
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                                                                                                 





Училище

Процесът на замразяване влияе върху реологичните качества на тестото, кога-
то температурата в центъра на средината на продукта достигне -18°С.
По време на замразяването, в продукта се образуват ледени кристали, които 
нарушават структурата на продукта. INVENTIS FROZEN+ гарантира запазване на 
структурата на вашите изделия.

Процесът на правене на замразени 
многолистни изделия се изразява във 
вмъкване на слой маргарин между слое-
ве тесто, което се постига чрез неколко-
кратно припокриване на тестото.

За да се постигне подходящо качест-
во на крайните продукти, трябва да се 
отдели особено внимание на подбора на 
суровини (брашно, маргарин, вода, мая, 
подобрител) и на технологичния процес 
(влагане на маргарина, оформяне, замра-
зяване, ферментация, изпичане)

БРАШНО

Брашното оказва голямо влияние, 
защото съдържанието и качеството на 
глутена диктуват обема и формата на 
крайните продукти. Брашното трябва да 
е със средно качество с високо съдържа-
ние и качество на глутена (разтегличност 
и еластичност)

Ако се използва:
•	 По-ниско качествено брашно с 

ниско съдържание на протеини 
(глутен), то ще бъде лесно за об-
работка и ламиниране, но край-
ният продукт ще бъде с нисък 
обем.

•	 Твърде силно брашно, с тестото 
ще бъде по-трудно да се работи 
и крайният продукт ще бъде де-
формиран и обемът му ще нама-
лее в пещта.

МАРГАРИН

Консистенцията на маргарина трябва 
да съответства на консистенцията на тес-
тото (разликата в температурите между 
тестото и маргарина не трябва да преви-

шава 5°C), за да бъде разпределението на 
маргарина равномерно при ламиниране.

Ако:
•	 По-твърда консистенция на мар   -

гарина от тестото (по-ниска тем-
пература), тогава маргаринът 
ня ма да се разпредели равно-
мерно, а ще стане на бучки и е 
възможно да разкъса тестото 
при ламиниране.

•	 По-мека консистенция на марга-
рина от тази на тестото, тогава по 
време на ламиниране маргари-
нът ще излезе извън тестото

Точката на топене на маргарина тряб-
ва да бъде по-висока от температурата на 
помещението. Оптималната температура 
на помещението е 16°C.  

ВОДА

Водата използвана за замесване тряб-
ва да бъде студена. По време на замра-
зяване водата преминава в кристална 
форма. Размерът на кристалите зависи от 
скоростта на замразяване.

По- точно:
•	 По-малки кристали се получават 

при шоково замразяване
•	 Големи кристали - при постепен-

но замразяване
При изпичане и достигане на 100°C, 

водата в тестото се превръща в пара, коя-
то не може да премине през слоя марга-
рин, който от своя страна се надига под 
действие на натиска на водните пари. 
Това е основния принцип, по който се 
произвеждат многолистните изделия.

INVENTIS FROZEN + 
от Лесафр България за замразени продукти.

МАЯ

Ако се замразява маено многолистно 
тесто, би било добре да се избегне фер-
ментация на тестото преди замразяване, 
тъй като температури под 0°C увреждат 
клетките на маята. Степента на повреж-
дане на маята зависи от скоростта на 
процеса на замразяване и устойчивостта 
на маята на ниски температури. Нефер-
ментиралите продукти втасват по-бързо, 
отколкото полуферментиралите понеже 
клетките на маята са по-малко увредени. 

Един продукт се счита за замразен, 
когато температурата в неговия център 
достигне -18°С.

Пример.
Ако температурата в камерата е -35°C, 

вашият продукт е с температура 20°C и 
маса 100 грама, времето за замразяване 
ще бъде следното: след 10 мин. Темпе-
ратурата в средата на продукта ще бъде 
10°C, след 20 мин. – 0°C, след 40 мин. -3°C, 
а след 50 мин. ще достигне -18°C. Това 
означава, че продуктът е замразен. Зам-
разените продукти са по-чуствителни на 
механични сътресения, т.е. са „крехки”, 
затова трябва да се внимава при пакети-
ране на продуктите.

Недостатъците на техниките за зам-
разяване са: малък обем на продуктите, 
нарушена структура и изглед.

За да се елиминират гореспоменати-
те дефекти, Лесафр България предлага 
подобрител INVENTIS FROZEN+, който 
съдържа компоненти предотвратяващи 
появата на кристали чрез свързване на 
свободната вода в тестото.

Чавдар Коев
технолог на Лесафр България
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Промоционална цена 
на резачка за хляб

За контрол качеството на суровините, базиран на пълния анализ 
на брашното, неговите съставки и техните взаиммодействия, 

а вече – и директен анализ на тесто.

Последни новости от фирма CHOPIN Technologies

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

Заповядайте на щанда на фирма “АСТЕЛ” - C7, зала 3
по време на Булпек, 7-10 ноември, в Интер Експо Център - София
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Бях още в началото на бизнеса си, когато за кратко време 
посетих няколко напреднали държави.  За мен бе важно да се 
запозная с битовизмите в тези страни и най-вече с интерес на-
блюдавах как се  предлагат  храните, в т.ч. и хлябът, как се паза-
рува за седмица напред, какво е отношението на купувача към 
храни, които подлежат на разваляне  и как се съхраняват без да 
се похабят.

 В последствие разбрах, че тамошният квартален хлебар 
лично познава своите клиенти, знае предпочитанията им и про-
извежда хляб като за абонати, винаги с едно и също качество и 
грамаж, независимо от конюнктурата на пазара. 

Клиентите му са се доверили напълно и съхраняват купено-
то според предписаните условия. Всичко е проверено. Всичко 
е отработено. Не забелязах аматьорски интерпретации. Те, хле-
барите, много се гордеят с потеклото си. Няма производител, 
който да си вярва, че той е Колумб в хлебопроизводството. 

Всеки път се завръщах с идея за създаване на български мо-
дел в производството и предлагането на хляб. Работех по уни-
фициране на видовете консумативи за хлебопроизводството. 
Специално за малките фурни създадох оригинални  миксове, от 
които се произвеждат пълнозърнести пшенични хлябове с точ-
но определен вкус, външен вид , разпознаваеми в хлебната па-
литра на България (по аналогия на стратегията на McDonald‘c). 

Анализирал съм вносните консумативи и системата на дист-
рибуция за хлебопроизводството. Познавам и онези консума-
тиви, които „помагат” да се потъмни хляба, да изглежда като 
„Грахам” или пълнозърнест… По методите на предлагане нап-
равих анализ на продажбите на хляб в големите супермаркети 
и установих, че за да не бъде заблуждаван, потребителят пред-
почита хляб с една добавка по-малко, т.е. белия. 

 Хлебопроизводителите, показали решителност да бъдат 
почтени, се налагат на пазари, дори и в детското столово хра-
нене. Чувствам се щастлив, когато моята опростена формула 
на пълнозърнест хляб минава през ръцете на хлебаря и той се 
радва на успеха си; когато неговото - мое хлебно изделие мина-
ва през ръцете на майката и тя с нежност го поднася на своето 
дете; когато, преди проблемът за затлъстяването на нацията 
да започне да става значим, хлебопроизводството   разполага 
с проверено решение. Чувствам благодарността на хората за 
труда си, макар и анонимен.

Ограничените възможностти за корекции на процесите в 
тестото са ме подтиквали към позабравените прийоми „на баба”, 
в т.ч. и използването на    добавки от соя. Не веднъж съм писал за 
пълномасленото соево брашно „Наотюрпро” като универсален 
подобрител на хлебното изделие. За радост все още има „тра-
диционалисти”, които не са нарушили стереотипа на производ-
ството си и произвеждат изкусително вкусни, трайни и полезни 
хлебни изделия, с участие на 1,2% соево брашно (отнесено за 
100 кг брашно). Те се радват на много добър просперитет. Този 
опит беше пренесен от българския специалист Иван Андонов 
от Добрич и в Молдова, в новите им хлебозаводи, които задово-
ляват население от около 300 хиляди души. 

Всеизвестно е, че важен елемент на здравословния начин 
на хранене е включването в менюто на пълнозърнести хлебни 
изделия и затова предлагаме на вашето внимание  новата серия 

от интегрално завършени миксове за производство на високо-
обемни, пълнозърнести пшенични хлябове. Това са „Премиер 
стандарт“, „Премиер Галант“ със слънчогледови ядки и ленено 
семе, „Премиер Бородински“ с пшенични, ръжени и овесени 
ядки, „Премиер Провитамин“, със зеленчуци, „Премиер карот“, с  
царевично брашно. Балансът и структурата в състава се пости-
гат благодарение на „нетрадиционния“ начин на предварителна 
обработка на растителните суровини (царевицата се довежда до 
състояние на пуканки, соята се обработва термично и се олющ-
ва, пшеницата се микронизира,  пшеничните фибри се добиват 
в асептична среда). Нашите композиции  по никакъв начин не 
затрудняват хлебаря - той създава изделия с изящна естетическа 
форма, която грабва вниманието на купувача. Същевременно 
хлебното изделие представлява нискокалоричен, диетичен  про-
дукт с 20 до 40% по-малко енергия в сравнение с хляба „Грахам“. 
Съчетаването на хранителните нутриенти и функционалните със-
тавки са в съответствие с най-новите схващания за регулиран ме-
таболизъм на енергийната трансформация. Те правят изделията 
подходящи за хора от всички възрастови групи.

Вкусът и ароматът на крайните продукти са неотразими и у 
човека се събуждат приятни, непреживяни спомени. Никой не 
остава безразличен.

 Днес на преден план излиза възможността за надграждане 
на технологията за производство на хляб с участието на „млеч-
но-кисела закваска” ( „квас”, „квасец”, „природно кисело тесто” 
са синоними на „млечно-кисела закваска”). Този феномен на 
млечно-киселите бактерии да се разпространяват, съхраняват 
и  развиват върху повърхността на семена от зърнени култури, 
както и в животинския сирищник, в дебелото черво на човека, 
да натрупват млечна киселина и пробиотици, независимо дали 
го искаме или не, т.е. да бъдат наши помощници навсякъде, ги 
прави уникални.

Така хлябът на нашите праотци се запазвал от плесени, А  
уханието му се е носело в цялата махала. Чудя се защо „нови-
те” хлебари се отказват от тази толкова важна прибавка. Защо 
предпочитат вносните туби със смес от органични киселини? 
Най-вероятно от стремежа  да надрастват себе си и да открият 
открити неща чрез множество опити и грешки.

За нашата фирма тази позабравена традиция „на баба” е 
вече индустрия. Култивирането на традиционните за региона 
млечно-кисели бактерии при подходящи условия, позволява 
да бъде достигната висока ефективност при приложението им. 

Какъв е съставът на КВАСА?
•	Смесена	жива	култура	от	хетеро	ферментативни	мл.к.б.	на:		
- LB plantarum,
- LB breve, 
- LB fermentum;
•	Свободно	живеещи	дрожди	с	потисната	жизнедеятелност;
•	Брашнена	смес	от:		
- соево брашно, ръжено брашно, пшенично брашно, пше-

нични фибри; 
- аскорбинова киселина, комплекс ензими;
- въглехидратни  хидро-дисперсори;
- минерални соли. 

(продължава	на	стр.	6)

Ние създаваме иновации!

Интервю с инж. Янко Янев,
Президент  на СД”Благополучие”
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АБОНАМЕНТ 2013

за сп. “Кафе пауза...”
- само 30 лв. с ДДС

С пощенски запис или по сметка: 
BG44 RZBB 9155 1023 5194 18

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк

(продължение	от	стр.	4)
С добавянето на от 3 до 5 кг „кисело тесто” към 100 кг браш-

но се  получава хляб с необходимата киселинност и аромат, по-
вишава се рандемана с 3 до 6%,  запазва се свежестта и хлябът 
няма да се рони за дълъг период от време.  Признанието и бла-
годарността на потребителите ще се  формира и от факта, че в 
този хляб не се развива „картофена болест”  (млечната киселина 
е най-добрият природен консервант), че не се наблюдават ко-
лонии на fuzarium. Върху етикета на такъв хляб  може да бъде 
изписана хранителна претенция „ПОЛЕЗЕН ХЛЯБ, ПРИГОТВЕН С 
КВАС!”. Това няма да противоречи с   „Наредбата за етикетиране”.

Няма закусчица, която да е по-вкусна от тънка препечена 
филийка с масло и хайвер ( може и със сьомга)! Въпрос на пред-
почитания. Само за скъпи  гости, за изискана обстановка, но и 
здравословно!

УВАЖАЕМИ ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИ,
Квасът не е панацея, той не е в състояние да компенсира 

технологичните пропуски и лошокачествените брашна. С него  
не можете да замените маята, не може да задължите потреби-
телите да купуват само вашите изделия, само защото вие сте 
използвали този консуматив. Вие, уважаеми производители, 
трябва да положите усилия да възпитавате вкуса на вашите по-
требители; вашата марка да постигне популярност  и така вие 
ще бъдете актуални на пазара.

Заповядайте на нашия щанд (палата 3, на  щанд С) по време 
на Булпек от 7 до 10 ноември в Интер Експо Център – София!

Търсим дистрибутори с опит за Пловдив, Бургас и Варна 
със собствен склад и специализиран превоз.
За контакти: е-mail: prosperityco1990@abv.bg

тел.: 0610/52769, тел./факс: 0610/52770
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С богата фолклорна програма, празнични трапези и гигант-
ска погача премина Първият фестивал на хляба „Житената пит-
ка“ в Стражица. Датата 16 октомври, на която се проведе, не бе 
избрана случайно, тъй като на този ден се отбелязва Между-
народният ден на хляба. А името на празника е заимствано от 
едноименната приказка на детския писател Ангел Каралийчев, 
който е родом от Стражица. Освен това регионът е известен с 
добрите добиви в зърнопроизводството и традиции в хлебоп-
роизводството. 

Над 50 участници се събраха още от сутринта на градския 
площад в Стражица, където бяха изложени празнични трапези, 
свързани с големите християнски празници – Коледа, Великден, 
за сватба, както и ритуални погачи, които се приготвят за но-
вородените. Във фестивала се включиха всички пенсионерски 
клубове и читалища в общината, а също така детски градини, 
Центърът за развитие на общността „Амалипе“ и Центърът за 
работа с деца, както и ученици от Златарица. Сред официални-
те гости на тържеството бяха народният представител Христо 
Христов, кметът на община Стражица инж. Детелина Борисова 
и Жени Сапунджиева, председател на Регионалния съюз на хле-
бопроизводителите и сладкарите. По повод фестивала поздра-
вителни адреси изпратиха земеделският министър Мирослав 
Найденов, областният управител проф. Пенчо Пенчев и кметът 
на община Елена Дилян Млъзев. „Благодаря	 на	 спонсорите,	
които	помогнаха	за	реализирането	на	този	фестивал,	който	
се	надяваме	да	стане	традиционен,	защото,	както	е	казал	на-
родът:	 „Никой	не	е	по-голям	от	хляба“, каза в приветственото 
си слово кметът на община Стражица инж. Детелина Борисова. 

Фестивалът „Житената питка“ започна от сутринта с кон-
курс за най-интересни и атрактивни битови кътове, подреде-
ни на градския площад, както и за най-вкусни и оригинални 
традиционни за българската трапеза погачи, краваи, козунаци 
и баници, някои от които са характерни само за Стражишкия 
регион. Сред най-атрактивните участници, които се включиха 
в надпреварата, бе Милка Георгиева, която ръководи църков-
ния хор в храма „Света Богородица“ в Стражица. Тя представи 
обредна питка за св. Георги Победоносец, който е закрилник на 
овчарите и войните. Като част от изложението бяха и ученици 
от техникума в града, облечени в костюми на хан Аспарух, Ка-
питан Петко Войвода и Христо Ботев. И трите костюма са изра-
ботени преди повече от 30 години от сръчните ръце на Милка 
Георгиева, която сподели, че ги е направила за своя син, като е 
заимствала моделите от оригиналните облекла, изложени в му-
зеите във Варна и Русе, както и от киноцентър „Бояна“, от където 
е копирала костюма на Капитан Петко Войвода. 

В надпреварата се включиха също членовете на Центъра за 
развитие на общността „Амалипе“ в Стражица, които приготви-
ха на място традиционни цигански мекици, по-известни като 
тиганички, които раздаваха на своите съграждани. На трапезата 
бяха подредили също баклава, милинки и домашни сладка. 

Със свои кулинарни умения се представиха и възпитаници-
те на Центъра за работа с деца, които бяха подредили коледна 
трапеза с нечетен брой ястия, характерни за празника. 

Още от ранни зори в надпреварата се включи и юристът на 
Община Стражица Добромир Добрев, който разкри тайната на 
пърленките, които раздаваше, а именно - хубаво брашно, сол, 
сирене и много любов. 

Сред оригиналните трапези, подредени на фестивала, бе и 

великденската празнична трапеза с характерни кулинарни из-
кушения от село Сушица, които представиха типичния за района 
„вретеник“, или питка със сирене, постна яхния и три вида козунак. 
Оригинални погачи, козунаци и краваи, приготвени по стари ре-
цепти, показаха и дамите от Пенсионерския клуб в село Балканци. 
Едно от изкушенията, които представиха, бе козунак замесен с до-
машно сладко, който се прави само в Стражишкия регион.

 Кулминацията на фестивала „Житената питка“ бе огромната 
погача с диаметър 1.20 м, около която бяха наредени 16 по-мал-
ки питки, символизиращи датата 16 октомври. Тя бе приготвена 
от хлебозавода в Стражица, чийто собственик Лъчезар Лазаров 
бе и председателят на журито, което оценяваше участниците. 

ГРАМОТИ И ПО 2 КГ БРАШНО 
ПОЛУЧИХА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

 Първо място и наградата от 250 лв. спечели Пенсионерски 
клуб „Златна есен“ – Стражица, който демонстрира завидни ку-
линарни умения и спечели гласовете на журито. Техни подглас-
ници станаха Народно читалище „Станчо Станев“ от Сушица, 
които спечелиха 200 лв., а третата награда от 150 лв. отиде за 
участниците от Народно читалище „Възпитател“ в село Кеса-
рево. Индивидуалната награда за най-голяма питка спечелиха 
Емилия и Веска Ангелови от Стражица, които получиха 15 кг 
брашно от организаторите. Хлебозавод „Стражица“ пък връчи 
четири допълнителни награди по 100 лв. на ОДЗ „Сава Цонев“ 
и ОДЗ „Ангел Каралийчев“ в Стражица, ЦДГ „Калинка - село Ке-
сарево, и „Хлебна къща Златарица“ към СОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“. Останалите участници в изложението бяха отличени с 
грамоти и по 2 кг брашно.

 За доброто настроение на празника се погрижи ансамбълът 
към Народно читалище „Искра“ Велико Търново, самодейните 
състави към читалищата в общината и малчуганите от група „Пе-
ещи усмивки“ към Общински детски комплекс - Стражица. 

След празничната програма фестивалът продължи с диску-
сия, която премина под мотото „Дългият път на хляба“, органи-
зирана от Регионалния съюз на хлебопроизводителите и слад-
карите. 

Весела БАЙЧЕВА, в. „Борба“, В. Търново
Снимки: Светослав Стефанов

Гигантска погача приготвиха в Стражица 
за фестивала „Житената питка“
Над 50 участници се включиха в първото по рода си изложение, посветено на хляба
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Тазгодишното изложение iba, което се проведе в рамките на 
шест дни от 16 до 21 септември в Мюнхен, отчете 1255 изложи-
тели в 12 зали и около 70 000 посетители – хлебари, сладкари, 
представители на кетъринга и ритейл сектора. Посетителите 
бяха от 177 страни, което е увеличение с 12% в сравнение с пре-
дишното издание през 2009. Отделно до залите бе издигната и 
палатка от Октоберфест, за да усетят гостите и атмосферата на 
традиционния празник.

Сред посетителите-професионалисти на панаира беше и 
българската група, организирана от сайта "Бейкдмедия" и сп. 
"Кафе Пауза...", която съчета бизнеса с удоволствието като ос-
тана за откриването на най-масовия народен празник в света - 
Октоберфест, впечатляващ с традиционните баварски костюми, 
специалната високоалкохолна бира, немските вурстове и мно-
жество атракции за малки и големи.

Програмата на изложението стартира още на 15 септември, 
когато беше организирана конференцията на iba – „Глобален 
хлебарски диалог”, на която се дискутираха тенденциите в хле-
барската индустрия и безопасността на храните. Домакин на 
събитето беше Германската конфедерация на хлебарите, а сред 
лекторите беше и Европейския комисар Джон Дали, отговарящ 
за сектор „Здравеопазване и политика на потребителите”.

Самото изложение беше огромно, като силно преоблада-
ваха предлаганите продукти за хлебарство и сладкарство. Из-
ложителите не само бяха издигнали впечатляващи щандове, 
но бяха организирани атрактивни и „живи” демонстрации на 
суровините, машините или оборудването, което предлагаха. 
Множество майстори присъстваха на щандовете и показваха на 
посетителите как да приготвях изящни украси и красиви фигу-
ри за сладкарските продукти. Отделно в сектора на спициално-
то изложение „Кафе, кейк и още повече” се показваха техники 
за създаване на рисунки върху кафе (Лате – арт) като питчинг, 
етчинг и мултиарт, които целят да добавят към чашата кафе ос-
вен насладата за вкуса и удоволствие за очите.

На изложението присъстваха представителни щандове на 
националности от цял свят, включително от Русия, Хърватска и 
Япония. Някои от тези щандове бяха организирани с помощта 
на съответните национални браншови асоциации като напри-
мер щанда на Чехия, който бе издигнат със съдействето и под 
патронажа на авторитетната Бизнес асоциация на хлебарите и 
сладкарите на Република Чехия.

България не беше представена на собствена изложбена 
площ, но сред изложителите имаше и една българска фирма-
производител от Хасково - "Александра и Мадлен", която пред-
лагаше суровини за сладкарската промишленост. Управителят 
на фирмата Милен Чукалов изрази задоволство от осъществе-
ните търговски контакти и участието си на мюнхенското изло-
жение.

Другата българска следа на панаира беше "Улица София", 
изградена като отделна секция в щанда на фирма "Бакалдрин", 
най-големият изложител на iba 2012, където представителите 
управителя на българския клон на австрийската фирма, Емил 
Василев, посрещаше посетителите от България и им показа 
най-новите предлагани продукти. Сред тях беше и новия микс 
за хлебчета Mamma Mia@, предназначен за жени, съдържащ 
специална комбинация от ежедневно необходими за жените 
витамини и минерали.

Според организаторите на iba, панаирът предлага един 
всеобхватен поглед върху хлебния и сладкарския пазар днес и 
набелязва тенденциите, които ще определят този пазар и пред-

iba 2012 - впечатляваща 
и внушителна
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лаганите на него продукти през следващите три години. Един 
ден определено не стига, за да запознае посетителят с многото 
иновативни технологии, демонстрирани от изложителите или 
новите продукти на фирмите, предназначени за малки, средни 
и индустриални производители. Не без значение са и маркетин-
говите идеи, които показваха как хлябът може да се превърне в 
нещо повече от обикновена храна.

Фирмата Eat-the-ball например, която беше изградила част 
от стадион в зала В2, на които танцуваха мажоретки, предлага-
ше уникални хлебчета, оформени като топки за различни спор-
тове. Бавно изпечени на ниска температура тези "топки" запаз-
ват вкуса и свежестта си дори и след повторно размразяване и 
могат да се използват за приготвяне на бургери.

Сред изложителите изпъкваше и атрактивния щанд на Му-
зея на културата на хляба, намиращ се в в Улм, Германия, който е 
най-старият музей от този вид в света. Основан още в далечната 
1955 г. днес той съдържа повече от 18 000 обекта, включител-
но художествени произведения с висока стойност, свързани с 
хляба, а в допълнение има и колекция от 6 000 книги. Част от 
ценните експонати и от музейните атракции бяха представени 
и пред посетителите на панаира.

Освен с изложителите си това издание на iba предизвика 
силен интерес и с богатата си програма от събития от най-висок 
клас. Сред по-големите от тях изпъкваха: световното съревно-
вание - "Най-добри сладкари в света", в което победи отборът 
на Южна Корея с членове Йон-Хо Парк и Соон-Сеунг Куоу,  Гер-
манския шампионат на майсторите-хлебари и международното 
съревнование за най-добри хлебари.

Професионалистите от българската група обикаляха излож-
бените зали цели два дни и все още имаха усещането, че не са 
успели да видят всичко.

Петър Димитров 
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Фирмата за пореден път изяви своя професионализъм в световен мащаб, като успешните 
продуктови концепции са повлияни от опита й в цял свят – нещо, което може ясно да се види в 
първокласна гама от продукти.

DAS ABENDBROT – ВЕЧЕРЕН ХЛЯБ
Поради появата на нови алтернативни диети и необходимостта от задоволяването им, се уве-

личава и изискването за отговор на тези модерни тенденции. Едно от тези предизвикателства е 
разделното хранене и също така диети с редуцирано приемане на въглехидрати, при които съ-
ществуват много различни варианти. Всички обаче имат едно общо: поемането на въглехидрати 
вечер, трябва да бъде намалено възможно най-много  - решението е DAS ABENDBROT. Крайният 
клиент може да продължи да търси свеж хляб от неговия хлебар всяка вечер.

UNSER GERSTENBROT – Ечемичен хляб
Основният фокус по време на изложението бяха двата нови продукта BARUSTIQUE и UNSER 

GERSTENBRROT. Новият ечемичен хляб е не само със специфичен вкус, но също трябва да се  
обърне внимание на неговата  хранителна и физиологична страна. Когато се сравнява с други 
зърнени храни, трябва да се отбележи, че  ечемикът  съдържа висок  процент от особено ценните  
диетични фибри – бета-глюкани. Научни изследвания доказват, че в балансирана диета, бета-глю-
каните   допринасят за  поддържането на стабилни нива на холестерола. 

Миксът BARUSTIQUE съдържа повече от 50% ечемик и по този начин осигурява основата за раз-
нообразни ечемичени  изделия, като хляб тип селски, с много добра свежест и хрупкава кора. Тестата 
с ечемик могат да се обработват добре, подходящи са за машинна обработка, както и за охлаждане.

Хлебните изделия направени от микса UNSER GERSTENBROT са с малц, имат приятен вкус, 
едра шупливост и влажна средина. При оптимално съотношение на суровините, с участие на 
висок процент ечемик и спелта се получават лесно обработваеми теста. Поради прилагане на 
директен метод за обработване на тестото, накисване не е необходимо. В допълнение, пълнозър-
нестият ечемичен хляб със спелта запазва свежестта си дълго време и при правилно съхранение, 
може да му се наслаждаваме дори и след няколко дни. 

PREMIUM BREAD (shop baking in general)
Специалната наслада и оптимална свежест на хлебните изделия в днешно време са важни 

повече от всякога. Поради това ние предоставяме на клиентите си 
полезни съвети, предложения и рецепти - като идеи за по-ефикас-
но използване на техните пещи във фурните с “PREMIUM BREAD”.  
Защото нищо не привлича клиентите по-добре от аромата на пряс-
но изпечени хлебни изделия.

KONIG LUDWIG-BROT
С този микс Вие предлагате на клиентите си изделия с уника-

лен и силен вкус, който ги отвежда в света на легендата “KONIG 
LUDWIG”. Специалната рецепта, високото качество на суровините 
и уменията на нашите клиенти правят KONIG LUDWIG-BROT нещо 
много специално – хляб за ценители.

KONIG LUDWIG-KRUSTI
Аналог на вече съществуващите продукти от  семейството 

Konig Ludwig ръж, спелта и малц от спелта, са повтаряща се тема за 
продуктова концепция. Силният баварски акцент на специализи-
раните хлебни изделия е примамлив поради големия обем,  хруп-
кавостта на коричката и  малцовия вкус. В допълнение, хлебните 
изделия са богати на хранителни фибри и са особено ценни  от 
хранителна и физиологична гледна точка.  

MELLA-QUARK-ROYAL
Нов продукт в гамата суровини за сладкарството - високока-

чествен микс, който се доказва с отличната си свежест, както и с 
приятен вкус на сладка извара. 

MELLA-GOLDEN-RUHR
Микс за кекс и мъфини с фин и лек вкус, златисто-жълта фина 

средина и добра формоустойчивост на изделията  изграждат солид-
на основа за тази продуктова гама, която е в крак с тенденцията.

miniCLASSICS
Ново представяне на класически кексови специалитети, бази-

рани върху множество креативни идеи за рецепти, комбинация на  
традиционното с модерното  - „класическото в нов вид“. Привле-
кателен външен вид и доказан вкус – с малки, приятни и идейни 
сладкиши, с които предлагаме концепция,  подходяща за изисква-
нията на всички клиенти.  

Под мотото „Светът на добрия вкус“ премина 
участието на IREKS на iba 2012
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С много настроение, песни и кулинарни изкушения бе от-
крит фестивала, който се проведе на 29 и 30 септември в парка 
„Марно поле“.

В слънчевата сутрин на 29 септември шеф Пеньо Иванов, 
Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите - 7, и пред-
ставителите на община Велико Търново и общинската туристи-
ческа агенция „Царевград Търнов”, откриха четвъртото поред 
издание на единствения празник, посветен на българските тра-
диции в кулинарията, фолклора и занаятите. През 2011 г. градът 
бе официална столица на фестивала, а сега мотото на събитието 
е „Пъстра трапеза на гости на Велико Търново - градът Пазител 
на традициите”.

Поздравления към гостите на фестивала, освен шеф Иванов, 
поднесоха и Ганчо Карабаджаков – заместник- кмет по култура, 
образование и социални дейности, Нелина Църова - директор 
Дирекция култура и туризъм – В. Търново, Цветомир Бояджиев - 
управител на „Царевград търнов” ЕООД към община В. Търново.

На щанда на село Хотница редом с нашенските гозби бяха 
наредени и торти, приготвени от английски заселнички, които 
живеят в селото. Британкана Таня Хед се представи със сливова 
торта, характерна за района на Дарбишър, а нейната свекърва 
Рини беше приготвила друг вид традиционен английски слад-
киш. „Българските	ястия	са	много	вкусни,	научих	се	вече	да	при-
готвям	дори	туршии	и	компоти”, сподели Таня.

Село Хотница участва за пореден път в „Пъстра трапеза”, 
но сега за първа година се представи и с новосформираната 
младежка група за изворен фолклор при местното читалище с 
ръководител Наташа Пенова. Сред представените от тях тради-
ционни ястия беше хотнишкият патладжан-кебап.

След обсъждането, журито присъди и традиционните наг-
ради в кулинарната надпревара. Призът за най-оригинална 
рецепта отиде при ореховите кюфтенца на Марин Стефанов от 
Ресен. Наградата за най-вкусен десерт бе за Анжела Лазарова 
и нейната баница с ябълки. Участниците от Козаревец отново 
бяха отличени с приз за етновизия на щанд. При тях отиде и на-
градата за автентична рецепта - тиква, пълнена с кайма.

За първи път на "Пъстра трапеза" се представиха участни-
ци от Килифарево, чиито представител Роман Петров спечели 
наградата за най-вкусна гозба с рецепта за ханджийска яхния. 
Килифарево спечели симпатиите на гостите на празника и с ти-
пичния за този край шубек, който представлява орехови ядки в 
шира. Майсторите демонстрираха и по какъв начин се съхраня-
ват кисели краставички и грозде чрез така наречения хладил-
ник по Килифаревски, съществувал през Възраждането.

В професионалната кухня на шеф Пеньо Иванов своите  уме-
ния демонстрираха шеф-готвачът на луксозен търновски ресто-
рант Радослав Машков и неговите колеги Калина Донева, Живко 
Караджов, Пламен Димитров и Татяна Михайлова. В състезание-
то за млади готвачи два отбора от Професионалната гимназия 
по туризъм във Велико Търново приготвиха салата от печени 
зеленчуци, пилешка кавърма и печени праскови с ягодов сос.

Не бяха пропуснати и традиционните надпревари „Кой из-
яде боба" и „Кой изяде млякото", а най-малките се забавляваха 
на пленера за рисунки „Рецептите на баба".

Занаятчиите, приятели на А.Р.И.З.-7 демонстрираха уникал-
ните си бижута, рисувано стъкло, кукли от царевица, изрисува-
ни тиквени кратунки, плъстени килими и други сувенири. 

Списание „Кафе пауза…“ е медиен партньор на фестивала 
„Пъстра трапеза“.

Велико Търново се превърна в най-вкусния град 
в България с „Пъстра трапеза“2012
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събра малки и големи в 
Националния историче-
ски музей на 20 октом-
ври в София. Събитието 
бе организирано от Ре-
гионалния инспекторат 
по образованието за 
всички възрасти – деца 
и родители, ученици и 
учители, работодатели, 
знаещи и любознателни 
столичани и гости. 

Учениците от пара-
лелка „Декорация“ на 
Софийската гимназия 
по хлебни и сладкарски 
технологии демонстри-
раха своите умения в 
изработката на захарни 
декорация и рисуване и 
с ентусиазъм помагаха 
на всички, които искаха 
да се докоснат до слад-
кото изкуство.

Столичен фестивал на ученето през 
целия живот

Специализирана литература

КЕТЕРИНГЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ

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

Цена 00,00 лв.

За контакти:
02/9430108

e-mail: dioniss@abv.bg
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Ðåñòîðàíòúò –
Áðàÿí Êóïúð, Áðàÿí Ôëóäè, Äæàéíà Ìàê Íèèë

Прочетете тази книга преди да отворите вашия рес-
торант.

Всяка година стотици ресторанти се откриват с голе-
ми очаквания. И всяка година почти толкова ресторанти 
затварят врати. Как да организираме и да управляваме 
успешен ресторант. Според авторите – хора с дългого-
дишен практически и преподавателски опит в областта 
на ресторантьорството – успешният ресторантьор е 
комбинация от качества. Той трябва да е едновременно 
добър предприемач, човек, който умее да забавлява свои-
те гости, и дори мъничко магьосник.

Ресторантът – организиране и управление е практиче-
ско ръководство за това „как да” и „как да не” постъп-
вате при откриването и ръководенето на ресторант. 
Книгата ще ви помогне да максимализирате ползите от 
дейността си, като се учите от реални професионални 
примери и ситуации. В нея ще намерите ключовите теми, 
от които зависи успехът на всеки ресторант:

– формулиране на бизнес план
– бюджет и финансиране на бизнеса
– избиране на местоположение
– дизайн на картата с ястия и с напитки
– определяне на цените на ястията
– подбор на надежден персонал
– привличане на клиенти и др.

Желаем Ви успех при реализирането на мечтата си да 
притежавате и да ръководите успешен ресторант!

СЛАДКАРСТВО – 
ОСНОВЕН КУРС 

формат А4, 446 стр. 
цена 44.70 лв. с ДДС

РЪКОВОДСТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ 

И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
(суровини, рецептури 

и технологии) 
формат А5, 256 стр.  цена 18 лв. с ДДС

ГОТВАРСТВО - ОРГАНИЗАЦИЯ
И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КУХНЯТА

формат А4, 318 стр.
цена 23,80 лв. с ДДС.

РЕСТОРАНТЪТ – ОРГАНИЗИРАНЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ

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

СЕРВИРАНЕ
формат А4, 240 стр.

цена 23,80 лв. с ДДС.

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

Специализирана литература
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Тестените продукти по специална гръцка рецепта, създа-
дени от технолозите на хранителния холдинг „Белла България”, 
вече се предлагат на пазарите в САЩ и се радват на широка 
популярност. Така компанията разширява портфолиото и при-
съствието си в северноамериканските пазари. „Белла Бълга-
рия” очаква двуцифрен ръст на всички свои експортни пазари 
през 2013 г., както и планира сериозно навлизане в Близкия и 
Далечния Изток – Ирак, Саудитска Арабия, Армения, Казахстан, 
Украйна.

	 „Радваме	 се,	 че	 продуктите	 на	 „Белла	 България”	 печелят	
чуждите	пазари,	 защото	това	 се	 постига	 само	 с	 добро	 и	 по-
стоянно	качество,” коментира Иван Бояджиев, мениджър „Екс-
панзия” в компанията.

 „Белла България” е утвърден износител на хранителни про-
дукти и на други традиционни за нея експортни пазари като 

Германия, Испания, Кипър, САЩ, Австралия, Англия, Ливан, 
Холандия, Турция. В тези страни компанията има постоянно 
присъствие през последните години и дори и в тежката криза 
в повечето от тях расте на базата на постоянно разширяващо 
се портфолио от продукти. „Белла България” предлага на чуж-
дите пазари тестени и месни продукти от портфолиото си и е 
представител на млечните продукти на мандра „Рилци” за целия 
свят. На базата на богатото портфолио, компанията формира 
разнообразни продуктови миксове, с които печели нови пазари 
и разширява присъствието си на традиционните за нея. За тази 
година ръстът на компанията от експорт е повече от 50%. „Бел-
ла България” е лидер и на пазара на замразените закуски в Ру-
мъния, където има собствена търговска структура. Компанията 
има изграден собствена дистрибуторска мрежа в Гърция, с която 
цели да стане важен доставчик за  каналите на ХоРеКа и Ритейл.

САЩ отваря пазарите си за новите продукти на „Белла България” 
Широката гама продукти с добро постоянно качество гарантират успешния бизнес на компанията зад граница

ALL 
ABOUT 
PACK
AGING

тел.: 0898 661520, e-mail: mariam2704@mail.bg

ОПАКОВКИ И ОПАКОВЪЧНИ 
МАТЕРИАЛИ НА СУПЕР ЦЕНИ!
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Торти уникати и куп изненади ще можете да видите в Интер 
експо център в София от 7 до 10 ноември на първото по рода си 
в България Дефиле „Дизайнерски торти“, което изцяло ще бъде 
подчинено на темата „Сватбени торти“.

Организатори на събитието са списание „Кафе пауза…“ и 
Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите-7 в парт-
ньорство с Интер Експо Център и Българска асоциация на про-
фесионалните готвачи.

Специално за изложението, вокалистката на група „Мас-
тило“ Вики Терзийска ще се въплъти в ново амплоа, при това 
свързано с не какво да е, а със... сватби. Изпълнителката на „В 
ръцете ти е най-добре“ ще връчи наградите за най-красивите и 
оригинални сватбени торти, дело на професионални сладкари 
и фирми от цялата страна. Вики ще се появи на щанда на ревю-
то на торти на 7 ноември в 16,00 часа – няколко часа след като 
журито на конкурса определи най-добрите вкусни произведе-
ния на изкуството. Цели 24 сватбени торти, някои от които с 
внушителната височина от  1,5 м, ще се състезават за призовете 
на събитието. Гостите на Дефилето също ще могат  да гласуват – 
тайно, за своите торти-фаворити и на 10-ти ноември един от тях 
ще получи специална награда, а майсторът на тортата - грамота 
„Торта на публиката“.

За всички посетители на изложенията сме подготвили и 
други специални изненади.  Една от тях ще е макетът на младо-
женци в естествен ръст, с които всеки ще може да се снима със 
собственото си лице и да помечтае – ако все още не е минал под 
венчило, за магията на собствената си сватба!

Романтиката на събитието ще се допълва от специалната 
украса на Сватбена агенция „Класик“ и Бутик за цветя „Елфите“. 
Отправяме нашите благодарности и към Red Devil  Кетъринг, 
които се погрижиха експонатите да бъдат поставени на специ-
ални маси. И разбира се… всичката тази емоция под звуците на 
авторска музика. 

И за да бъде надпреварата между сладкарите на ниво… се 
погрижихме и за награди - първите трима ще получат специал-
ните плакети на организаторите и много други, осигурени от 
нашите спонсори – обучение в България и чужбина, сладкарски 
суровини, романтичен уикенд…  

7-10 ноември 2012 г. 
Интер Експо Център – София

В дните на специализираните изложения 
Сихре, Интерфуд и Дринк, Месомания, Све-

тът на млякото, Булпек и Салон на виното 

Организатор: списание „Кафе пауза…”

Партньор: Българска асоциация 
на професионалните готвачи

Партньор: Интер Експо център

Съорганизатор: Асоциация за развитие на 
изкуствата и занаятите - 7 (А.Р.И.З. - 7)



17

Red Devil Кетъринг
RED DEVIL Кетъринг прите-

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

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

Змееборец
Търговия с аксесоари, малки машини и приспособления за 

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

Алма Либре
Фирма Алма Либре ЕООД е с над пет-

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

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

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

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

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

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

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

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

Спонсори:

Продукти за сладкарството: 
- студени сладкарски кремове, шоколади, фарситури, 
- смеси за приготвяне на различни видове кейк и козунак, 
- интересни и иновативни решения на вашите идеи.

 MAXI PARK HOTEL & SPA SOFIA

MAXI PARK HOTEL & SPA VELINGRAD

Висококачествени кувертюри и какаови кремове

Суровини за сладкарството

Мариам ООД

Медийни партньори:
kulinaria.bg

bakedmedia.eu
gotvarstvo.net

big.bg
сп.	Кулинарен	журнал

сп.	Меню
в.	Дума



И
ЗЛ

О
Ж

ЕН
И

Я

EXHIBITIONS18

Пазарът на храни и напитки е динамичен и предлага изоби-
лие от продукти – традиционни, емблематични или включени в 
“менюто” на международната кухня. 

Картината, събрана на едно място, показват специализи-
раните изложби ИНТЕРФУД & ДРИНК, МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА 
МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО. Времето е от 7 до 10 
ное мври 2012 г., а мястото - Интер Експо Център (ИЕЦ) – София. 
Четири изложбени зали ще представят едни от най-добрите 
храни, напитки, опаковки, машини и технологии. 

Български и чуждестранни фирми ще покажат еталона на 
родната си индустрия, нов асортимент продукти, опаковки или 
предлагане на стоките. Италия, Унгария, Турция и Гърция плани-
рат колективно представяне на техни производители и търговци.

Производители, представители, доставчици и вносители 
предлагат богата гама от месни изделия и деликатеси, мляко и 
млечни продукти, хляб, хлебни и сладкарски изделия, консерви-
рани и други храни, вина,спиртни, безалкохолни и други напитки. 

Модерни машини, технологии, суровини и материали са 
във фокуса на много компании, които помагат за модерното и 
устойчиво развитие на хранителната индустрия.  

БИО ЗОНА и ЗОНА ”ДИЕТА & ФИТНЕС” ще отговори на инте-
реса на представителите на търговските обекти и потребители-
те към биопродуктите, диетичните и диабетичните храни. С уни-
кални продукти Асоциацията на конвивиумите на SLOW FOOD 
в България ще насочи вниманието и потребителската култура 
към признати за кулинарни съкровища храни. Колективното 

участие на Италия - “Spazio Italia”, както и “Лаборатория за ита-
лиански вкус“ ще представят продукти и изкушения от итали-
анската кухня.

Програмата на ИНТЕРФУД & ДРИНК, МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ 
НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК и САЛОН НА ВИНОТО предлага и редица 
В2В събития за всеки от основните браншове – срещи на месоп-
реработвателите с авторитетни браншови организации (EBLEX 
и BPEX) от месната индустрия на Великобритания, посещение 
на бизнес делегация от Йордания, Унгаро-български бизнес фо-
рум, обучение на тема “Съчетание на вина с храни”, организира-
но от Българската асоциация на сомелиерите и ИЕЦ.

Дебют прави  Дефилето “Дизайнерски торти” на тема “Сватбе-
ни торти”, както и за първи път “Кетчуп класик” и “Конфитюр от 
рози” са в състезанието “Да преоткрием традицията”, организи-
рано от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци и др. 

Изложителите се готвят за конкурса “Златен медал с диплом” 
за качествени готови храни, напитки и/или добавки. В ход е под-
готовката на традиционния Конкурс на потребителя.

По същото време в зали 5 и 6 ще се състои изложбата за хо-
телско, ресторантско, кетъринг и СПА оборудване СИХРЕ.  Пара-
лелното провеждане на СИХРЕ и изложенията за храни и напит-
ки ще бъде много полезно  както за деловите участници, така 
и за потребителите на продукти и услуги в двете направления.

Изложбите са отворени от 7 до 9 ноември от 10.00 до 18.00 
часа, на 10 ноември – до 16.00 часа.

Повече информация на www.iec.bg

Интерфуд & Дринк, Месомания, Светът на млякото, 
Булпек, Салон на виното
- стимул за В2В контакти с български и чуждестранни компании от хранителната индустрия
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Това доказаха презентаторите на АЛМА ЛИБРЕ Димитрис Ди-
мопулос, Бойко Владимиров и Мирослав Рангелов на 23 октомври 
2012 г.,  представяйки сладкиш, с различна технология в три раз-
лични  рецепти, с ценови нива от 0,66 лв. до 1,45 лв.

Еклеровите нюанси на сладки:  „Обувка“, „Париврест“, „Паризи-
ен“ и „Карпати“, комбинирани с ефирния вкус на крем ДИПЛОМАТ 
и с черни череши на БАКБЕЛ, осигуряват много високо качество на 
възможно най-ниска себестойност.

Тортата „РИЛА“, с трайност над 40 дни, впечатли 30-те гости, 
клиенти на АЛМА ЛИБРЕ. 

Хлеботворенията с хмелово брашно ПАНДОРО представени 
от Мирослав Рангелов:  пейнирли, фокача и пица задоволиха всич-
ки присъстващи. 

„Ще	се	оплаква	от	спад	на	оборотите,	този	сладкар,	който	не	
предлага	непрекъснато	по-различен	асортимент	с	все	по-високо	
качество.“ - с това изречение завърши презентацията гостът от 
Гърция Димитрис Димопулос от фирмата „Стелисос Канакис“ по-
желавайки успех на всички ! 

„С качествени суровини от ново поколение 
и използване на съвременни технологии може 
да достигнем  желаната себестойност…“

„АЛМА ЛИБРЕ консултантски център“
и „СОЛУНСКИЯ гастрономичен център“ 

на СТЕЛИОС КАНАКИС

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

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

познатите Ви телефони на търговците и представители на АЛМА ЛИБРЕ.

„По пътя на традицията: хлябове, солени и 
сладки хлеботворения, сладки и солени печива, 

дребни сладки, кейкове и печива“. 
30 Ноември - 01 Декември 2012 г. 

в Солунския гастрономичен център.

„Нови идеи - нови тенденции – нови 
рецептурници за сладкарство и сладкарската 

Ви витрина основани на традицията, съобразе-
ни с текущите  пазарни и финансови условия“.

23-24 ноември 2012г., 
в Солунския гастрономичен център.

Ви канят в Солун на презентации-дегустации-семинари:

Презентации през месец ноември

13.11.2012 г., 10.00 ч. - „Оригинални сиропирани сладки-
ши от Изток“ - пръсти, гнезда, кърпи, колускор, кандаиф.
Лектор: Нина Симеонова – Лиолиос Янис.
Презентация от Бойко Владимиров.
За регистрация: тел. 0878 690025. Всяка фирма участник ще трябва 
да закупи продукти (или мострени комплекти)  на стойност 150 лв.

23-24 ноември 2012 г. - Солунски гастрономичен център. 

30 ноември - 1 декември 2012 г. в Солунски гастрономичен 
център.






