofermentometer на френската фирма Chopin 
Technologies е предназначен за измерване отделянето на СО2, 
водопоглъщателната способност на брашното, обема и настъ-
пилите изменения на тестото по време на ферментация. Освен 
за лабораторни анализи може да се използва и за непрекъснат 
контрол на производството. Във всеки момент кривата на из-
вършвания анализ може да се сравни с референтната такава, 
заложена в апарата. Незабавно могат да се оценят качествата 
на произвежданото в момента брашно, да се локализират евен-
туални дефекти и да се реагира своевременно.

Получените резултати от реоферментометъра могат за слу-
жат за т.нар. “управление” на ферментацията:

• Контрол на брашната - ферментационна възможност и ка-
чество на глутеновата мрежа

На 28 и 29 септември в Южния парк в София се проведе 
"Опознай се – празник на личностното развитие и здраво-
словния начин на живот”, в който се включи и фирма "Lesaffre" 
представяйки полезните свойства на маята - биологичен про-
дукт, представляващ концентрирана маса от дрожди. Позната 
от дълбока древност, тя привлича вниманието на хората преди 
всичко с качеството си да подквасва. С времето станало ясно, 
че хлебната мая представлява съвкупност от микроскопични 
едноклетъчни организми, които не съдържат хлорофил. Те са 
известни в микробиологията като захаромицети. Причисляват 
се към класа на гъбичките . Хлебната мая е истинско съкровище 
на витамини от група В - В1, В6, В2, В12.

Маята е богата и на микроелементи. Съдържа фосфор-
ни соли, калиеви соли, магнезиеви, натриеви, калциеви и др. 
Заради богатството си на биологично активни вещества, тя 
е всепризнато общоукрепващо средство. Всъщност със своя 
минерален и витаминозен състав маята регулира обмяната на 
веществата в организма, увеличава устойчивостта му спрямо 
заболявания, съхранява го, забавя неговото износване. По този 
начин увеличава шансовете му да остане по-дълго здрав и ра-
ботоспособен.

Заради всичко това маята е спечелила славата си и на коз-
метично средство, което подмладява или поне отдалечава 
старостта. С тази идея ви предлагаме няколко популярни и 
ефективни маски за лице с мая, които ще направят кожата ви 
еластична и гладка.

Натурална маска с мая
При мазна кожа се препоръчва маска от мая, размита в топ-

ла вода до гъстота на каймак. След това лицето се измива с топ-
ла вода или отвара от лайка. При суха кожа маята се смесва с 
растителна мазнина (зехтин).

Компрес с мая
Около 15-20 г мая се стрива и се размива с топла вода или 

топло прясно мляко, докато се получи каша. Лицето и шията се 
покриват с кашата на слой от 2-3 мм, а след това с парче найлон, 
на което са изрязани отвори за очите, носа и устата, и с вълнено 
парче. Маската - компрес се държи на лицето ½ до 1 час (след 
10-15 минути се усеща слабо щипане, което обаче не е непри-
ятно).

• Избор на подобрители и оценка на ефекта от тях
• Селекция на различни видове мая
• Анализът на кривите и получените резултати позволяват 

да се определи и дозира съответен подобрител на тестото.
Занаятчийските производители в Европа използват коли-

чества мая и условия на втасване, които са различни от тези в 
Америка. В някои от случаите причината за това са традицион-
ните продукти, които имат специфично производство, а в други 
- различията представляват просто още един начин за постига-
не на същия резултат.

Таблицата по-долу сравнява дрожди и устойчивост на данни 
на четири типично европейски продукта:

 

Франция Германия Дания Англия

BAGUETTE  MIXTBROT DANISH DR. ALLINSON*

Мая  2% 2% 5% 2%

Време за 
втасване  

4 часа 1 час 40 мин. 40 мин.

t° на 
втасване 

25,5°С 29,4°С 25°С 29,4°С

„Виво мая“ – за вашите вкусни печива!
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Производство и приложение на сметаната
Млякото и продуктите, които произлизат от него (масло, 

млечна сметана, сирена, кисело мляко и др.) са едни от най-
ценните храни за човешкия организъм с история над 6 хиляди 
години. Те са пълноценни и много вкусни храни с неповтори-
ми качества. Млечните продукти в сладкарските рецепти при-
състват почти във всички кулинарни и национални сладкарски 
традиции. Днес те са задължителни суровини в съвременното 
сладкарство. Разновидностите на млечните продукти, в раз-
лични комбинации с други суровини, придават изключителен 
вкус, превръщайки всяка рецепта в уникална. Сладкарство без 
млечни продукти няма. Млякото и млечните продукти са много 
чувствителни и капризни продукти поради няколко причини:

• Млякото, дори и от една и съща крава, в същия период 
от време, никога не е еднакво. То се променя количест-
вено и качествено в зависимост от храната, климатич-
ните условия, сезона и много други странични условия.

• Млякото, суровината на всичките други млечни проду-
кти, е изключително чувствителна среда за развитие на 
микроби. Поради тези причини в млечната промишле-
ност се изискват специални технологии, строги и точни 
процедури за контрол на качеството и безопасността. 
Успоредно с това, непрекъснатото откриване на все 
по-нови технологии, елиминират тези недостатъци, 
стабилизират качеството и създават възможности за 
откриване на нови продукти, които улесняват работата 
на производителите и отварят нови пътища в сладкар-
ското и готварското изкуство.

Сметаната е един от основните продукти в сладкарското про-
изодство и е основна суровина за мус, семифредо, ганаш, деко-
рации, заливки. Днес, благодарение на изследвания от различни 
фирми, се превръща в продукт с нови технологични качества и 
значително улеснява за занаятчийското производство.

Етапи на производство
Центрофугиране 
Сметаната, която се предлага в търговската мрежа е произ-

ведена основно чрез центрофугиране на прясно мляко. Този 
процес включва отделянето на  фракцията от мазнина, съдър-
жаща се в млякото чрез механичен метод, т.е. чрез силно цетро-
фугиране. Използвайки този метод, не е необходимо продуктът 
да се подлага на продължителна термична обработка, за да се 
подобри качеството и органолептичните характеристики.

Другият метод е за производство на т.нар. “кисела смета-
на” – необходими са около 10-12 часа за протичане на проце-
са.  Млечните бактерии, ферментирайки частично в лактоза и 
транс формирайки се в млечна киселина, провокират понижа-
ването на pH и леко повишаване на бактериите, освен, че про-
менят вкуса и цвета. Тази сметана е по-податлива на влиянието 
на светлина, въздух и топлина.

Хомогенизация
Сметаната е концентрат от водно-маслена емулсия, която се 

получава от: липидната фракция съдържаща се в млякото и во-
дата. Мазнината в сметаната е представена под формата на сфе-
рични топченца с диаметър няколко хилядни от милиметъра 
и всяка сферичка е обвита с мембрана от протеини, фосфоли-
пиди, моно-, ди- и триглицериди. Тази мембрана, благодарение 
на своите физико – химични  качества, има за цел да поддържа 
поне първоначално сферичките в емулсията. Сферичките имат 
по-малка плътност, по-леки са и постепенно се изкачват на по-
върхността. За предотвратяване на това явление, което настъп-
ва твърде бързо, се използва хомогенизатор, който редуцира 
чувствително големината на сферичките на мазнината, но това 

не е достатъчно, за да се получи стабилен продукт за по-дълго 
време. С добавянето на много малка доза емулгатор и натурал-
ни стабилизатори се постига стабилен и функционален продукт 
за по-продължително време.

Технологична обработка
Тя варира според използваната технология, която определя 

и трайността на продукта.  Най-използваните сметани в слад-
карството са пастьоризираната прясна и UHT (ултра висока 
температура). Ако се използва сметана, получена чрез центро-
фугиране на прясно мляко, разликите в органолептичните ха-
рактеристики между пасторизираната сметана и UHT са незна-
чителни, доколкото може да варира количеството на мазнини, 
протеини и лактоза. Сметаната с пресен произход с обработка 
пастьоризация има средна масленост около 35-36%. Тя е по-
деликатна и има по-малък срок на трайност - около 10-12 дни 
от опаковането. Сметаната, обработена с UHT технология има 
по-голяма трайност - от 90-120 дни, не съдържа никакви бак-
терии, по-сигурна, с по-постоянно качество, по-лесна за доста-
вяне и гъвкава за използване. Освен това сметаната UHT, бла-
годарение на специфичната обработка, на която е подложена, 
има по-постоянна структура, и веднъж разбита има по-голяма 
стабилност на обема. Прясната пастьоризирана сметана, обаче 
има по-приятен вкус.

Приложение на сметаната
Сметана със съдържание на мазнини 30% е предназначена 

за готварството. Тази със съдържание между 30-40% е за слад-
карството и е подходяща за разбиване. Сметана с 35% масле-
ност е термостабилна и с нея се постига добра  хомогенизация. 
Нормално е пастьоризираната прясна сметана да бъде по нес-
табилна, по-деликатна за работа  и с по-добро качество.  

Сметаните могат да имат различни технологични и органо-
лептични характеристи, според ноу-хауто на производителя. От 
гледна точка на приложението, средното съдържание на маз-
нини в една сметана, влияе върху структурата и вкуса на край-
ния продукт. Увеличавайки масленото съдържание, се получава 
сметана с по-добра структура, по- лесна за разбиване и с по-до-
бър вкус.

Един пример: За да се произведе един плодов мус, е препо-
ръчително да се използва сметана с по-ниско маслено съдър-
жание (32-35%), за да може да изпъкне вкуса на плодовете. За 
декорация на торта е препоръчителна сметана с масленост 35-
38%, която гарантира по-голям обем и трайност.
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Тарталети с ядки Тарталета с тиква

Продукти за 15 броя: 300	г	ронливо	тесто,	140	г	захар,	
30	г	глюкозен	сироп,	120	г	сметана,	50	г	орехови	ядки,	50	г	кедро-
ви	ядки,	50	г	шам-фъстък.

Начин на приготвяне: Облепете 15 малки формички за тар-
талети с ронливото тесто. Печете в затоплена фурна при 170°С 
за12-15 минути. Извадете от фурната, оставете да изстинат и из-
вадете от формичките.

Изсипете захарта и глюкозения сироп в купа и сложете на 
огъня, докато захарта се карамелизира. Добавете внимателно 
затоплената сметана и разбъркайте, докато карамела се разтво-
ри и се получи хомогенен течен крем. Оставете да изстине и до-
бавете ядките. Напълнете тарталетите с ядките и крема.

Продукти за 8 порции: 450	г	ронливо	тесто,	80	г	захароса-
ни	лимони,	80	г	бадеми,	300	г	тиква,	200	г	мляко,	30	г	масло,	1	с.л.	
мед,	2	яйца,	1	с.л.	кафява	захар,	масло	и	брашно	за	формата.

Начин на приготвяне: Нарежете тиквата на кубчета и сло-
жете да заври с млякото, маслото и меда, когато омекне доста-
тъчно я намачкайте, за да се получи пюре, оставете за изстине и 
добавете кубчетата захаросани лимони и 20 г счукани бадеми.

Намажете и набрашнете форма за тарталета с диаметър 
22-24 см и облепете с ронливото тесто. Покрийте с останалите 
натрошени бадеми и отново добавете от ронливото тесто. Изси-
пете тиквата и отгоре поръсете отгоре с кафявата захар. Печете 
в затоплена фурна на 200°С за 30-35 минути.
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Тарталета с ореховки 
и бадеми

Тимбалини с круши 
в бадемов крем

Продукти за 8 порции: 450	г	ронливо	тесто,	400	г	круши,	
50	г	стафиди,	3	с.л.	портокалов	ликьор,	80	г	масло,	150	г	орехов-
ки,	1	лимон,	1	ч.л.	канела,	50	г	пудра	захар,	30	г	обелени	бадеми,	
сол,	брашно	и	масло	за	намазване	на	формата.	

Начин на приготвяне: Обелете крушите, почистете от сем-
ките и нарежете на тънки филийки. Настържете кората на ли-
мона. Сложете стафидите да омекнат в портокаловия ликьор, 
разтопете маслото и натрошете ореховките. В купа смесете кру-
шите, стафидите, бадемите, 2/3 от разтопеното масло, полови-
ната настъргана лимонена кора и канела. Разбъркайте, за да се 
обединят вкусовете и оставете настрана.

Смелете фино бадемите и ги смесете с останалото разтопе-
но масло, 25 г пудра захар, щипка сол и останалата лимонена 
кора. Разбъркайте добре и оставете в хладилника за 30 минути.

Затоплете фурната на 180°С. Намаслете и намажете с масло 
продълговата форма с размери 12х30 см. Облепете с ронливото 
тесто, надупчете с вилица и изсипете сместа с крушите и покрий-
те с ронливо тесто, отгоре с помощта на нож внимателно разпре-
делете сместа с бадемите. Печете на 180°С за 25-30 минути.

Продукти за 4 порции: 250	г	ронливо	тесто,	4	малки	кру-
ши,	360	г	захар,	60	г	бадемово	брашно,	60	г	масло,	2	г	ром,	масло	
и	брашно	за	формите.

Начин на приготвяне: Сложете да заври 300 мл вода и 300 
г захар. Обелете крушите, почистете ги и ги пуснете в получе-
ния сироп. Варете 7 минути, изцедете крушите и оставете да 
изстинат.

В купа разбийте омекналото масло с останалата захар, до-
като се получи хомогенна и пухкава смес. Добавете бадемовото 
брашно, яйцата и рома, като разбърквате внимателно.

Разточете ронливото тесто на кора с дебелина 4 мм и об-
лепете 4 цилиндрични форми, предварително намаслени и 
набрашнени. Поставете вътре по една круша и покрийте с ба-
демовия крем.

Печете в затоплена фурна при 150°С за около 20 минути или 
докато се получи добре покафеняла коричка. Извадете от фор-
мата. Могат да се сервират топли или студени. 



СЛ
А

Д
КА

РС
ТВ

О

CONFECTIONARY14

На 24 септември презентаторите Бойко Владимиров и Мирослав Ран-
гелов представиха  съвременни печива пред  хлебари и сладкари от ця-
лата страна.

Немска торта РОРКУХЕН, американски УЙПИС, МЪФИНИ и КАПКЕЙКО-
ВЕ, ШОКОЛАДОВА ПИТА с ЧОКОСИЛК, кейк с ДУЛЧЕ ДИ ЛЕЧЕ впечатлиха 
гостите.

 „СЪВРЕМЕННИ сладки печива ЗА ВСЯКА СЪВРЕМЕННА ФУРНА“ беше  
общия коментар. За пръв път се представи крем по топъл метод ХОТ 
КРЕМ на КОМПЛИТ. Изненадата на деня беше представянето на КРОАСАН 
с БЕШАМЕЛ, КРОАСАН с ФРЕНСКО ГРОЗДЕ, СТРОБОЛИ от БРИОЗ и КРОА-
САН с БЕКОН от гръцката фирма ЕЛИНИКОС ФУРНОС.

Кейкове, тарти, печива, „сладки 
творения“, кейкови десерти
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EXHIBITIONS

От 6 до 9 ноември 2013 г. в Интер Експо Център – София ще 
се проведат традиционните  форуми на хранително-вкусовата 
промишленост - международните специализирани изложби 
МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИ-
НОТО и INTERFOOD & DRINK. По същото време се провежда и 
специализираната изложба за ресторантско, кетъринг и спа 
оборудване СИХРЕ.

Разговаряме с управителя на 
Агенция Булгарреклама, г-н Ивайло 
Иванов:

1. Какво очаквате от между-
народните специализирани из-
ложби през 2013 г.?

През настоящата година очак-
вам за пореден път да съберем под 
един покрив едни от най-големите 
професионалисти в областта на 
хранително-вкусовата промиш-
леност не само от България, но и 
от чужбина. С всяко следващо из-
дание инвестираме все повече в 
комуникацията с чуждестранни 

партньори, за да предложим световния опит, съчетан с тради-
ционните за българското производство високо качество и вкус. 

Агенция Булгарреклама, в сътрудничество с браншовите 
организации в страната, последователно се старае да привли-
ча все повече чуждестранни участници. Тази година сред тях са 
фирми от Италия, Австрия, Унгария, Холандия, Гърция и Турция, 
Аржентина, Южна Африка, Франция, Италия, Испания, Южна 
Корея, Полша, Индия и др. Принос за това имат авторитетните 
и утвърдени във времето изложби като МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ 
НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО, INTERFOOD & DRINK 
и СИХРЕ. Дългогодишният опит при организирането на тези 
форуми е атестат за високия професионализъм и гарантира ус-
пешни контакти на изложбите. Ето защо не е никак случайно, че 
тази година честваме два големи юбилея – 20 години от старта 
на изложбите МЕСОМАНИЯ и БУЛПЕК. Два изключително силни 
форума, които редом с останалите, поставят България на карта-
та като страна с качествена и надеждна продукция, с възмож-
ности за успешни партньорства и добра инвестиция. 

Особено щастливи сме, че все по-голямо става колективно-
то участие в изложбите на малки и средни предприятия от всич-
ки сектори на родната хранителна индустрия. 

2. Има ли нови акценти в програмата?
През 2013 година, освен с вече традиционната Лаборатория 

за италиански вкус, изложбената програма може да се похвали 
и с още няколко нови и интересни събития. 

В рамките на специализираната изложба за ресторантско и 
кетъринг оборудване СИХРЕ ще се проведе българската квали-
фикация за европейския регион на престижното международ-
но състезание за готвачи Bocuse d’Or. 

По време на Дефиле „Дизайнерски торти“ за първи път ще 
може да бъде видяна и карвинг изработка на торта – нещо уни-
кално и непоказвано досега в страната. 

На вниманието на онлайн общността ще предложим много 
интересни предизвикателства в дните на COOLinar – готварски 
битки, полезни съвети за правилно хранене и професионални 
съвети за добра онлайн репутация, комбинирани по неповто-
рим начин. 

Традиционно ще предложим на вниманието на нашите по-
сетители и участници БИО ЗОНА, зона Диета и Фитнес, съвмест-
ни инициативи с Асоциацията на конвивиумите на Slow Food в 
България – възможности да погледнем на храната от друг, по-
различен ъгъл.

3. Какво послание бихте отправили към участниците в 
изложбите тази година?

Бих желал да поздравя всеки един от тях с неговото участие. 
Възможността да се съберем отново всички заедно, въпреки 
конюнктурните условия и несигурността, е шанс да докажем 
сами на себе си и на нашите партньори, че изложбите продъл-
жават да бъдат среда за успешна комуникация между бизнес, 
посредници и клиенти. На всички пожелавам да бъдат все така 
стабилни организации, които отстояват българското качество и 
родните марки, давайки възможност на все повече хора да се 
уверят във високото ниво на техния професионализъм. Радвам 
се, че работим заедно, защото чуждестранният интерес към 
специализираните изложби е резултат не само от нашата актив-
на работа, но и от авторитета на българската индустрия. 

Пожелавам	на	 всички	 успех	и	още	дълги	 години	 съвместна	
работа!

Ето какво споделят за развитието на месопреработвателната 
индустрия и хлебопроизводството, и предстоящите юбилейни 
издания на изложбите МЕСОМАНИЯ и БУЛПЕК, председателят на 
Асоциацията на месопреработвателите в България г-жа Илонка 
Аврамова и председателят на Федерацията на хлебопроизводи-
телите и сладкарите в България г-жа Мариана Кукушева:

1. Каква е Вашата оценка за развитието на бранша 
през настоящата година? 

Г-жа Илонка Аврамова:
Едва ли ще съм много убедителна, ако 

Ви кажа, че браншът се развива успешно, 
че пазарите се разширяват и предпри-
ятията разкриват нови и нови работни 
места. Ще се радвам, ако след година-две 
имам повод да изрека точно тези думи, 
но засега съм принудена да призная, че 
трудностите са много повече от успехи-
те. Месопреработвателите са типични 
представители на малкия и средния биз-
нес, които вече години изпитват всички 
предизвикателства на кризата – свито 
потребление, растящи цени на основни 

суровини, горива и енергия. Трябва да призная, разбира се, че 
хранително-вкусовата индустрия е сред браншовете, които по 
обясними причини са най-пощадени от кризата, тъй като пред-
лага продукти, от които пазарът просто не може да се откаже. 
Но парадигмата на потребление е силно променена. Деликатес-
ните продукти отстъпиха място на по-масовите серии. В отго-
вор на исканията на пазара производителите бяха принудени 
да променят не само продуктовите си листи, а донякъде и при-
оритетите, и поведението си. Станахме по-гъвкави, анализирах-
ме добре излишните разходи, оптимизирахме производството 
и в крайна сметка се научихме да оцеляваме и да се развиваме 
дори в условията на криза.

Тук трябва да кажа, че за просперитета на отрасъла голяма 
заслуга има Асоциацията на месопреработвателите в България 

Висок професионализъм на международните 
специализирани хранителни изложби в София
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(АМБ), която е единствената национално представителна ор-
ганизация на фирмите от месната индустрия. Именно чрез нея 
дори по време на световната икономическа и финансова криза 
нашият бранш успява да отстоява своите позиции, макар това 
да коства много усилия, нерви и понякога дори безсънни нощи. 
Необходима е понякога борба на много фронтове – с админи-
страцията, с недогледана нормативна уредба, с надвишени 
правомощия на контролни органи, с целенасочено насаждане 
у населението на негативно отношение към българския пред-
приемач и производител. Наистина е много трудно, но добрият 
диалог между членовете на АМБ е постижение, с което може да 
се гордее всяка организация и именно то помага да изградим 
една обща позиция по проблемните въпроси и да я отстояваме 
заедно.

Г-жа Мариана Кукушева:
За хлебопроизводството и сладкар-

ството 2013 г. е една от трудните годи-
ни, защото доходите на населението се 
свиват, потреблението намалява и бъл-
гарският потребител купува най-необхо-
димото. Доброто в случая е, че хляб се ку-
пува ежедневно. За съжаление картината 
е такава, че около 40% от хляба, който се 
реализира на пазара, не се придружа-
ва от никакви документи и лесно става 
обект на търговия в рамките на сивата 
икономика. 

2013 г. се характеризира със 75% намаляване на ДДС в Ру-
мъния (от 24% в момента е 9%). За това изключителните усилия 
на бранша са насочени към диалог с изпълнителната и със зако-
нодателната власт да се направят стъпки към въвеждането на 
диференцирана ставка. Въпрос на кратко време е румънският 
хляб да навлезе на българския пазар. Никой не може да го спре,  
защото е стока, произведена в ЕС. Проблемът е, че няма гаран-
ция дали всяка бройка румънски хляб ще изплати дължимата 
ДДС ставка към българския държавен бюджет.

2. Какви новости да очакват посетителите в дните на 
юбилейните издания на изложбите МЕСОМАНИЯ и БУЛПЕК? 

Г-жа Илонка Аврамова:
Гордост за Асоциацията на месопреработвателите в Бълга-

рия и за нейните членове е юбилейното 20-о  издание на меж-
дународното специализирано изложение «Месомания 2013». То 
ще протече под мотото “20 ГОДИНИ СЪС СОБСТВЕНО ЛИЦЕ“ и 

в него ще участват както български, така и чуждестранни ком-
пании: производители, вносители и търговци на месо и месни 
продукти, машини и оборудване, иновационни технологии, ад-
итиви, опаковки и опаковъчни машини, специализирани транс-
портни средства, индустриални подови и стенни покрития, кон-
сумативи и всичко друго, необходимо за месната индустрия и 
търговия.

Български и чуждестранни компании от много страни ще 
предложат по традиция изобилие от продукти - месни изделия 
и деликатеси. Модерни машини, технологии, суровини, матери-
али и други ресурси за производството и предлагането на изде-
лията са друга изложбена нишка, която среща деловите хора и 
стимулира търговските контакти. 

Г-жа Мариана Кукушева:
Хлебопроизводството е бранш, в който иновативните реше-

ния и приложения не са ежедневие и въпреки това конкурен-
тоспособността на българските хлебопроизводители и слад-
кари е на едно от най-добрите европейски нива. 20-годишната 
история на БУЛПЕК показва, че в бранша съществува устойчиво 
развитие и той с нетърпение очаква да стане реалност дълго 
отлаганият закон за браншовите организации. 

3. С какви думи бихте се обърнали към фирмите изло-
жители по повод предстоящата международна специали-
зирана изложба?

Г-жа Илонка Аврамова:
Бих се обърнала към тях със следните думи: 
Колеги, нека вложим всичките си сили, знания и умения, за 

да наложим на пазара традиционните за нас, но непознати на 
чуждия клиент типични български месни продукти. Поотделно 
нямаме шанс да се наложим на чуждите пазари, затова трябва 
да бъдем единни. Може да сме конкуренти, но на европейския 
и на световния пазар ще ни възприемат като месопреработва-
телите от България. Заедно можем да превърнем продуктите си 
в световна стока с марка „България”!

Г-жа Мариана Кукушева:
С думи на възхищение, на колегиалност и добро партньор-

ство за 20 години съвместен живот. С добри оценки за еже-
дневното отстояване на добрия вкус на българската трапеза. С 
увереност, че БУЛПЕК е сериозно професионално изложение. 
Присъствието на всички тези фирми е показател за професио-
налните усилия на екипа на Агенция Булгарреклама и показател 
за правилната посока за развитие на българската хранително-
вкусова промишленост.






