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В много случаи е възможно да се 
подсилят свойствата на даден емулгатор 
чрез съчетаване с друг. Пример в това 
отношение са моно- и диглицеридите, 
които постигат оптималната си годност 
за употреба при обработката на браш-
ното, когато са комбинирани с лецитин. 
Той подобрява тяхната разтворимост и 
дисперсия, и тяхното взаи модействие 
със съставките на брашното. Добре по-
знатите и широко използвани органични 
подобрители на брашно попадат именно 
в тази категория. Комбинацията прави 
възможно ограничаването на дозата, 
необходима за постигане на оптимален 
ефект до 100-300 g с 50% емулгатор в 
комплекса.

Диацетил тартаратните естери 
на моно- и диглицеридите (DATEM) са 
също податливи на подсилване с лецитин: 
добавянето на неповече от 10% подобря-
ва техния емулгиращ ефект и ограничава 
миризмата на оцет. Горните комбинации 
са ефективни само, ако емулгаторите се 
смесят преди да се трансформират в тях-
ната прахообразна форма. Интересно е, че 

простото смесване на индивидуалните пра-
хообразни компоненти не е достатъчно.

DATEM е хетерогенна смес от молеку-
ли, получени от естерификация на оцет-
на киселина, винена киселина и мастни 
киселини (свързани с глицерол) и пред-
ставлява една много ефективна група 
емулгатори, явяваща се една от основни-
те съставки на повечето подобрители за 
хлебопроизводството. Естери на диаце-
тил винена киселина от моно- и диглице-
риди, главно известни със своя ефект на 
увеличаване на обема и толеранса на тес-
тото, също могат да образуват комплек си 
с амилозата. Тъй като те причиняват го-
лямо увеличаване на обема, трудно е да 
се каже колко от подобрената мекота се 
дължи на по-големия обем, и колко на 
забавеното влошаване, особено когато 
целта е да се произведат високообемни 
печени изделия с хрупкава кора. 

DATEM не се използва много в мелни-
ците за обработка на брашното; главното 
му приложение е в състава на подобрите-
лите за хлебни и сладкарски изделия. Оп-
тималната доза е около 300-400 g на 100 

Емулгаторни комплекси – подходящите 
адитиви за хляба от брашно реколта 2010

kg, но от съображения за разходоемкост 
дозата често се намалява до само 150 g. 

Натриев и калциев стеароил лак-
тилат (SSL и CSL) са емулгатори, които 
се състоят от стеаринова киселина, есте-
рифицирана с двоен естер на млечната 
киселина. Забележките, изказани по от-
ношение на DATEM важат и в този случай 
с тази разлика, че SSL и CSL са особено 
подходящи за печени изделия с мека 
вътрешна част. Освен това, същите имат 
по-добър ефект  върху съхраняването на 
мекотата на вътрешната част.

д-р инж. Илия Иванов



Само до края на 2010 година CHOPIN Technologies 

предлага основните си апарати за анализ на зърно и брашно 

с отстъпка от 10%!

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

• Комплект технологично оборудване за хляб и хлебни 
изделия
• Доставка, монтаж, пуск, наладка, 72-часова проба
• Технологична документация, инструкции и др.
• HACCP – план – адаптиран за обекта
• Обучение на работници

За справки на тел.: 0878 524 373
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Най-голямо значение за производството на хляб, хлебни 
и сладкарски изделия има пшеничното брашно. Произвеждат 
се три основни типа брашно: тип 500, тип 700, тип 1150. От тях 
се произвеждат основните видове хляб: бял („Стара Загора”), 
„Добруджа”, типов, голяма част от специалните видове хляб, 
хлебните  и сладкарски изделия. Произвеждат се и други типо-
ве пшенични брашна - с високо белтъчно съдържание и пъл-
нозърнесто брашно 1850. Химичният  състав на пшеничното 
брашно зависи от химичния състав на пшеницата, вида, сорта, 
начина на смилане на зърното, а така също и от неговия тип, за-
щото в различните типове брашно влизат различни съставки от 
централните и периферни части на зърното. Брашното съдър-
жа две големи групи химични вещества - органични (83-85%) 
и неорганични (15-17%). От органичните вещества най-много 
са въглехидратите - 80-90%, следвани от белтъчните вещества 
- 9-18% и мазнините - 0,9-3%. Освен тези органични вещества 
брашното съдържа витамини, багрилни вещества (пигменти) и 
ензими. Неорганичните вещества в брашното са вода (13-15%) 
и минерални вещества (0,4-2%).

Въглехидрати
Те са основна съставна част на брашното - 70-90%. Според 

химичния състав и физичните си свойства се разделят на прос-
ти (монозахариди) и сложни (полизахариди) захари. Монозаха-
ридите са представени от глюкоза и фруктоза, а полизахариди-
те от дизахариди (захароза и малтоза), тризахариди (рафиноза), 
нишесте, целулоза, хемицелулоза. Захарите в брашното са от 
0,6% до 1,8% спрямо сухото вещество и са неравномерно раз-
пределени в анатомичните части на зърното. Ендоспермът е 
по-беден, отколкото зародиша, алейроновия слой и обвивките. 
Затова брашната с нисък добив съдържат относително по-мал-
ко количество захари. Основните свойства на захарите, които 
имат значение за хлебопроизводството са разтворимост във 
вода, ферментация на простите захари и карамелизация при 
температура 140°С. 

Нишесте
Основна количествена съставка в брашното е нишестето. 

Съдържа се в порядъка на 65-75%. Състои се от амилоза (сред-
но 24%) и амилопектин (средно 76%). Нишестето има много го-
лямо технологично значение. То е главният резерв за подържа-
не на ферментацията в тестото. От състоянието му в брашното 
до голяма степен зависят водопоглъщателната способност на 
брашното, ходът на ферментационния процес, структурата на 
средината, обемът, вкусът, ароматът и цветът на хляба. За хле-
бопроизводството от значение са водните свойства на нишесте-
то. То не се разтваря във вода, но поглъща водата адсорбцион-
но като набъбва. Пшеничното нишесте при замесване поглъща 
средно 30-40% вода спрямо масата си. От значение е и целостта 
на нишестените зърна - тези с нарушена цялост поглъщат зна-
чително по-голямо количество вода от целите. При наличието 
на вода и при повишена температура (над 35°С) успоредно с 
набъбването протича и неговото оклейване. Нишестените зър-
на разхлабват структурата си и при температура около 65°С 
обвивката им се разкъсва и се образува вискозна лепкава маса 
- клей. Оклеяното нишесте е много по-достъпно за действието 
на ензимите. Нишестето на пшеничното брашно има начална 
температура на оклейване 62,5°С. 

Други въглехидрати
В пшеничното брашно се съдържат незначително количе-

ство пентозани (0,4-0,6%). Повишеното им съдържание влияе 
отрицателно върху хлебопекарните качества на брашното. Съ-
държат се в незначителни количества и други въглехидрати, 
като пектин, целулоза, хемицелулоза, които не играят същест-
вена роля в технологичния процес.

Белтъчини вещества
Te са на второ място по количество в пшеничното брашно 

след въглехидратите. Преобладават белтъчните вещества от ен-
досперма на зърното. В зависимост от типа на брашното могат 
да бъдат включени повече или по-малко белтъчни вещества от 
периферните части на зърното (брашно тип 1150). Пълнозър-
нестото брашно включва почти всички белтъчни вещества, съ-
държащи се в зърното. Количеството на белтъчните вещества, 

Уважаеми читатели, стартира рубриката “ Съвети на специалиста”.
Намерението ни е да представим поредица от статии свързани с производството на хляб и хлебни изделия. Стар-

тираме със суровините  - за специалисти, които са в бранша от дълги години вероятно ще прочетат познати неща, но 
пък ще им бъде от полза, че ще си ги припомнят, а пък за новите, които сега започват да се занимават с хляб, сигурно ще 
им бъде интересно. Всяка година зърнената реколта ни изненадва със специфични особености – прекалено засушаване, 
убождане от житна дървеница, прорастване от много дъждове и т.н. За да си отговорим на многото въпроси, които се 
пораждат от непостоянното качество на пшеницата, съответно на получаваното от нея брашно, на вашето внима-
ние представяме пъравата статия.

Химичен състав на пшениченото брашно
инж. Ружа Панева
Завършила е Университет по хранителни технологии, 
специалност “Технология на зърносъхранението, 
мелничарството и хлебопроизводството”, инженер-
технолог (магистър).
Има професионален опит в фирма “Хлебни изделия” - 
управление. Инженер-технолог в направление „Про-
изводствена и инженерно- внедрителска дейност”. 
Взема активно участие при пускането в редовно про-

изводство на първата френска линия за кроасани; уникалната холанд-
ска линия за бутер теста (добре познатото изделие „Сълзица”), линията 
за фини кори, а също при разработването на стандарти и технологични 
инструкции за производство на хляб и хлебни изделия.

Дългогодишен преподавател по технология на специалността в  
„Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии”. 
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техният химичен състав, структура и физико-химични свойства 
оказват голямо влияние върху качеството на брашното, върху 
технологичния процес и хранителната стойност на готовата 
продукция. То се колебае в широки граници от 8-25%. В състава 
на белтъчните вещества на брашното влизат протеини и мини-
мални количества протеиди.

Протеини
Протеините са прости белтъчни вещества. Изградени са от 

аминокиселини. Към тях спадат албумин, глобулин, проламини 
и глутелини. Пшеничното брашно съдържа най-голямо коли-
чество албумин, глобулин, глиадин и глутенин. По-голяма част 
от белтъчините на брашното принадлежат на глиадиновата и 
глутенинова фракции. Те имат основно значение за протичане 
на технологичния процес при производството на хляб и хлебни 
изделия. 

Протеиди
Протеидите (сложни белтъчни вещества) са съединения на 

белтъчините с вещества от небелтъчен характер. От протеидите 
в пшеничното брашно се съдържат глюкопротеиди, липопроте-
иди и в незначителни количества нуклеопротеиди и хромопро-
теиди. Основните физико-химични свойства на белтъчините 
- хидратиране, коаголиране и хидролиза се проявяват по време 
на образуване на тестото, при неговата механична и термична 
обработка и променят състоянието му. Белтъчните вещества 
на пшеничното брашно са главният фактор за специфичните и 
много характерни физични свойства на тестото. Колкото по- ви-
соко е съдържанието на белтъчни вещества в брашното, толко-
ва то е по- качествено.

Мазнини
Съдържат се сравнително малък процент в пшеничното 

брашно (0,9-3,0%)  към сухото вещество). Намират се в свобод-
но състояние, а също и във вид на комплекси с белтъчините 
(липопротеиди) и с въглехидратите (глюкопротеиди). Мазни-
ните са от значение за съхраняване на брашното. Имат голямо 
техологично значение и са много важен фактор за формиране 
физичните свойства на тестото, газозадържането и пластичните 
му свойства.

Витамини
Съдържащите се в брашното витамини имат значение не 

само за хранителната стойност на готовия продукт, но и за про-
тичане на ферментационните процеси, тъй като те са важна 
съставка от храната на дрождите и другите микроорганизми. 
В брашното се съдържат витамините РР, Е, В3, В6, В1, В12, К и 
минимално количество витамин А. По витаминно съдържание 
най-пълноценни са пълнозърнестото брашно и брашната с по-
висок рандеман. 

 Пигменти
Брашното съдържа по-малко пигменти отколкото зърно-

то, защото те частично или напълно се отделят с обвивките в 
триците. Брашното съдържа ксантофил, флавони и продукти от 
разпадането на хлорофила. В нищожно количество се съдържат 
каротен и криптоксантен. Пигментите оказват влияние върху 
цвета на брашното.

Ензими
Ензимите биологични катализатори с белтъчна природа и 

имат способността да активират различни химични реакции в 
живия организъм. Брашното съдържа амилолитични ензими (α 
и β амилаза), протеолитични ензими(протеаза), липолитични 
ензими ( липаза, фосфолипаза, липоксигеназа ) и други. По ко-
личество и роля най-голямо значение имат първите две групи 
ензими. 

Амилази
В нормалното брашно се съдържат само 0,3 единици 

α-амилаза и 22 единици β-амилаза на 1 грам нишесте, която е в 
достатъчно активно състояние. Под  действието на α-амилазата 

нишестето хидролизира до малко малтоза и голямо количество 
нискомолекулни декстрини, а под  действието на β-амилазата 
нишестето хидролизира до голямо количество малтоза и малко 
количество нискомолекулни декстрини.  

Протеолитични ензими
Протеолитичните ензими в брашното - т.нар. протеази, пре-

дизвикват ензимна хидролиза на белтъчните вещества, която 
се нарича протеолиза. Протеазата се съдържа в брашното, но 
в слабо активно състояние. Основно предизвиква деструкту-
риране на белтъчните вещества на брашното в условията на 
тестото и в малка степен ги хидролизира до крайни продукти 
(аминокиселини, пептиди, пептони и др.). 

Основните фактори, които влияят върху действието на ен-
зимите в брашното са: температура, влага, киселинност и кон-
центрация на средата, наличието на активатори и инхибитори. 

Оптималната температура на действие на по-голяма част от 
ензимите е от 35-58°С. Над 80°С ензимите намаляват или напъл-
но прекратяват своята дейност. Ензимите в брашното катализи-
рат всички процеси на технологичната обработка на тестото. 
Времетраенето на технологичния процес се регулира чрез ак-
тивността на ензимите.

Минерални вещества
Средното им съдържание в брашното е 1,5-3% от сухото 

вещество под формата на соли. Минералните вещества се на-
мират в най-голямо количество в обвивките и в алейроновия 
слой - до 62% от общия им състав, а в минимално количество в 
ендосперма. Тази неравномерност определя и различното им 
съдържание в отделните типове брашно. Най-голямо е наличи-
ето на фосфор, калий, сяра, магнезий, хлор, натрий и калций. 
Останалите са в по-малко количество. Има следи от микрое-
лементите цинк, манган, желязо, никел и др. Минералните ве-
щества и микроелемемтите влияят върху жизнената дейност 
на дрождевите клетки в тестото и определят пълноценността 
на хляба и хлебните изделия. Те понижават енергийността на 
изделията и подобряват съществено обмяната на веществата в 
организма.
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Много хлебопроизводители си задават въпроса - защо хля-
ба, който произвеждат тази година е с лепкава консистенция на 
средината, изглежда като недоизпечен, а кората е интензивно 
оцветена?

Какво се е случило със зърното, след обилните дъждове 
при прибиране на реколтата тази година?

Сложните биохимични процеси, които протичат при про-
растване са желани, ако зърното е засято, но ако от прорасла 
пшеница се произвежда брашно – тогава са налице сериозни 
технологични проблеми. Най-съществените от тях са:

Изменения във въглехидратите – съдържанието им е от 
70 до 90% от хранителния състав и те имат основно значение за 
качеството на хляба. Влагата и топлината на полето, а след това 
и при съхранението в складовете, активизират редица ензимни 
системи, в резултат на което започват бързи хидролизни проце-
си. Количеството на свободната α-амилаза  и нейната активност 
са рязко повишени. Това е основната характерна черта за браш-
но от прорасло зърно. Активността на β-амилазата се изменя в 
относително тесни граници, което не дава някакво практическо 
отражение. Като следствие рязко нараства ензимната хидроли-
за на нишестето и газообразуването в тестото. Съдържанието 

Особености на пшенична реколта 2010

Брашно от прорасло зърно – проблеми в 
качеството на хляба

на захарите и декстрините се увеличава, а на нишестето нама-
лява. Активността на амилолитичните ензими α- и β- амилаза е 
най-висока в температурния интервал от 35 до 75º С.

Ензимната α-амилазна активност на брашната се опреде-
ля чрез метода на Хагберт. Този метод се основава на бързата 
клейстеризация на брашнената суспензия във вряща водна 
баня и по-нататъшното измерване вискозитета на разграденото 
нишесте от α-амилазата.

В зависимост от получените резултати за показателя „число 
на падане” брашната се разделят на няколко категории.

• Число на падане под 220 секунди – брашна с висока ами-
лазна активност

• Число на падане от 220 до 320 секунди – брашна със сред-
на амилазна активност

• Число на падане над 320 секекунди – брашна с ниска  ами-
лазна активност

Изменения в белтъчините - в прораслото зърно се активи-
зират и пратеолитичните ензими, които хидролизират белтъч-
ните вещества до аминокиселини, пептони и амиди. Нарушава 
се структурата на белтъчинните вещества, образуват се по-нис-
комолекулни съединения. Протеолитичното действие се отра-
зява върху отмивания глутен - по количество е по-малко, а по 
качество е силно влошен.

В прорасналото зърно също нараства активността на някои 
ензими, които хидролизират мазнините – липаза, фосфолили-
паза. Това води до ускорено разпадане на мазнините, до по-нис-
комолекулни съединения.

В резултат на описаните биохимични промени в прораслото 
зърно се получава тесто с много слаби физични свойства - то е 
лепкаво, мажещо се, отпуска се и се оводнява.

Хлябът е без достатъчен обем, с недопечена средина, не-
еластична и влажна. Това се дължи на голямото количество 
декстрини и при изпичане значителна  част от водата на тесто-
то остава несвързана - хлябът е нееластичен и лепкав, с интен-
зивно оцветена кора, което се дължи на засилената Майардова 
реакция – взаимодействие между аминокиселини и захари при 
висока температура.
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На 14 октомври 2010 г. в София се проведе Конференция 
на Visa Европа с подкрепата на Български форум на лидерите и 
Американската търговска камара в България. 

Сивата икономика заема 37,7% от брутния вътрешен 
продукт (БВП) на България, което се равнява на 31 241 млн. 
лв. за първото полугодие на 2010 г. Това показва проучването 
„Сивата икономика в Европа”, проведено от независимата кон-
султантска компания A. T. Kearney по поръчка на Visa Европа. 
Проучването изследва структурата и въздействието на сивата 
икономика и оценява ролята, която електронните разплаща-
ния имат за намаляване на сенчестия сектор в икономиката. 
Изследването беше представено пред представители на пра-
вителството и бизнеса. Пет мерки за ограничаване на сивата 
икономика в страната предложиха банките на правителството 
по време на срещата.  Целта на мерките е да се намали размера 
на сивата икономика чрез въвеждането на електронни разпла-
щания като:

1. Работните заплати и всеки друг вид трудово възнаграж-
дение да бъдат изплащани само по електронен път (в банкова 
карта или по банкова сметка).

2. Всяко едно плащане на стоки или услуги над 1500 лв. да 
бъде правено само чрез безналична транзакция (без пари в 
брой).

3. Плащанията за услуги в публичния сектор да могат да 
бъдат правени и с банкови карти. Мярката изисква наличие 
на POS терминали и приемане на картови плащания в болни-
ци, медицински центрове, лекарски и зъболекарски кабинети, 
академични институции, пощенски служби, клонове и офиси, 
офиси и клиентски центрове на компаниите от сектора на ко-
муналните услуги, общински центрове и офиси за плащане на 
местни данъци и такси.

4. Да бъде променено съществуващото законодателство, 
така че на всеки потребител да се даде еднаква възможност да 
използва пари в брой или банкова карта, когато плаща за про-
дукт или услуга. Мярката изисква всеки търговец да разполага с 
POS терминал в търговския обект.

5. Намаляване на размера на ДДС за плащания, извършвани 
с карти, за определен период от време (1-2 години). Размерът на 
ДДС за избрания период може да бъде обсъден допълнително 
в работна група от финансови експерти, представители на пра-
вителството и на държавните агенции, както и представители 
на банките.   

„Във всяка икономика често правителствата са както ос-
новните инициатори, така и получатели на плащанията. По 
този начин те могат да служат като пример за употребата 
на картови плащания”, коментира Славка Вълкова, председа-
тел на изпълнителния комитет на Visa България. “Правител-
ството би могло да направи това по няколко начина - задължи-
телно изплащане на заплати в обществения сектор в картова 
сметка, изплащане на помощи за социално слаби или пенсии с 
предплатени карти, осигуряване на възможност за плащане 
на данъци или глоби чрез плащане с карта или паричен превод. 
Това не само би намалило сивата икономика в България, но би 
повишило приходите за държавата като цяло. Освен това 
тези възможности ще направят разплащанията много по-
удобни и бързи за гражданите. В някои от тези области българ-
ските правителства имат добри практики през последните 
години”, добави Вълкова.

Въпреки че точният размер на сивата икономика е труден 

за изчисляване, според доклада на A.T. Kearney, тя достига бли-
зо 2,2 трилиона евро в Европа. В Германия и Франция размерът 
й е около 1/8 от официалния БВП. В развиващите се страни от 
Източна Европа като България, Румъния, Латвия и Естония тя 
достига почти 40% от БВП. 

Колкото по-разпространени са електронните разпла-
щания в страната, толкова по-малък е размерът на сивата 
икономика.

Статистиката показва, че увеличение на електронните раз-
пла щания с 10% може да доведе до намаляване на сивата ико-
номика със средно 5%, което означава около 1 562 млн. лв. 
допълнителни приходи за държавата за първото полугодие на 
2010 г.  Сивата икономика може да се раздели на две части 
– недеклариран труд и непълно деклариране на приходите. 
Около 2/3 от сенчестия сектор са недеклариран труд, при кой-
то работниците и бизнесът не декларират въобще трудовите 
възнаграждения пред държавата, за да избегнат облагането с 
данъци или документацията. Например, в България 48% от ра-
ботещите получават част от заплатите си в брой, неофициално, 
за да се избегне облагане с данък. Останалата 1/3 идва от не-
пълното деклариране на приходите от страна на бизнеса. Това 
явление се среща най-вече при търговски дейности, основани 
на разплащания в брой.

Парите в брой са може би най-важният фактор за същест-
вуването на сива икономика. Tе са лесни за употреба и трудни 
за проследяване и отчитане. Например, собственик на заведе-
ние или таксиметров шофьор, които работят предимно с пари в 
брой, могат лесно да скрият част от своя оборот от държавата. 
Поради тази причина употребата на системи за електронни раз-
плащания и контролирането на тяхното използване от страна 
на държавата прави доста по-трудно участието в сивата иконо-
мика. При тези разплащания винаги има документ за транзак-
цията и могат да бъдат проследени.

Има ясна връзка между нивото на електронните разплаща-
ния в една страна и нейната сива икономика. В страните с висо-
ки нива на електронни разплащания като Великобритания и Хо-
ландия, чиито граждани извършват средно около 250 плащания 
по електронен път на година, размерът на сивата икономика е 
малък – 11% във Великобритания и съответно 10% - в Холан-
дия. Точно обратно стоят нещата в страните с ниска употреба 
на електронни разплащания като България (37,7%) и Румъния 
(37%), където хората правят средно под 10 електронни транзак-
ции на година, се казва в доклада „Сивата икономика в Европа”.

Проучването също разкрива, че за справянето с недеклари-
рането на приходи не се взимат почти никакви мерки в Европа. 
Всъщност от оценяваните 82 мерки за намаляване на сивата 
икономика в Европа едва 26% са насочени към недеклариране 
на приходи. 

Пример за успешна мярка за справяне със сивата икономи-
ка е приетият в Италия през 2006 г. декрет „Берсани”, който нала-
га строги наказания за участниците в сивата икономика. Според 
този закон търговец, който не издаде касова бележка три пъти 
за период от пет години, се изпраща в затвора. Строителни обек-
ти могат да бъдат спрени, ако държавните инспектори открият 
несъответствия в трудовите договори. Използването на пари в 
брой за плащане на професионални услуги на стойност по-голя-
ма от 100 евро е незаконна. Изискването на касова бележка от 
търговците, съчетано с останалите мерки, донася 7.8 млрд. евро 
допълнителни приходи на правителството през 2007 г.

Електронните разплащания 
срещу сивата икономика
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Производството на крайни продукти и полуфабрикати 
(Compound coatings), замествайки изцяло или частично какао 
маслото с хидрогенирани и фракционирани растителни масла, 
изисква спазването на строги правила при изготвянето и прила-
гането на рецептите за тяхното производство. Най-общо масла-
та, които се употребяват като алтернатива на какао маслото се, 
класифицират в три основни групи :

Еквиваленти на какаовото масло
(Cocoa Butter Equivalents – CBE )

Масла, чиято структура и физикохимични показатели на-
пълно съвпадат с тези на какао маслото. Могат да се смесват с 
какаовото масло във всякакви пропорции и да са съвместими 
с неговите физически свойства (точка на топене, температура 
на кристализиране, степен на топене, необходимост от фаза 
на темпериране). В Наредбата за изискванията към какаото 
и шоколадовите продукти от 2003 г. чл. 13 и приложенията са 
упоменати изискванията към растителните мазнини, различни 
от какаовото масло, които могат да се добавят в шоколадовите 
продукти. Те трябва да са растителни мазнини - еквиваленти на 
какаовото масло, да са получени само чрез процеси на рафини-
ране и/или фракциониране и да са от нелауринов тип, богати на 
мононенаситени триглицериди. Еквивалентите на какао масло-
то могат да се влагат в шоколадовите маси до 5% от общата маса 
на крайния продукт. В етикета на шоколадовите продукти про-
изведени с растителни мазнини – еквиваленти на какао масло-
то трябва ясно и четливо да се обозначи „освен какаово масло, 
съдържа и други растителни мазнини” (чл.15. ал. 1).

Растителни масла от нелауринов тип, заместители на 
какаовото масло ( Cocoa Butter Replacers – CBR )

CBR се произвеждат от соево, памучно или палмово мас-
ло, чрез хидрогениране или хидрогениране и фракциониране. 
Те са в пъти по-евтини от какаовото масло и от технологична 
гледна точка са едни от най-благоприятните за работа масла. 
Позволяват съвместно с тях да се добавя към маслената фаза 
на продукта до 6,8 кг какао масло или до 13 кг какао маса. Това 
подобрява вкусовите характеристики на крайния продукт. Те 
не изискват темпериране, имат устойчива кристализация, ста-
билни са на осапунване, дават прекрасен гланц на изделията и 
особено на тези които изискват покритие с какаови глазури – 
бисквити, вафли, сухи сладкарски изделия и др. Продуктите са 
стабилни на температурни девиации при съхранение на изде-
лията, гарантират продължителен срок на годност. 

Идея за примерна рецептура на какаова глазура със CBR 
масла може да изглежда така :

1. Хидрогенирано масло - CBR  38      28,00 кг
2. Какао маса                      6,00 кг
3. Какао прах (10-12%) - натурално 8,00 кг
4. Какао прах (10-12%) – алкално       6,00 кг
5. Суха сладка суроватка                      6,00 кг
6. Захар кристална                                 47,00 кг
7. Лецитин                                             0,40 кг
8. Ванилин                                                0,05 кг
Всичко                                                101,45 кг
Добив                                                  100,00 кг
Негативите се проявяват веднага, когато вкусим продукт 

произведен със CBR масла - в устата остава неприятно усещане 
за леко парафиниран вкус, което се дължи на остатъчни високи 
твърди фази при температури близки до температурата на чо-
вешкото тяло и точки на топене над 37°С. Например при темпе-
ратура 37 °С твърдите фази са в интервала от 2-7% в зависимост 
от начина на получаване на маслото. При метода на хидроге-
ниране този процент е по-висок, докато при хидрогениране и 
фракционеране той се доближава до долните нива.

Сравнителна таблица
(Wilson & Pease – Aarhus)

Твърди 
фази

Какао 
масло 

т.т. 33°С

CBR 
(чрез фракциониране) 

т.т. 38°С

CBR 
(чрез хидрогениране) 

т.т. 39°С

10°С 84 72 62

20,1°С 70 62 51

26,7°С 62 53 44

33,3°С 9 22 22

37,8°С 0 2 7

Ако преизчислим по горната рецепта ще видим, че прибли-
зително 2% от маслената фаза при 37,8°С остава неразтопена. 
Това неразтопено масло оставя този парафиниран привкус 
и фактически то няма как да се разтопи в организма. Ако с та-
къв кувертюр тункваме вафли с тегло 50 г преизчислено ще се 
види, че с всяка изядена вафла ние поглъщаме 0,1-0,3 г твърда, 
неразтопяема мазнина. Какво следва от това? Организмът ни 
се опитва да се освободи от нея, като я оставя на гнилостните 
микроорганизми да я разградят. Процесът се забавя и води до 
отделянето на свободни радикали, които могат да предизвикат 
канцерогенни процеси.

Продуктите произведени със CBR масла съдържат голямо 
количество транс изомери на висшите мастни киселини (15-
40%). Тези изомери не се срещат естествено в природата. Те се 
получават в процеса на хидрогениране, където при нагряване 
на течни растителни масла до висока температура(120-210)°С, 
налягане и в присъствието на катализатори (никел, алуминий) 
към двойните връзки на ненаситените мастни киселини се 
инвазира водород. Течното, неудобно за съхранение и транс-
портиране растително масло се превръща от течно в твърдо. 
Така естествената, създадена от природата и разпознаваема 
от ензимите в човешкия организъм пространствената изомер-

Практически съвети при производството на какаови 
продукти и полуфабрикати с хидрогенирани и 
фракционирани растителни масла

инж. Цецко Григоров
Гл. експерт „Хранителна промишленост” - ЦКС - София
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на цис структура на течното масло се променя в транс. Обмя-
ната обаче на твърдите транс мазнини в организма е много 
бавна. Те са неразпознаваеми за ензимите, задържат се дълго 
в хранителния тракт, вместо да се разграждат от ензимите те 
се отлагат по стените на кръвоносните съдове, намаляват тях-
ната пропускливост, увеличават лошия холестерол, натрупват 
се върху клетъчните мембрани и влияят негативно на тяхната 
пропускливост, предизвикват развитие на гнилостни процеси, 
намаляват имунитета на организма ни. Това са заключенията на 
американската агенция по храните и лекарствата FDA (Food and 
Drug Administration), които препоръчват продукти съдържащи 
транс мазнини да не се консумират въобще. В Дания са забра-
нени всички продукти, които съдържат над 2% транс изомери 
на мастните киселини. От 2006 г. в САЩ всички производители 
на храни съдържащи транс мазнини се задължават да обявяват 
тяхното съдържание на етикета, така че клиента да има инфор-
мация за продукта, който купува. Според изследвания на FDA 
най-висок процент на транс мазнини се съдържат в сухите супи 
и бульони – 18,86%, в пържените картофи, чипсове и донати – 
5%, в бисквитите, кроасаните, тункваните вафли – 2%. Течните 
мазнини, и шоколада не съдържат транс изомери на висшите 
мастни киселини. В България производителите на продукти 
съдържащи хидрогенирани масла, респективно носители на 
транс мазнини не са задължени да описват на етикета % съдър-
жание на хидрогенираната мазнина и колко грама транс изо-
мери съдържа тя. В наредбата за специфични изисквания към 
мазнините за мазане от 16.09.2005 г. никъде не се споменава 
за транс изомери. Европейският парламент препоръчва да се 
въведат правила за задължително обявяване съдържанието на 
транс мазнини върху етикета на храната.

Растителни масла от лауринов тип, 
заместители на какаовото масло

(Cocoa Butter Substitutes – CBS)
CBS се произвеждат главно от растителни течни масла в 

чийто състав преобладават лауринов тип мастни киселини. Тези 
мазнини по характеристики много се доближават до какаово-
то масло. Имат добра кристализация, неутрален вкус и мирис, 
бързо топене в устата, не изискват темпериране, по евтини са. 
Недостатъците се изразяват в това, че са от лауринов тип, което 
при наличието на влага и липазна активност може да доведе до 
„осапунване”, не позволяват да се добавя повече от 2,5 кг какао 
масло или реципрочното количество какао маса – 5,0 кг или до 
12-15% какао прах с масленост 10-12%. 

За да достигнем сравнително добри вкусови характеристи-
ки на продуктите и полуфабрикатите произведени със CBS, е не-
обходимо да работим с най-доброкачествени какао продукти. 

Какаовият прах с ниска масленост трябва да бъде високо-
качествен с богат какаов аромат, да е съхраняван в добре за-
печатани книжни торби, така че да се предотврати неговото 
навлажняване, респективно създавене на условия за липазна 
активност. 

Ядките (фъстъци и др.) трябва да бъдат по възможност цели, 
прясно изпечени и вложени в деня на тяхното изпичане. Така те 
заедно с какаовия прах и млечните съставки придават аромата 
си на лауриновото масло и определят вкусовите характеристи-
ки на продукта. Ако се влагат за производство на пълнежи тях-
ното количество може да варира от 6 до 36%. 

Млечните съставки, които се използват са предимно сухо 
обезмаслено мляко или суха сладка суроватка. Те също трябва 
да бъдат в ограничено количество - 4-6%. 

При работа със CBS задължително се спазват следните пра-
вила :

1. Определяне в рецептурата и точно дозиране на какаовите, 
ядковите и млечните съставки в количества цитирани по-горе.

2. Стриктно спазване в буферния сборник и резервоара на 
тунк-машината на температурата на декристализация 45-46°С. 

При тази температура се извършва тункването на изделията, 
формироването на бонбони и др. При ръчни производства и 
полумеханизирани се използва и друга технологична техника : 
първоначално цялото количество полуфабрикат със CBS се дек-
ристализира до 45-46°С. След това започва постепенно охлаж-
дане до температура 34°С с разбъркване, при което цялата маса 
равномерно и едновременно микрокристализира, видимо при-
добива нежен кадифено-перлен цвят и е готова за работа. Сбор-
ника трябва да поддържа тази температура, докато не се източи 
цялото количество от полуфабриката със CBS. 

3. След тункване или формироване на изделията с полуфа-
брикат от CBS е необходимо така нареченото „шоково” охлажда-
не в хладилен тунел при температура в първата секция от 6-8°С, 
като постепенно температурата в края на тунела трябва да се 
увеличава до 15-18°С. Помещенията, където се извършва ох-
лаждането, съхранението и опаковката на изделията трябва да 
бъде климатизирано, като температурата трябва да бъде около 
24-26°С. Ако разликата в температурата на излизащите от хла-
дилния тунел изделия и работното помещение е повече от 10°С 
се създава конденз (влага) по повърхността на продуктите, коя-
то частично разтваря захарните кристали и след като се изпари 
се получава така нареченото побеляване („захарно цъфтене”). 

4. При производството на маслени пълнежи за черупкови 
бонбони, вафли, бисквити и др. трябва да се ползват също така 
лауринови масла тип CBS за пълнежи с точка на топене 24°С. 
Най-често използваните пълнежни масла тип CBS са кокосовото 
масло и маслото от палмовите ядки, които съдържат 47% лаури-
нови мастни киселини.

Често срещана практика е пълнежите за вафли да са пригот-
вени с пълнежни палмови масла от тип CBR с точка на топене 
37°С. Това затруднява бързото разтопяване на пълнежното мас-
ло в устата и налага усещането за твърда, мажеща се консистен-
ция, която не позволява частично проникване на пълнежа във 
вафлената кора и се променят вкусовите качества на продукта. 
В този случай, за да се подобрят характеристиките на пълнежа 
за вафли е необходимо да се добавят течни растителни мазнини 
и полуфабрикати, като слънчогледов тахан (до 13%), фъстъчен 
тахан, течно растително палмово масло и др. Добавянето на ле-
цитин, като емулгатор трябва да бъде в границите на 0,4-0,5%. 

Идея за рецептура на какаова глазура със CBS :
1. Хидрогенирано масло -  CBS          34,00 кг
3. Какао прах (10-12%) - натурално   9,00 кг
4. Какао прах (10-12%) - алкално       6,00 кг
5. Суха сладка суроватка                       5,00 кг
6. Захар кристална                                47,00 кг
7. Лецитин                                           0,40 кг
8. Ванилин                                                  0,05 кг
Всичко                      101,45 кг
Добив                          100,00 кг
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Не, време, не! Не ми изменяш ти.
Ти пирамиди пак градиш, но в тях

не виждам нищо ново да блести.
Веднъж те вече са били на прах.

Живеем малко! В този кратък час
светът е нов за младия ни дух.

И мислиме, че е родено с нас
това, което знаеме по слух. 

Не давам грош за твойта летопис!
И никога не ще ме удивиш

със твойто днес и вчера; с тоя низ
ти векове наред се суетиш.

А щом не измених до този час,
и занапред ще бъда верен аз.

                               Шекспир

ЮБИЛЕЙ

„Фреш лоджик” получи висока оценка от 
международни експерти

Четиридесет експерти по хладилна техника от цял свят по-
сетиха „Фреш лоджик” - най-големият и единствен по рода си на 
Балканския полуостров логистичен център с хладилни камери. 
Визитата е част от програмата на Деветата конференция, пос-
ветена на двуфазните материали и ледените суспензии за хла-
дилната и климатичната техника, на Международния хладилен 
институт. България е домакин на форума, който се проведе от 29 
септември до 1 октомври в София. 

Експертите, водени от Дидие Кулон, генерален директор на 
международната организация, бе привлечена от уникалните 
характеристики на логистичния център, които са приложени за 
първи път не само в страната, но и в региона. Елитът на науч-
ната мисъл в сферата на хладилната индустрия прояви интерес 
към оригиналната конструкция на обекта – два самостоятел-
ни сектора (за съхранение на дълбокозамразени и на охладе-
ни продукти), снабдени със системите с подреждащи роботи. 
Вниманието им привлече и компютъризираната система за 
управление на съхранението на продуктите и групирането на 
доставките, която изцяло автоматизира процесите и елиминира 
възможните човешки грешки.

„За нас бе голяма чест, че делегати от над 12 страни, между 
които Япония, Израел, Южна Корения, Испания, Великобрита-
ния, Гърция и др., проявиха интерес именно към нашата ло-
гистична база. Още по-радостни сме от впечатленията, които 
споделиха с нас след обиколката – че съоръженията и удачна-
та локация ни нареждат в числото на европейските лидери в 
сектора”, изтъкна Костадин Николов, оперативен директор на 
„Фреш Лоджик”. 

„Фреш лоджик” започва дейност в средата на 2009 г. и разпо-
лага с капацитет за обработка на товари, равен на около 30% от 
обема на дистрибуция на хранителни стоки с хладилен режим 
на съхранение в страната.  Логистичната база е разположена на 
площ 54 декара и има капацитет на съхранение над 480 т на ден 
на готови продукти и над 450 т на ден на суровина. Обработва 
100 т охладени и 80 т дълбоко замразени хранителни продукти 
на час и може да обслужва 430 камиона на денонощие. "Фреш 
Лоджик" е част от групата на "Импала Б.В." в България.

Дидие Кулон, генерален директор на Международния хлади-
лен институт, благодари на оперативния директор на „Фреш 
Лоджик” Костадин Николов (вляво) за топлото посрещане и ин-
тересната презентация

Честит 70-годишен юбилей скъпа Лили!
Пожелаваме ти младежкия ти дух да не те напуска никога и 
вечно да те крепи!

Твоите колеги и приятели
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От 10 до 13 ноември т.г. изложбените щандове  на Интер Експо Център – София отново ще напомнят трапеза, изпъстрена с бъл-
гарски и чуждестранни храни и напитки. Тогава е традионното издание на международните изложения МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА 
МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД И ДРИНК.

Богата гама храни и напитки, суровини, технологии и машини за тяхното производство от България, Гърция, Турция, Унгария, 
Франция, Чехия, Италия, Австрия и други държави ще представят авторитетни производители, вносители и търговци от бранша.

Участниците в изложбата показват най-добрите си продукти - месни изделия и деликатеси, мляко и млечни продукти, хляб, 
хлебни и сладкарски изделия, консервирани храни. За първи път на колективен щанд ще бъдат аранжирани биохрани и напитки. 
Няма да липсват и традиционни храни от националната кухня на участниците.

Разширява се кръгът от страни, които наред с България, искат да поднесат най-доброто, с което се гордеят от света на виното. 
Към посолствата на Аржентина и на ЮАР сега за първи път се включва и италианската Comune di Lecce.

Бизнес климатът на изложенията е повече от благоприятен за деловата активност на изложителите и посетителите. Очакват ги 
семинари, кръгли маси, демонстрации, работни срещи и дискусии по актуални въпроси на хранителната индустрия. 

Браншови организации от месната индустрия на Испания, област Каталуния и Англия ще представят техни компании и ще 
търсят партньори от различни сектори на бранша. Бизнес делегации от Германия ще посетят изложбите и ще участват в коопера-
ционна борса по време на инициативите.  

Българските и чуждестранни изложители могат да се включат в Конкурса "Златен медал с диплом" за качествени и оригинални 
пазарни продукти и/или добавки. Ще има компании отличени с грамоти за първо впечатляващо участие и  за колективен щанд.

Посетителите могат да научат повече за трапезата на различни народи, да дегустират качествени вина, живо пиво или да бъдат 
участници в ежегодно организирания “Конкурс на потребителя”.

Повече информация на www.iec.bg 

БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ХРАНИ И НАПИТКИ 
В ИЗЛОЖБЕНИЯ КОМПЛЕКС НА СОФИЯ  

Заповядайте в “книжарницата” на 

по време на специализираното изложение БУЛПЕК
10-13 ноември в Интер Експо Център - София, 

зала 3, щанд А19

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

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

Новини, технологии, рецепти, каталози, литература и събития.

Мястото 
за Вашата 
реклама!
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За информация и безплатни ВИП карти, моля обърнете се към JP Media
1000 София, ул. Хан Аспарух 37, тел./факс: 02/987 76 50, e-mail: offi  ce@jpmedia.bg; www.jpmedia.bg
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Това са трите продукта, които определят облика на Брюксел 
като туристическа дестинация. Към институциите на ЕС масови-
ят посетител също проявява любопитство, но само дотолкова, 
че да се снима пред парламента и да вземе от информацион-
ния център миниатюрно издание на български език на “Моите 
основни права в Европейския съюз” и някои други информаци-
онни материали. Последния ден имахме възможността да опи-
таме различни местни специалитети на страните-членки, което 
бе организирано пред Парламента и се оказа, че европейците 
също са си лакоми... Пред българския павилион също се бе из-
вила опашка за кебапчета и баница. 

Какво видяхме на изложението? 
Целта на нашето пътуване от 25 до 29 септември беше биз-

нес, обучение и забавление. Времето в Брюксел ни посрещна 
доста странно – през 20-тина минути ту валеше, ту грееше слън-
це. Но въпреки всичко не се отказахме от набелязаната програ-
ма и направихме обиколка на основните забележитеелности 
на града с автобус. На втория ден 16 професионални сладкари 
и шоколотиери от цяла България посетиха специализираното 
изложение “Belgian Bakery Event”. Посещението бе в рамките на 
пътуването до Белгия, организирано от фирма Джей Пи Медия 
и сп. “Кафе пауза...”. Българската група почти откри изложението, 
защото беше сред първите посетители и доста от фирмите бяха 
учудени, че има българско присъствие. Въпреки опитите ми да 
твърдя, че на изложението участват фирми, бизнесмени с опит, 
оказа се, за мое искрено съжаление, че на няколко щанда не 
знаеха къде се намира България!?  И това в столицата на Евро-
па... Това ми даде обаче и увереност, че въпреки, че ги смята-
ме за доста напреднали в много направления, те изобщо не са 
по-умни от нас, напротив. Просто са имали шанса да са в други 
географски ширини. 

Досещате се, че макар в названието на изложението да 
присъства думата “хляб”, по-значителна част от фирмите-изло-
жители бяха свързани с шоколада. Участваха както компании, 
предлагащи суровини, оборудване и аксесоари, така и произ-
водители на шоколади и пралини.

Повече от 200 изложители представиха своите продукти и 
според думите на българските посетители напълно са заслужи-
ли вниманието на публиката. Повечето от нас си тръгнаха и с 
покупка от изложението. Интерес предизвика вендинг-автомат 
за няколко вида хляб, който поддържа необходимата влага и 
температура, хит в Белгия са шоколадови кубчета с различен 
пълнеж на пръчица, които се потапят в горещо мляко и накрая 
получавате шоколадова напитка.

Брюксел – шоколад, 
дантела и бира
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Най-интересна беше зоната “Taste Chocolate” („Опитай шоко-
лад”) в палата 3, където една от главните действащи компании 
беше “Barry Callebaut” - официален спонсор на конкурса “Word 
Chocolate Masters 2011” („Световни майстори на шоколада”) и 
“Junior World Chocolate Masters” („Световни майстори на шо-
колада – младежи”). Петима претенденти, между които и една 
дама, се състезаваха за престижната награда “Belgian Chocolatе 
Master 2010” („Белгийски майстор на шоколада 2010”) – Николас 
Арно, Жули Ванборм, Франсоаз Деремие, Филип Лафон, Райън 
Стивънсън.

Победителят – Райън Стивънсън, който се класира за участие 
в едноименното световно състезание “Word Chocolate Masters 
2011”, получава за една година автомобил Рено Канго, изцяло 
проектиран в цветовете на WCM.

Финалът на световния шампионат ще се проведе в Париж 
между 17 и 20 октомври 2011 г., с участието на представители 
от 18 страни, след проведени национални селекции. Мотото на 
шампионата е „Какаото: Дарът на Кецалкоатъл”. (Кецалкоатъл е 
основно божество на ацтеките).

В града
Извън изложението центърът на Брюксел изобилства от ма-

газини и ателиета, предлагащи шоколадови изделия от всякакъв 
вид - от ръчно изработени шоколадови пралини и шоколадови 
фигури до ягоди, натопени в шоколадови фонтани и известните 
брюкселски гофрети, поляти с шоколад и поръсени с ядки... Аз 
поне попаднах на място, където гофретите бяха много хрупкави 
и вкусни, но май не на всякъде е било така, защото имаше оп-
лаквания... Просто изкушения на всяка крачка. Красиво аранжи-
рани витрини с майсторски шоколад, се намират буквално един 
до друг. Е, може да са разделени от някой магазин за брюкселска 
дантела. Не знам как се справят с конкуренцията. Цените доста 
варират зависимост от това дали са на известна марка или не. 
Що се отнася до бирата можете да я опитате в някое от заведе-
нията на стария площад пред помпозната сграда на общината, 
в кафе “Делириум”, което предлага повече от 2000 вида или в 
Кралския театър на марионетките, където 
ви очаква бира “Kwak”, а така също и виш-
невата бира “Kriek”. Иначе е удоволствие 
да постоиш на прекрасния площад пред 
Кметството, увенчан от прекрасни фасади 
и цветя, там всяка година през август под-
реждат и известния брюкселски килим от 
цветя – това е сърцето на стария град. В 
близост се намира и известната фигура на 
пишкащото момченце Manneken-Pis, кое-
то често се облича в различни костюми – 
има над 600! 
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Добре дошли в
Puratos  има 7 основни фабрики: Puratos NV в Groot 

Bijgarden (маргарин и сухи смеси), Belcolade в Erembodegem 
за истински белгийски шоколад, за производство на плодо-
ви пълнежи в Lummen, за емулгатори и ензими в Beldem, 
за мая и закваски Sapore в Saknt Vith, за сметани, глазури и 
сладоледени смеси Cuore Emiliano (Италия), бутиково слад-
карство PatisFrance (Франция), както и местни производ-
ствени предприятия в 60 страни по света.

Така бе посрещната българската група още на входа на Цен-
търа за иновации на фирмата, който се намира близо до Брюксел. 
Тази част от програмата бе организира от “Пуратос-България”, 
за което изказвам благодарности на изпълнителния директор 
Ростислава Павлова, както и на целия екип на фирмата от името 
на цялата група. Представителите на Пуратос - България Мартин 
Павлов и Динко Харисков ни посрещнаха пред хотела и заедно 
се отправихме към Иновационния център на Puratos. Центърът 
разполага с модерно оборудвани работилници по хлебарство 
и сладкарство, в които се спазват всички хигиенни изисквания, 
зали за семинари и срещи, музей, информационен център със 
специализирани издания, книги и др., сетивна лаборатория, чи-
ято цел е да се разработи най-предпочитания вкус от крайния 
потребител (правят се слепи дегустации – с превръзка на очи-
те). Puratos има и мобилна такава лаборатория, която може да 
се паркира пред някой супермаркет и клиентите да кажат какво 
предпочитат.   

Мисията на Puratos е да помага на хлебарите, сладкарите и 
шоколатиерите от цял свят, за да могат да бъдат успешни в своя 
бизнес. Основно се работи в три направления – удобство, удо-
волствие и здраве. Работейки в тези три направления, никога 
не се прави компромис с вкуса. Различните продукти се произ-
веждат в няколко отделни фабрики. “Най-важното за нас е да 
вдъхновяваме клиентите. Ако си тръгнете с нови идеи и кон-
цепции, ние ще бъдем доволни от това, което вършим”  - спо-
дели  майстор-демонстратор Laurent Vannieuwenhove, който бе 
нашия гид в необятния свят на сладкарски изделия, изработени 
с продукти на Puratos. Накрая групата посети и производстве-
ните помещения на фирмата. Тук се произвеждат миксовете 
за хлебарство и сладкарство и се намира централния склад на 
Puratos. В производството в  Белгия са заети 800 души, а по света 
– 5500.  Една от основните цели на Иновационния център е да 
посреща и обучава клиенти, както и да разработва нови проду-
кти, технологии и рецепти. Месечно центърът се посещава от 
около 2000 души – клиенти и колеги.

Накрая всички получихме обща снимка за спомен. 
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Останалата част от пребиваването ни в Белгия продължи с 
обучение в шоколадовата фабрика “Belcolade” (част от група-
та “Puratos”) в градчето Ерембодегем, която е създадена през 
1988 г.

Belcolade е единствената белгийска компания за производ-
ство на истински белгийски шоколад. Производството се осно-
вава на традициите в производството на шоколад, което довеж-
да до силните позиции Belcolade в света на професионалния 
пазар на висококачествен шоколад. 

Belcolade предлага пълна гама от висококачествени шокола-
ди и се стреми към непрекъснати иновации. Трябва да се отбе-
лежи изключителната колекция от висококачествени натурал-
ни шоколади, при които е използвано какао от различни точки 
на света – Уганда, Еквадор, Папуа Нова Гвинея, Перу, Коста Рика, 
Вануату, Венецуела, Доминиканска република. Те са основата за 
производството на шоколадови бонбони с отличителен вкус, 
защото всяко какао има специфичен аромат. Belcolade вярва, че 
има все повече и повече любители на шоколада по целия свят, 
които търсят по-изтънчен вкус. Това е причината, поради която 
Belcolade избира най-високите стандарти за качество, като се 
използва 100% какаово масло и естествени ванилия. 

За Belcolade производство на истински белгийски шоколад 
е изкуство – постигане на баланс между сладост и горчивина. И 
изкуство в производството на широка гама шоколади в истин-
ската традиция на белгийското изработка. Удовлетвореност-
та на потребителите и иновациите са от ключово значение за 
Belcolade. 

Фирмата произвежда натурален, млечен и бял истински 
белгийски шоколад, който се предлага в течна форма, капки, 
блокчета, стружки, “копчета” с различна големина. Belcolade из-
нася своите продукти в над 90 страни по света. 

За българската група бе направена специална презентация 

Шоколад от цял свят в 
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на шоколадите, а след това и демонстрация на шоколадови 
пралини с различни пълнежи. Посещението приключи с раз-
глеждане на производствените помещения, където какаото се 
превръща в шоколад. 

Този ден програмата ни бе доста напрегната, защото ни оч-
акваше посещение на Брюж и Музея на шоколада в града. Пре-
ди това Puratos даде обяд в типично белгийско заведение. След 
разглеждане на музея, който проследява цялата история на ка-
каото и шоколада имахме възможност да разгледаме приказния 
град Брюж и да се повозим на лодка по неговите канали. Градът 
е под закрила на Юнеско, а може би най-известната шоколадова 
фигурка е “Лебедът на Брюж”.

Уморени от впечатления и емоции се прибрахме късно в хо-
тела в Брюксел. На другата сутрин ни очакваше свободна про-
грама, в която всеки да открие потайностите на града и да се 
снабди с шоколадови подаръци и дантели...

От името на организаторите искам да благодаря на цялата 
група за прекрасното настроение в Белгия.

Текст: Йорданка Найденова
Снимки: Петър Димитров 

В следващия брой на сп. “Кафе пауза...” очаквайте материал за 
Музея на шоколада в Брюж.
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Изработка на пралини с шоколадови пълнежи бе темата 
на двудневния курс, организиран от Пуратос България АД, на 
5 и 6 октомври в Перник. Демонстраторът Стив Калвер пока-
за на присъстващите някои тънкости при работа с шоколада 
Belcolade, както и приложението на шоколадовия пълнеж Cryst-
o-fi l, съдържащ минимум 50% истински белгийски шоколад. По-
лучава се гладък и кремообразен, бързо топящ се пълнеж. Към 
Cryst-o-fi l могат да се добавят различни овкусители – инвертен 
захарен сироп, глюкозен сироп, фондан, концентрирани плодо-
ве, марципан, алкохол ... и най-разнообразни аромати. Липсата 
на вода в пълнежа гарантира винаги хрупкава структура, кога-
то се включват допълнително сухи съставки – сушени плодове, 
ядки, бисквити, подправки и др.  

Пралини с шоколадови пълнежи
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Дзупа инглезе с малини и праскови

Продукти за 10 дози: 1 л мляко, 1 пръчка ванилия (разряза-
на по дължина), 6 жълтъка, 200 г захар, 500 г малини, 400 г сиро-
пирани праскови, 1.8 л сладко шери, 20 броя бишкоти савоярди 
(разрязани на половина), 500 г сметана.

Начин на приготвяне: Сложете млякото да заври с ванили-
ята в неголяма тенджера, след което отстранете от огъня. С мик-
сер разбийте жълтъците със захарта, докато се получи светъл 
и плътен крем. Добавете постепенно студеното мяко към жъл-
тъците, като разбърквате добре с дървена шпатула, прецедете 
крема. Сварете на бавен огън, като бъркате непрекъснато и ос-
тавете да изстине.

Сложете 400 г малини, прасковите и 4 лъжици от сиропа на 
прасковите, както и  шерито в неголяма купа и оставете да прес-
тои. С миксер разбийте сметаната. Разпределете плодовете в 10 
чаши, отгоре сложете 2 бишкоти и сипете малко от сока от пло-
довете. Следва пласт от крема и отгоре се завършва с разбитата 
сметана. Завийте чашите с фолио и оставете в хладилник за 4 
часа. В момента на сревиране украсете с малини.

Продукти за 6 дози: 1 узряло манго, обелено и настъргано 
на едро, 2 с.л. лимонов сок, 2-3 с.л. портокалов сок, 150 г маскар-
поне, 1500 г сметана, 1-2 с.л. пудра захар.

Начин на приготвяне: С миксер разбийте мангото, сокът от 
лимона и портокала (ако е много сухо, добавете още малко пор-
токалов сок), докато се получи плътен сос. Сложете в хладилник 
за 1 час. С миксер разбийте (на бавна скорост) маскарпоне със 
соса от манго. В друга купа разбийте сметаната с пудрата захар и 
внимателно смесете с крема. Разпределете в 6 чаши и оставете 
в хладилник за 1-2 часа преди да сервирате.

Крем с манго
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Продукти за 4 дози: 100 г обелени и смлени бадеми, 1 с.л. 
захар, 300 г сметана, настъргана захаросана портокалова ко-
ричка, 2 с.л. бадемов ликьор, 300 г малини, 50 г пудра захар.

Начин на приготвяне: Запечете в тиган 80 г бадеми, докато 
станат златисти, след това добавете 1 с.л. захар и разбъркайте, 
докато се карамелизират. Свалете от огъня преди захарта да 
загори. Сложете ги в чиния и ги разбърквайте, докато изстинат 
и се рзделят. Разбийте с миксер на средна скорост сметаната, 
добавете към нея смлените сурови бадеми, карамелизираните 
бадеми, захаросаната портокалова коричка и бадемовия ли-
кьор. Разпределете сместа в 4 чаши и сложете в хладилник за 
1-2 чаша. Отделно разбийте малините и захарта, докато се полу-
чи хомогенен сос. Съхранявайте го в хладилник до момента на 
употреба. Украсете всяка чаша с малинов сос и малини.  

Шарлоти с боровинки

Крем с бадеми

Продукти за 4 дози: 2 ч.л. желатин на прах, 400 г боровинки, 
4 с.л. пудра захар, 2 с.л. лимонов сок, 200 г сметана, 16 савоярди 
(разрязани наполовина), 100 г сладко шери.

Начин на приготвяне: Разтворете желатина в топла вода. 
Оставете настрани 100 г от боровинките, а останалите разбий-
те с пудрата захар и лимоновия сок, докато се получи хомоген-
на смес. Добавете желатина и разбийте отново. Филтрирайте 
пюрето и го преместете в купа. С миксер разбийте сметаната, 
след което добавете пюрето от боровинки към нея. Разрежете 
савоярдите по дължина на две части и ги напоете в шери. След 
това с тях облете формите за шарлотите (по 4 броя на форма). 
Напълнете формите с боровинковия крем, покрийте с фолио и 
оставете в хладилник за 6 часа. В момента на сервиране внима-
телно обърнете формите, които предварително сте натопили за 
кратко в топла вода. Декорирайте с останалите боровинки. 
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ПРОДАВА СЕ ЧИСТО НОВ ШОК ФРИЗЕР, модел "Мистрал" на холандската фирма КОМА (www.koma.com). Съчетание на 
ултрамодерна технология за възможно най-бързо охлаждане/замразяване и енергоспестяваща система. Лесен за почистване 
и изцяло съобразен с всички HACCP изисквания. Различни режими на програмиране в зависимост от нуждите. Подходящ за 
всякакви продукти. Може да се използва от полу-индустриални хлебоприозводители, хотели, ресторанти и кетеринг фирми. 
Техническа информация: Вместимост: две колички (50x60x160cm), температурен режим: -35°С/+15°С, захранване: 415V-3 фазен-
50Hz. Необходимо пространство за вграждане: височина 2400 мм, ширина 1660 мм, дълбочина 1360 мм. Цена 23 000 EURO.

За повече информация: 0888 800 655

Специализирана литература

Специализирана литература

• СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕН КУРС (организиране и функциони-
ране на сладкарската работилница) – формат А4, 446 стр. -  цена 44.70 
лв. с ДДС

• СЛАДКАРСТВО – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ШОКОЛАДЪТ – НАРЪЧНИК – формат А5 – цена 15 лв. с ДДС
• ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕ – формат А5 – 

цена 9 лв. с ДДС
• РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗ-

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

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

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

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

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

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

PAZZI PER CIOCCOLATO – лук-
созно издание с твърди корици (на 
италиански език) - 112 стр. с изпи-
тани рецепти за напитки с шоколад, 
торти, дребни сладки, десерти, бон-
бони – 45 лв. с ДДС

М
л
р
с
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ф

АВСТРИЙСКИ СЛАДКИШИ 
луксозно издание с твърди корици 
(на немски език) - 144 стр. с изпи-
тани рецепти – формат 17/24, цена 
50 лв. с ДДС.

ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 
И САНДВИЧИ 
луксозно издание с твърди кори-
ци (на немски език) - 80 стр. с из-
питани рецепти – формат 17/24, 
цена 50 лв. с ДДС.

Е
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Х
1

За поръчки:  сп. “Кафе пауза...” - 0884 673 836. 
Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.

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

Продукти за крема: 1200 г мус шоколад, 360 г мус банан, 770 
г бяла глазура (виж рецептата по-горе), 145 г сушен банан и шо-
коладови парченца.

Мус шоколад  Продукти: 600 г течна сметана, 10 г SUCREA 
Вани стар 201363, 80 г глюкозен сироп, 600 г FRUIBEL Горчив шо-
колад Сан Фелипе 75% 801644, 600 г бита сметана 35%.

Сложете сметаната, Вани Стар и глюкозния сироп да заврят. 
Оставете сместа да се охлади до 35С и добавете разтопения шо-
колад. При 30С добавете битата сметана.

Мус банан  Продукти: 200 г SUCREA Фонд банан 203028, 200 г 
мляко, 1000 г бита сметана.

Смесете фонда с млякото и добавете битата сметана. Разсе-
лете върху силиконов лист с височина около 1 см и замразете. 
Нарежете на квадрати с размери 3х6 см.

Начин на сглобяване: Изсипете половината от Мус шоко-
лад в силиконовите форми и добавете замразения Мус банан. 
Покрийте с мус шоколад и сложете клечката по средата преди 
да замразите. Покрийте с бяла глазура и поръсете с парченца 
сушени банани и шоколад.  

Забележка: Специалните силиконови форми за изпичане на 
тези сладкиши се предлагат от фирма “Торнадо Трип” ООД. 

За крема: 1080 г смес Флекси Софт, 240 г SUCREA крем Нуга 
– ядки Маркус 210013, 770 г бяла глазура, 145 г SUCREA лешник на 
гранули 210066.

За блата: 1000 г SUCREA  Премикс Флекси Софт 203356, 400 г 
пшеничено брашно, 500 г захар, 900 г яйца, 400 г олио, 300 г вода. 

Всички съставки се разбиват с плоска приставка на миксера 
за около 4 минути на бързи обороти и след това за 2 минути на 
бавни.

Бяла глазура: 750 г FRUIBEL Бял шоколад Кабо Бланко 801323, 
1500 г SUCREA Глазура на копчета бяла 210065, 375 г олио.

Смесете всички съставки и загрейте до 40°С.
Начин на сглобяване: Изсипете половината от сместа в 

специални силиконови форми, поставете клечките и изсипете 
остатъка от сместа. Сложете да се пекат за 15 минути при 210°С. 
Нпълнете изпечените торти със SUCREA крем Нуга – ядки Мар-
кус и покрийте с бялата глазура. Накрая поръсете със SUCREA 
лешник на гранули.

Торта с крем от ядки

Торта с банан и шоколад

Животът става все по-забързан, времето е пари и все пове-
че хора не намират време за добра храна вкъщи или в ресто-
рант. Те грабват нещо набързо по пътя си. Този начин на хране-
не предлага нови варианти на продукти за пекари и сладкари, 
които могат да задоволят желанието си за нещо сладко. 

Новата концепция на фирма “UNIFINE” бе представена в два 
поредни дни, на 6 и7 октомври в Пловдив, на демонстрации, 
организирани от фирма “Торнадо Трип” ООД – представител за 
България. 

На демонстрациите присъстваха сладкари от цялата страна, 
които имаха възможност да се запознаят с една интересна ко-
лекция от рецепти, стъпка по-напред от вече познатите мъфини 
и шоколадови кексчета – не различни на вид, а напълно различ-
ни по състав. Сред представените сладкиши в “движение” бяха 
чипс от ядки, сладки хамбургери, туистър, сладкиши в чашки, 
торти на клечка, плодов дюнер, сладки сандвичи, макаронени 
пръчици. Разбира се, на вас остава задачата да развиете така 
новата концепция, че да успеете да привлечете повече клиенти, 
от тези, които консумират на място в сладкарницата. Рецептите 
са лесни за изпълнение, просто е нужна малко фантазия.   










