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АБОНАМЕНТ 2012

за сп. “Кафе пауза...”

- само 30 лв. с ДДС

С пощенски запис или по сметка: 

BG44 RZBB 9155 1023 5194 18

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк

В стремежа да се оптимизира качеството на брашното и 

хляба често се налага използването на липази, фосфолипази и 

галактолипази. Тези ензими разцепват неполярните триглице-

риди, присъстващи в брашното до моно- и диглицериди и по-

лярните фосфо- и галактолипиди до по-хидрофилни, т.е. по-во-

доразтворими лизо-форми. Теоретично, това трябва да доведе 

до in situ образуване на емулгатори с добре известни ефекти. 

Интересното е, че количеството емулгатори, образувани in situ, 

не обяснява положителните ефекти върху свойствата на тесто-

то и поведението в условията на изпичане. Предполага се, че 

липидите, засегнати от липазата, вече се намират ‘в подходящи 

положения’ (близо до протеина), поне след като тестото вече е 

било приготвено, където същите са по-ефективни, отколкото 

емулгаторите, добавени към брашното. 

Изследователският екип на  „Muhlenchemie GmbH “– Гер-

мания е разработил иновативен продукт Alphamalt EFX Swift, 

който влияе добре на фосфолипидите, галактолипидите и дру-

ги естери на мастни киселини. В действителност Alphamalt EFX 

Swift е чиста плесенна естераза, получена от плесен, разграж-

даща дървесина, и действаща като емулгиращ стимулатор, коя-

то използва естествения потенциал на липидите в пшеничното 

брашно. 

Известно е, че неполярните липиди присъстващи в браш-

ното се разцепват до моно- и ди-глицериди. От друга страна 

Аlphamalt EFX Swift превръща съществуващите полярни липи-

ди, като фосфолипидите и глюколипидите, в много по-силно 

хидрофилни субстанции. Тези структурни промени имат ди-

ректен ефект върху водоабсорбиращия капацитет на браш-

ното и стабилността на тестото. Още повече за разлика от по-

вечето липолитични ензими, Alphamalt EFX Swift не се нуждае 

от допълнително време, за да упражни своето положително 

действие. Дори и цялото време за подготовка на тестото да е 

по-малко от 1час, ензимът  демонстрира своя пълен хлебопе-

карен потенциал. 

 Едно от предимствата при хлебопроизводствения процес 

е постигането на добър ферментационен толеранс на тесто-

то. Маяни теста, съдържащи Alphamalt EFX Swift като добавка 

към тяхната обичайна обработка, имат потенциала да бъдат 

подлагани и на по-продължително време за ферментация. На-

ALPHAMALT EFX SWIFT- уникален ензим за 

хлебопроизводството

ред с това влагането на ензима обезпечава и невероятното 

надигане на ферментиралото тесто при изпичането. Крайните 

продукти имат светло оцветена, фино структурирана средина 

и забележително голям обем. Установено е, че добавката на 5 г 

Аlphamalt EFX Swift на 100 кг брашно увеличава обема на изде-

лията  до 30%!

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

0 ppm EFX Swift                           2.5 ppm EFX Swift

5 ppm EFX Swift                           10 ppm EFX Swift

Ефектът на Alphamalt EFX Swift (вдясно) е особено забележим, 

когато хлябът се реже, има по-фина текстура и по-голям обем.



Комплектна система Mixolab 

с три програми за анализ на брашно 

1612 София, ул. Ворино № 15

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

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

Mixolab е разработка на френската фирма CHOPIN 

Technologies и се използва за контрол на качеството на суро-

вините, тъй като се базира на пълния анализ на брашното, на 

неговите съставки и на техните взаимодействия:

- Mixolab Standart – използва се за подробен и стандар-

тизиран анализ на продуктите и развитието на многобройни 

прог нозни модели

- Mixolab Simulator – позволява да се получат фаринограф-

ски стойности (абсорбция на вода, време за получаване на тес-

то, стабилност и отпускане). Така системата Mixolab System от-

говаря на всички нужди – от R&D с Mixolab Standart до рутинен 

контрол с Mixolab Profi ler.

Mixolab Simulator позволява една динамична връзка с кла-

сическите методи, използвани за измерване поведението на 

тестото по време на месене.

CHOPIN Technologies прави нововъведение със ситемата 

Mixolab System, което позволява да се осъществява прецизен 

анализ на качеството на брашната (например за подобрение). 

Системата дава също възможност и за разработка на прогнозни 

модели, осигурява пълен контрол на качеството и лесна интер-

претация  на получените резултати - всичко това само в един 

апарат! 

- Mixolab Profi ler е инструмент за интерпретиране на кри-

вата, получена от Mixolab Standart. Той позволява да се превър-

не кривата в една поредица от 6 оценки, от 1 до 9, определящи: 

възможността за абсорбция на вода, поведението при месене, 

силата на глутена, вискозитета при загряване, амилазната ак-

тивност и възвръщането. Тези оценки са представени графич-

но, което позволява да се направи пълен профил на качеството 

mini/maxi на анализираното брашно (фиг.1)

Програмата Mixolab Profi ler, която получи наградата за ино-

вации на специализираното изложение Europian 2008 в Париж, 

се доставя с набор от типови профили (фиг.2), които могат да 

Фиг.1 Охарактеризиране на брашно 

с Mixolab Profi ler

• в зелено – избрания тип профил

• в жълто – параметрите отговарящи 

на профила

• в червено – извън допустимите па-

раметри

се използват. Има възможност да се създаде типов профил на 

брашното, отговарящ най-добре на производствения процес. 

Достатъчно е да се анализира средния профил на десетина 

проби брашно, даващ задоволителни оценки върху линиите, да 

се дефинират допустимите граници и да се “информира” за това 

софтуера.   

С визуализирането на кривата върху Mixolab Standart съот-

ветстващият й радар се изписва на екрана на компютъра. По 

този начин веднага може да се установи дали брашното отгова-

ря на заданието. Ако един от параметрите е извън допустимото 

(фиг. 1), има възможност веднага след края на опита да се влезе 

в Mixolab Guide, който ще посочи възможните причини за това 

отклонение, както и няколко варианта за подобряване. Сравне-

ние с готовия набор от профили дали това брашно не отговаря 

на друг профил (напр. на предишен клиент), позволява то евен-

туално да се преориентира за друго приложение.

Фиг. 2 Примери за типови профили

1. пица 2. многолистно 

тесто

3. бисквити 4. кифли
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По рецепти от старата пекарна

Популярната марка „Фамилия” разработва нова серия 

традиционни продукти под името „По рецепти от старата пе-

карна”. Първият продукт, който бе лансиран на пазара през 

ноември, е бюрек със сирене. Удобната опаковка за цялото 

семейство е с нов, атрактивен дизайн. Предимството на про-

дукта са по-плътните и меки кори и богата плънка. Благода-

рение на разфасовката от 4 бр. по 250 г продуктът е подхо-

дящ и за многочленно семейство. 

„Фамилия” с ново предложение

Фирма Льо Сафр съществува на българския пазар от 1998 г. 

Партньори и клиенти, настоящи и бъдещи, заповядайте в 

новия ни офис и шоу-рум, където ви очаква нашата нова про-

дуктова гама, специални преложения и екип от професиона-

листи на Ваше разположение.

Очаквайте нашите нови продукти 

и презентации през 2012 г.

Фирма Льо Сафр България, френското присъствие 

и символ на качество на българския пазар...

Заповядайте в новият ни офис!
София, бул. Искърско шосе 7

Търговски център Европа, сграда  6 ет. 1 офис 1

тел.: 02/873 1439, факс: 02/8731421 

email: offi  ce@lesaff re.bg; www.lesaff re.bg
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Брашно тип 500

През последната седмица на ноември средните цени за 

страната на брашно тип „500” както на едро, така и на дребно 

са без съществени изменения спрямо предходния анализиран 

период. 

Средно за страната, цената на едро на брашно тип „500” ос-

тава без промяна спрямо предходната седмица - 0,87 лв./кг. По 

области, цените отново са в широкия диапазон от 0,63 лв./кг 

(Враца) до 1,00 лв./кг (Ловеч). В по-голямата част от областните 

центрове се наблюдават разнопосочни колебания на цените, в 

границите от -5,3% (Смолян) до +4,6% (Варна).

През периода 16-23 ноември 2011 г. средната цена на браш-

ното на дребно в големите търговски вериги (ГТВ) отбелязва 

слабо понижение (с 1%) спрямо предходната седмица.

В големите супермаркети на страната брашното се търгува 

на дребно в ценовия интервал от 0,89 лв./кг (Варна) до 1,14 лв./

кг (Бургас). Изменение на цените, в границите от -2% до -5,3%, се 

наблюдава в пет области, най-значително във Варна.  

Най-голяма разлика между цените на едро и цените на дреб-

но в ГТВ се наблюдава в Плевен - 0,43 лв./кг. Във Варна средната 

цена на дребно в ГТВ е по-ниска от тази на едро с 0,02 лв./кг.

Яйца

През анализирания период (16-23.10.2011 г.) се наблюдава 

запазване на средната за страната цена на едро на яйца и леко 

покачване на средните цени на дребно.

Цените на едро на яйца размер М (цени на едро за размер 

L през периода не са наблюдавани) са в диапазона от 0,16 лв./

бр. в областите Бургас, Велико Търново и Ямбол до 0,21 лв./бр. 

в област Смолян. Леки ценови колебания  - от -0,01 лв./бр. до 

+0,02 лв./бр. се регистрират в девет от областните центрове, 

като единствено в Благоевград се наблюдава понижение. 

Най-ниски цени на дребно на яйца (размер M и L) както в го-

лемите търговски вериги, така и в по-малките търговски обекти 

отново се отчитат в Шумен.

Предлагането на яйца - размер M в ГТВ продължава да е 

в ценовите граници от 0,16 до 0,26 лв./бр., като най-високата 

стойност отново е регистрирана в Разград и Русе. Данните со-

чат повишение на цените в четири области – Видин – с 0,03 лв./

бр., Враца и Монтана – с по 0,02 лв./бр. и Търговище – с 0,01 

лв./бр. Леко понижение - с 0,01 лв./бр. се отчита единствено 

във Варна.

Слънчогледово олио

През периода при търговията с рафинирано слънчогледово 

олио се наблюдава леко понижение както на цените на едро, 

така и на тези на дребно. Средната цена на едро на слънчогле-

довото олио за периода 16-23.11.2011 г. е 2,54 лв./литър, с близо 

1% по-ниска спрямо предходния период. На борсите в страна-

та, цените на едро на слънчогледовото олио са в диапазона от 

2,30 лв./литър до 2,88 лв./литър, като най-ниски стойности са 

регистрирани в Пазарджик, а най-високи в Шумен. В по-голяма-

та част от областните центрове се наблюдават леки колебания 

на цените. В тринадесет от областите се отчита понижение на 

цените, като най-значително то е в Благоевград (с 2,6%). Леко 

повишение на ценовите стойности се наблюдава в областите 

Разград и Хасково, съответно с 0,7% и 0,4%.

Средно за страната, слънчогледовото олио се търгува на 

дребно в големите търговски вериги (ГТВ) за 2,92 лв./литър. По 

области, олиото се предлага в ценовите граници от 2,70 лв./ли-

тър (Шумен) до 3,27 лв./литър (Перник). В шест от областите се 

регистрира понижение на ценовите равнища, като най-сериоз-

но олиото поевтинява в Стара Загора – с 3,4%. Увеличение на 

цените в големите супермаркети се отчита в две области – Пер-

ник (с 2,2%) и София (с 3,4%).

Захар

В края на ноември се затвърдява тенденцията за стабилизи-

ране на пазара на бялата кристална захар, като средните цени 

на захарта на едро и на дребно се запазват. 

Средно за страната, цената на едро на захарта остава на ни-

вото от предходната седмица - 2,25 лв./кг. На борсите в различ-

ните областни центрове захарта се търгува на цени от 2,07 лв./

кг до 2,40 лв./кг, като най-ниски стойности са регистрирани в 

Добрич, а най-високи – във Велико Търново, Ловеч и Разград. В 

по-голямата част от областите се наблюдава леко разнопосочно 

движение при цените на едро, като измененията са в границите 

от -1,8% (Хасково) до +1,8% (Варна). 

Средната цена на дребно на захарта в големите търговски 

вериги (ГТВ) също остава непроменена – 2,37 лв./кг. По области, 

захарта продължава да се търгува в големите супермаркети в 

ценовия диапазон от 2,24 лв./кг (София) до 2,53 лв./кг (Велико 

Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Понижение на цените, в 

рамките от 0,7% до 2,3% се регистрира в шест от областите. В 

два от областните центрове се отчита леко повишение на цено-

вите стойности – в Перник (с 1,1%) и в Шумен (с 2,1%).  

Пресцентър МЗХ

Цени на основни групи храни

На 29.11.11 в София, беше проведен "Ден на хранително-

вкусовата промишленост в България". Събитието е организира-

но от Съюза по хранителната промишленост при Федерацията 

на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България и се провеж-

да под патронажа на Министъра на земеделието и храните д-р 

Мирослав Найденов.

В приветствието си министър Найденов подчертава: "В усло-

вията на пазарна икономика, когато производството на храна 

силно се сегментира, много важно е по веригата от фермата 

до вилицата да функционира ефективен модел за прилагане на 

единни стандарти за качество,  както на суровинната база, 

така и за храната като готов продукт" и определя работата 

на Българската агенция по безопасност на храните като "...се-

риозен контролен механизъм върху производството на храни-

телни продукти."

Ден на хранително-вкусовата 
промишленост в България

възбрани близо 146 хил. опаковки захарни изделия в склад 

за търговия на едро в София

При проверка на склад за търговия на едро в края на ноем-

ври в София, Българска агенция по безопасност на храните въз-

брани близо 146 хиляди опаковки захарни изделия – шоколад, 

шоколадови бонбони, вафли и други. 

Инспекторите са установили, че обектът работи без удосто-

верение за регистрация по смисъла на Закона за храните и не 

е спазено действащото законодателство в областта на безопас-

ността на храните. В резултат на констатираните нарушения е 

съставен Акт за установяване на административно нарушение. 

Всички налични количества хранителни продукти в склада са 

възбранени.

Българска агенция по 
безопасност на храните 
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Продукти: 400 г брашно тип 500, 2.5 г сол, 15 г прясна мая, 

120 мл топло мляко, 2 яйца, 2 жълтъка, 75 г захар, 150 г размек-

нато масло, 115 г захаросани цитрусови плодове, 75 г стафиди.

Начин на приготвяне: Пресейте брашното и солта заедно. 

Разтворете маята с около 60 мл от млякото, след това добавете 

и останалото. Изсипете разтворената мая при брашното, доба-

вете целите яйца и омесете добре, за да получите плътно тесто. 

Поръсете го с малко брашно отгоре и го оставете да почива на 

топло за около 30 минути. След това добавете жълтъците, за-

харта и размекнатото масло и месете около 5 минути, за да се 

получи гладко и еластично тесто. Поставете го в намаслен съд 

и го покрийте с намаслено фолио, оставете да втасва на топло 

място около 2 часа, докато удвои обема си. Извадете върху на-

брашнена повърхност и внимателно добавете захаросаните 

плодове и стафидите. Преценета размера на хартия за печене, 

намаслете хартията и я поставете във формата, така че 7,5 см 

да излизат извън нея (както е показано на снимката). Сложете 

тестото във формата, покрийте го с леко намаслено фолио и ос-

тавете да втасва за около 1 час, докато удвои обема си. 

Затоплете фурната на 190°С. Намажете повърхността на тес-

тото с разстопено масло и направете лек разрез на кръст отгоре 

с остър нож. Печете 20 минути, след което намалете темпера-

турата на 180°С и отново намажете с масло, печете още 25-30 

минути. 

Продукти: 15 г прясна мая, 140 мл топло мляко, 450 г браш-

но тип 500, 2 яйца, 75 г захар, 2.5 г сол, 75 г размекнато масло, 

канела, карамфил, настъргана кора от половин портокал, се-

мена от анасон, 1 жълтък. 

Начин на приготвяне: В голяма купа разтворете маята с 

млякото, след това добавете 115 г брашно и разбъркайте, до-

като се получи гладка кашичка, покрийте с олио и оставете да 

почива 30 минути на топло. Разбийте много добре яйцата със 

захарта и ги прибавете към маяната смес, след това добавете 

останалото брашно със солта, размекнатото масло и месете до-

като се получи меко, но не лепкаво тесто. Продължете да ме-

сите върху набрашнена повърхност 10 минути, докато се полу-

чи гладко и еластично тесто. Сложете го в леко намаслен съд, 

покрийте с намаслено фолио и оставете да втасва на топло за 

около 1 час и половина, или докато удвои обема си. Извадете 

върху набрашнена повърхност, омесете внимателно. Отделете 

около 50 г от тестото и го оставете настрани. В голямото тесто 

добавете настърганата кора, канелата и карамфила, омесете и 

поставете в кръгла форма.   

Към отделеното тесто добавете анасона, разделете на две и 

оформете 2 фитила с дължина около 30 см. Двата края на всеки 

фитил разрежете на две. Разположете фитилите върху погачата 

под формата на византийски кръст, както е показано на снимка-

та и декорирайте с орехи. Покрийте с намаслено фолио и оста-

вете да втасва около 45 минути или докато удвои обема си. За-

топлете фурната на 190°С. Намажете тестото с разбития белтък 

и печете за около 40-45 минути.

Панетоне

Кристопсомо
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Продукти за 48 големи или 72 малки кифлички: около 

650 г брашно (типово), 120 г крема сирене (пълномаслено), 3 с.л. 

пудра захар (диабетична фруктова захар), 1 яйце, щипка сол, 

365 г масло, ½ ч.л. канела.

Продукти за шоколадовата плънка: 100 г натурален шо-

колад (шоколад с какаово съдържание 70%), 50 г орехи, кафява и 

пудра захар, 20 г масло.

Продукти за плънката с орехи и стафиди: 100 г стафиди, 

50 г орехи, кафява и пудра захар, 20 г масло.

Щолен

Продукти: 375 г брашно тип 500, 40 г прясна мая, 120 мл 

топ ло мяко, 50 г разтопено масло, 1 яйце, 75 г бели стафиди, 

50 г черни стафиди, 45 мл ром, 2.5 г сол, 50 г захар, 50 г бадеми на 

парченца, кардамон, канела, настъргана портокалова кора.

За бадемовия пълнеж: 115 г бадемово брашно, 50 г захар, 

50 г пудра захар, 2.5 мл сок от лимон, 1 яйце. 

Начин на приготвяне: В тенджерка загрейте стафидите за 

3-4 минути и добавете рома, оставете настрани. Пресейте браш-

ното и солта в голяма купа. Смесете захарта и подправките. Раз-

творете маята в топлото мляко, добавете малко брашно, за да се 

получи кашица и след това поръсете отсаналото брашно отгоре, 

покрийте с фолио и оставете да почива за 30 минути. След това 

добавете разстопеното масло и яйцето и месете, докато се по-

лучи гладко тесто. Преместете върху набрашнена повърхност и 

месете 10 минути. Оставете тестото в намаслена купа, покрийте 

с намаслено фолио и оставете да втасва за 2-3 часа или докато 

удвои обема си.

За пълнежа разбъркайте бадемовото брашно с двата вида 

захар, лимоновия сок и яйцето, докато се получи хомогенно 

тесто. Направете фитил дълъг около 20 см, покрийте го и оста-

вете настрани. 

Извадете тестото върху набрашнена повърхност и го омесе-

те наново. Придайте на тестото правоъгълна форма с дебелина 

2.5 см и поръсете стафидите, портокаловата кора и бадемите. 

Отново омесете тестото. Разплескайте тестото в овална форма 

с размери 30х23 см. В центъра тестото трябва да бъде по-тънко, 

отколкото по края. В средата сложете бадемовия фитил и завий-

те тестото, но не докрай. Поставете щолена в тава, покрийте с 

намаслено фолио и оставете да втасва на топло място за 40-60 

минути, докато удвои обема си.

Затоплете фурната на 200°С и печете около 30 минути. Нама-

жете щолена с разтопено масло, след като го извадите от фурна-

та. Оставете да изстине и го поръсете с пудра захар.  

Кифлички с шоколад

Начин на приготвяне: Маслото се оставя на стайна темпе-

ратура, за да се размекне. Заедно с крема сиренето се разбиват 

с миксер или на ръка с шпатула до получаването на кремооб-

разна маса. Добавя се солта, захарта, яйцето и канелата и отново 

се разбърква добре. Постепенно се добавя брашното, по малко, 

като се разбърква след всяко добавяне. Когато стане трудно да 

се работи с лъжица или шпатула тестото се изважда на набраш-

нен плот и се меси с ръка. Ако тестото е твърде лепкаво, се до-

бавя още брашно. Когато цялото брашно се поеме, тестото се 

разделя на 6 равни топки и се прибира в прозрачно фолио за 

около 2 часа в хладилник или докато се стегне.

През това време се приготвя плънката - смилат се или се 

счукват орехите, шоколада или бадемите според това с какво 

ще бъдат направени кифличките. Изважда се топче от тестото 

(останалите трябва да останат на студено, за да са по-лесни за 

работа) и на добре набрашнена повърхност се разточва кръг с 

дебелина около 3 мм. Кръгът се разрязва на 8 или 12 триъгълни 

части (според това колко големи кифлички искате да се полу-

чат), които се намазват с разтопено масло и обилно се поръсват 

с пудра и кафява захар. Плънката – орехите и шоколада/стафи-

дите и орехите и канелата/бадемите – се поръсва върху разря-

заните триъгълни части.

Триъгълничетата се навиват на кифлички, като се започва 

от широкия край. Подреждат се в тава върху хартия за печене. 

Намазват се с масло и се поръсват с кристалчета кафява захар. 

Пекат се около 20-25 минути в предварително загрята на 180°C 

или докато кифличките леко се зачервят.
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Коледно пънче

Продукти за блата: 140 г цели яйца, 100 г 

захар, 100 г бадемово брашно, 32 г брашно, 18 г 

масло, 84 г белтъци, 20 г захар, 2 г пълномаслено 

сухо мляко, 1 г сол.

Разбийте яйцата с малко от захарта и бадемо-

вото брашно, добавете и маслото с температура 

35°С. Разбийте белтъците с останалата захар и 

добавете към сместа. Разбъркайте добре. Пре-

сейте брашното със сухото мляко и солта и до-

бавете към тестото. В кръгла форма разстелете 

плат дебел 0.5 см и печете при 220°С.

Продукти за шоколадови мус: 220 г сме-

тана, 130 г млечен шоколад, 36 г жълтъци, 40 г 

захар, 70 г мляко, 4 г желатин, 20 г вода.

Разбийте сметаната. Сложете захарта да за-

ври с малко вода до 120°С, като бъркате добаве-

те жълтъка. Отделно кипнете млякото, сложете 

разтопения желатин и добавете  млечния шоко-

лад, докато се разтопи, след това охладете. Доба-

вете сметаната и жълтъка и разбъркайте добре. 

Продукти за сметанов крем с мандарини: 

175 г течна сметана, 50 г бял шоколад, 1 г жела-

тин, 5 г вода, 8 г настъргана кора от мандарина. 

Сложете сметаната да заври с настърганата 

кора от мандарина. Оставете да престои 1 час. 

Разстопете желатина. Сложете отново да заври 

сметаната и добавете желатина и белия шоко-

лад. Оставете да изстине добре. 

Продукти за сметанов крем с карамел: 

180 г течна сметана, 20 г захар, 1 г желатин, 8 г 

млечен шоколад, 40 г бял шоколад, 10 г вода.

Сложете сметаната да заври, карамелизи-

райте захарта и добавете към сметаната. Оставе-

те да изстине. Разтопете желатина и го добавете 

към сметаната. След това добавете и шоколада. 

Оставете да изстине и след това разбъркайте 

добре.

Продукти за блата: 150 г белтъци, 125 г пудра захар, 25 г 

картофено нишесте, 100 жълтъци, 100 г брашно, 30 г масло, 

ванилия.

Продукти за крема: 250 г прясно мляко, 125 г пудра захар, 

125 г жълтъци, 7 г желатин, 300 г шоколадов кувертюр 66%, 75 г 

ром, 75 г лешникова паста, 200 г пюре “Marron glace”, 200 г масло.

Начин на проготвяне на блата: В купата на планетарния 

миксер разбийте захарта с белтъците и нишестето до получа-

ване на лъскава смес. Добавете жълтъците на струйка, докато 

сместа се разбива. Спрете миксера, добавете пресятото брашно 

и разбъркайте внимателно ръчно. Разстелете сместа в тава по-

крита с хартия за печене. Печете при 240°С при затворена кла-

па. Обърнете платката.

Начин на приготвяне на крема: Сложете да заври прясно-

то мляко, смесете разбитите жълтъци с пудрата захар и доба-

вете към млякото, изсипете разтворения желатин и след това  

прибавете и кувертюра. Разбъркайте добре сместа, докато по-

лучите гладък крем. Оставете да изстине и след това го разбър-

кайте с разстопеното масло.   

Сглобяване: Поставете платката върху стреч фолио. Отгоре 

разстелете крема и с помощта на фолиото навийте здраво плат-

ката. Оставете добре да се стегне в хладилник. Декорирайте с 

какао и коледни мотиви по желание.

Торта “Сладката кралица”

Продукти за крема с червени боровинки: 50 г сметана, 250 г бадемова 

пралина, 100 г сок от червени боровинки, 15 г глюкоза.

Сложете сметаната да заври със сока от боровинките и глюкозата. Добаве-

те бадемовата пралина и разбъркайте. Оставете да изстине в хладилник.

Продукти за глазурата: 100 г сметана, 70 г сок от червени боровинки, 300 г 

желе, 80 г бадемова паста, 230 г млечен шоколад, 6 г желатин, 60 г какаово мас-

ло, червен оцветител.

Сложете сметаната да заври с желето и добавете шоколада. Разстопете же-

латина и заедно със сока от боровинки добавете към ганаша. След това доба-

вете бадемовата паста, какаовото масло и червения оцветител. Разбъркайте 

добре до получаване на фина глазура.

Оформете тортата в ринг с диаметър 18 см върху твърда подложка. След 

като я замразите, направете глазурата. Декорирайте според вашата фантазия.   
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Празнични шоколади от Godiva
Този сезон всички могат да кажат “Благодаря” с изключител-

ните празнични шоколадови подаръци на Godiva. Златните ку-

тии с шоколадови бонбони са украсени със сатенени панделки 

и венец за Коледа или синя звезда за Ханука. Червените праз-

нични кутии включват класически белгийски шоколади и люби-

мите сезонни вкусове мока и мандарин, а зелените – трюфели 

с различни вкусове, червена боровинка, малина Linzer торта и 

gingerbread.  

Украсете вашата коледна елха с шоколадови орнаменти на 

Godiva! Те могат да създадат много атмосфера, но и да бъдат чу-

десен подарък. Разбира се, шоколадът от украшенията ще из-

чезне мигновено, но те могат да красят дома ви години наред. 

Шоколадова Коледа Решихме предколедно виртуално да се разходим в ня-

кои от магазините на известните марки шоколад и да ви за-

познаем с изкушенията, които предлагат за празниците. 

www.godiva.com
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Много артистичност в шоколадовите творения на Maison
За всички любители на шоколада, млади и стари, от фирмата предлагат Advent 

Calendar - 24 прозореца с много вкусни изненади... Предлагат се в бутиците във 

Франция, Великобритания, Хонг Конг и Япония. 

Крехка и деликатна, Медальонът е една от най-възхитителните украси на този 

празничен сезон. Тази висулка е изработена много внимателно в елипса от тъмен 

шоколад от ядки (лешници, орехи, шам фъстък), от майсторите-шоколатиери. 

Медальонът напомня на деликатеси от традицията на тринадесетте десерта... шоколад като бонус!

www.lamaisonduchocolat.com

www.zChocolat.com 

Стил и лукс от zChocolat
Празниците, и особено Коледа, са времето изпълнено с мно-

го радост и блясък, а раздаването на подаръци е традиция. От 

zChocolat могат да ви помогнат да изберете наистина незабравими 

подаръци за всички, които са във вашия списък, от любимата леля 

до най-ценния клиент. През ноември фирмата предложи на пазара 

избрана нова колекция от шоколади, всички ръчна изработка по строгите стан-

дарти на Pascal Caff et, световен шампион по шоколад. Консултантите са на ваше 

разположение, ако имате нужда от помощ при избор на перфектния подарък. 

Точно за празниците zChocolat предлага избор от 4 празнични опаковки в 

махагонови кутии, които съдържат от 15 до 45 шоколадови бонбони. На кутията 

има дърворезба коледна елха, а всички подаръци са в черна сатенена торбичка, 

в която са включени допълнително саше лавандула, златна опаковъчна хартия и 

ръчно изработен восъчен печат.  
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Продукти за 6 порции: 5 жълтъка, 1 яйце, 100 г белтъци, 

385 г захар, 135 г брашно, ½ пръчка ванилия, 5 с.л. ”Maraschino”, 

250 мл сметана, 250 г йогурт, 14 г желатин, 250 г ягоди, 6 бр. 

физалис, 12 боровинки, 6 клончета свежа мента, 1 с.л. крем от 

касис.

Начин на приготвяне: Разбийте жълтъците и цялото яйце с 

85 г захар, отделно – белтъците с 40 г захар. След това смесете 

вного внимателно, като разбърквате отдолу нагоре. Накрая до-

бавете и брашното. С полученото тесто запълнете кръгли фор-

ми с диаметър 7-8 см, които предварително са поставени върху 

тава, покрита с хартия за печене. Печете за 8 минути при 200°С. 

Друг вариант е във формите да поставите готов пандишпан.

Сложете 150 мл вода, 100 г захар и ванилия в купа и сложете 

да заври за 2 минути. Оставете да изстине, извадете ванилията 

и добавете ”Maraschino”. Напоете със сиропа вече изпечените 

подложки.

Сложете сметаната и 60 г захар в купа и затоплете до 60°С. 

Добавете 10 г желатин, предварително разстопен, разбъркай-

те и добавете йогурта. Отделете настрани 6 ягоди, останалите 

– сварете със 100 г захар и 250 мл вода за 3 минути. След това ги 

пасирайте и прецедете, добавете останалия разтворен желатин. 

Върху блата във формите допълнете мус от йогурт и завършете 

с ягодовото желе. Оставете да се стегнат в хладилник. В момента 

на сервиране извадете от формите и декорирайте, както е пока-

зано на снимката. 

Продукти за 6 порции: 500 г прясна извара, 200 мл 

сметана, 160 г захар, 3 жътъка, 4 г желатин, 3 с.л. заха-

росани цитруси на малки кубчета, 50 г лентички от 

портокалова кора, 100 мл прясно мляко, 300 г микс от 

горски плодове, 50 г крем от касис.

Начин на приготвяне: В купа разбийте жълтъци-

те с 60 г захар и добавете топлото мляко на струйка 

като разбърквате. Сложете да се сгъсти на водна баня, 

като бъркате непрекъснато, докато получите гладък 

крем (водата не трябва да завира!) Кремът е готов, 

когато достигне температура 82-83°С. Добавете пред-

варително разтворения желатин. Извадете от водата, 

добавете захаросаните цитруси, разбъркайте и оста-

вете да изстине.

Прекарайте изварата през сито и я добавете към 

крема. Накрая добавете избитата сметана. Изсипете 

крема в индивидуални форми и оставете при 0°С за 

поне 2 часа.

В това време пасирайте 2/3 от горските плодове с 

останалата захар и сиропа от касис и ги сварете при 

80°С за 6 минути. 

Обърнете формите върху чинии и гарнирайте със 

сос от горски плодове, останалите свежи горски пло-

дове и озахарените кори от портокал, както е показа-

но на снимката.

Йогурт и горски плодове

Десерт с извара и цитруси
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Нова тенденция и мода е на път да завладее сватбените цере-

монии – приготвяне на тортата пред очите на гостите – Wedding 

cake show. За това разказва Кристиян Бонфильоли от една от най-

добрите сладкарски къщи в Болоня.

Ако смятате, че в компанията на разкошните сватбени купо-

ни, торта ще впечатли най-много гости, и ако сте уверени в свои-

те възможности и майсторство, не се страхувайте да предложите 

на клиентите си Wedding cake show. Сватбената торта не присти-

га в края на тържеството с целия си бласък и сред аплодисмен-

ти – просто вие я декорирате на място пред смаяните погледи 

на гостите, които всъщност никога не са виждали на живо как се 

декорира и какво търпение и майсторство се изисква. Трябва да 

си дадете сметка, че след младоженците, главното действащо 

лице сте вие – сладкарите! Но внимание, това приключение не 

е за всички – действията трябва да бъдат точни, прецизни и чис-

ти. “Трябва да имате перфектен и сигурен отбор, но преди всич-

ко професионалисти, които да умеят да бъдат и атрактивни 

в своята работа – споделя Кристиян. Wedding cake show дава 

двойно удовлетворение – и на младоженците, и на нас. Първи-

те се чувстват поласкани да имат майстори-сладкари, които 

работят за това да направят техния празник още по-впечат-

ляващ, и за гостите да бъде осигурено още нещо интересно и 

На 22 и 23 ноември в “Алма Либре Консултантски център” се 

проведе обучение с майстора-демонстратор Жозеф Азам, тех-

нолог на гръцката фирма „Касандра”, който представи оригинал-

ни сиропирани сладки от Изток. Присъстващите производители 

разбраха, че качеството на крайното изделие зависи изцяло от 

качеството на материалите, които се използват - корите, кадаи-

фа, качеството на маслото и технологията на производство. За 

да бъдат добре възприети от потребителите тези сладки, трябва 

да бъдат винаги хрупкави, вкусни, със силен аромат и впечетля-

ваща визия за дълго време (дори извън хладилник). 

Оригиналните сиропирани сладки изглеждат доста по-

Сиропирани сладки от Изток

Сватбената торта в действие!

шикозно. За нас сладкарите, сватбеното тържество предлага 

възможност за голяма реклама пред много хора, с които влизаме 

в директен контакт. Реклама, за която не сме платили ние! Вли-

заме в залата добре подготвени и сглобяваме и декорираме всич-

ко на място – обличаме със захарна маса, моделираме с айсинг, 

добавяме захарни цветя и т.н., докато не настъпи тържестве-

ния момент за разрязване на тортата”. 

различно от тези, които сме свикнали традиционно да консу-

мираме в българските сладкарници. С качествени суровини и 

нашите сладкари могат да произведат оригинални сиропирани 

сладкиши, такива, които сме опитвали в Турция и Гърция.

Вече доста производители предлагат на своите клиенти но-

вата гама и тя се въприема много добре. Именно с тях бе и сре-

щата на Жозеф Азам във втория ден на презентацията, където с 

тях обсъдиха как да подобрят още повече произвежданите от 

тях сиропирани сладки.
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От 9 до 12 ноември в Интер Експо Център – София за по-

реден път се проведоха специализираните изложения Интер-

фуд&Дринк, Булпек, Месомания, Светът на млякото и Салон на 

виното, които бяха официално открити от министър Мирослав 

Найденов. По време на церемонията министърът получи пода-

рък по случай годишнината от обединението на Италианската 

република – кутия бисквити в цветовете на италианското знаме, 

от Н.П. посланика на Италия у нас, г-н Стефано Бенацо.

И тази година в Булпек се включиха предимно фирми с тра-

диционно участие. Не знам каква точно е причината повечето 

фирми да не участват в единственото специализирано изложе-

ние. Може би се крие в липсата на достатъчно силна браншова 

организация, икономическите условия вероятно също оказват 

влияние, но това е тенденция, която продължава от години. 

Вносителите и производителите на оборудване и суровини се 

оплакват от липса на достатъчен интерес от страна на профе-

сионалистите – хлебари, сладкари и шоколатиери. Те от своя 

страна се надяват, посещавайки изложението, всяка година да 

открият нови идеи, нови продукти, нови технологии, които да 

им бъдат предложени по достатъчно атрактивен и достъпен на-

чин. Много от тях вече са посещавали специализирани панаири 

в чужбина и имат по-големи очаквания от изложителите. Тези, 

които успяват да предложат на своите настоящи и бъдещи кли-

енти атрактивни нови продукти – не се оплакват. 

Златни медали получиха фирма “Елиаз” за “Слънчев хляб” 

от 100% лимец и фирма “Алма Либре” за сладкиш “Пастелеро” и 

хляб със закваска “Традиция на масата”.      

Картини от една изложба - Булпек 2011

текст: Йорданка Найденова

снимки: Люба Димитрова
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От 3 до 7 март 2012 г. в Париж, ще се проведат между-

народните изложения Europain & Intersuc за хлебарство, 

сладкарство, шоколад, захарни изделия и шоколад, които се 

ангажират да предложат на професионалистите в сферата 

на производство, кетъринг и ресторантьорство всички тен-

денции и нововъведения в бранша. Целта е подпомагане на  

бизнеса в съответствие с променящите се икономически мо-

дели. Изложението ще предложи конкретни теми на своите 

посетители и ще наблегне на следните тенденции:

- Иновации – процеси, технологии и оборудване

- Качество и нововъведения при био-продуктите

- Творчеството и финес в сладкарството 

- Сладкарството, неизчерпаем източник на вдъхно-

вение. 

- Качество и нововъведения в индустриалното хлебоп-

роизводство

- Хлябът - източник на здраве

Изложенията очакват да посрещнат над 1000 изложите-

ли и 85 000 посетители. 

Както и досега, на изложението се очакват множество 

демострации и презентации:  

- Сектор Иновации 2012, където могат да се видят най- 

новите продукти и оборудване  

- Наградите на Europain за иновации

- Колекциите Intersuc 2012 - ще бъдат представени творе-

ния от захар и шоколад

За първи път в дните на Europain & Intersuc ще се про-

веде и изложението SuccessFood, насочено специално към 

ресторантьорството.  

В Париж ви очаква още:

- Световната купа по хлебарство. Състезанието ще 

събере 36 кандидатa от 12 различни държави (12 отбора от 

по трима души). Съревнованието ще бъде на високо ниво 

и отборите ще трябва да се представят артистично с фран-

зели, хлебчета, подсладени виенски кифлички, кроасани и 

други тестени изделия. Под внимание ще бъдат взети ориги-

налността, организираността, бързината, работата в екип и 

компетентността на талантливите найстори.

- Международния конкурс - Изкуството на захарните 

изделия 

Един неизбежен спектакъл, в който ще се съревновават 

отборите на 16 държави в продължение на четири дни. Уни-

кално международно състезание, в което отборите задължи-

телно трябва да бъдат смесени, т.е. по двойки - мъже и жени.

- Международна купа за готварство. Първото изда-

ние, организирано през 2010 г. от Френското сдружението 

на готвачите, имаше голям успех. Тази година, съревновани-

ето ще се проведе по следния начин: в рамките на няколко 

часа, 12-те състезаващи се отбора ще трябва да направят 

едно основно ястие с гарнитура и десерт. Те ще бъдат оценя-

вани въз основа техниките на работа и вкусовите качества 

на храната.

- Купата за френските ученици. Тази купа е притегате-

лен център за млади таланти в хлебарството и сладкарство-

то. Целта на този конкурс е подобряване и обмен на знания 

сред младежите в училищата с профилирано обучение по 

хлебарството и сладкарството.

Europain 2012

 Повече информация можете да намерите на сайта на изложението: www.europain.com

От 21 до 25 януари 2012 г. Римини, Италия очаква професионалисти от цял свят на 

33-то издание на международното изложение за сладкарство, хлебарство, сладолед и 

шоколад – SIGEP.

В дните на изложението ще се проведат редица състезания и прояви - Купата по 

хлебарство, в която ще участват 10 отбора с по 5 души; Купата по сладкарство на Ита-

лия за младежи и възрастни; Световната купа по сладолед; ще бъде избрана Кралицата 

на сладкарите измежду 10-те най-добри жени сладкари в света.  

От 19 до 22 февруари 2012 г. в Дубай ще се проведе GULFOOD, едно от най-големите изложения за хранително-вкусова-

та промишленост (храни, напитки, биопродукти, технологии и машини). Миналогодишното издание може да се похвали със 

своеобразен рекорд – 62 000 посетители от повече от 150 страни и 3800 изложители! 

Хлябът и сладкишите също заемат своето място в дните на изложението – сред изложители са фирми като Backaldrin, 

Lesaff re, Zeelandia и др. България също ще бъде представена с колективен щанд, организиран от Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средни предприятия. С индивидуални щандове ще участват Белла България и Кармела 2000.

В дните на изложението ще се проведе и Baking & Pastry Guild Competition 2012, състезание по хлебарство и сладкар-

ство, организирано от Регионалната асоциация на майсторите хлебари и сладкари в ОАЕ и Средния Изток. 

Участниците ще се състезават в няколко категории – “Тематични и празнични торти”, “Маяни и содени хлябове”, “Датски 

сладкиши”, “Кроасани”, “Пралини и трюфели”, “Шугар арт”, “Диабетични изделия” и др. 
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3-7 MAPT 2012
Париж- Норд Вилпент
ФРАНЦИЯ| www.europain.com

EUROPAIN
Уникалното изложение за хлебарство, 
сладкарство и ресторантьорство, за бъдат 
успешни вашите проекти

«Улицата на Успеха»: един голям експеримент, вдъхновен от успешните идеи

ПОРЪЧАЙТЕ ВАШИЯ БЕЗПЛАТЕН ЕЛЕКТРОНЕН БАДЖ, използвайки 
кода за регистрация PBU  тук www.europain.com

  C Europain, адаптирайте 
офертите си към новите 
очаквания на потребителите

Повече от 1000 изложители и марки, 
750 от които на Europain: всички 
нововъведения и решения относно 
продуктите, материали, оборудване, 
услуги и позициониране за развитието 

на вашата дейност. 

7 тенденции: Демонстрации и 
практически съвети ще са ви от полза  

Престижни конкурси: 

 - Световната Купа за Хлебарство,

 - Международния конкурс- Изкуството 
на захарните изделия 

Със SuccessFood, изложението за 
ресторантьорство, 
Europain се превръща в 
единственото събитие в 
Света, посветено на 
всичко свързано с 
консумацията

PROMOSALONS България 
e-mail: tradingconsultbg@yahoo.fr
Тел. 032/ 966661; тел. / факс 032/941841


