
Натуралните закваски BOCKER се предлагат от фирма №1 в света, която ги про-

извежда по натурална ферментация и култивиране на квас по традиционен метод 

непроменен от 1900 г.  

Натуралните закваски на BOCKER осигуряват сигурност в производството, ста-

билно качество на крайния продукт, богат аромат, невероятен цвят, хрупкава кора, 

отлична структура и натурален неповторим вкус.

Натуралните закваски на BOCKER се предлагат сухи, на паста и течни. Употре-

бяват се с мая, не съдържат никакви консерванти или допълнителни химически 

съставки, а в тестото на хляба няма нужда от добавяне на подобрители. Закваските 

на BOCKER са готови за употреба и са идеални за голяма гама от традиционни хля-

бове…оригинално решение в ръцете на всеки професионалист!                                                                   

АЛМА ЛИБРЕ ЕООД

гр. София 1346, кв. Волуяк, ул. Зорница 99

тел.: 0878257901, 0878257900, 02/9379999,  факс: 02/9379998

e-mail:  almalibre@mail.bg, www.almalibre-prof.com

Хлябът,

както го обичаме.

Пълен с вкус!

НАТУРАЛНИ ЗАКВАСКИ                                                                                                 
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Глутенът е протеин, който се намира в пшеницата, ръжта, 

ечемика и овеса. Съставен е от белтъците глиадин и глутенин, 

които съществуват свързани с нишесте в ендосперма на някои 

житни и зърнени култури. Тези два белтъка изграждат около 

80% от белтъка в житното зърно и са главната причина за раз-

витието на глутенова ентеропатия. 

Глутеновата непоносимост или т. нар. цьолиакия представ-

лява автоимунно заболяване, генерирано от консумацията на 

храни, съдържащи пшеничено брашно, както и други съставки 

на базата на различни зърнени култури. Заболяването причи-

нява атрофия на лигавицата на тънкото черво вследствие нама-

лената активност на ензимите в червата. В резултат се нарушава 

способността им за всмукване на хранителните вещества.

Някои от симптомите на цьолиакията, които могат да се поя-

вят по всяко време от вашия живот, дори преди това да не сте 

имали оплаквания, се изразяват в продължително подуване на 

стомаха, газове или болка, мигренозни главоболия, гадене и 

умора, слабост и липса на енергия, и др. Много често цьолиаки-

ята може да бъде объркана с хранителни отравяния или банал-

ни стомашни неразположения. 

Лечение на заболяването. Първото и най-важното нещо, ко-

ето трябва да се направи, е да се прекрати консумацията на хра-

ни, съдържащи глутен, както и на такива, за които съществува 

съмнение. Постоянството в това отношение е другата, по-труд-

на част от решението на проблема. Тъй като глутеновата енте-

ропатия се поддава изключително трудно на медикаментозно 

лечение, глутеновата диета е тази, която дава задоволителен 

резултат. Така необходимите за организма въглехидрати тряб-

ва да се набавят с помощта на продукти като ориз, царевица, 

соя, яйца, прясно и кисело мляко, елда. Всички храни трябва да 

бъдат богати на витамини и минерали, тъй като нарушената аб-

сорбция не позволява и тяхното усвояване.

За да се задоволят потребностите на тази специфична глу-

па потрeбители, фирма “Мюленхеми”-Германия разработи микс 

за безглутенов хляб TOP BAKE RICE BREAD IMPROVER, който се 

базира основно на оризово брашно, оризово нишесте, хидро-

колоиди и растителни фибри. Допълнителните съставки са: сол, 

захар, печен и смлян сусам като оцветяваща и овкусяваща със-

тавка.

Инж. д-р. Илия Иванов, инж. Елена Христова

TopBake Rice Bread Improver 
безглутенов микс за широка гама хляб и хлебни изделия

 

Хлебна средина на багета

Хляб със семена

Земел

Кръгъл хляб

Багета

АБОНАМЕНТ 2012

за сп. “Кафе пауза...”

- само 30 лв. с ДДС

С пощенски запис или по сметка: 

BG44 RZBB 9155 1023 5194 18

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк



Infraneo Junior

Duro

Новата версия 

на инфрачервения 

анализатор за цяло зърно 

и прахообразни продукти

Пълна гама резачки за хляб:
 -  ръчни и автоматични

 -  за малкия магазин и супермаркета

 -  за кварталната хлебопекарна 

  и за хлебозавода

1612 София, ул. Ворино № 15

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

e-mail: astelbg@nat.bg; www.astelbg.com

Апаратите ще бъдат изложени 

на щанд A7 на фирма “АСТЕЛ” 

по време на Булпек 

от 9 до 12 ноември 

в Интер Експо Център - София
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Днес, и в Англия, както и във всички останали европейски 

страни, може да се открие голямо разнообразие от хляб, както 

традиционни, така и типични за отделните страни. До преди 

няколко деситилетия не е било така, и не само в Кралството! 

През 70-те и 80-те години на миналия век английските турис-

ти откривали вкусните френски багети, италианската чабата и 

други превъзходни видове европейски хляб, и започнали да 

си задават въпроса, защо не могат да ги намерят в квартална-

та хлебарница. Разбира се, многобройните малки хлебарници 

произвеждали вкусен хляб от години за своите клиенти, но 

много от хората пазарували преди всичко в супермаркетите. 

Хлябът във Великобритания
Нещата започнали да се променят, когато в супермаркетите се 

появили собствени хлебарници, които предлагали разнообра-

зен и винаги пресен хляб. От това започнали да печелят всич-

ки – хлябът е сравнително евтин, отлична храна и допълнение 

към всеки хранителен продукт, предлага се в голям асорти-

мент. Пред малките хлебопроизводители се появило предиз-

викателството на големите дистрибутори, които започнали да 

произвеждат техния хляб. Днес във всички магазини във Ве-

ликобритания може да се открие голямо разнообразие, както 

от традиционни за страната, така и типични за европейските 

страни хлябове.

Това е сладък хляб с мая с пълнеж от плодове и подправен с 

индийско орехче, канела и шафран. 

През 16 век шафранът е една от най-важните култури в 

търговията с подправки в Англия, като с течение на времето 

намалява. Традицията да се използва шафран е жива все още 

в западните части на страната при приготвянето на различни 

видове сладки хлябове, сладкиши и торти. Тази подправка при-

дава деликатен аромат и цвят. 

Хляб с шафран от Корнуол

Малките порести питки са част от традиционните английски 

“хлябове”. Рецептата датира от 18 век и както и тогава, и днес те 

се пакат намазани с масло. Големи са около 7 см в диаметър и 

се консумират топли със сладко, мед, сол и т.н. Могат да се на-

мерят опаковани и в супермаркетите, но занаятчийското произ-

водство си остава ненадминато!

Крампет са англо-саксонско изобретение и в началото са 

били твърди палачинки, приготвени на тиган, а не меки и порес-

ти, както започват да се приготвят през Викторианската епоха, 

когато се добавя мая в тестото. Производителите от Мидландс и 

Лондон добавили допълнително и бакпулвер към маяното тес-

то, за да получат характерните порички. 

Крампет

Това е традиционен голям хляб, изпечен без форма, с пет 

или шест разреза на кората. Един добре изпечен хляб има мека 

средина и тънка и хрупкава коричка. В противовес, този хляб, 

предлаган в супермаркетите в найлонова опаковка има мека 

кора. Този вид хляб може да се приготви, освен традиционно 

с бяло брашно, и с тъмни брашна, ръжено брашно или много-

зърнесто.

Блумър
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Този хляб е един от традиционните за Англия. Характерна-

та форма от малка и кръгла питка върху по-голяма такава е ти-

пична и Елизабет Дейвид в своята книга “English Bread and Yeast 

Cookery” предполага, че тя се е наложила от малкото простран-

ство във фурните. Двете питки се слепват като се натиска тес-

тото с дървена лъжица или пръст в средата. На горната питка 

се правят няколко разреза. Традиционно този хляб се пече на 

пода на пещта и най-добрите погачи са с тъмна и дебела долна 

кора. За съжаление днес са останали много малко хлебопекар-

ни, които имат време и необходимото оборудване за този тол-

кова вкусен хляб.

Продукти за 1 питка: 675 г брашно, 10 г сол, 20 г прясна мая, 

400 мл топа вода.

Начин на приготвяне: Пресейте брашното със солта. Разт-

ворете маята в 150 мл вода и с останалата вода изсипете при 

брашното. Месете около 10 минути, докато се получи компакт-

но и еластично тесто. Преместете тестото в купа и го покрийте 

с намаслено фолио. Оставете да втасва на топло за около 1 час 

или докато удвои обема си. Извадете тестото върху набрашнена 

повърхност и месете още 2-3 минути. Разделете на 2 части, като 

едната е два пъти по-голяма от другата, от които да оформите 

питки. Оставете да втасват на топло за около 30 минути.

Смачкайте леко по-голямата питка и с остър нож направете 

в средата разрез на кръс около 4 см. Намажете повърхността с 

малко вода и отгоре сложете по-малката питка. Направете дуп-

ка в средата, която да достигне до долната питка. Покрийте с 

намаслено фолио и оставете да почива на топло за около 10 ми-

нути. Направете разрези с нож, както е показано на снимката. 

Затоплете фурната на 220°С и печете за около 35-40 минути.

Селски хляб

Съществуват доста варианти известни под това име. По 

традиция тези сладкиши са се приготвяли, за да се отпразнува 

прибирането на реколтата. Когато, обаче, захарта и плодовете 

стават по-достъпни те започват да се приготвят през цялата го-

дина. Много области в Англия претендират да са тяхна родина – 

Ланкашир, Йоркшир, Мидълндс, Дербшир... На места те са доста 

сладки, на други – липсват изцяло плодовете. За приготвянето 

им се използва бяло брашно, мазнина, захар и плодове. Дори 

само по определение са много калорични, защото съдържат 

свинска мас.

Продукти за тестото: 450 г брашно тип 500, 5 г сол, 15 г свин-

ска мас, 25 пудра захар, 20 г прясна мая, 300 мл топла вода.

Продукти за пълнежа: 75 г свинска мас, 75 г кафява захар, 

75 г леко затоплени стафиди, 25 г настъргана лимонена кора, 5 г 

подправки по избор.

Продукти за глазурата: 10 мл олио, 15-30 г пудра захар.

Начин на приготвяне: Пресейте брашното със солта в купа 

и добавете маста и захарта. В друга купичка разтворете маята 

в половината от водата, след това добавете и останалата вода 

и изсипете към брашното. Месете върху набрашнена повърх-

ност около 10 минути, докато се получи хомогенно и еластично 

тесто. Сложете тестото в купа, покрийте го с намаслено фолио 

и оставете да втасва на топло за около 1 час или докато удвои 

обема си. След това извадете тестото от купата и месете върху 

набрашнена повърхност още 2-3 минути. Разточете тестото на 

правоъгълник с дебелина около 5 мм. Вземете половината от 

необходимата мас за пълнежа и я разпределете на 2/3 от тесто-

то. Отгоре сложете половината от захарта, стафидите, лимоне-

ната кора и подправките. Сгънете тестото на три и го разточете. 

Завъртете тестото на 90 градуса и отново разточете, отгоре по-

Сладкиш със стафиди

ръсете останалите продукти за плънката. Сгънете отново тесто-

то и разточете. Поставете го в тава с размери 25х20 см. Покрий-

те с намаслено фолио и оставете да втасва на топло за 30-45 

минути или докато удвои обема си. През това време затоплете 

фурната на 200°С. Намажете повърхността на сладкиша с олио и 

поръсете с пудра захар. С остър нож направете разрези по по-

върхността  и печете за около 30-40 минути, докато се зачерви. 

Оставете да изстине за малко върху скара и го сервирайте то-

пъл нарязан на филии или квадрати. 
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това отговори търговския директор на АЛМА ЛИБРЕ 

Янис Лиолиос на въпроса,  кой от стотиците различни 

сладкиши, печива  и хлеботворения от тези, които се 

представиха в АЛМА ЛИБРЕ консултантски център през 

последните две  години е най-добрия и продължи, „…съ-

щото ще Ви отговорим  и следващата и по-следващата 

година. За нас процеса на търсенето не спира никога, а 

то е принцип за всеки професионалист сладкар или хле-

бопроизводител… търсенето не спира никога!“

- Много производители в момента се борят за 

оцеляване, гонят оборота, за да платят заема, нада-

ли имат време за експерименти?

Сладкишите и печивата са продукти, които ги купу-

ват клиен тите, за да се насладят. Това им е характерът! 

Ако съседната конкурентна сладкарница предложи 

по-вкусни, по-атрактивни, по-красиви сладкиши и пе-

чива, клиентите с право ще изберат нея.

- А за хляба?! 

Хлябът от векове е бил най-евтината наслада във 

всекидневната трапеза. С 5-7 лева на месец повече едно 

четиричленно семейство в България може да се наслаж-

дава на най-вкусния традиционен здравословен хляб, 

без консерванти, с натурална закваска и естествени аро-

мати, …. топъл и пресен.   

- Звучи всичко…ясно, просто и подредено…

Абсолютно! В “АЛМА ЛИБРЕ консултантски център”  

не спираме да даваме нови идеи и предложения, а за 

нашите клиенти изработваме заедно с тях индивидуал-

ни проекти с цел непрекъснато удовлетворяване на все 

по-взискателните клиенти. Особено младите клиенти 

търсят все повече и повече. Не е ли грешка професиона-

листите да тъпчат на едно и също място?

- Сигурно за  сметка на цената…

Не винаги. Продуктите от ново поколение позволя-

ват използване на нови технологии, които драстично 

може да свалят функционалните разходи при производ-

ството, които са определящ фактор. Въпросът на про-

изводителите към нас търговците би трябвало да бъде 

„имате ли суровини с по-високо качество? … и може ли 

да ни предложите технология за тях за сваляне на разхо-

ди при производството?“

- И как става това?!  

Стратегията на АЛМА ЛИБРЕ е предлагане на проду-

кти от ново поколение заедно с технологии и техники за 

вдигане на качество и сваляне на себестойностите.   

             Целта е НАСЛАДАТА, тя носи оборота! 

Интервюто зе Йорданка Найденова

Най-хубавия сладкиш, 

най-вкусния хляб, ще 

бъде следващия, 
който ще представим в центъра 

на АЛМА ЛИБРЕ



Част от “МИЛБО”, високотехнологична компания, водеща в иновациите в хлебопроизводството и мелничарството

за контакти фирма “Боляра” ексклузивен представител на “МИЛБО” за България

офис: град Пловдив, ул. “Ф. Македонски” 9, склад: “Брезовско шосе” 180, ТЦ “Тракия” склад 73

тел./факс: 032/597 686, GSM: 0898 664 036, 0897 901 088; e-mail: boliara@hotmail.com
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Брашно

Средната цена на едро на брашното за периода е 0,90 лв./

кг. По области, предлагането е отново в широкия ценови диа-

пазон от 0,66 лв./кг (Враца) до 1,03 лв./кг (Силистра). Като цяло, 

седмичните колебанията при цените на едро са незначителни. 

Слабо понижение на ценовите стойности на брашното, в рам-

ките на 1,1-2,3% се отчита в четири области. Също в четири об-

ласти цените бележат незначително повишение – от 1% в Ловеч 

до 2,2% в Кърджали.

Цените на дребно в големите супермаркети варират от 0,92 

лв./кг до 1,22 лв./кг. За поредна седмица най-ниската стойност е 

регистрирана в Добрич, а най-високата в Благоевград и Кюстен-

дил. Само в 5 от областите цените на дребно в ГТВ претърпяват 

промяна спрямо предходната седмица. В Благоевград и Кюстен-

дил цената на брашното е по-висока с 0,05 лв./кг или 4,3%. В три 

от областите цените бележат минимално понижение – София и 

Пловдив (с по 0,01 лв./кг или съответно с 0,5% и 1,4%) и Пазар-

джик (с 0,02 лв./кг или 1,9%).

Яйца

През периода на наблюдение цените на едро на яйца размер 

М (цени на едро за размер L през периода не са наблюдавани) 

са в диапазона от 0,16 лв./бр. до 0,20 лв./бр. Леки колебания при 

цените на едро се регистрират в седем от областните центрове. 

В три от областите яйцата се предлагат на цени по-ниски с 0,01 

лв./бр. (Благоевград, Бургас и Разград), а в други четири по-скъ-

по също с 0,01 лв./бр. (Варна, Враца,  Добрич и Сливен).

За периода на наблюдение, предлагането на яйцата (размер 

M) в ГТВ е в ценовия диапазон от 0,17 - 0,28 лв./бр., като най-ви-

соката цена е отчетена в Разград. Данните сочат незначително 

изменение на цените в три области. В Перник и София се отчита 

леко понижение (с по 0,01 лв./бр.), а в Шумен – повишение (с 

0,01 лв./бр.).

В другите търговски обекти (ДТО) цените на яйца – размер М 

варират от 0,17 лв./бр. до 0,23 лв./бр. Леки промени в ценовите 

стойности се наблюдават във Варна – увеличение с 0,01 лв./бр. 

и София – намаление с 0,01 лв./бр.

Бяла кристална захар

Цената на едро на захарта средно за страната е 2,27 лв./кг, 

като се отчита леко понижение спрямо предходната седмица с 

0,4%. На борсите в страната търговията със захар е на цени от 

2,13 лв./кг (Добрич) до 2,40 лв./кг (Разград). В преобладаващата 

част от областите се отчита разнопосочно движение при цените 

на едро, в границите от -2,2% до +2,9%. Понижение на ценовите 

равнища се регистрира в пет области, като най-съществено е в 

Сливен (с 0,05 лв./кг или 2,2%). Поскъпване на захарта на едро 

се наблюдава в девет от областните центрове. Най-чувствител-

но е увеличението на цените в Ямбол (с 0,06 лв./кг или 2,9%), 

следвано от това в Пловдив, Разград, Силистра и Шумен (с по 

0,05 лв./кг или с 2,1 до 2,3%).

През периода 12-19.10.2011 г., средната цена на захарта на 

дребно в големите търговски вериги (ГТВ) е 2,38 лв./кг, като бе-

лежи леко понижение (с 0,01 лв./кг) спрямо предходната сед-

мица. По области, предлагането на захарта отново е в ценовия 

интервал от 2,22 лв./кг (Добрич) до 2,55 лв./кг (Велико Търново, 

Габрово, Ловеч и Плевен). 

Източник: ДКСБТ за цените на едро; 

САПИ ЕООД за цените на дребно 

Средни цени на основни храни 

за периода 12 – 19 октомври 2011 г.

240 кг сладкарски изделия 

възбрани и унищожи Българска 

агенция по безопасност на 

храните

Българска агенция по безопасност на храните спря реализа-

цията на 240 кг. сладкарска продукция в обект за производство 

на сладкарски изделия в град София. Причината е постъпил сиг-

нал от Комисия за защита на потребителите за закупена от по-

требител баклава с невярна информация за съдържанието на 

продукта. При проверката в обекта е констатирано, че сигналът 

е основателен и, че баклавата съдържа фъстъци вместо обяве-

ните на етикета орехови ядки. Констатираното несъответствие 

е нарушение на Наредбата за етикетирането, като основната 

опасност за здравето на потребителите произлиза от факта, че 

фъстъците са силен алерген.

Горепосоченото количество е унищожено в присъствието 

на инспектори от Областна дирекция по безопасност на храни-

те-София. За констатираното несъответствие е съставен Акт за 

установяване на административно нарушение.

пресцентър БАБХ
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Това е чаша направена от хартия и често покрита със слой 

пластмаса или восък, за да се предотврати изтичане или на-

кисване на хартията. Тези чаши могат да се направят и от 

рециклирана хартия и това е една причините да се използват 

широко в целия свят. Някой иска ли кафе? С картонените чаши 

с капаче можете да си го вземете за изпът.

Малко история

Картонената чаша се появява в началото на 20-ти век, с цел 

да спре разпространението на различни епидемии. През 1908 

г. Алвин Дейвидсън, професор по биология в Лафайет Колеж, 

прави забележително разследване със сензационното заглавие 

“Смърт в училищните чаши”, което е публикувано в Technical 

World Magazine въз основа на изследвания в обществените учи-

лища в Пенсилвания.

Въз основа на тези опасения хартиената чаша започва да си 

пробива път в ежедневието на обществото. През 1909 г. желе-

зопътната компания Lackawanna започва да използва чаши за 

еднократна употреба. До 1917 г. със закон е забранено използ-

ването на стъклени чаши в железопътните вагони. Хартиените 

чаши превземат по-късно и болниците, отново по здравослов-

ни причини. През 1942 г. Щатския колеж в Масачузетс прави 

проучване, че разходите за чаши за многократна употреба, 

които се използват повторно, след като са били дезинфекцира-

ни е 1,6 пъти по-скъпо от изпозването на картонени чаши. Тези 

проучвания, както и възможността за намаляване на риска от 

кръстосано замърсяване, насърчава използването на хартиени 

чаши в болниците и обществените места. 

Dixie cups

Dixie cups е първата марка хартиени чаши за еднократна 

употреба, разработена в САЩ през 1907 г. от Лоуренс Лулън, ад-

вокат в Бостън, Масачузетс, който е загрижен от пренасянето 

на микроби при използването на стъклени чаши на обществени 

места. Лулън изобретява и вендинг автомат за охладена вода с 

чаши за еднократна употреба, а неговия съгражданин Хю Мур 

започва рекламна кампания, която има за цел да образова об-

ществото. Скоро тези автомати стават стандартното оборудване 

във влаковете.

Производство

Хартията с пластмасово покритие се подава в печатарска 

машина, приличаща на алеята за боулинг, след като преминава 

в непрекъсната лента, докато валяците нанасят изображението 

цвят по цвят. Когато печатът приключи, щанца изрязва заготов-

ките. Това е бъдещата чаша, но тя първо попада на конвейр. 

Компютърна система ги отброява в определено количество. 

На подемника заготовките се натрупват една върху друга, за да 

може работниците по-лесно да ги вземат и прехвърлят на друг 

конвейр, който ги подава с вибрация в машината за чаши. В 

другия край на машината се подава картонена лента, от която с 

щанца се изрязват дъната на чашките. Дългата отпадъчна лента 

се отвежда настрани за рециклиране. След това заготовките се 

пренасят на кръгов конвейр и те придобиват форма. Машината 

увива картона около калъп, а шевът се затваря термично. Така 

се получава чаша без дъно, но без него тя разбира се е безпо-

лезна, така че то трябва да бъде поставено. Дъното се пъха в ча-

шата и залепва чрез разтопяване на вътрешни слой пластмаса ... 

и чашата поема към следващата операция – оформянето на ръб 

в горния край, който улеснява отпиването. Ръбът на хартията 

се навива от горещата машина и чашата се засмуква от тръбо-

проводите, които я изпращат в опаковъчния цех, където падат 

една в друга. Брояч следи пристигащите чаши и ги разпределя 

на партиди. Всяка партида влиза в найлонов ръкав, а термоза-

лепящо устройство го запечатва около тях. Чашите вече са го-

тови за подреждане в кашони. В качествен контрол чашите се 

проверяват за течове.

Нужна е само около 1 мин., за да се превърне хартията в 

чаша!    

Картонените чаши позволяват отпечатването на различни 

дизайни и фирмени лога. Дори напоследък се наблюдава цяла 

мода в изработката на специални “ръкавички”, които предпаз-

ват ръката от горещината на чашата!

От здравето до модата на картонените чаши
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От 9 до 12 ноември 2011 г. пет водещи специализирани из-

ложби от хранителната индустрия ще представят най-добрите и 

оригинални храни, напитки, опаковки, машини и технологии от 

различни страни по света.

Участници са близо 200 производители, представители и 

дистрибутори от хранителния бранш – колективни участия на 

фирми от Италия (“Spazio Italia”), Унгария, Турция, Австрия и Ар-

жентина, фирми от съседните Гърция и Румъния, от Русия, Пол-

ша, Унгария, Украйна, Чехия, Индия, Шри Ланка и други държа-

ви. Специфичните храни и напитки на всяка страна са на предни 

позиции. Оферти за бизнес и приятни дегустации ще покажат 

най-силното от националната кухня на участниците. Наред с 

най-популярните храни и напитки - легенди за една страна, ще 

има и нови видове месни, млечни, хлебни, тестени и сладкар-

ски изделия. Оригинални подправки, овкусители, ингредиенти 

и други добавки ще обогатят занаята на кулинарите и приобща-

ването им към международната кухня и култура. 

Виното отново ще покаже своята сила на пазара в надпрева-

рата да владее  света. Енолози, сомелиери и ценители ще имат 

възможност да опитат родно вино от най-хубавите сортове 

грозде, отличено с международни отличия, елитни и качестве-

ни вина от ЮАР, Аржентина, Испания и Италия. 

Премиери на нови машини, технологии, високотехноло-

гични системи и оборудване ще демонстрират как фирмите 

от хранителния бранш и търговците могат да обработват и да 

опаковат продуктите сигурно, икономично, хигиенично и в от-

личен търговски вид. Други практични решения ще помагат за 

по-висок стандарт при производството, складирането и съхра-

нението на храните.

Асоциацията на конвивиумите на SLOW FOOD в България от-

ново ще привлече вниманието  към  достойни  представители  

на родното кулинарно съкровище (зелено сирене от с. Черни 

Вит, смилянски фасул, високопланински пчелен мед, еленски 

бут и др.). Гост на домакините и на Конференцията на тема “На-

редбата за директни доставки на продукти от животински про-

изход. Предизвикателства и възможности“ ще бъде председате-

лят на Фондацията на SLOW FOOD за опазване на биологичното 

равновесие г-н Пиеро Сардо от Италия.

На фокус са сертифицираните храни, напитки и други про-

дукти на биологичното земеделие и производство. За втора 

поредна година “БИО ЗОНА” се организира съвместно с Българ-

ска асоциация Биопродукти и Асоциация на биотърговците в 

България. Изложители и други участници могат да се включат 

Храни и напитки, дегустации и бизнес форуми на

Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на 

виното и Интерфуд & Дринк

в Конференцията “БИО ЗОНА” 2011, посветена на развитието на 

българското биопроизводство и търговия.

Картината на изложенията допълват и все по-търсените 

храни и напитки за здравословно хранене от  ЗОНАТА ”ДИЕТА 

& ФИТНЕС”.

Тази година МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, СА-

ЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД & ДРИНК предлагат за всеки от 

основните браншове В2В събития по важни теми, сред които:

- Втора национална конференция “Европейски пари за бъл-

гарското село” на тема “Програма за развитие на селските райо-

ни и предизвикателствата през 2012”  

- Кампания „Ветеринарите в нашето всекидневие”, провеж-

дана от Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“ 

на ЕК по повод отбелязването на 2011 като световна година на 

ветеринарите

- Нетуоркинг с германски производители на месо и месни 

продукти  “Лаборатория за италиански вкус“ – атрактивно пред-

ставяне на едни от най-добрите гастрономични традиции и 

продукти на Италия  

Участниците очакват и традиционните за изложенията КОН-

КУРС “ЗЛАТЕН МЕДАЛ С ДИПЛОМ” за качествени готови храни, 

напитки и/или добавки, наложени на пазара и КОНКУРС НА ПО-

ТРЕБИТЕЛЯ.

За посетителите има томбола с награди – чанта, раница или 

куфар. Изложбите ги очакват от 9 до 11 ноември от 10.00 до 

18.00 часа, на 12 ноември – до 16.00 часа.

Повече информация на www.iec.bg
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Сиропираните сладкиши трябва да бъдат винаги хрупкави 

и вкусни,  със силен аромат и впечатляваща визия за дълго 

време, и то извън хладилник.

КАЧЕСТВОТО НА КОРИТЕ,

КАЧЕСТВОТО НА МАСЛОТО,

ТЕХНОЛОГИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВО И СИРОПИРАНЕ,

СА ТАЙНИТЕ НА УСПЕХА. 

CONFEC

Т

CTIONARYCT

АЛМА ЛИБРЕ НА 23 и 24 НОЕМВРИ 

КАНИ КЛИΕНТИТЕ СИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА:

СЛАДКИ ОТ ИЗТОК – серия II
Презентатор  Жозев Азам - Сирия

През декември,  „АЛМА ЛИБРЕ консултантски 

център“ ще представи за клиентите си нови 

идеи и предложения за коледни сладки и украси.

Френското масло ФЕРМЕНТЕ 

99,8% е задължителен продукт 

за оригиналните „сладки от Из-

ток“ - дава оригинален вкус и 

аромат.

Подбраните брашна и ръчната 

технология, по която се произ-

веждат корите и кадаифа „КАСАН-

ДРА” осигуряват изключително 

стабилна структура и постоянна 

хрупкавост.
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Нарът в сладкарството

ли Roy Rogers, розова лимонада, Shirley Temple, Tequila Sunrises, 

Cherry Bombs (Bailey's, Kahlua and Grenadine) и др.  Той може 

да се комбинира и с бира, което е документирано и във филма 

“Dirty Mary” през 1974 г., където тя се на нарича"grena-beer" или 

"Christmas beer". В Северна Америка тази комбинация е извест-

на като “Queen Mary”. 

В кулинарията сокът от нар се използва често в традицион-

ните кухни на страните, откъдето произхожда при приготвяне-

то на сосове, сладка, като подправка за месо или ориз. 

Малко любопитни факти за нара:

• Нарът е емблема на град Гранада, Испания. 

• Един от символите на Армения за плодородие, изобилие 

и брак

• Включен е в гербовете на много градове в Турция

• Естествен източник на фибри

• Макар, че не произлиза от Изтока, нарът е много популя-

рен в китайската, корейската и японска култура. Растението е 

много подходящо за отглеждане на бонсай.

• В Мексико семената от нар се използват за приготвяне на 

специално чили

• Районът на Кандахар в Афганистан е известен със своето 

разнообразие от видове нар

• Нар е украсявал емблемата на кралица Катерина Арагонска 

(1485-1536), която е първата съпруга на крал Хенри VIII. След като 

не успява да дари краля със син тя е отхвърлена и той се жени за 

Ан Болейн. Веднага след сватбата тя издава декрет емблемата да 

бъде променена с бял сокол, който кълве зърна от нар.

Страниците подготвиха: 

Божидар Христов 

и Йорданка Найденова 

В съвременното сладкарство семената на нара се из-

ползват за гарниране на различни торти, пити, пасти и дру-

ги, но в ограничена степен, защото бързо загубват влаж-

ността си и при по-голяма продължителност променят вида 

на сладкишите. Освен това заедно със стафиди, сушени 

плодове и ядки представляват чудесен материал за различ-

ни кейкове, козунаци или сладкиши с блатове. От нар може 

да се приготви мармалад, сладко, локум, сироп за кисело 

мляко или сладолед, а освен това с нар може да аромати-

зират различни кремове или да се приготви разхладително 

сорбе с джоджен. Под формата на сок или на всеизвестния 

ликьор нарът може да се използва като пълнеж на шокола-

дови бонбони или да придаде неподражаем вкус дори на 

обикновен кейк или на коледните курабии. 

Нарът (Punica granatum) е вид широколистно дърво или 

храст от род Punica. Растението е сухолюбиво и идва от Иран 

и централна Азия, до Хималаите. То е пренесено до Армения, 

средиземноморските региони, Югоизточна Азия, тропическа 

Африка и югозападните части на САЩ. На много от тези места 

се отглежда специално заради ядливият си плод. Дървото расте 

до около 8 м, но рядко стига до толкова. Там където се е засади-

ло само, без човешки грижи, често става храст или ниско дръв-

че. Листата му са малки, продълговати и тесни - 3-7 см дълги и 

2 см широки. Цветът му е оранжево-червен, едър с пет листа, 

понякога и повече при култивираните растения.

Плодът е сферичен, голям колкото портокал или грейпфрут, 

с жълта до червеникава кора. Под кожата месото е жълтеника-

во. Във вътрешността се съхраняват десетки розови, червени, 

или винени сочни зърна, които представляват семената на нара. 

Целите зърна са ядливи - на вкус сладки или леко кисели.

Гренадинът е червен сироп, който се използва като състав-

ка в коктейли, както за аромат, така и за да придаде червени-

кав/розов оттенък. Името "гренадин" идва от френската дума 

“grenade”, която означава “нар”. Гренадинът традиционно се 

приготвя от сироп от нар или череша със захар. В същото време 

името се използва и като нарицателно и за други плодови сиро-

пи (напр. малина , френско грозде, къпина). 

Гренадинът е основна съставка в редица известни коктей-

Енергийност 234 ккал.

Протеини 4, 71 г

Мазнини 3, 30 г

Въглехидрати 52, 73 г

Растителни влакнини 11, 3 г

Калций 28 мг

Желязо 0, 85 мг

Магнезий 34 мг

Фосфор 102 мг

Калий 666 мг

Натрий 8 мг

Цинк 0, 99 мг

Мед 0, 446 мг

Селен 1, 4 микрограма

Витамин C 28, 8 мг

Ниазин (B 3) 0, 826 мг

Листна киселина 107 микрограма

Витамин E 1, 69 мг

Витамин K 46, 2 микрограма

Хранителен състав на един нар (около 280 г)
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Продукти за муса с шампамско: 120 г жълтъци, 90 г мед, 25 

г захар, 80 г шампанско, 10 г желатин. 

Продукти за желето от нар: 40 г желатин, 250 г захар, 750 

мл вода, 250 г сок от нар.

Начин на приготоване на муса с шампамско: В метална 

купа се разбиват много добре белтъците, меда и захарта, след 

това сместа се слага на водна баня, докато побелее. Маха се 

сместа от огъня, изсипва се в басана на миксера и се разбива. 

Когато сместа бухне достатъчно, се добавя малко по малко шам-

панското и желатина, който предварително е разтворен в сту-

дена вода. Накрая се добавя сметаната, която предварително е 

разбита. 

Начин на приготвяне на желето: Водата се кипва, маха се 

от огъня и в нея се изсипва захарта. Добавят се желатина и сока 

от нара. Сместа се оставя да изстине.

Мусът с шампанско се изсипва в стъклени чашии и се оставя 

да се охладят много добре в хладилника. След това се изсипва 

желето и малко плодове от нар и отново чашите се оставят в в 

хладилника. Декорацията завършва със сметана и по желание 

се гарнира със семена от нар.

Продукти за пандишпана: 100 г бадеми на прах, 30 г леш-

ници на прах, 245 г захар, 80 г брашно, 2 г ванилия, 230 г белтъци, 

230 г масло, 20 г пюре от нар.

Продукти за муса от бял шоколад: 100 г пюре от нар, 125 г 

сметана, 70 жълтъци, 25 г захар, 500 г бял шоколад, 460 г течна 

сметана.

Продукти за крема: 310 г пюре от нар, 60 г глюкоза, 350 г 

захар, 5 г лимонена киселина, 6 г пектин.

Начин на приготовяне на пандишпана: Всички продукти 

се изсипват в съд, освен брашното, и се разбъркват, докато се 

стегнат. След това се добавя брашното и накрая сместа се изси-

ва във форма по желание. 

Начин на приготвяне на муса от бял шоколад: Пюрето, 

сметаната, жълтъците и захарта се изсипват в тенджера и се ва-

рят 82-84 градуса. След това сместа се добавя към шоколада и 

добре се смесват. След като сместа достигне температура 40-44 

градуса, се добавя сметаната, която предварително е разбита 

много добре.

Приготовление на крема: В тенджера се изсипва пюрето 

от нар и се загрява до температура от 50 градуса. После се до-

бавя пектина и 35 г (10%) от захарта. Оставя се да поври малко 

и се добавя останалата захар заедно с глюкозата. Варенето про-

дължава, докато сместа достигне 102 градуса. Накрая се добавя 

лимонената киселина и се вари още 30 секунди.

Пандишпанът се поставя в избраната форма и отгоре се из-

сипва малко от муса с бял шоколад, като се внимаваме да се раз-

стеле равномерно навсякъде. Сладкишът се оставя в хладилник 

да се охлади добре. След това в средата се разстила крема и се 

завършва с останалия мус. Отново се оставя в хладилник. Из-

важда се внимателно от формата и се гарнира със семена от 

нар.

Желе от нар и мус с шампанско

Мус от бял шоколад с нар
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Продукти за 6 порции: 6 портокала, 

3 нара, 80 г бадеми, канела, 90 г кафява 

захар.

Начин на приготвяне: Обелете пор-

токалите и изчистете ципата. Работете 

върху купа, за да можете да съберете 

сока. Отделете семената от нара, изпече-

те бадемите за няколко минути.  

Сложете портокалите в купа, добаве-

те нара и кафявата захар, разбъркайте 

леко и оставете за 15 мин. в хладилник. 

Разпределете в чинии или чаши и украсе-

те с изпечените бадеми. 

Съвет: Съхранявайте в хладилник до 

момента на сервирането. 

Продукти: 150 г захар, 200 г брашно, 

100 г брашно от лимец, 20 г мая, щипка 

сол, 75 мл олио, 2 нара, 2 яйца, 1 кофичка 

кисело мляко.

Начин на приготвяне: В голяма 

купа се разбиват яйцата със захарта и 

се добавя олитото. Добавят се киселото 

мляко, солта, пресетите брашна и маята. 

Разбърква се добре, ако е необходимо се 

добавя още малко кисело мляко. 

Един нар се почиства, като от едната 

половина зрънцата се миксират, а друга-

та половина се прибавят във вид на зрън-

ца към сместа и се разбива добре.

Намазва се тавичка с масло, набраш-

нява се и се изсипва готовата смес. Пече 

се за 30 минути при 180°C. 

Това е превъзходен и изтънчен крем, 

разновидност на английския, към който 

е добавен желатин, за да се получи по-

твърда консистенция.

Продукти: 3 лимона, 3 яйца, 190 г за-

хар, 40 г царевично нишесте, 7.5 дл вода, 

10 г желатин, 3 с.л. лимончело, 200 г лимо-

нени бисквити,100 г малини, 100 г боро-

винки, 1 нар. 

Продукти за желето: 120 мл сок от 

нар, 60 г захар, 4 с.л. семена от нар, 2 лис-

та желатин. 

Продукти за панакота: 500 мл сме-

тана, 80 захар, 40 г кокосови стърготи-

ни, 2 листа желатин. 

Продукти за сиропа: 250 г сок от 

нар, 110 г захар, 4 с.л. семена от нар. 

Приготвяне на желето: Добавя се 30 

мл вода към сока и се слага да заври за-

едно със захарта. Предварително се раз-

топява желатина и заедно със семената 

от нар се добавят към сока. Оставя се да 

изстине. Желето се изсипва на дъното на 

6 стъклени чаши и се оставя в хладилник 

поне за около 1 час, за да се стегне. 

Приготвяне на панакотата: Слага се 

сметаната да заври заедно със захарта и 

кокосовите стърготини. Оставя да ври 

няколко минути и след това се добавя 

предварително разтопения желатин и 

оставя да заври, след което се охлажда. 

Когато достигне стайна температура, се 

изсипва върху вече втвърденото желе и 

се оставя отново да се стегне за около 1 

час в хладилник.

Приготвяне на сиропа: Сокът се сла-

га да заври със захарта за около 10 мину-

ти, докато се получи сироп. Добавят се 

семената от нара. 

Охладената панакота се сервира със 

сироп от нар.  

Продукти за 5 порции: 500 г извара, 

400 мл сметана, 250 г пандишпан, 2 нара, 

4 с.л. пудра захар, около 100-150 г сок от 

червени плодове. 

Начин на приготвяне: В купа се раз-

биват изварата и захарта до получаване 

на кремообразна консистенция. В друга 

купа се разбива сметаната и след това 

се добавя към изварата, като се разбива 

внимателно отдолу нагоре, така, че сме-

таната да не спадне. Пандишпанът се на-

рязва на малки парченца и се слага в дру-

га купа. С лъжица внимателно се полива 

със сока от червените плодове, които 

могат да бъдат заменени и с Maraschino. 

Трябва да се внимава пандишпанът да не 

се напои прекалено много!

Върху пандишпана се изсипва част от 

крема, добавят се и зрънца от нар, след 

което операцията се повтаря. Накрая се 

украсява със зрънца нар.

Панакота с желе и сироп от нар Мачедонúя с портокали и нар

Торта с нар

Крем от червени плодове

Сладкиш с нар
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Високото съдържание на сол в готовите храни води до редица заболявания, поради 

което ще бъде променена правната рамка и това ще наложи промени в производставата. 

Нашата компания предлага качествено нов продукт, който представлява заместител на сол-

та с природен произход: минерали, получени от фракции на млякото, съдържащи до пет 

пъти по – малко натрий от солта. Предимствата на заместителя са многобройни: липса на 

послевкус и на горчивина, подобряване на вкуса, разрешаване на технологични проблеми, 

подобряване на физико – химичните, микробиологичните и органолептичните качества 

на храната. Основно предимство е “чистият етикет” (clean label), тъй като заместителят не 

се декларира като адитив. Продуктът е лесен за приложение. Неговите гранулометрични 

характеристики и плътност позволяват пълно заместване на солта. Постига се олекотяване 

на храната чрез намаляне нивото на натрий при същата способност за осоляване и същата 

йонна сила, без да се прави компромис с качеството продуктите. Продуктът отговаря на 

действащото европейско законодателство. Приложим е при голяма част от хранителните 

продукти (сирена, тестени и месни продукти, супи и сосове, диетични храни).

ЕСТЕСТВЕНИ ОЦВЕТИТЕЛИ

Друг проблем на съвременната хранителна индустрия е масовото използване на из-

куствени оцветители. Европейският парламент регламентира обозначаването на тези оцве-

тители в Регламент (ЕО) N1333/2008 год. Веднага след приемането му се започна търсенето 

на решения за замяна на изкуствените оцветители в храните и напитките с естествени, тъй 

като е установено, че част от тях водят до хиперактивност при децата, предизвикват нару-

шена концентрация на вниманието, промяна на настроението, както и алергични реакции. 

Смята се, че оцветителите пряко въздействат върху психиката, подобно на някои медика-

менти. Според някои изследования, премахването на синтетичните багрила от храните ще 

сведе до минимум броя на децата със синдрома на хиперактивност. В съответствие с тези 

тенденции в световен мащаб и с грижа за здравето, предлагаме на клиента широка гама от 

натурални оцветители, чиято функция, за разлика от тази на синтетичните, не е насочена 

само към подобряване на външнитя вид на храните, а и към безопасността им. 

Нашето ноу-хау и нашият дългогодишен опит ни позволяват да предложим 

на клиента персонални решения, отговарящи на неговите конкретни нужди.

АДИТИВИ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ 
www.nactis-gallia.com; e-mail: stz@nactis-gallia.com

Шоколадовите 

изкушения на BELLA

„О, да! Шоколад, шоколад и всичко с шоколад. А миналата 

седмица опитах от баничките BELLA с шоколад - уникални са! 

Препоръчвам :)”. Това е написала във Facebook почитателка на 

най-новият продукт на популярната марка BELLA - хапките с 

шоколад, направени от внимателно разточено и меко много-

листно тесто и изпълнени с ароматен пълнеж от висококачест-

вен шоколад и лек лешников крем. Тези шоколадови изкуше-

ния са особено вкусни, когато се консумират топли, гарнирани 

с канела и сладолед, или студени, поднесени с бита сметана. А 

ако ги сервирате с кафе, чай или шампанско, вашите кулинар-

ни умения ще бъдат оценени високо от всички.
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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

• 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.

• СЛАДКАРСТВО – ОСНОВЕ

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

-

. 

и 

– 

.

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.

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

Доставка с наложен платеж по куриер за ваша сметка.



Правилната инвестиция,
за да повишите вашите продажби!

ДИЗАЙН И ОБОРУДВАНЕ 

НА ХЛЕБАРНИЦИ И СЛАДКАРНИЦИ

ADDRESS: P. O. BOX 20, 570 04 NEA MICHANIONA - THESSALONIKI, GREECE

TEL.: +30 23920 31104, +30 23920 35280, FAX: +30 23920 31098

e-mail: info@kalfas.com.gr • www.kalfas.com.gr

Заповядайте на нашия щанд от 9 до 12 ноември 2011 по време 

на изложението БУЛПЕК в Интер Експо Център - София!
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Рецептата е включена в европейския каталог на фирма ”UNIFINE” за 2011 г., 

където са представени адаптирани рецепти от всички страни. По традиция, на 26 

и 27 октомври в Пловдив по покана на фирма “Торнадо Трип” ООД – представи-

тел за България, бяха демонстрирани нови продукти и рецепти, разработени от 

”UNIFINE”. Тази година темата на демонстрацията бе “Зимна приказка” и включва-

ше рецепти на сладкиши, които със своето съдържание могат да стоплят в сту-

дените зимни дни – “Шоколадова сфера”, сладки “Щолен”, зимни десерти в чаша, 

снежна торта, меден и хрупкав сладкиш, шоколадово пънче, чийзкейк “Ню Йорк”, 

бадемов сладкиш и родопски клин с тиква.    

На демонстрациите присъстваха сладкари от цялата страна, които имаха въз-

можност да се запознаят с една интересна колекция от рецепти стъпка по стъпка. 

Родопски клин с тиква печели 

почитатели в цяла Европа

Продукти за форма 24 см: 275 г тесто за пай, 100 г FRUIBEL 

Делифрут Малина класик, 600 г смес за бадемов сладкиш “Фран-

джипейн”, 35 г натрушени бадеми.

Продукти са смес “Франджипейн”: 1 кг смес за бадемов 

сладкиш “Франджипейн”, 270 г вода, 250 г яйца, 300 г масло.

Всички продукти се разбиват за около 1 минута на средна 

скорост, а след това още 1 минута на бавна скорост. 

Продукти за тестото: 1 кг SUCREA микс за приготвяне на 

пай, 180 г маргарин, 210 г яйца.

От продуктите се замесва тесто и се разточва на 3 мм дебе-

лина.

Сглобяване: Тестото се разстила във формата, отгоре се 

изсипва Делифрут плодов пълнеж малина. Добавя се смес 

“Франджипейн” и се заглажда добре. Поръсва се с бадеми. Пече 

се при 195°С за около 35 минути. След изпичане се украсява с 

пудра захар.

Продукти за тестото за форма 18 см: 1 кг SUCREA Микс за 

кекс специал, 400 г яйца, 300 г разтопено масло, 100 г сметана.

Всички продукти се разбиват на средна скорост около 2 ми-

нути.

Продукти за плодовия микс: 125 г FRUIBEL Делифрут ста-

фиди в ром дейли, 125 SUCREA червени череши, 125 г натрошени 

ядки.

Черешите се смилат, добавят се към другите плодове и се 

разбъркват.

Сглобяване: Плодовият микс внимателно се смесва с 

тестото. Изсипва се в ринг с диаметър 18 см и се пече 30-35 

минути при температура 180°С. След това се изважда и след 

като се охлади залива с тънък пласт FRUIBEL Малина. Оцветя-

ва се в бяло бадемова паста 33%, разточва се на дебелина 2 

мм и с нея се покрива тортата. Декорцията е според вашето 

въображение!

Снежна торта Бадемов сладкиш









ОСНОВА ЗА КЕЙКОВЕ RICHCREME
Прави нещата различни!

Направете разликата с РИЧКРИМ и впечатлете с невероятни творения като крим кейк, мъфи-

ни, плодови пайове,  реване,  тарти, шоколадов кейк,  шоколадова пита, кукис и много други.

РИЧКРИМ осигурява на кейковете ви отличен външен вид, много богат вкус, характерен аромат 

и изключително кремова, пухкава, мека структура. Едновременно, задържа плодовете или другите 

продукти на повърхността, осигурявайки безбройни възможности за рецепти и сладкарски реше-

ния. Лесен и бърз за употреба. Предлага се в два неповторими вкуса: ванилия и шоколад.

Осигурява максимална трайност на крайния продукт.

С  РИЧКРИМ КЕЙКОВА ОСНОВА, успехът е сигурен!     

АЛМА ЛИБРЕ ЕООД

гр. София 1346, кв. Волуяк, ул. Зорница 99

тел.: 0878257901, 0878257900, 02/9379999,  факс: 02/9379998

e-mail:  almalibre@mail.bg, www.almalibre-prof.com


