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Принципно, загубата в мекотата на 
средината на хляба често се причислява 
към неговото „стареене” (намалена трай-
ност). От своя страна „стареенето” на хля-
ба обикновено се дефинира като всяка 
промяна, различна от микробното разва-
ляне, която се появява след изпичането и 
която прави продукта по-слабо възпри-
емчив от консуматора. Такива промени 
могат да бъдат установени, както физиче-
ски, така и сетивно:

- загуба в мекотата на средината
- тенденция към втвърдяване на сре-

дината
- загуба на аромат
- промяна във вкусовите качества
Нишестето е основният компонент, 

виновен за „стареенето”, тъй като то е 
предразположено към ретроградация 
след изпичане. 

Подобрителят  TopFresh Stabil - Softer  
действа предимно като омекотител на 
тестото, удължавайки трайността на хля-
ба с няколко дни, сравнен такъв без ни-
какъв подобрител. Двата основни ефекта 
от добавянето на TopFresh Stabil - Softer  
са увеличаване на трайността и подобря-
ване структурата на средината.. В зависи-

мост от дозировката, трайността може да 
се увеличи от 2 дни до седмица или по-
вече.

Кривите на фиг.1 показват твърдост-
та, измерена по време на няколкоднев-
но съхранение на хляба с помощта на 
пе нетрометър (колкото по-големи са 
стой ностите, толкова по-твърд е хляба). 
Измерванията са направени на първия, 
третия и 7-ия ден след изпичане. От кри-
вата може да се види, че съществува пра-
вопропорционална връзка между време-
то за съхранение и твърдостта на хляба (с 
нарастване на времето нараства и твър-
доста на хляба).

Контролният хляб (без TopFresh Stabil 
- Softer) е отчетен като приемлив на вто-
рия ден след изпичане. Видно е, че с вла-
гането на TopFresh Stabil - Softer  намалява 
твърдоста на хляба и колкото  по-висока 
е дозировката - той е по-мек. Така на сед-
мия ден, хляб, съдържащ 0,5% TopFresh 
Stabil - Softer  има почти същата стойност 
за твърдост като контролния хляб на вто-
рия  ден. Трайността на хляба, TopFresh 
Stabil - Softer се увеличава до 5 дни.

При добавянето на TopFresh Stabil- 
Softer към хляба се получава по-хомоген-

Най-често първоначално хората възприемат качеството на хляба с това, че е 
добре бухнал, но след това тяхната представа за качеството се свързва с негова-
та мекота на средината и и запазване на преснотата му през дните на неговото 
съхранение.

Ето защо най-често в спецификациите на почти всички предлагани  подобри-
тели на пазара се цитира ефекта на подобряване мекотата и трайността на хля-
ба. Много често това не отговаря на действителността, защото само определени 
добавки обезпечават тези желани потребителски изисквания. Именно в пред-
ставения подобрител има добавки, които имат доказан ефект върху структура-
та на средината и трайността на хляба.

Подобрителят TopFresh Stabil- Softer  
– гаранция за мека средина и подобрена трайност на хляба 

Фиг.1. Ефект от влагането на TopFresh 
Stabil- Softer  върху трайноста на хляба

на структура на средината с малки, рав-
номерни шупли. По-добрата структура на 
средината  дава впечатление за по-све-
тъл (по-бял) цвят на средината 

Техническа информация
Принципно TopFresh Stabil - Softer  се 

предлага като фин прах, което позволява 
да се добавя директно към брашното без 
никаква предварителна подготовка.

Дозировката на TopFresh Stabil - Softer  
е 0,2- 0,5% спрямо брашното в зависимост 
от желания ефект. В някои случаи когато 
се изисква много дълъг срок на трайност, 
дозировката стига до 1,0%.  

инж. д-р Илия Иванов 



Европейският орган по безопасността на храните (EFSA) 
публикува данни за обобщените резултати от проучване на Ев-
робарометър относно рисковете по отношение безопасността 
на храните.

Проучването, възложено от Европейския орган за безо-
пасност на храните (EFSA), е второто по рода си, проведено в 
рамките на пет години. Целите са да се добие представа за без-
покойствата на потребителите относно храните и рисковете, 
свързани с хранителната верига, и да се установи степента на 
доверие на потребителите в публичните органи по безопасност 
на храните по въпроси, свързани с безопасността на храните.

Най-големите безпокойства в държавите-членки:
Остатъците от пестициди в плодовете, зеленчуците и зър-

нените храни са с най-високо ниво на общо безпокойство в 12 
държави-членки: Гърция (91%); Литва (88%); Италия (85%); Люк-
сембург (85%); България (84%); Унгария (84%); Франция (80%); 
Малта (77%); Словения (75%); Германия (75%); Белгия (72%); Ав-
стрия (67%).

Качеството и свежестта на храните е с най-високо ниво на 
безпокойство в: Латвия (94%); Литва (88%); Португалия (86%); 
Испания (80%); Дания (77%); Малта (77%); Естония (74%); Ирлан-
дия (66%).

Хранително отравяне от бактерии като салмонела в яйца 
или листерия в сиренето е най-голям източник на безпокойство 
в: България (84%); Чешката република (77%); Словакия (72%).

Добавки като оцветители, консерванти или ароматизатори, 
използвани в храни или напитки, са най-голям източник на без-
покойство в: Полша (79%); Румъния (70%).

Остатъци като антибиотици или хормони в месото са най-
голям източник на безпокойство в: Кипър (99%); Нидерландия 

(63%). 80% от анкетираните във Франция изразяват безпокой-
ство относно замърсители като живак.

Система на ЕС за безопасност на храните – потребители-
те се чувстват защитени

Налице е широко съгласие, че държавните органи правят 
много, за да се гарантира безопасността на храните в Европа, 
че държавните органи действат бързо, базират решенията си 
на научни доказателства и се справят добре по отношение на 
информирането на хората за рискове, свързани с безопасност-
та на храните. Нивото на съгласие е по-високо в сравнение с 
2005 г. Мненията са в по-голяма степен разделени по въпроса 
дали научните съвети и държавните органи са независими от 
други интереси. Докато 46% от анкетираните са съгласни, че за 
публичните органи в ЕС здравето на гражданите е по-важно от 
печалбата на производителите (увеличение със 7 процентни 
пункта спрямо 2005 г.), 42% не са съгласни с това твърдение, а 
12% заявяват, че не знаят. Повече от 8% от анкетираните смятат, 
че публичните органи трябва да правят повече, за да гаранти-
рат, че храната е здравословна, и за да информират хората за 
здравословното хранене и начин на живот.

„Проучването ни дава уникална представа какво мислят 
европейците мислят за храните и възможните рискове, свърза-
ни с тях. Радваме се, че имаме възможността да предоставим 
резултатите на нашите колеги в държавите-членки на ЕС“, за-
явява Anne-Laure Gassin, директор на отдел „Комуникации“ на 
EFSA. „Хубаво е също, че храната се свързва с удоволствието, 
както и че според хората националните агенции и Европейския 
орган за безопасност на храните вършат добре своята рабо-
та, и по-специално, че учените се считат за много надеждни 
източници на информация.“

Потребителите за рисковете, 
свързани с храните
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Качеството на хляба зависи от хлебопекарните свойства 
на брашното и от прилагания  технологичен процес. От хлебо-
пекарните свойства до голяма степен се влият  технологични-
те операции - замесване, ферментация, изпичане и др., а така 
също и качествените показатели на готовата продукция. Тъй 
като брашното съдържа най-голямо количество въглехидрати и 
белтъчни вещества, неговите хлебопекарни свойства зависят от 
изходното състояние на тези вещества и от тяхното химично из-
менение в резултат на ензимното въздействие и ферментацион-
ната активност на микрофлората в тестото. 

Хлебопекарните свойства на брашното са в зависимост и от 
състоянието на белтъчно - протеиназния и въглехидратно-ами-
лазния комплекс в брашното.

Белтъчно-протеиназен комплекс (БПК) на брашното е обоб-
щено понятие, с което се изразява количеството и качеството  
на белтъчните вещества, активността на протеолитичните ензи-
ми, наличието на активатори и инхибитори на протеолитичните 
ензими. 

Въглехидратно-амилазен комплекс (ВАК) характеризира ко-
личеството и  качеството  на нишестето и захарите, и активност-
та на амилазните ензими. 

Хлебопекарните свойства на брашното определят неговото 
хлебопекарно качество, т.е. спобността да се получава хляб с 
определени качествени показатели. Към хлебопекарните свой-
ства на брашното спадат четири показателя:

- Газообразуваща способност;
- Сила на брашното;
- Цвят на брашното;  
- Едрина на брашнените частици.

Газообразуваща способност на брашното
Тя изразява максималните потенциални възможности 

на брашното да ферментира. 
Под това понятие се разбира способността на брашното 

замесено в тесто да образува газ по време на ферментацията 
му за определен период от време при определена температу-
ра и съотношение между брашното, водата и пресуваната мая. 
Газообразуващата способност се измерва с количеството на 
отделилия се газ при ферментация на тестото, замесено от 100 
g брашно, 60 cm3 вода и 10 g пресувана мая. В зависимост от 
отделеното количество СО2 в cm3 брашното се класифицира на 
три групи:

-  Брашно с ниска газообразуваща способност - до 
 1300 cm3/100 g брашно. 
-  Брашно със средна газообразуваща способност 
 1300–1600 cm3/100 g брашно. 

-  Брашно с висока газообразува-
ща способност - над 1600 сm3 /100 g 
брашно.

Българското пшенично брашно 
е с ниска газообразуваща способ-
ност от 800-1400 сm3.

В замесеното тесто веднага започва ферментация. Тя се пре-
дизвиква от пресуваната мая и по-специално от ензимите, отде-
лящи се от дрождевите клетки. Дрождите отделят група ензими, 
наречени зимазен комплекс. Той действа върху простите заха-
ри съдържащи се в брашното, които се разпадат до въглеро-
ден диоксид и етилов алкохол. Този процес на отделяне на газ 
въглероден диоксид при ферментацията на тестото се нарича 
газообразуваща способност на брашното. Брашното съдържа 
малък процент прости захари - 0,6-2,0%, затова газообразува-
нето за сметка на изразходването на простите захари продъл-
жава кратко време - основно през първия час от ферментация-
та. Ферментацията в тестото продължава няколко часа, като се 
включват окончателната ферментация и началният период от 
изпичането. Oтделянето на СО2 в тестото след изразходване на 
простите захари (глюкоза, фруктоза, малтоза и др.) продължава 
за сметка на хидролизата на нишестето. Брашното съдържа ви-
сок процент нишесте. Под действието на амилолитичните ензи-
ми (α и β амилаза) нишестето се разгражда до глюкоза. Тя от своя 
страна под действието на зимазния комплекс се разпада до СО2 
и етилов алкохол. Разграждането на нишестето под действието 
на ензимите се нарича ензимна хидролиза на нишестето. 

Нишесте → α,β-амилаза  декстрини + малтоза → 
β-амилаза, α-глюкозидаза → глюкоза → 

зимазен комплекс СО2 + етилов алкохол. 
Този процес на получаване на захари от нишестето се нари-

ча захарообразуване. Основната захар, която осигурява фер-
ментационния процес до края на изпичането, е малтозата. Тя се 
образува чрез озахаряване на нишестето от амилазните ензи-
ми. Следователно газообразуващата способност на брашното 
зависи и от неговата захарообразуваща способност, която се 
обуславя от активността на амилолитичните ензими (α и β ами-
лази) и от атакуемостта на нишестето, т.е. от податливостта на 
нишестето да бъде хидролизирано от амилолитичните ензими. 
Атакуемостта на нишестето зависи от размерите на брашнени-
те частици, от размерите на нишестените зърна на брашното и 
от степента на тяхното раздробяване при смилане. Колкото по-
дребни са брашнените частици, колкото по-дребни са нишесте-
ните зърна и тяхната цялост е нарушена в по-голяма степен при 
смилането, толкова атакуемостта на нишестето е по-голяма. От 
изложеното до тук е ясно, че газообразуващата способност на 
брашното зависи от редица фактори:

- От съдържанието на прости захари;
- От количеството и атакуемостта на нишестето;
- От съдържанието и активността на ензимите разграждащи 

захарите и нишестето.
Тези фактори образуват така наречения въглехидратно – 

амилазен комплекс на брашното, от който зависи газообразу-
ващата способност на брашното. 

Технологично значение 
на газообразуващата способност на брашното

Газообразуващата способност на брашното има много важ-
но технологично значение за качеството на хляба и хлебните из-
делия. Въглеродният диоксид предизвиква бухване на тестото 
по време на ферментацията му, на окончателната ферментация 

Хлебопекарни свойства 
на пшеничното брашно

инж. Ружа Панева



на формираните късове тесто и през първия период от изпи-
чането. Той формира обема и структурата на хлебната средина. 
Газообразуването влияе върху избора на технологична схема за 
замесване на тестото. При висока газообразуваща способност 
на брашното се прилага съкратен технологичен процес. Обемът 
на готовата продукция, оцветяването на кората и шупливостта 
на средината зависят изцяло от газообразуващата способност 
на брашното и от оптимално проведения технологичен процес. 
За получаване на добро оцветяване на хлебната кора е необхо-
димо преди изпичане тестото да съдържа не по-малко от 2-3% 
неферментирали захари, които образуват съединения допри-
насящи за оцветяването по време на изпичането. Вкусовите и 
ароматни качества на готовата продукция също зависят от га-
зообразуващата способност на брашното. Газообразуващата 
способност може да се определи по два начина:

- Чрез пряко измерване на газообразуващата способност на 
брашното по количеството на отделения при ферментацията 
СО2;

- Чрез косвено измерване по количеството собствени заха-
ри и на амилазната активност.

В съвременното хлебопроизводство процесите на гаообра-
зуване  до голяма степен могат да бъдат контролирани и упра-
влявани. Това е възможно с широката гама ензими, включени 
в подобрителите, които се предлагат на пазара. Всеки един по-
добрител съдържа: окислители, ензими , емулгатори. Ролята на 
окислителите е да укрепят глутеновата мрежа, да увеличат ди-
сулфидните връзки. Това дава своето отражение върху обема и 
структурата на средината на хляба.  Добавените допълнително 
ензими, компенсират недостига им , който в последните години 
е осезателен. Амилолитичните ензими, разграждайки нишесте-
ната верига, осигуряват лесен достъп на маените дрожди и като 
краен резултат се засилват процесите на газообразуване. Про-
теолитичните ензими дават своето отражение върху физико-хи-
чините свойства на глутена: стегнатите глутени дават негативно 
отражение върху качеството на готовото изделие. Групата на 
емулгаторите е също много важна за за сложните биохичични 
процеси, които протичат в тестото.

Добрият технолог, след като познава добре основните про-
цеси, които протичат при замесване, ферментация, изпичане и 
съхранение на готовата  продукция, може успешно да направи 
своя избор в предлаганото днес на пазара  разнообразие от по-
добрители и отделни компоненти. Важно е да отчете и обстоя-
телството, че всяка година е със своите специфични особености 
по отношение качеството на произвежданото зърно. Години 
наред се произвеждаше пшеница с недостатъчно съдържание 
на алфа-амилаза, но тази година падналите дъждове при при-
биране на реколтата, предизвикаха прорастване, в резултат на 
което произвежданите брашна са с висока ензимна активност. 
Това дава своето отражение върху показателите на произвеж-
даната продукция, хлябът е с лепкава средина и интензивно 
оцветена кора. Тези проблеми се решават с избор на подходящ 
подобрител.   

С най-новото си предложение – наложена баница със си-
рене, създадена по автентична българска рецепта с наредени 
кори и плънка, популярната марка баници „Фамилия” посрещна 
гостите на провелия се пред НДК в столицата двудневен кули-
нарен фестивал „Балканска трапеза”. 

Всички посетители, които опитаха от вкусния продукт, се 
убедиха, че вече могат да бъдат перфектни в кухнята и без спе-
циални умения, защото готовите замразени баници „Фамилия” 
съчетават качествата на традиционните кори с удобна опаковка 
и формат за цялото семейство. А достъпната за масовия потре-
бител цена на продукта е още едно предимство. 

Наложената баница „Фамилия” продължава линията замра-
зени продукти на марката. Тя се предлага в семейна опаковка 
от 1 кг с най-характерния и обичан от българското семейство 
вкус – сирене. За удобство на домакинята и оптимален резул-
тат наложената баница е в алуминиева тавичка, подходяща за 
печене във фурна.

С наложена баница „Фамилия” 
посрещаха на фестивала 
„Балканска трапеза”

На 18 и 19 януари 2011 г. в централата на Puratos в 
гр. Перник ще се проведе семинар на тема: 

"Натурални решения за вкус и трайност на хляба".
 За повече информация и записвания: info@puratos.bg
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натрупването на килограми не се дължи само на това какво кон-
сумираме, а и колко косумираме. Следователно един повишен 
апетит е нещо доста по-неприятно отколкото регулярен прием 
на така наречените „вредни продукти” съдържащи бяла захар. 
Като прибавим и риска от всичките странични ефекти... заслу-
жава ли си? Съществуват доста природни източници, от които 
могат да се набавят подслаждащи вещества, които не само че 
не са вредни, притежават редица положителни качества  и са с 
по-ниско калорийно съдържание от захарта. 

Ето някои от тях:
Фруктоза (плодова захар) - 30% по-малко калорична от за-

харозата. Освен това, тя в по-малка степен влияе на нивото на за-
харта в кръвта, затова е разрешена и за някои болни от диабет.

Сорбитол (Е420) - Съдържа се в ябълките, кайсиите и други 
плодове. Обикновената захар е 3 пъти по-сладка от него. Този 
природен подсладител има приятен сладък вкус. Тъй като той 
не е въглеводород, може да се използва от диабетично болни 
без никакъв риск. 

Ксилитол (Е967) - Получават го от царевичните кочани и от 
шлюпките на памученото семе. Калоричен и сладък е почти като 
обикновената захар, но за разлика от нея подобрява състояни-
ето на зъбите и затова влиза в състава на някои пасти за зъби и 
дъвки. Предотвратява развитието на кариеса, а така също по-
вишава секрецията на стомашен сок и притежава жлъчногонно 
действие. Ксилитолът бавно прониква в тъканите и при това не 
влияе на нивото на захарта в кръвта.

Манитол - съдържа се в редица плодове и зеленчуци, за-
харта е 2 пъти по-сладка от него (да не се бърка с малтитол, кой-
то е синтетичен продукт).

Горепосочените сорбитол, ксилитол и манитол не трябва да 
се употребяват в големи количесвта поради слабителните им 
свойства. 

Добре познатият пчелен мед, изключително полезен при 
много заболявания и кафявата нерафинирана тръстикова 
захар са добра алтернатива на  бялата захар. Тези два продукта 
отдавна се използват от производителите на сладкарски изде-
лия в редица страни от Западна Европа и естествено са се нало-
жили на пазара на база на търсенето от крайния потребител.

Маг. фарм., хомеопат 
Зорница Тодорова 

Фалшиво слаби,  фалшиво здрави!
0 килокалории? 
Това ли е най-важното?

Колко пъти, когато сме се разболявали, сме си казвали – ех, 
всичко бих дал сега да съм здрав. Истината е, че това наисти-
на остава най-важното нещо, колкото и парадоксално да звучи. 
Но за съжаление човешката психология има тази склонност да 
забравя моментите, в които сме се чувствали зле и по стара на-
родна поговорка оценяваме нещо само когато го загубим. Не 
мисля, че това е най-правилното нещо колкото се отнася до 
здравето. Здрав дух-здраво тяло! Не е ли вече време да се обър-
нем към превенцията, вместо към лечението? Интересуваме ли 
се достатъчно от това, което консумираме, доколко е безвредно 
то за нашето тяло. Четем ли съдържанието на опаковките които 
купуваме? Както е казал Хипократ: „Човек е това което яде”! По 
този повод искам да обърна внимание на един продукт в така 
наречените „диетични продукти”, продукти „без захар”, „без хо-
лестерол” – АСПАРТАМ. Няма да се впускам в подробна научна 
информация, клинични проучвания и резултати от тях, тъй като 
всеки от вас може да намери подробна информация в интернет 
пространството и литература по темата. 

И така съществуват така наречените изкуствени подслади-
тели – Аспартам Е951 (познат още по името Nutrasweet) и заха-
рин, които се създават по химичен път, и натурални подслади-
тели – извлеци от различни растения, на които ще се спра малко 
по-надолу в изложението. 

Аспартамът е един от най-често използваните изкуствени 
подсладители, можете да го откриете в над 6000 продукта – га-
зирани и прахообразни напитки,  в почти всички дъвки и бом-
бони, десерти, плодово кисело мляко, лекарства като витамини, 
сиропи без захар, дори антибиотици за деца. Този подсладител 
е на пазара от 30 години. Абсурдно! Редица клинични проуч-
вания показват неговата токсичност – при опити с животни са 
открити тумори в различни органи. Едни от най-честите стра-
нични реакции са главоболие, мигрена, световъртеж, гърчове, 
гадене, мускулни спазми,  обриви, депресия, умора, раздра-
знителност, тахикардия, проблеми със зрението, затруднено 
дишане, паник атаки, световъртеж, загуба на паметта и болки в 
ставите. А най-парадоксланото е, че този така наречен диетичен 
продукт всъщност предизвиква затлъстяване, тъй като активи-
ра центъра в мозъка отговорен за апетита. И ако се замислим 
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Стевия - екстрактът от нея е незаменим продукт за болни от 
захарен диабет І и ІІ тип, затлъстяване и заболявания, свързани 
с нарушена обмяна на веществата. Редица проучвания показ-
ват, че стевията е не само напълно безопасна, но и препятства 
развитието на болести, облекчава състоянието на болни, особе-
но на инсулино-зависими диабетици. Стевията е един естествен 
подсладител, полезен за всекидневна употреба в качеството на 
оздравителен продукт.

Кленов сироп - предпочитан от хора-
та, които са загрижени за приема на кало-
рии, тъй като е стопроцентово свободен 
от мазнини и напълно органичен продукт. 
Кленовият сироп може да замести захарта 
във всички области на нейното приложе-
ние - като подсладител за горещи напитки 
или печени тестени изделия. Освен това 
може да се добавя не само към сладки, но 
и към месни или зеленчукови ястия.

Сироп от агаве 
- естествен подла-
дител, добива се от 
растение подобно 
на кактус. Може да 
заместите захарта 
или мед във всяка рецепта. Агаве сиропа (нектар) е 1,5 пъти по 
сладко от захарта. Изключително подходящо за подслаждане на 
напитки, студен чай, защото е лесно разтворим. Има мек и почти 
неутрален вкус. Сиропът от агаве е с нисък гликемичен индекс 
в сравнение с повечето подсладители. Има високо съдържание 
на фруктоза.

Сироп от якон - грудките на якона са 
изключително сладки и в същото време 
не повишават нивото на кръвната захар 
при консумация. Сиропът от якон е под-
ходящ за диети и здравословни програ-
ми, изискващи много ниски калорийни 
стойности. Препоръчва се за диабети-
ци, поради пробиотичните си ефекти и 
важните минерални съставки. Готов за 
директна консумация. Абсолютно нату-
рален високо фруктозен сироп с вкус на 
плодове и карамел.

Меласа - представлява тъмен гъст сироп, остатъчен про-
дукт от производството на захар от захарна тръстика или от за-
харно цвекло, също с доста по-добри качества от тези на бялата 
рафинирана захар.

Федерацията на хлебопекарите в Австралия (ВАА) изпрати 
информация до Бейкдмедия (www.bakedmedia.eu), че се търсят 
опитни хлебари от цял свят, които да имигрират и работят в Ав-
стралия. ВАА е взела решението за набиране на чуждестранни 
работници след като проблемът е придобил национален харак-
тер – недостиг на опитни хлебари и снижаване на интереса у 
младите хора в Австралия да се включват в стажове и специали-
зации за хлебопроизводители.

Г-н Антон Дюк, Секретар по обществените въпроси на феде-
рацията, обединяваща всички браншови асоциации, ни писа, че 
организацията набира опитни работници от чужбина, които же-
лаят да имигрират в различни области на Австралия. Членовете 
на ВАА са заявили голяма потребност от работници с подходя-
ща квалификация и готовност да наемат чуждестранни специ-
алисти. Условията на работа се определят от специализирана 
система за оценка и емиграционната нормативна уредба. Ра-
ботниците-пекари ще сключат трудов договор с работодателя 
и ще им бъде заплащано върху годишна база от $47,000 австра-
лийски долара (AUS) – около 66 117 български лева (BGN). Те ще 
получават годишен отпуск, болнични, полагащите се почивки 
по време на работа и добавки за храна.

ВАА и свързаните с тях агенти по емиграцията ще осигурят 
облекчена процедура за емиграция на хлебари, избрали да 
дойдат в Австралия, като на желаещите да емигрират професи-
оналисти ще бъде оказано съдействие и при кандидатстването 
за виза. „Виза 457”, която австралийските власти обикновено 
предоставят, е краткосрочна – за период от 3 месеца до 4 годи-
ни, като от ВАА предлагат тя да бъде за период от поне 2 години. 
Възможно е също така да се получи и бизнес-виза, в случай че 
има интерес да се закупи и разработи самостоятелно хлебопе-
карско производство.

Заинтересованите професионалисти могат да се свържат 
с редакцията на Бейкдмедия за информация на e-mail: offi  ce@
bakedmedia.eu и на тел. 0885 84 32 77.

Федерацията на Хлебопекарите в Австралия е създадена 
през 1981 г. и е национално представителна организация на 
независими хлебарски и ситничарски асоциации в Австралия. 
Федерацията не събира допълнителна такса от членовете на 
асоциациите, която да отчислява за себе си, въпреки че, освен 
представителни функции, оказва и множество услуги на члено-
вете си като технологична подкрепа, обучения или експертна 
помощ при въвеждане на HACCP,  етикетиране на храните и др.

Предупредителна табелка на входа на австралийския 
парламент в Канбера. Сигурно само в тази страна се нала-
га изрично да казват на посетителите да са поне с “джа-
панки“ преди да влязат в центъра на властта... 2003 г.

www.ide.li
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В края на октомври фирма “Надежда Костадинова” – Монта-
на проведе два последователни курса за декорации с шоколад, 
в който се включиха сладкари от цялата страна. 

В рамките на три дни участниците се запознаха с история-
та на шоколада и откъде произхожда, видовете шоколад и кой 
шоколад може да бъде наречен кувертюр. “Ние сме свикнали да 
наричаме “кувертюр” евтините шоколади с не дотам добро 
качество. Истината е, че кувертюрите са шоколади с добро 
и много добро качество, със съдържание на какаово масло над 
31%. Всеки кувертюр може да бъде наречен шоколад, но не всеки 
шоколад може да бъде наречен кувертюр. Шоколад може да бъде 
наречена всяка смес със съдържание на какао, захар, сухо мляко, 
мазнини (които може да не са какаово масло - например леци-
тини и др.) – сподели специално за сп. “Кафе пауза...” Надежда 
Костадинова, член и на редакционния екип. “Още нещо много 
важно. Белият шоколад на практика не може да се нарича шоко-
лад, защото не отговаря на условието да съдържа какао. Всеки 
уважаващ себе си сладкар трябва да знае и да може да работи 
с различните начини за темперариране и да знае температур-
ните режими при темпериране на различните видове кувер-
тюри. Оттук нататък, когато става дума за истински шоко-
лад ще казваме кувертюри, за да няма объркване. Шоколадите, 
които не са кувертюри нямат нужда от темпериране”.

По време на курса се наблегна изключително на усвояване-
то на умения за темперирането на шоколад – температура на 
топене, температура на охлаждане и температура отново на 
подгряване (температурна крива, която трябва да бъде спазена, 
за да бъде стабилен шоколада и с гланц.)

Водещ на курса бе Елица Божинова – шеф-сладкар, член на 
националния отбор на България по кулинария. Тя показа раз-
лични техники за обработка на шоколад – изработване на пури, 
стружки, ветрила, къдрици, спирали, панделки, сфери, орна-
менти с накрайник, отливане с шаблон, оцветяване и техники, 
декорации с шоколадов пластик, бързи бонбони и сглобяване 
на композиция. Важното е да се знае, че която и техника да се 
използва шоколадът трябва да бъде добре темпериран.

Интерес предизвика пръскането с пистолет за придаване на 
ефекта на „кадифе”. Тази техника на работа е сравнително нова 
- използва се смес от шоколад и какаово масло, която се пръска 
върху силно охладеното изделие. На пазара се продават и гото-
ви спрейове за получаване на този офект.

С пистолет може да се постигне и ефекта на гланциране – из-
ползва се лак на алкохолна основа, специално предназначен за 
пръскане на шоколадови и марципанови изделия и захарни ук-

Интензивен курс за 
декорации с шоколад
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раси, който запечатва повърхностния слой и пречи на въздуха 
да навлиза навътре. При шоколада и марципана възпрепятства 
окислението и изделията се запазват по-дълго време. Що се от-
нася до работата с шаблон трябва да се внимава с дебелината 
на шоколада, като се знае предварително какво ще се изрязва. 
Ако шаблонът е по-голям, дебелината на шоколада съответно 
трябва да бъде по-голяма. 

При работа с накрайник могат да се оформят различни фи-
лиграни, които да се използват след това за декорация.

Шоколадовият пластик е мечта на много сладкари, защото 
макар и много известен малко хора го практикуват. Използва се 
за декорация, цветя, фигурки и т.н. Като вкус е подобен на шо-
колада, но е много пластичен и позволява да се оцветява, ако е 
бял. Работи се като със захарна маса, но има качествата на шо-
колад. Не се предлага в готов вид, но може да се изработи и да 
се съхранява дълго време в хладилник, което го прави удобен 
за работа.

За изненада на учителите курсистите се справиха много до-
бре и бързо с темперирането на шоколада, имаха креативни 
идеи и резултатът беше повече от очакваното, както можете да 
видите от снимките. 
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Какаото винаги е привличало човека в продължение на 
векове – от пикантната напитка на древните маи и ац-
теки до популярния млечен шоколад в Европа. Фактът, че 
трима от всеки четирима души обичат шоколад, едва ли е 
изненадващ. 

Често се зават въпросите: "Откъде идва шоколадът?”, 
"Как завладява Европа?", "Каква е тайната за успеха на шо-
колада?", "Каква е ролята на индустриалната революция в 
популяризирането на шоколада?", "Защо шоколадът може 
да се използва и като лекарство? ".

Музеят на шоколада “Choco-Story” в Брюж 
отговаря на всички тези въпроси и оживява 4000-годишна исто-
рия на шоколада с думи, картини и аромати. Музеят ще ви отве-
де на пътешествие на сетивата във времето. 

В миналия брой на списанието описахме нашите впечатле-
ния от посещението си в Белгия и обещахме в следващия да ви 
информираме и за Музея на шоколада в Брюж. Разположен е 
на три етажа в историческата сграда Huis “de Crone” в сърцето 
на великолепния Брюж. През вековете тя е била винарна (1500), 
хлебарница (1700) и цех за производство на мебели (1900). 
Сградата е една от най-големите средновековни къщи в града, 
която на 5 декември 1962 г. с кралски указ е обявена за защитен 
обект. 

Музеят се състои от три части, разказващи историята за 
произхода и еволюцията на шоколада чрез уникална колекция 
от почти хиляда обекта. Освен това е проследено развитието на 
производствения процес, обърнато е внимание на различните 
суровини и съставки, форми, аксесоари и др. В демонстрацион-
ния център ще ви разкрият тайната на кадифения шоколад, а в 
магазина към него можете да си закупите различни форми за 
отливане на шоколад, шоколадови сувенири, специализирана 
литература. 

Музеят е частна инициатива, вдъхновена от Eddy Van Belle, 
председател на съвета на директорите на Puratos и е спонсори-
ран от Belcolade. 

Темата на първия етаж на музея “Шоколадът - дар от бо-
говете за маите и ацтеките и навлизането му в Европа”. Зала-
та показва мистичният живот на маите и ацтеките, с помощта на 
някои прекрасни автентични предмети. Маите (250 г. пр.н.е.-900 

г.) са високо развита цивилизация с ненадминати познания по 
архитектура, астрономия и математика, които откриват какао-
вите зърна и започват да ги  култивират. Толтеките и по-късно 
ацтеките (1150-1500 г.) продължават традицията на маите, нари-
чайки какаовото дърво ”Дървото на Рая”. (Вече сме писали в спи-
санието за историята на какаото). Даден е един задълбочен 
поглед върху използването на какао от маите и ацтеките. Знаете 
ли, например, че те са използвали какаото не само за направа 
на напитка, но и като валута? По-късно срещата между владе-
теля на ацтеките Моктесума и Ернандо Кортес през 1519 г. се 
оказва решаваща за пристигането на какаото в Европа. Кортес 
започва да доставя ценните какаови зърна в Испания през 1527 
г., но едва през 1585 г. отглеждането на какаови насаждения 
започва да процъфтява. В рамките на кратък период от време 
шоколадът става предпочитано питие в испанския двор и по-
степенно завладява и други европейски страни, включително 
Франция, Италия, Германия и Великобритания през седемнаде-
сети век. През 1615 г. какаото става напитката, която се сервира 
при официалните посещения във френския двор. Тя продължа-
ва да бъде деликатес до края на ХVIII век, предназначена за  бла-
городниците, буржоазията и духовонственото. 

На вторият етаж е представена сбирката под надслов: 
“Суровини за производство на шоколад и развитие на ин-
дустриалното производство на шоколад”.

Започваме с какаовото дърво. В началото е разстяло само 
във влажния климат на тропическите амазонските джунгли, но 
днес се отглежда и в много други тропически региони. Дърво-
то обича високи температури (25-28°С), влажен въздух и топла 
почва. Има три типа какаови зърна: Criollo, Forastero и хибриди 
от двете -  Trinitario и Amelonado. През годината дървото дава 
две реколти през периодите октомври-февруари и май-юли. 
Какаовите зърна се оставят да ферментират, изсушават се и се 
съхраняват. В музея могат да се видят истински какаови шушул-
ки, които съдържат между 20 и 50 какаови зърна.

До ХVIII век шоколадът се е приготвял по доста примитивен, 
традиционен начин. Индустриалната революция довежда до 
значително подобряване на производствения процес, което 

Историята на шоколада в думи, 
картини и аромати

Eddy Van Belle 
на посещение на п-в Юкатан
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води и до рязкото увеличаване на популярността на шоколада 
през XIX век. През 1879 г. Нестле изобретява сухото мляко, Lindt 
открива процеса на конширане (conching). В музея са подреде-
ни много стари машини, мелници за смилане на какаото, форми 
за отливане на шоколадови фигури, запазени са много реклам-
ни материали, опаковки и др. Музеят разполага с опаковки на 
шоколад и шоколадови бонбони, посветени на различни тър-
жествени поводи в белгийското кралско семейство. 

На третия етаж е разположена експозицията “Шоко-
ладът и здравето, историята на белгийския шоколад и 
Belcolade”. Като добър източник на хранителни вещества, шо-
коладът е подчинен на нарастващ контрол в хранителните про-
учвания. Той съдържа протеини и минерали като калций, калий, 
фосфор, желязо и магнезий, които са от съществено значение 
за развитието и обновяването на човешките клетки;  източник 
е на фибри и витамини, особено B1, B2, PP и Е. Липидите и въ-
глехидратите доставят енергия. И накрая, шоколадът съдържа 
theobromin, който стимулира нервната система и действа ле-
чебно при меланхолия и напрежение. 

Както вече казахме, музеят се спонсорира от Belcolade, част от 
групата Puratos, в която Belcolade има стратегическа роля. Фабри-
ката е създадена през 1988 г. и днес е вторият по големина про-
изводител на белгийски шоколад (със 100% съдържание на какао 
масло!), предназначен за професионалистите по целия свят.  

Като динамичен исторически град, Брюж е идеалното убе-
жище за шоколадовия музей. Градът е дом на повече от петде-
сет магазина за шоколад и още толкова за тестени и сладкарски 
продукти – и всички те продават шоколадови изделия!  

Брюж е под закрила на ЮНЕСКО, а от 2006 г. си има собствен 
официален шоколад наречен “Лебедът на Брюж”, който се про-
извежда и продава само там от сертифицирани шоколатиери. 

Йорданка Найденова
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Пет изложения: “БУЛПЕК”, “Месомания”, “Светът на млякото”, 
“Салон на виното” и “Интерфуд & Дринк” се събраха в три зали 
на Интер-Експо Център в София и привличаха посетители в пе-
риода 10-13 ноември 2010 г.

За четири дни Интер-Експо Центърът се превърна в демон-
страционна площ на единствения сектор в българската индуст-
рия, който бележи ръст в условията на криза, според министър 
Мирослав Найденов, който откри изложението в присъствието 
на официални гости, сред които г-н Йордан Войнов, генерален 
директор на Национална ветеринарно-медицинска служба и 
г-н Фабрицио Камаста – директор на Италианския институт за 
Външна Търговия - ICE.   

Веднага след официалното откриване на изложението се 
състоя кръгла маса, на тема “Потребители и производители с 
главно “П”, на която се разгледаха трудностите в диалога про-
изводител - потребител и ролята на търговците като междинно 
звено, липсата на достатъчно и разбираема информация, по-
рочната практика на разпространение на непроверена и неко-
ректна информация в медийното пространство.  

Новостите в бранша
Специализираното събитие за хлебарство и сладкарство се 

помести в част от зала 3, предоставяйки площ на производители 
и фирми, обслужващи бранша – дистрибутири и производители 
на машини, материали и опаковки, доставчици на услуги, медии 
и образователни институции. Експонирани бяха суровини и по-
луфабрикати, цялостни решения за пълния цикъл на производ-
ство, разнообразни подобрители за брашно, миксове за хляб, 
омазнители, емулгатори, оцветители, овкусители и други ценни 
продукти за хлебните и сладкарските изделия. 

Сред изложителите три компании бяха производители на 
хляб и хлебни изделия: „Елиаз” ЕООД, „Стратос”ООД и „ПЕН Д’ОР” 
АД. Щандът на “Елиаз” – ежегоден участник в изложението, беше 
оформен в хармония с новия, юбилеен продукт на компанията. 
Той контрастираше с по-наситените си тонове и средновековна 
атмосфера и излъчваше послания, припомнящи нематериална-
та стойност на хляба. 

„Стратос” представиха полуизпечено хлебче – „готово само 
за 3 минути”. Постоянната работа на конвектомата и вкусната 
демонстрация, както и огромното разнообразие от други, раз-
лични по форма и големина хлябове, направиха щанда им мно-
голюден и шумен, тесен за всички любопитни.    

От останалите с по-големи щандове се отличаваха „Алма 
Либре”ЕООД, „Топ Брандс” ООД, „Ремко-БГ” ООД, „Илчовски-94” 
ЕООД, “Агрифлекс България” ООД, “Аналитика” ЕООД, “Ес Би Ай 
БГ” ЕООД, “София Ауто”. 

Специалистите от “Алма Либре” демонстрираха новости 
от трите си продуктови линии – “De Luxе”, “Magic Pastry” и “Top 
Pastry”, теми за декорация на детски торти, кремове, мусове и 
сладкиши в чаши.    

Освен различни видове хляб и хлебни изделия от натурални 
суровини – заводски хляб, ръчен хляб, замразен полуизпечен 
хляб, специални хлябове и закуски, изложителите представиха 
и ингредиенти, билкови комплекси, екстракти, ензими и мулти-
ензимни комплекси. 

Чуждестранни и български технолози представиха над 120 
продукта от европейската и международна сладкарска и хле-
барска практика. Изложени бяха техника и консумативи за ком-
пютърна декорация на торти, накрайници за декорация, сили-
конови форми, глазури, ароаматизатори, хартии за печене и др. 
Представени бяха продукти на водещи производители – миксо-
ве за сладкарски теста и кремове, есенции и плодови пълнежи,  
шоколад, кувертюри, блатове, захарни фигури, машини за сла-

БУЛПЕК 2010 

долед, инструменти и аксесоари. Увеличено беше предлагането 
на дребно на продукти за крайни потребители. 

За първа година, със съдействието на Българска асоциация 
“Биопродукти” и Асоциацията на биотърговците в България, на 
колективен щанд – “биоостров” бяха представени биохрани и 
напитки. “РЕМКО-БГ” предлага на българския пазар богата гама 
био ингредиенти, “Тандем БИО” отглежда сертифицирани оре-
хи, “Organic Food” се представят с внос на здравословно десерт-
но блокче, „Грийнуей” – с биоразградими опаковки и фолиа.  

За поредна година със свой щанд участва и Нов български 
университет – младежите от специалност “Дизайн” се стараеха 
да привлекат внимание и бъдещи работодатели с оригинални 
предложения за опаковки, приложими за разнообразни проду-
кти. На територията на НБУ е създадена постоянна изложба, в 
която те могат отново да се разгледат. 
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Списание “Кафе пауза”, единственото специализирано спи-
сание за бранша, което се разпространява безплатно, участва 
със собствен щанд – „книжарница” за специализирана литерату-
ра на няколко езика, предизвикваща интерес у професионали-
сти, учащи и начинаещи. На щанда на списанието се срещнаха 
редакциония екип, консултантите и производителите, почита-
тели на изданието, както и много от фирмите, пътуващи заедно 
с него и JP Media на специализирани изложения по света.

Красота и младост
Ученици от 11 и 12 клас от различни градове участваха 

в традиционното представяне на специализираните гимна-
зии, като тази година темата бе “Аранжиране и декориране на 
сладкарски изделия за кетъринг”. Учениците донесоха готови 
изделия, които декорираха пред погледите на посетителите. В 
представянето участваха бъдещите сладкари от Професионал-
на гимназия по облекло и хранене “Михалаки Георгиев” - Видин, 
Професионална гимназия по икономика и туризъм “Алеко Кон-
стантинов” - Велинград и Професионална гимназия по туризъм 
“Н. Й. Вапцаров” - Кюстендил. 

Видинските представители, съпровождани от г-жа Георги-
ева, г-жа Станева и голяма група подръжници, бяха заложили 
на романтичното внушение на дребните детайли. Младежите 
от гимназия “Алеко Константинов” и г-жа Татяна Кънева предло-
жиха на вниманието на посетителите голямо разнообразие от 
дребни сладкарски форми.    

Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии 
представи собствен, оригинален дизайн на 11 различни изде-
лия за кетъринг – резултат от изучаването на нова специалност 
“Дизайн и декорация на сладкарски изделия”. Предстои дипло-
мирането на първия випуск от новата специалност под ръко-
водството на г-жа Красимира Сотирова и г-жа Росица Рачева.

Изключително атрактивни бяха изделията, представени от 
младежите от Кюстендил, както и карвингът върху тиква, изра-
ботен от Илиян Желев. 

Всички преподаватели изказаха специална благодарност за 
провеждането на ученическия конкурс на организационния се-
кретар на Регионалния съюз на хлебопроизводителите и слад-
карите в София – инж. Даниела Коцакова.

Министър Найденов специално дойде, за да поздрави уче-
ниците и техните преподаватели и да опита от изложените ар-
тикули. Всички участници получиха дипломи от ФХСБ и награди, 
подготвени от компаниите „Алма Либре”, „Кърк-На”, „ПЕН Д’ОР”, 
ОББ Асет Мениджъмънт, ЗД “Бул инс” и Италианска търговска 
камара в България. Да се надяваме, че след дипломирането ще 
получат и възможност за работа по специалността си.

Поздравления!
Именно послание за надежда носи новият продукт на “Ели-

аз”, получил Златен медал и Диплом за качествен и оригинален 
пазарен продукт на БУЛПЕК 2010. “Богомилският хляб” е дълго 
подготвян продукт, по думите на г-жа Маргарита Добрева. Този 
хляб, неговата опаковка и цялостното му оригинално предста-
вяне са носители на увереността в по-доброто бъдеще. Пуска-
нето на продукта на пазара е посветено на 20-та годишнина от 
създаването на компанията през 1990 г. Със златен медал и ди-
плом беше отличено и “Содено хлебче, 500 г” на същата фирма. 

Два Златни медала и Диплом за качествен и оригинален па-
зарен продукт получи и фирма “Алма Либре” за торта “Бисквите-
на мечта” и “Многозърнест хляб 35-Комплит”. Журито, начело с 
директора на ДВСК д-р Кулински без никакви забележки и впе-
четлено от дегустацията, връчи единодушно медалите. Съвър-
шено декорираната вкусотия и атрактивното хлебче блестяха 
на щанда, заедно с други нови предложения за българските по-
читатели на хлебарското и сладкарско изкуство. 

Любителите-дегустатори бяха в центъра на една традицион-
на проява, по време на БУЛПЕК – организирания от Асоциация 

„Активни потребители”, Асоциацията на месопреработвателите 
и ФХСБ - конкурс „Продукт на потребителя”. Посетители на из-
ложението опитаха всички продукти и определиха тези, които 
най-много са им харесали според външен вид, аромат и вкус. 
„Продукт на потребителя 2010” в категория ръжено-пшеничен 
хляб е отново на компанията “Елиаз” ООД. Бяха отличени още 
козуначените кифли на “Салон” ЕООД и тарталетите на Сладкар-
ско ателие „Ради”.

След видяното сме убедени, че БУЛПЕК 2011 ще бъде по-
срещнато с още по-големи очаквания за ползотворна работа, 
висока ефективност, а също и с отлично настроение.

 
 Текст и снимки: Люба Димитрова



Само до края на 2010 година CHOPIN Technologies 

предлага основните си апарати за анализ на зърно и брашно 

с отстъпка от 10%!

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