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Както знаем пшеницата е най-важната зърнена култура, тъй 
като благодарение на съдържащия се в нея глутен  се получава 
хляб с висока хранителна стойност, приятен вкус с шуплива и 
еластична средина. При замесване на пшенично брашно белтъ-
чините му поглъщат вода и заедно с нишестето и другите храни-
телни съставки и добавки се образува тесто. Ако на малко късче 
тесто се отмие нишестето с вода, то се превръща в силно хид-
ратирано еластично топче, състоящо се основно от белтъчини 
и се нарича мокър глутен или просто глутен, който съдържа 
около 65% вода. Глутенът се отличава от белтъчините на други-
те зърнени култури преди всичко със своите уникални реоло-
гични свойства, които определят хлебопекарното качество на 
брашното. При изсушаване се получава сух глутен. Количество-
то вода, което се поглъща от сухия глутен, изразено в процент 
се нарича хидратация или хидратационна способност на глуте-
на, която се колебае от 170 до 250%.

Технологичното значение на глутена се състои в това, че от 
него зависи формирането на тестото. При набъбване на белтъ-
чините, заедно с другите хранителни съставки  и добавките (хле-
бопекарни дрожди и др.), се образува мрежа, която обхващаща в 
компактна маса всички вещества в брашното. След това благода-
рение на добавените хлебопекарни дрожди протича фермента-
ция, накрая късовете тесто се изпичат и се получава хляб.  

Пшеничният глутен се състои от две групи белтъчини. Пър-
вата – разтворима в спирт – глиадин и втората – разтворима в 
алкална среда – глутанин. Повече от два века и половина спе-
циалисти от различни страни изучават глутена, но и досега важни 
страни от състава и свойствата му не са изяснени. Значението на 
глутена се състои в това, че благодарение на него се формира 
тесто, образува се здрава мрежа, съединяваща в компактна маса 
всички вещества на брашното. С добавяне на дрожди в тестото, 
в резултат на протичащата ферментация се отделя въглероден 
диоксид, който раздува глутена. Отначало тестото започва бързо 
да увеличава обема си и в края на ферментацията то е с порес-
та структура. Втасалото  тесто се състои от огромно количество 
пори, стените на които са образувани основно от глутенови про-
теини, които се запазват при изпичане и образуват характерната 
шуплива структура на хлебната средина.

Пшеничният глутен е най-важния фактор за хлебопекарно-
то качество на брашното. От него зависи газозадържащата спо-
собност на тестото, а от това обема и шупливостта на средината 
на хляба. Силният глутен в нормално брашно дава здраво тесто, 
което трудно се „разтяга” от въглеродния диоксид. Слабото тес-
то не задържа добре въглеродния диоксид, тъй като с присъ-
щия му слаб глутен не може да създаде тесто с необходимата 
здравина на белтъчния скелет. Силният глутен при фермента-
ция запазва присъщите физически свойства на тестото. Браш-

ното се характеризира със способността да образува тесто, 
което след ферментация и престой придобива определени 
физически свойства, които в съчетание с другите  хранителни 
вещества (количество и състав на захарите, активност на фер-
ментите, състав и свойства на нишестето и др.) позволяват по-
лучаване на хляб с добро качество.

Всички сортове мека пшеница в зависимост от хлебопекар-
ното им качество се разделят на три групи: силна, средна и слаба.

Силна пшеница. От нея се получава брашно способно да 
поглъща при замесване на тесто с нормална консистенция от-
носително голямо количество вода. Тестото е много стабилно и 
запазва първоначалните си физически свойства (консистенция, 
еластичност и сухост на пипане при замесване и ферментация). 
Тестените късове от брашно от силна пшеница се обработват 
добре на окръглителната машина, не залепват по работните ор-
гани. Оформените късове тесто притежават добра способност 
да задържат въглеродния диоксид при втасване и изпичане, а 
също добре да запазват своята форма и да не се разливат. По-
довият хляб от брашно от силна пшеница, при достатъчна газо-
образуваща способност, е с добра структура, има голям обем и 
малко се разлива.

Тесто от брашно, получено от много силна пшеница е с ви-
димо ограничена способност към разтягане, има понижена га-
зозадържаща способност и затова хлябът е с малко отпускане 
и понижен обем. При смесване на брашно от силна пшеница 
с брашно с ниско хлебопекарно качество (слабо) се получава 
брашно с подобрени качества. Ето защо сортовете силна пше-
ница се наричат сортове подобрители. В зависимост от желано-
то качество на брашното, силната пшеница в зърнените смеси 
се колебае от 25 до 50%. В съответствие с тези сортове – подо-
брители, пшеницата се подразделя на: посредствена, добра и с 
висока хлебопекарна сила.

Силната пшеница трябва да съдържа белтъчини не по-малко 
от 14% (към сухо вещество), мокър глутен в зърното – не по-мал-
ко от 28% и в първа група – не по-малко от 32% (1-ва група е пше-
ница с глутен с добра еластичност и нормално отпускане). Твър-
дата пшеница обикновено е към групата на силните пшеници и 
сортовете й не се разделят на групи по сила. По хлебопекарно 
качество тя е като стъкловидната мека пшеница. При изпичане 
в чист вид твърдата пшеница дава нисък обем, с плътна средина 
и напукана кора, при нея глутенът е много стегнат, недостатъчно 
отпуснат и нееластичен. При добавяне на твърда пшеница към 
слаба мека пшеница се подобряват свойствата й.

Средна пшеница. Може да се използва за производство на 
брашно за  хляб с добро качество, не се нуждае от смесване със 
силна пшеница, но не може ефективно да подобрява слабата 
пшеница. Наричат я „филлер” (пълнител).

Слаба пшеница. Характеризира се с ниско съдържание на 
белтъчини (8-10%) и глутен (под 20%). От слаба пшеница е невъз-
можно да се получи хляб със задоволително качество, ето защо 
е необходимо да се добави силна пшеница. Сортовете мека пше-
ница са подходящи да получаване на брашно за хляб и хлебни 
изделия, а брашното от твърда пшеница е подходящо за макаро-
нени изделия.

Хлебопекарната сила на пшеничното брашно зависи не 
само от количеството и качеството на глутена, но и от ензимна-
та активност. С ензимните комплекси е свързано второто важно 
свойство на брашното - газообразуващата способност (образу-
ване при ферментация на въглероден диоксид, необходим за 
набухване на тестото). Физико-химическите промени в скорбя-
лата (набухване, клейстеризация, декстринизация) определят 
заедно с глутена реологическите свойства на тестото.

Пшеничен глутен
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На 28 октомври в София фирмите CHOPIN Technologies и 
АСТЕЛ представиха новите версии на апарати за анализ и из-
мерване на основните параметри на зърно и брашно. Лектор 
на семинара бе г-н Кирил Рисев, търговски директор на CHOPIN 
Technologies за източна Европа и Русия.

CHOPIN Technologies е френска компания, базирана в Париж, 
част от групата Tripette & Renaud, основана през 1936 г. Днес в 
компанията работят 160 души, като оборотът за 2013 г. е в раз-
мер на 25 млн. евро. Групата Tripette & Renaud има три основни 
направления - като основната част е CHOPIN Technologies, която 
е специализирана в производство на апаратура и разработва-
нето на методи за качествен контрол на зърно, брашно и пекар-
ски продукти. Цялата апаратура се произвежда според изисква-
нията на европейските пазари и е една от най-добрите, които 
може да бъде намерена. Във фирмата е въведена системата ISO 
9001-2000, като в момента тя се променя според последната 
версия на стандарта. CHOPIN Technologies има 60 представител-
ства в света. В България повече от 18 години е представен от 
фирма АСТЕЛ.

CHOPIN Technologies работи с повечето от международните 
сертификати за качествен контрол като ISO, AFNOR, ICC, AACC и 
др. Ядрото на фирмата е отдел, който се занимава с разработка 
на нови технологии и в него се инвестират около 10% от годиш-
ния оборот. Около 75% от производството е предназначено за 
екпорт.

Mixolab 2
Това е новата версия на вече познатия ви апарат Mixolab, с 

който може да се анализира поведението на тестото при замес-
ване, затопляне и охлаждане. Mixolab 2 измерва характеристи-
ките на тестото по време на месенето (абсорбция на вода, вре-
мето за обработка, стабилност и др.) при оценка на качеството 
на протеините и скорбялата в зърното. Ползата от този апарат 
е, че чрез нагряване и охлаждане на тестото само в един тест, 
може да се получи пълен реологичен анализ на тестото. Доба-
вена е нова автоматична система за прецизно добавяне на вода, 
което също улеснява анализите.

Графиката само в един тест с Mixolab показва в различните 
фази:

- Съдържание на глутен
- Желатиниране на скорбялата (състав на скорбялата + ами-

лазна активност)
- Стабиност на гела (амилазна активност)
- Ретроградация на скорбялата

Mixolab има 3 програми за анализ: 
- Mixolab Standart - стандартен анализ на брашното за 

45 мин. 
- Mixolab Profiler - интегриран софтуер измерва всички па-

раметри на стандартната крива и ги трансформира в шест ка-
чествени показатели: водопоглъщане, поведение по време на 
смесване, сила на глутена, максимален вискозитет, амилазна 
активност и ретроградация

- Mixolab Simulator – протоколът дава резултати, които мо-
гат да бъдат директно сравнени с Farinograph (хидратация, вре-
ме за развитие, стабилност и отпускане).  

Сравняването само на един или два параметъра не е доста-
тъчно (фиг. 1). Например, индексът за водната абсорбция е един 
и същ при брашното за франзели и хляб, индексът за амилаза 
и ретроградация е еднакъв при брашното за хляб и бисквити. 
Необходимо е да се сравнят поне три параметъра.

Mixolab може да се използва и за анализ на различни видове 
добавки и суровини – глутен, алфа амилаза, гуми (гуар, караге-
нани, пектини и др.), емулгатори, протеази, липази и други ензи-
ми, цистеин, сол, захар, мазнини и др.

Накратко Mixolab Profiler е уникално средство за пости-
гане на: 

- Комплексен анализ на тестото само с един тест
- Настройки за минимални и максимални граници на харак-

теристиките на брашното
- Чрез анализа се отстранява възможността за некачествено 

брашно, което се отразява и върху разходите.

Иновативно лабораторно оборудване 
за мелничната и пекарска индустрия

Фигура 1
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1612 София, ул. Ворино № 15
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e-mail: astelbg@nat.bg; www.astelbg.com

Alveograph
Алвеографът е международно признат и стандартизиран 

апарат, ежедневно употребяван при производство и съхране-
ние на зърно, в мелничарската и пекарската индустрия, за из-
мерване на виско-еластичните свойства на брашното.

Новият Alveolab-graph е по-точен и лесен за работа. Клю-
човите стъпки на теста сега са напълно автоматизирани, за да се 
ограничи въздействието на оператора върху резултатите.

С новия Alveolab-graph  могат да бъдат лесно създадени 
нови тестови протоколи, които да посрещат нуждите на специ-
фичните приложения и по този начин да направят алвеограф-
ския анализ дори още по-добър при предвиждане на качество-
то на брашното.

Какво показва алвеографската крива? (фиг. 2)
P: жилавост (необходимото максимално налягане за де-

формация)
L или G: разтегливост (дължина на кривата)
W: хлебопекарна сила (повърхността на кривата)
P/L: съотношение за конфигурация на кривата
Ie: (Р200/Р) х 100. Индекс на еластичност (Р200 = налягане 

на 4 см от началото на кривата)

Rheo F4
Нов апарат за анализ на характеристиките на тестото по 

време на втасване.
При печенето са важни три основни стъпки: 
- Замесване – оформяне структурата на тестото
- Втасване - развитие на хлебната структура
- Печене - запазване на хлебната структура
С Rheo F4 може да се: 
- оптимизира времето и да се определи оптималния момент 

за изпичане
- селекционира и контролира активността на маята
- постоянен обем на крайното изделие

- увеличи ефектът от добавките (амилаза, глутен и др.)
- анализира характеристиките за втасване на замразено тесто
- анализира характеристиките на безглутенови изделия

SRC-Chopin
Способността на тестото да абсорбира вода, е особено ва-

жен за разбиране на поведението на тестото по време на про-
изводствения процес.

Три са факторите оказващи влияние върху поведението на 
тестото: глутена, увредената скорбяла и пентозаните. Първите 
са отговорни за еластичността на тестото, вторите за неговата 
лепкавост, а последните за консистенцията му (гъстота). Имен-
но SRC методът служи за анализ на пентоазите в тестото 

Автоматизирането на метода позволява да се получат обек-
тивни резултати съответстващи на нормата без влияние на ус-
ловията в лабораторията и човешкия фактор и спестява време 
и труд.

• Mixolab 2

• Alveograph

• Rheo F4

• SRC

Лабораторно оборудване 
за мелничарската 

и пекарска индустрия
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Продукти: 400	г	брашно	тип	500,	2.5	г	сол,	15	г	пряс-
на	мая,	120	мл	топло	мляко,	2	яйца,	2	жълтъка,	75	г	за-
хар,	150	г	размекнато	масло,	115	г	захаросани	цитрусо-
ви	плодове,	75	г	стафиди.

Начин на приготвяне: Пресейте брашното и сол-
та заедно. Разтворете маята с около 60 мл от млякото, 
след това добавете и останалото. Изсипете разтворе-
ната мая при брашното, добавете целите яйца и оме-
сете добре, за да получите плътно тесто. Поръсете го с 
малко брашно отгоре и го оставете да почива на топло 
за около 30 минути. След това добавете жълтъците, за-
харта и размекнатото масло и месете около 5 минути, 
за да се получи гладко и еластично тесто. Поставете го 
в намаслен съд и го покрийте с намаслено фолио, ос-
тавете да втасва на топло място около 2 часа, докато 
удвои обема си. Извадете върху набрашнена повърх-
ност и внимателно добавете захаросаните плодове и 
стафидите. Преценете размера на хартия за печене, 
намаслете хартията и я поставете във формата, така че 
7,5 см да излизат извън нея (както е показано на сним-
ката). Сложете тестото във формата, покрийте го с леко 
намаслено фолио и оставете да втасва за около 1 час, 
докато удвои обема си. 

Затоплете фурната на 190°С. Намажете повърхност-
та на тестото с разтопено масло и направете лек разрез 
на кръст отгоре с остър нож. Печете 20 минути, след 
което намалете температурата на 180°С и отново нама-
жете с масло, печете още 25-30 минути. 

Продукти: 15	г	прясна	мая,	140	мл	топло	мляко,	450	
г	брашно	тип	500,	2	яйца,	75	г	захар,	2.5	г	сол,	75	г	раз-
мекнато	 масло,	 канела,	 карамфил,	 настъргана	 кора	
от	половин	портокал,	семена	от	анасон,	1	жълтък.	

Начин на приготвяне: В голяма купа разтворете 
маята с млякото, след това добавете 115 г брашно и раз-
бъркайте, докато се получи гладка кашичка, покрийте с 
олио и оставете да почива 30 минути на топло. Разбий-
те много добре яйцата със захарта и ги прибавете към 
маяната смес, след това добавете останалото брашно 
със солта, размекнатото масло и месете докато се по-
лучи меко, но не лепкаво тесто. Продължете да месите 
върху набрашнена повърхност 10 минути, докато се 
получи гладко и еластично тесто. Сложете го в леко на-
маслен съд, покрийте с намаслено фолио и оставете да 
втасва на топло за около 1 час и половина, или докато 
удвои обема си. Извадете върху набрашнена повърх-
ност, омесете внимателно. Отделете около 50 г от тес-
тото и го оставете настрани. В голямото тесто добавете 
настърганата кора, канелата и карамфила, омесете и 
поставете в кръгла форма.   

Към отделеното тесто добавете анасона, разделе-
те на две и оформете 2 фитила с дължина около 30 см. 
Двата края на всеки фитил разрежете на две. Разполо-
жете фитилите върху погачата под формата на визан-
тийски кръст, както е показано на снимката и декори-
райте с орехи. Покрийте с намаслено фолио и оставете 
да втасва около 45 минути или докато удвои обема си. 
Затоплете фурната на 190°С. Намажете тестото с разби-
тия белтък и печете за около 40-45 минути.

Панетоне

Кристопсомо
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Продукти за тестото: 7	г	суха	мая,	450	г	брашно	тип	500,	2.5	г	
сол,	15	г	захар.

Продукти за пълнежа: 75	г	стафиди,	45	мл	ром	или	бренди,	
115	г	натрошени	орехи,	10	г	канела,	115	г	тръстикова	захар,	50	г	
разтопено	масло.

Начин на приготвяне:	Намажете форма за печене с диа-
метър 23 см. Смесете брашното, сухата мая и захарта в голяма 
купа и в средата направете кладенче. Добавете млякото, водата 
и яйцето и замесете меко тесто. Изсипете върху набрашнена по-
върхност и месете 10 минути, за да се получи гладко и еластич-
но тесто. Сложете в намазнена купа и покрийте с фолио и оста-
вете да втасва на топло за 45-60 минути, докато удвои обема си. 
В малка тенджерка затоплете стафидите с рома или брендито, 
без да завират. Махнете от огъня и оставете да изстинат. В ку-
пичка смесете орехите, канелата и тръстиковата захар. 

Месете внимателно тестото върху набрашнена повърхност. 
Разделете го на 30 еднакви парченца и ги окръглете. Всяка 
топчица намажете с разтопеното масло и оваляйте в сместа от 
орехи. Редете ги във формата, както е показано на снимката. 
По средата поръсете със стафиди и след това наредете и дру-
гите топчици. Отгоре поръсете с останалите орехи. Покрийте 
с намаслено фолио и оставете да втасва на топло за около 45 
минути или докато удвои обема си. През това време затоплете 
фурната до 190°С. Печете за 35-40 минути. Оставете да изстине 
върху решетка.

Хляб с ром и стафиди

Щолен

Продукти: 375	 г	 брашно	тип	 500,	 40	 г	 прясна	мая,	 120	мл	
топ	ло	мляко,	50	г	разтопено	масло,	1	яйце,	75	г	бели	стафиди,	
50	г	черни	стафиди,	45	мл	ром,	2.5	г	сол,	50	г	захар,	50	г	бадеми	
на	парченца,	кардамон,	канела,	настъргана	портокалова	кора.

За бадемовия пълнеж:	115	г	бадемово	брашно,	50	г	захар,	
50	г	пудра	захар,	2.5	мл	сок	от	лимон,	1	яйце.	

Начин на приготвяне: В тенджерка загрейте стафидите за 
3-4 минути и добавете рома, оставете настрани. Пресейте браш-
ното и солта в голяма купа. Смесете захарта и подправките. Раз-
творете маята в топлото мляко, добавете малко брашно, за да се 
получи кашица и след това поръсете останалото брашно отго-
ре, покрийте с фолио и оставете да почива за 30 минути. След 
това добавете разтопеното масло и яйцето и месете, докато се 
получи гладко тесто. Преместете върху набрашнена повърх-
ност и месете 10 минути. Оставете тестото в намаслена купа, по-
крийте с намаслено фолио и оставете да втасва за 2-3 часа или 
докато удвои обема си.

За пълнежа разбъркайте бадемовото брашно с двата вида 
захар, лимоновия сок и яйцето, докато се получи хомогенно 
тесто. Направете фитил дълъг около 20 см, покрийте го и оста-
вете настрани. 

Извадете тестото върху набрашнена повърхност и го омесе-
те наново. Придайте на тестото правоъгълна форма с дебелина 
2.5 см и поръсете стафидите, портокаловата кора и бадемите. 
Отново омесете тестото. Разплескайте тестото в овална форма 
с размери 30х23 см. В центъра тестото трябва да бъде по-тънко, 
отколкото по края. В средата сложете бадемовия фитил и завий-
те тестото, но не докрай. Поставете щолена в тава, покрийте с 
намаслено фолио и оставете да втасва на топло място за 40-60 
минути, докато удвои обема си.

Затоплете фурната на 200°С и печете около 30 минути. Нама-
жете щолена с разтопено масло, след като го извадите от фурна-
та. Оставете да изстине и го поръсете с пудра захар.  
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Днес франчайзингът като форма на икономическо сътрудни-
чество заема значително място в стопанския живот, особено на 
развитите държави. Така на практика се явява множеството от 
франчайзодатели, които желаят да развият успешния си бизнес.

Идеята за франчайзинга произлиза в Средновековна Евро-
па, където се е упражнявала практиката за предоставяне приви-
легията на избрани лица за събиране на данъци на определена 
територия срещу задържане на част от събрания данък. Делови 
връзки, близки до франчайзинга, се изграждат и в Япония през 
ХVІ в., където според системата Norenkai всеки бивш служител, 
който реши да организира собствен бизнес, е длъжен да плаща 
част от печалбата на своя работодател. В превод франчайзинг 
означава привилегия.

Като специфичен метод за организация на пласмента на сто-
ки и услуги, включващ и прехвърляне права на интелектуална 
собственост, се прилага най-напред в САЩ в края на ХІХ в. и на-
чалото на ХХ в.

Същност на франчайзинга
Международната асоциация определя франчайзинга като 

“продължително	сътрудничество,	при	което	франчайзодате-
ля	 предоставя	 лицензна	 привилегия	 за	 извършване	 на	 бизнес,	
както	и	помощ	при	организацията,	обучението,	стимулиране-
то	на	продажбите	и	управлението	срещу	възнаграждение	от	
страна	 на	франчайзполучателя”.  Казано с други думи, това, 
което франчайзодателят предлага на франчайзполучателя, е 
образцов начин за извършване на бизнес, включващ продукто-
ва, ценова, търговска и рекламна стратегии. Франчайзодателят 
е голяма и мощна фирма, с утвърдено име и търговска марка, 
а франчайзполучателят е малка, юридически независима, не-
известна или току-що започваща бизнес фирма. Франчайзин-
говата система е своеобразна комбинация от предимствата на 
предприятията на малкия, средния и големия бизнес, която 
гарантира изгодни продажби на стоки, единна реклама и стан-
дартизиран облик. Въпреки, че франчайзполучателят е собстве-
ник на бизнеса си, франчайзодателят упражнява контрол върху 
някои аспекти от неговата дейност с цел да осигури спазването 
на доказани методи и стандарти за продуктите, услугите, ка-
чеството и технологиите.

Предимства и недостатъци за франчайзполучателя
Предимства 
• Вече изпитаните и оценени бизнес концепции правят стар-

та в бизнеса много по-сигурен;
• Реализират се добри печалби в кратки срокове;
• Франчайзполучателят запазва юридическата си независи-

мост;
• Осигурява се тренинг програма от страна на франчайзо-

дателя;
• Осигурява се финансова помощ за франчайзполучателя;
• Франчайзполучателят се възползва от национално и меж-

дународно известни търговски марки;
• Рекламно подпомаган е;
• Предоставяне на изключителна територия за опериране - 

важно конкурентно предимство;
• Близки и дългосрочни отношения със стабилен партньор - 

условие за  спокойна работа и развитие.
Недостатъци
• Сериозна зависимост от франчайзодателя;
• Осъществяване на чужда бизнес идея;
• Високи санкции при неспазване на изискванията за качест-

во на продуктите и услугите
Предимства и рискове за франчайзодателя
• По- малък обем на инвестициите в сравнение с откриване-

то на филиали на компанията;
• Минимизиране на рисковете:  политически и валутни, из-

бягване на грешки от непознаване на междукултурните разли-
чия в страната, в която се експортира бизнесът.

• Получаване на доход под формата на такси и хонорари от 
франчайзполучателя;

• Възможности за предоставяне на знания и умения срещу 
заплащане, не подлежащи на патентоване, което ги прави неп-
родаваеми извън франчайзинга.

Форми на франчайзинг
Според франчайзинговите отношения и степента на обвър-

заност между контрагентите франчайзингът се дели на два ос-
новни вида:

•	Франчайзинг	на	продукт	и	търговска	марка
При този вид франчайзинг, франчайзполучателя обикнове-

но е длъжен да продава група продукти на франчайзодателя в 
търговски обекти, разкрити с негово разрешение, без да е длъ-
жен да следва стриктно определена търговска схема. Тук почти 
винаги предмет на договора за франчайзинг е лицензирането 
на търговска марка, която е гаранция за високо и постоянно 
качество. В зависимост от вида на бизнеса, обект на франчай-
зинг, този вид се дели на продуктов, пласментен, франчайзинг 
на услуги.

Характерното тук е, че отношенията между двата субекта са 
отношения на субординация, поради което се нарича суборди-
национен франчайзинг.

•	 Франчайзинг	 на	 търговска	 схема	 (бизнес-формат	 фран-
чайзинг)

При него франчайзодателят осигурява на франчайзполу-
чателя  цялостна бизнес концепция като пакет. Последният се 
задължава не само да разпространява стока или услуга под тър-
говската марка на франчайзодателя, но е и длъжен да спазва 
изискванията му по отношение на начина на производство или 
приготовление на стоките, опаковането им, схемата за устрой-
ване на търговския обект и художествения му дизайн, облекло-
то на персонала, обслужването на клиентите и др. Договорът 
се характеризира с наличието на осъществявана под ръковод-
ството на франчайзодателя маркетингова стратегия, определе-
ни стандарти за качество, способи за контрол на качеството.

Франчайзингът би могъл да бъде още първичен, при който 
се създава нова пласментна мрежа, и вторичен, където се пре-
структурират съществуващите пласментни системи, а в зависи-
мост от националността на контрагентите, той бива вътрешен и 
международен.

Финансови взаимоотношения между контрагентите
Франчайзполучателят заплаща на франчайзодателя опре-

делено възнаграждение за предоставената привилегия да из-
ползва търговска марка, ноу-хау и утвърдена бизнес концеп-
ция. То се формира от:

• Първоначална франчайзингова такса (entry fee), която се 
изчислява като глобална сума, покриваща предварителните 
разходи на франчайзодателя за подготовката и стартирането на 
франчайзинговия бизнес. Тя става дължима след сключване на 
договорните отношения във валутата, определена от сделката.

• Текущи отчисления (royalties) служат за справедливо раз-
пределение на ефекта от осъществяване на франчизирания 
бизнес между двете страни по договора. Те са обвързани  с ре-
зултатите от бизнеса и се определят, като процент от оборота.

Франчайз договор
Клаузите на франчайз договор се уреждат на основата на 

свободно договаряне. Този договор е двустранен и дългосро-
чен (средно 10 години). В съдържанието му се включват две гру-

Предимствата на франчайзинга
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пи договорни условия:
• Първата група включва условия, които са присъщи на всич-

ки видове дългосрочни търговски договори, като: страни, пред-
мет и срок на договор, начини на прекратяване и продължава-
не, имуществена отговорност за неизпълнение;

• Втората група включва специфични за франчайзинговите 
правоотношения условия.

Предмет на договора е пакетът интелектуална собственост, 
предостъпван от франчайзодателя за ползване от франчайзпо-
лучателя. Той може да съдържа търговска марка, авторски пра-
ва, търговска тайна, ноу-хау. Обикновено най-важното право, 
предостъпвано на франчайзполучателя, е правото да органи-
зира своята дейност под търговската марка или наименование, 
принадлежащо на франчайзодателя. Ето защо изборът, защита-
та на марката и наименованието са едни от най-важните аспекти 
при установяване на франчизирания бизнес. Най-съществен 
момент в процеса на преговорите, които се водят от стопански-
те субекти преди сключване на договора за франчайзинг, е из-
черпателното уточняване на конкретните права и задължения 
на всяка от договорните страни. Това носи изключителна дого-
ворна яснота между страните  и допринася  за развитието на 
отношения на доверие и дългосрочно сътрудничество  в пос-
ледващия процес на работа.

Важно е да се знае, че ЕО има рамково споразумение, каса-
ещо позволените и непозволени клаузи в договорите за фран-
чайзинг.

Критерии за "франчайзабилност"

Невъзможно е да се определи дали франчайз концепцията е 
подходяща за един бизнес, без да се направи сериозен и задъл-
бочен анализ на дейността и структурата на дадената дейност. 
The Franchise Co - Bulgaria е определила критерии, с помощта 
на които може да се определи готов ли е един бизнес да бъде 
франчайзиран и ще постигне ли самата компания успех в роля-
та си на франчайзор. 

1. Благонадеждност. За да може една компания да продаде 
франчайз права, първо, тя трябва да изглежда благонадеждно 
в очите на потенциалните си франчайзита. Благонадеждност-
та може да има много аспекти - колко е голяма организацията, 
колко функциониращи единици има в момента, от колко време 
компанията извършва дейността си, доколко е успешен пилот-
ният обект (ако има такъв), разпознават ли потребителите име-
то на компанията и услугите, които тя предлага, устойчив ли е 
мениджмънтът на организацията. 

2. Диверсификация. В допълнение на благонадеждността, 
една франчайз организация трябва и да се диверсифицира от 
своите конкуренти. Тази диверсификация може да се дължи на 
различен продукт, услуга, ниски инвестиционни разход, уни-
кална маркетинг стратегия, различни целеви пазари и потреби-
тели. 

3. Предаване на знание.  Следващият критерий за това 
дали един бизнес е подходящ за франчайзиране е възможност-
та да се обучат други хора да работят по зададената схема. За да 
се развива един бизнес чрез франчайз, той трябва да е в със-
тояние да обучи потенциалните си франчайзита във възможно 
най-кратък срок от време. Като цяло, ако един бизнес е толко-
ва сложен, че франчайзито не може да бъде обучено в рамките 
на три месеца, то тогава този бизнес не е много подходящ за 
франчайзиране. Някои от франчайзорите с по-сложни дейнос-
ти преодоляват това усложнение, като си подбират франчайзи-
та, които са вече “обучени” в тяхната дейност (напр. франчайз 
в медицинския сектор се развива от франчайзита с подходящо 
образование). 

4. Адаптивност. Следващата стъпка е да се определи до-
колко една концепция е приспособима към различните пазари. 
Някои концепции (напр. барбекю) не винаги успяват да се прис-
пособят в някои географски райони поради различия в местни-
те култури, вкусове и предпочитания. Други (напр. медицински 
практики) срещат ограничения в местното законодателство. От 
друга страна обаче, някои концепции са много успешни имен-
но поради по-особената си географска локация. А други рабо-
тят добре заради уникалните способности и таланти на хората, 
стоящи зад концепцията. И накрая, някои концепции дължат 
успеха си на години упорство, постоянство и стратегическо съ-
трудничество. 

5. Успешна дейност на пилотния обект. Успешен пилотен 
обект е необходим, за да се демонстрира ефективността на сис-
темата, а и за да могат бъдещите франчайзита да се обучават в 
успешно функциониращ обект. Пилотният обект е мястото, къ-
дето се тестват нови продукти на пазара, нови услуги, нови мар-
кетинг стратегии, мърчандайзинг и др. 

6. Описание на системата. Всички успешни бизнеси имат 
някаква система за извършване на дейността. Но за да бъде биз-
несът подходящ за франчайзинг, системата трябва да е описана 
по начин, който позволява на франчайзитата да я усвоят ефек-
тивно за кратък срок от време. Като цяло, франчайзорът трябва 
да намери начин да си документира политиките, процедурите, 
бизнес практиките в разбираеми, достъпни и лесни за ползване 
оперативни ръководства и/ или модул за обучение в компютъ-
рен вариант. 

7. Достъпност. Достъпността отразява възможността на фран-
чайзито да си позволи финансово даден франчайз. Този критерий 
е определящ за потенциалните франчайзита, защото отразява раз-
ходите, необходими за отварянето на даден франчайз. 

8. Възвращаемост на инвестициите. Това е финалният 
тест, определящ “франчайзабилността” на организацията. Все-
ки един бизнес трябва да е печеливш. Но в случая, франчайз 
бизнесът трябва да е толкова печеливш, че за франчайзито да 
остава достатъчна печалба, за да има ръст на възвращаемост, 
след изплащането на таксата роялти към франчайзора. Възвра-
щаемостта е изключително важна характеристика. Тя се измер-
ва като съотношение между печалбата и инвестициите. Обик-
новено за добра възвращаемост на инвестициите се считат 20% 
достигнати през  втората до третата година от стартиране на 
дейността. 

9. Пазарни условия и тенденции. Въпреки че пазарните 
условия и тенденции не са основен индикатор за “франчайза-
билността” на даден бизнес, те са определящи за изграждането 
на дългосрочни стратегии за развитие. Пазарът расте ли, или 
се консолидира? Как това ще се отрази на бизнеса в бъдещето? 
Как развитието на интернет технологиите ще повлияе на нашия 
бизнес? Дали продуктите и услугите, които дадената франчайз 
система предлага ще бъдат актуални за в бъдеще? Какво правят 
в момента преките и непреките ни конкуренти? Как конкурент-
ната среда ще се отрази на евентуалния успех на системата в 
бъдещето? 

10. Капитал. Франчайзингът е нискоразходен начин за 
разрастване на бизнеса, но все пак са необходими значителни 
средства. Един франчайзор има нужда от капитал и ресурси, 
за да може да осъществи франчайз програмата си. Ресурсите, 
нужни за стартиране на програмата, ще зависят от самия план 
за разрастване на бизнеса. Ако една компания иска да продаде 
един или два свои обекта чрез франчайзинг, средствата за не-
обходимата документация и допълнителните разходи по отда-
ването, могат да достигнат до 15 хиляди лева. За франчайзори, 
които се стремят към бързо и ефективно разрастване на бизне-
са, началните разходи могат да достигнат до 100 хиляди лева и 
нагоре. 
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От 9 до 11 ноември в Дубай се проведе осмото издание на 
специализираното изложение за сладкарски изделия и закуски. 
Списание „Кафе пауза…“ и JP Media за поредна година орга-
низираха посещение на форума от български производители. 
Основната тенденция е, че пазарът на захарни изделия и за-
куски в региона продължава да се развива динамично. Sweets 
& Snacks Middle East 2014 затвори врати след три интензивни 
работни дни с най-добрите си резултати до сега. Последният 
ден на изложението бе посетен от около 7000 топ купувачи от 
повече от 70 страни. Това представлява увеличение на посети-
телите в сравнение с предходната година с 13%. Наблюдава и 
силен ръст в броя на изложителите. Като цяло, около 230 дос-
тавчици от 38 страни показваха широк спектър продукти, около 
тридесет на сто повече, отколкото в предишното издание през  
през 2013 г. "Пазарът се разраства непрекъснато и размерите и 
значението на това търговско изложение се разраства с него", 
казва Денис Стекер, вицепрезидент Международното изложе-
ние Koelnmesse GmbH, организатор на събитието, съвместно 
със Световния търговски център на Дубай.

На изложението Sweets & Snacks Middle East присъстваха и 
фирми от България.

Sweets & Snacks Middle East

Два продукта на водещия бранд на хранителния холдинг 
„Белла България” – BELLA – бяха отличени с дипломи от Съюза 
по хранителна промишленост (СХП) по време на Единадесетата 
национална научно-практическа конференция „Хранителната 
индустрия в България – днес и утре”, която се проведе под па-
тронажа на Министерството на земеделието и храните в София.

По традиция конференциите на СХП отбелязват Деня на хра-
нителната промишленост. Честването е съпроводено с отлича-
ването на най-успешните нови продукти, пуснати на пазара през 
изминалата година. Сред тазгодишните наградени продукти са 
маргаринът с масло и корите за балкава и сладкиши на BELLA.

Проф. Пантелей Денев, зам.-ректор на УХТ - Пловдив, връчи 
отличията за най-добър нов фирмен продукт „Bella маргарин с 
масло“ и „Bella точени кори за баклава и сладкиши“ на директор 
„Производство” на „Белла България” Атанас Урджанов.

За продуктите:
BELLA маргарин с масло – с 60% масленост, от които 7,4% 

краве масло. Подходящ както за мазане, така и за готвене. Съ-
четава лекотата на маргарина (лесен за размазване), с плътния 
и обичан вкус на маслото. Без хидрогенирани мазнини, с по-
ниско съдържание на наситени мастни киселини и калории (в 
сравнение с чистото масло).

BELLA точени кори за баклава и сладкиши - Екстра фини то-
чени подходящи за направата както на баклава, така и на без-
брой сладкиши - сладки баници, щрудели, пайове с неограни-
чено разнообразие от форми и плънки, торти, дребни сладки и 
други. По-еластични точени кори, лесни за работа при формо-
ване на изделието; по-тънки и фини; с приятен аромат на масло; 
по-сладки. Опаковани в защитна атмосфера (фреш пак), която 
запазва продуктовите характеристики и качества.

Два нови продукта на BELLA с отличия от СХП
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 От 18 до 21 ноември в София, в 
„Алма Либре Консултански център“, се 
проведе вторият семинар-обучение на 
френската школа „Ленотр“ в България. 
Обучението бе организирано от фир-
мите „Стелиос Канакис“ и „Алма Либре“, 
а преподаватели бяха френският шеф 
шоколатиер от „Екол Ленотр“ Оливиер 
Маурон и ръководителят на „Атинския 
гастрономичен център“ Георгиус Косиу-
чук. В семинара-обучение взеха участие 
12 сладкари от цялата страна. 

Основната философия върху която се 
крепи обучението на школата „Ленотр“ 
е: „Да предадем всичките си знания и 
опит на колегите професионалисти“. 
Програмата започваше всяка сутрин в 
9.00 ч. с изключени телефони и без стра-
нични ангажименти. Участниците в групи 
по двама се упражняваха интензивно с 
цел производство на конкретни изделия, 
описани в „дискретните“ рецептурници 
на „Ленотр“.

Обучението започна от известните 
френски технологии за пандишпани, ня-
кои за пръв път представени в България: 
„пандишпани без брашно“, “дакуажи“, 
„шоколадови пандишпани“, „пандишпан 
виенуа“, „пандишпан бакара“, „орехови 
пандишпани“, „шоколадов  макарон“, „ита-
лианска маренга“, „пате а сигарет“, „хляб с 
подправки“, „сампле бретон“  и др.

На следващия ден участниците про-
дължиха с изучаването на технологии за 
кремове с различна структура и плътност 
и връзката им с шоколада - една от тайни-
те на френското сладкарство: „лек крем 
манго“, „шоколадов мус маракуя“, „нуга-
тина“, „крем черен шоколад“, „лек крем 
кафе“, „шоколадов мус джиндифил“, „пър-
жени банани“, „шантили млечен шоколад“, 
„мус бял шоколад“, „баваруаж с подправ-
ки“, „крустиланд“, „карамелов мус шоко-
лад“, „оризово мляко портокал“ и др. 

Обучението продължи с технологии 
на сглобяване, оформяне на структурата 
на тортата чрез подреждане на етажи-
те, текстура на сладкишите, цветови и 
вкусови нюанси. Шоколадът се срещна с 
джиндифил, подправки, екзотични и ци-
трусови плодове, карамел,  хляб,  ядки,  
кафе,  алкохол и др. Бяха изработени 
„шоколадови и плодови гласажи“,  „френ-
ски ганаши“,  „велурени глазури“, „кули 
покритие“, „полутечен карамел - езеро“, 
„карамелизирани ядки ала франш“, „пе-
чен ганаш“, „крусталанд“, „пата бомб“, „яй-
чен ганаш“  и др.

В последния ден всички участници се 
докоснаха до минимализма във френс-
ката декорация и европейския финес 

Сладкарство основано върху шоколад
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в сладкарството, които отразяват културата на съвременния 
млад потребител. Висококачествените суровини с подходящите 
технологии за декорация се превръщат в декоративни символи 
и абстрактни стереотипи, подчертавайки сладкарските вкусове 
и послания. 

Кратка теория за шоколада, темпериране и техники за офор-
мяне на шоколадови декоративни орнаменти от шеф Оливиер 
Маурон предизвикаха много и интересни въпроси за шоколада 
и кувертюрите.  

Скоро, тези сладкишите, произведени по време на обуче-
нието, ще бъдат и по витрините на обектите, където  участни-
ците творят, вдигайки оборотите и престижа си с оригинално 
френско сладкарство. 

В дипломите, които професор Оливиер Маурон връчи на 
участниците, пише: 

„Повече	от	40	г.	школата	„Ленотр“	не	е	спряла	да	се	разви-
ва,	потвърждавайки	по-този	начин	принципите	на	създателя	
си	Гастон	Ленотр	-	професионализъм,	качество,	наслада,	раз-
витие	и	размяна	на	вкусове.	Всички	тези	принципи	ръководят	
всекидневието	 на	 техническия	 състав	 и	 преподавателите	
на	„Ленотр“.	Те	са	взискателни	към	суровините,	с	които	пред-
ставят	технологиите	 си.	 Целта	 им	 е	 да	 задоволят	 Вашите	
изисквания.	Надяваме	се	този	семинар	да	бъде	за	Вас	едно	ново	
начало	за	Вашата	кариера	и	да	успеете	бързо	да	осъществите	
знанията,	които	получихте.	Желаем	Ви	успех.“

На амбициозните сладкари принадлежи бъдещето, поз-
дравления!

След края на обучението фирма „Алма Либре“ организира 
прием-дегустация на сладкишите, произведени от участниците, 
на която официално бяха връчени дипломите и на която при-
състваха десетки сладкари, мениджъри и гости от цялата страна.
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КАКВО СПОДЕЛИХА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО

Биляна Великова, „Папая“, София:
  „За мен сладкарството е магия, а да бъда обучена от „Ленотр“ е сбъдната мечта. 

Докосвайки се до това висше сладкарство, получих знания, които са безценни за мен 
като професионалист. Благодарна съм много на организаторите от „Алма Либре“ и на 
фирма „Папая“ за тази възможност.“ 

 Ани Боланд, „My Cafe”, Варна
„Обучението „Ленотр“ за мен е сбъдната мечта. Имах удоволствието да работя с 

шеф Оливиер Маурон и останах впечатлена. Изключителен професионализъм и креа-
тивност стоят в основата на френското сладкарство.  Нямам търпение да запозная кли-
ентите си с тези неповторими вкусове“.

Десилслава Владова, „Костас“, София
„Удоволствие е да имаш шанса да се докоснеш до магията на френското сладкар-

ство. Всеки един миг от курса беше години натрупан опит.  Благодаря за предоставе-
ната възможност.“

Деян Чилев, „Mr. Pizza“, София
„В наше време конкуренцията е огромна и обучението от „Ленотр“ ми дава шанс 

като сладкар и човек, който обича професията си да съм в течение със съвременната 
култура на хранене. Поздравления за „Алма Либре“ и „Ленотр“, които винаги предста-
вят съвременните тенденции, че са находчиви и креативни.“

Катя Петкова, „Папая“, София
„За мен това обучение беше много полезно и интересно. Хареса ми това, че се съче-

тават няколко различни вкусове в един десерт. Техниката и прецизността са впечатля-
ващи. Благодаря за тази възможност за професионално развитие.“

Велизар Тасев, „Добър ден“, София
„Много съм доволен, че успях да се докосна до истинското сладкарство на днеш-

ното време, а виновникът за това нещо е „Ленотр“. Обучението отвори съзнанието ми 
и фантазията за изработка  и декорация на торти. Много  съм щастлив, че страхът от 
темперирането на кувертюр се изпари от съзнанието ми. Благодаря на „Алма Либре“ 
и „Ленотр“.“

Лилия Ненкова, „Макис“, София
„Обучението бе изключително ползотворно. Заслужава си да участва всеки, дори 

и по-млади и неопитни сладкари, защото се преподават не само рецепти и изпълне-
нието, а и самите навици,  които трябва да придобие всеки, дори и опитните като нас 
винаги има какво да научат. Благодаря Ви!“

Велина Стоева, „Захарно петле“, Самоков
„За мен беше много полезно това обучение. Научих нови неща свързани със слад-

карството и някои тънкости  при работа с продуктите. Доволна съм от това, че „Алма 
Либре“ ни дава възможност да участваме в такъв вид обучения.“

Зоя Денинска, „Йоанна“, Благоевград
„Обучението от „Ленотр“, както и предходния път беше на изключително високо 

ниво и като организация и като представяне на нови идеи. Възможност за развитие и 
израстване, така бих го определила. Специални благодарности на екипа на „Алма Ли-
бре“, г-н Лиолиос, шеф Оливие Маурон и шеф Гиоргос Косиучук.“

Илиана Димитрова, „Ружана“, Русе
„Дори животът да не Ви горчи, винаги има нужда от капка сладост! И ако сладостта 

е една торта с „характер“, какво повече!“

Иван Петров, „Сладост“, София
„За мен направата на пандишпани без брашно беше най-интересното, мисля, че 

имат голямо приложение и в българското сладкарство. Впечатлиха ме и варените кре-
мове. Ние сме ги изучавали в училище и сега ги прилагам, но показаните кремове бяха 
с много по-наситен вкус. Декорацията беше семпла и качествена, но не подсказваше 
вкуса на тортата. Научих доста полезни неща.“

Ивайло Рангелов, „Арена ди Сердика“, София
„Благодарен съм много за възможността да се докосна до уменията на такъв спе-

циалист в сладкарството. Обучението беше много полезно и едва ли би имало профе-
сионален сладкар в България, който да не остане доволен от видяното.“
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Даваме всичко на професионалистите

Специално	за	читателите	на	сп.	„Кафе	пауза...”	френският	
професор	по	сладкарство	Оливиер	Маурон	и	ръководителят	на	
„Атинския	гастрономичен	център“	Георгиус	Косиучук	сподели-
ха	своите	впечатления	от	обучението.

- Г-н Маурон, вие работите 26 години в “Ecole Lenotre 
Paris”, а през последните 7 като шеф-преподавател в редов-
ните курсове на школата „Ленотр”, една от най големите 
школи по гастрономия в света. Кои са най-важните принци-
пи в нейната работа, каква е философията на „Ленотр”? 

- Г-н Гастон Ленотр създаде школата “Ecole Lenotre Paris” пре-
ди няколко десетилетия, с цел да се развие професионализма в 
бранша. Основният принцип, от който се ръководи цялостното 
обучение е: „Даваме всичко на бранша“ - всичките знания, ре-
цепти, технологии. Споделяме всичко с професионалистите! 
Само с непрекъсната размяна на информация и обогатяване 
на професионалната култура може да се развие нашия занаят. 
В нашето обучение се отделя огромно значение на качеството 
на използваните суровини и не правим никакви компромиси. 

- Обиколили сте почти всички държави по света. Бихте 
ли споделили кои са новите тенденции в сладкарството? 

- Всеки народ има своята характерна кулинарна традиция 
и култура, която се отразява и в местното сладкарство. Това е 
добре, защото по този начин става обмяна на информация, 
браншът се обогатява и развива. Въпреки това се явяват нови 
тенденции, които характеризират съвременното сладкарство. 
Например, вече се използва по-малко захар и сиропи не само, 
за да се намали сладостта, но преди всичко, за да се подчертаят 
ароматите и вкусовете в сладкишите.  Характерна тенденция е 
използването на семпла декорация, отразяваща съвременната 
култура на модерния потребител. Клиентите вече търсят по-
малки, по-фини, по-деликатни форми, но зад всичко това трябва 
да се намира безкомпромисно качество. 

- Имахте ли възможност да посетите български сладкар-
ници и какво е Вашето мнение за българските сладкиши?

- Да, имах възможност да посетя доста сладкарници в Со-

фия. Основен проблем, според мен, е размерът на сладкишите 
- прекалено големи и високи парчета, което се противопоставя 
на финеса, преобладаващ вече в международното сладкарство. 
Визията не е достатъчна, за да предизвика покупка, а вкусът, 
общо взето рядко води до насладата, която е в основата на 
сладкарството. От другата страна, видях сладкарски витрини с 
много сериозно развитие и огромни възможности.  

- Доволен ли сте от организацията на това обучение и 
участниците в него?

- Отлична организация от страна на фирма „Алма Либре” под 
егидата на която се организира това обучение. Благодарности и 
на Гиоргос Косиучук от „Атинския гастрономичен център - Сте-
лиос Канакис” за помощта и координацията. Сладкиши, които да 
водят до наслада за сетивата е целта, а колегите от „Алма Либре” 
с голям професионализъм култивират тази философия в бран-
ша. Поздравления. Много съм доволен от участващите профе-
сионалисти сладкари в обучението. Смятам, че тази седмица, 
която прекарахме заедно ще има положителни резултати.  Мно-
го пъти се връщам в Париж след някакво обучение с чувството, 
че следващия ден от семинара всичко ще бъде забравено. Това 
не важи за обучението във вашата красива столица.

- Г-н Косиучук, като шеф-ръководител на „Атинския гас-
трономичен център - Стелиос Канакис“ съвместно с „Алма 
Либре” вече пета  година предлагате новости в българското 
сладкарство, основани на иноваторски суровини от ново 
поколение. Според Вас обученията на школата „Ленотр” 
какво могат да дадат на съвременния сладкар?

- Ние, съвместно с „Алма Либре”, не искаме само да въведем 
по- съвременна визия в сладкишите, а реално да бъдат и тол-
кова вкусни, колкото предлагаме да изглеждат. Това означава 
висококачествени суровини и технологии за ползване на тези 
суровини. Смятаме че, в петгодишната ни работа съвместно с 
„Алма Либре” сме положили няколко фундаментални камъка 
в развитието на българското сладкарство. В „Атинския гастро-
номичен център“ сме организирали над 70 обучения с школа-
та „Ленотр” през последните години. С това второ обучение  на 
„Ленотр” България разширяваме и тук професионалната кул-
тура  на сладкарите. Обогатява се технологическият хоризонт 
и се оформят други възможности за професионално развитие. 
Семинарите с френската школа „Ленотр” ще продължат и през 
следващите години съвместно с „Алма Либре”. Успоредно с 
това, за пръв път в България през 2015 г., по инициатива на 
„Алма Либре”, ще организираме първите семинари-обучения 
с „Атинския гастрономичен център“ за български професио-
налисти. Браншът и оборотите се развиват само с нови идеи, 
нови технологии, съвременни и иноваторски висококачестве-
ни суровини. 
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Водещи в Европа с индивидуални решения 
за всеки професионален клиент

Ние сме Белгийска, фамилна компания създадена през 1899 
с оборот от 1,28 милиарда евро. В момента имаме 34 фабрики в 
Европа, персонал от 4700 души и продаваме в 84 страни в света. 

Компанията ни е лидер в Европа в производството на зам-
разени печива и маргарин. Разполагаме с най-голямото раз-
нообразие от готови за втасване, готови за печене и готови за 
сервиране хляб, хлебни изделия, печива и десерти.

Hа българския пазар присъстваме oт около 25 години чрез 
нашия партньор САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН. Mилиони клиенти 
консумират продуктите ни ежедневно без да ни познават. Това 
e, защото основно продаваме печива които не са с известни 
марки, но се консумират масово, прясно изпечени в магазини, 
хотели и ресторанти. Това което ни отличава от конкурентите е 
и че предоставяме добър сервиз, ноу-хау и индивидуални ре-
шения за всички наши клиенти, било то големи или малки. 

Също така доставяме много суровини за професионално 
ползване в хранително-вкусовата промишленост. Клиентите 
ни са основно индустриални производители на храни, пекари, 
сладкари и ресторантьори.

– Нашите замразени печива се разпространяват под про-
фесионалните марки: Banquet d’Or®, Pâtisserie du Chef®,  The 
Originals®, Les Pains Pérènes de Roland Cottes®.

– Маргарините и мазнините са познати с марките:  Sarina®, 
Risso®, Vitelma® , Excellence®, Opal®, Vamo®, Bellimar ®.

На презентация в Гранд Хотел София на 04.11.15 г. и на из-
ложението „Булпек“ от 05 до 08.11.15 г. нашият пекар от Белгия 
Йохан представи много нови продукти, даде съвети за изпича-
не и демонстрира идеи и трикове за приготвяне на сандвичи и 
индивидуални печива с иновативното многолистно тесто с мас-
ло, съдържащо 243 листа и разработвано от VANDEMOORTELE 
повече от две години.

За да отговорим на нарастващите нужди на професионални-
те клиенти за удобни и висококачествени печива представихме 
отново и нашата топ иновация Bake UP® ексклузивна концепция 
за кроасани и печива.

Bake UP® продуктите са:
• Много удобни => не е необходимо да се размразяват, втас-

ват и глазират. Те се поставят директно от фризера в печката и 
втасването и печенето стават едновременно.

• Много икономични => намаляват логистичните и складо-
вите разходи с около 60%, което е огромно предимство за кли-
енти с лимитирано пространство във фризера.

• Много качествени => Съдържат висок процент от автен-
тично френско масло което придава уникален вкус и аромат на 
продуктите.

Имаме стотици продукти на склад в Белгия от където можем 
да правим бързи доставки в много кратък срок. 

В момента доставяме около 60 печива и десерти на българ-
ския пазар, като идеята ни е силно да разширим този асорти-
мент и да се превърнем в най-големия супермаркет за замра-
зени печива, хляб, хлебни изделия и десерти за професионални 
клиенти в страната.

Всеки професионален клиент може да потърси нашите 
представители за предоставяне на индивидуални решения за 
своя бизнес.






