


Ронена 25 кг
•	 Предназначена	за	индустриални	производители,	използващи	аг-

регатно	замесване	или	разтваряне	на	маята	във	вода
•	 Прахообразният	ú	вид	позволява	лесното	ú	претегляне	и	по-точ-

ното	ú	дозиране
•	 В	чувал	по	25	кг

Будафок 5 кг
•	 Разфасовката	е	пригодена	за	индустриални	нужди
•	 В	кашон	от	10	кг,	съдържащ	две	части	по	5	кг,	което	я	прави	идеал-

на	за	по-обемни	замесвания
•	 Всяка	част	е	обозначена	на	5	калъпа	по	1	кг,	което	същевременно	

я	прави	удобна	и	за	влагане	в	по-малки	количества

Виво 500 г
•	 Най-широко	разпространената	мая	на	Лесафр
•	 Лесно	ронлива,	което	позволява	улесненото	ú	добавяне	по	време	

на	замесване
•	 В	кашон	от	10	кг,	съдържащ	20	калъпа	по	500	г

Френската 500 г
•	 Мая	с	висока	активност	за	индустриални	нужди	и	специални	бути-

кови	хлебни	изделия
•	 Високата	ú	подемна	сила	е	предпоставка	за	по-малко	влагане	при	

замесване
•	 В	кашон	от	10	кг,	съдържащ	20	калъпа	по	500	г

Фала Верде 500 г
•	 Специфична	мая	за	теста	с	висока	киселинност
•	 Позволява	намаляване	влагането	в	теста	със	закваска
•	 В	кашон	от	10	кг,	съдържащ	20	калъпа	по	500	г

Виво 500 г BTC (ХоРеКа)
•	 Създадена	специално	за	нуждите	на	ХоРеКа	бизнеса
•	 Високи	хигиенни	критерии,	 свързани	с	 компактната	ú	опаковка,	

създадена	специално	за	ресторанти,	пицарии,	сладкарници,	про-
изводители	на	бутикови	хлебни	изделия

•	 В	кашон	от	10	кг,	съдържащ	20	калъпа	по	500	г
•	 Всеки	калъп	има	обозначение	за	нарязване	на	по-малък	грамаж

Създадени, за да отговорят на всички нужди 
на хлебопроизводителите...

Създадена специално за ХоРеКа...



Суха мая Саф Инстант Червена 500 г
•	 Много	голям	срок	на	годност
•	 Три	пъти	по-нисък	процент	на	влагане	спрямо	прясната	мая
•	 В	кашон	от	10	кг,	съдържащ	20	вакуумирани	пакета	по	500	г

Суха мая Саф Инстант Златна 500 г
•	 За	 теста,	 съдържащи	 висок	 процент	 захар	 (кроасани,	 козунаци,	

сладкиши)
•	 По-голям	обем	на	крайния	продукт,	въпреки	намаляване	на	вре-

мето	на	работа
•	 В	кашон	от	10	кг,	съдържащ	20	вакуумирани	пакета	по	500	г

Суха мая Саф Пица 125 г
•	 Специално	насочена	към	всички	производители	на	пица
•	 За	по-лесно	и	по-бързо	разточване	на	тестото	за	пицата
•	 В	кашон	от	4.5	кг,	съдържащ	3	кутии	по	1.5	кг.	Всяка	кутия	се	състои	

от	12	вакуумирани	пакета	по	125	г

Лесафмая 500 г
•	 За	индустриално	производство	с	изключителен	обем	и	трайност	

на	крайния	продукт
•	 Бързо	и	ефективно	разграждане	на	захарите	в	тестото,	което	улес-

нява	втасването
•	 В	кашон	от	12	кг,	съдържащ	24	калъпа	по	500	г	

Суха мая Юва 500 г
•	 Добър	заместител	на	прясната	мая	поради	високия	срок	на		 	

годност
•	 По-бързо	и	равномерно	разпределение	в	тестото
•	 В	кашон	от	10	кг,	съдържащ	20	пакета	по	500	г

Суха мая Юва 100 г
•	 Суха	мая	за	по-малки	замесвания,	особено	подходяща	за	сладкар-

ски	производства
•	 Малката	опаковката	е	удобна	за	еднократно	използване
•	 В	кашон	от	4	кг,	съдържащ	40	пакета	по	100	г

Създадени за да отговорят и на 
най-претенциозния вкус...

Създадени специално за Майстори-хлебари...

Лесафр България ЕООД
1528 София, бул. „Искърско шосе“ 7, Търговски център Европа, сгр. 6, оф. 1
тел.: 02/873 14 39, факс: 02/873 14 21; e-mail: office@lesaffre.bg
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Честита Коледа!
С	поглед	към	ритуалите	на	българските	традиции	да	поче-

тем	хляба,	пред	който	се	прекланяме	и	който	съпътства	целия	
ни	живот.	Макар	бъдникът	в	огнището	на	Бъдни	вечер	да	е	ос-
танал	само	символ	на	надеждата	и	спомен	от	стари	времена,	в	
голямата	 си	част	българите	 тачат	и	почитат	Бъдни	вечер	като	
един	от	най-големите	християнски	празници,	в	който	са	препле-
тени	и	много	от	езическите	вярвания	по	нашите	земи.	От	ранни	
зори	жените	са	се	подготвяли	за	празника.	Най-голямо	внима-
ние	 се	 е	 отделяло	на	обредните	 хлябове	 -	 безкръвното	жерт-
воприношение	за	светлия	ден,	замесени	от	най-чисто	брашно.	
То	се	пресява	през	три	сита	„копринени",	замесва	се	с	„мълчана",	
„цветна"	и	„неначената"	вода,	донесена	в	бяло	котле	и	затопле-
на	на	жив	огън.	Докато	се	месят	хлябовете,	момите	и	невестите	
пеят	обредни	песни.	Коледните	хлябове	са	три	вида.	Първият	е	
наречен	на	самия	празник	и	носи	наименованието	„боговица",	
„божия	пита",	„светец".	Характерната	за	него	украса	е	кръстът	и	

Завалял пухкав бял сняг и покрил 
плодородните поля, над покривите се 
издигал дим, а в пещта се приготвяла 

трапезата за Бъдни вечер...

Снимките са предоставени 
от Асоциация за развитие 
на изкуствата и занаяти-
те-7, фотоконкурс „Пази-
тел на традициите 2012“, 
автор  Антоний Неделчев 

неговите	разновидности	-	свастика,	розета,	цвете	и	т.	н.	Вторият	
вид	хляб	е	посветен	на	къщата	и	стопанството.	На	него	обикно-
вено	се	изобразява	гумното,	кошарата,	добитъка,	лозето	и	бъч-
вата	и	т.	н.	Третият	тип	хлябове	са	колачетата	с	дупка	в	средата,	
които	се	даряват	на	коледарите	или	оплетени	като	плитки.	Тях	
ги	замесват	и	украсяват	момите	и	ги	подаряват	на	своите	избра-
ници	в	коледната	нощ.

Честити Коледни празници, здраве и 
благодат във всеки дом!

Йорданка Найденова
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Продукти:	450	г	брашно	тип	500,	140	мл	топло	мляко,	15	г	
прясна	мая,	2	яйца,	75	г	захар,	2.5	г	сол,	75	г	омекнало	масло,	5	г	
канела	на	прах,	1.5	г	смлян	карамфил,	настъргана	кора	от	поло-
вин	портокал,	семена	от	анасон,	8	половинки	на	орехови	ядки,	1	
жълтък	за	намазване.

Начин на приготвяне: Намаслете	леко	тава	за	печене.	В	по-
голяма	купа	разбийте	млякото	и	маята,	докато	се	разтвори,	след	
това	добавете	115	г	брашно,	за	да	се	получи	кашица.	Покрийте	
с	намаслено	фолио	и	оставете	да	втаса	за	30	минути.	Разбийте	
яйцата	и	захарта,	докато	се	получи	пухкава	смес.	Към	нея	доба-
вете	маяната	 смес,	 солта	и	останалото	брашно	и	разбъркайте	
добре.	Прибавете	и	маслото	и	месете	докато	се	получи	меко,	но	
не	лепкаво	тесто.	Месете	върху	набрашнена	повърхност	около	
10	минути,	докато	стане	гладко	и	еластично.	Сложете	в	леко	на-
мазнена	купа,	покрийте	с	фолио	и	оставете	да	втасва	за	около	1	
час	и	половина	на	топло,	докато	не	удвои	обема	си.	Извадете	го	
върху	набрашнена	повърхност,	месете	2-3	минути	и	отделете	50	
г	от	тестото,	покрийте	и	оставете	настрани.	В	тестото	замесете	
настърганата	 портокалова	 кора	и	 канелата.	Омесете	 в	 кръгла	
форма	и	поставете	в	тавата.	В	останалото	тесто	замесете	анасо-
на	и	разделете	на	два	къса,	оформете	фитили	дълги	30	см	и	от	
двата	края	разрежете	на	две	до	1/3	от	дължината	(както	е	пока-
зано	на	снимката)	и	завъртете	всеки	край.	Оформете	кръст	и	в	
средата	на	всяко	кръгче	поставете	половин	орехова	ядка.	По-
крийте	с	леко	намаслено	фолио	и	оставете	да	втасва	около	45	
минути	или	докато	удвои	обема	си.	Затоплете	фурната	до	180°С.	
Намажете	с	разбития	жълтък	и	печете	около	40-45	минути.	Ос-
тавете	да	изстине	върху	решетка.

Продукти за тестото: 7	г	суха	мая,	450	г	брашно	тип	500,	2.5	г	
сол,	15	г	захар.

Продукти за пълнежа: 75	г	стафиди,	45	мл	ром	или	бренди,	
115	г	натрошени	орехи,	10	г	канела,	115	г	тръстикова	захар,	50	г	
разтопено	масло.

Начин на приготвяне:	Намажете	 форма	 за	 печене	 с	 диа-
метър	23	см.	Смесете	брашното,	сухата	мая	и	захарта	в	голяма	
купа	и	в	средата	направете	кладенче.	Добавете	млякото,	водата	
и	яйцето	и	замесете	меко	тесто.	Изсипете	върху	набрашнена	по-
върхност	и	месете	10	минути,	за	да	се	получи	гладко	и	еластич-
но	тесто.	Сложете	в	намазнена	купа	и	покрийте	с	фолио	и	оста-
вете	да	втасва	на	топло	за	45-60	минути,	докато	удвои	обема	си.	
В	малка	тенджерка	затоплете	стафидите	с	рома	или	брендито,	
без	да	завират.	Махнете	от	огъня	и	оставете	да	изстинат.	В	ку-
пичка	смесете	орехите,	канелата	и	тръстиковата	захар.	

Месете	внимателно	тестото	върху	набрашнена	повърхност.	
Разделете	 го	 на	 30	 еднакви	 парченца	 и	 ги	 окръглете.	 Всяка	
топчица	намажете	с	разтопеното	масло	и	оваляйте	в	сместа	от	
орехи.	 Редете	 ги	 във	 формата,	 както	 е	 показано	 на	 снимката.	
По	средата	поръсете	със	стафиди	и	след	това	наредете	и	дру-
гите	 топчици.	Отгоре	 поръсете	 с	 останалите	 орехи.	 Покрийте	
с	намаслено	фолио	и	оставете	да	втасва	на	топло	за	около	45	
минути	или	докато	удвои	обема	си.	През	това	време	затоплете	
фурната	до	190°С.	Печете	за	35-40	минути.	Оставете	да	изстине	
върху	решетка.

Хляб с ром и стафиди

Коледен хляб
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Сладки с бадеми

Сладки с нишесте

Продукти:	3	яйца,	220	г	захар,	140	мл	олио,	700	г	нишесте	натурално,	20	г	сода,	2	па-
кетчета	ванилия,	1	лимон,	бадемова	есенция,	100	г	шипков	мармалад,	60	г	пудра	захар.	

Начин на приготвяне: Разбийте	яйцата	и	захарта	до	побеляване.	Прибавете	олиото,	
содата	разтворена	в	лимоновия	сок,	ванилията	и	бадемовата	есенция.	След	това	и	ни-
шестето	внимателно,	докато	се	измеси	средно	меко	тесто.	От	тестото	направете	малки	
топчета,	колкото	череши.	Наредете	ги	на	разстояние	в	тавичка,	защото	се	уголемяват	
двойно.	Печете	на	200°С	до	напукване	и	бледо	розово.	Вече	изстинали	ги	слепете	с	мар-
малад	или	топли	обилно	се	поръсват	с	пудра	захар.

Продукти: 250	 г	масло,	 100	 г	 захар,	 2	 пакетчета	 ванилия,	
450	г	брашно	тип	500,	1	бакпулвер,	140	г	бадеми.	

Начин на приготвяне: Разтопете	маслото	в	подходяща	тен-
джера	с	дебело	дъно	на	средна	към	ниска	 температура.	След	
като	се	разтопи,	по	повърхността	му	ще	започнат	да	се	образу-
ват	пяна	и	балончета.		От	време	на	време	разклащайте	тенджер-
ката	и	така	в	продължение	на	6-8	минути,	докато	се	избистри.	
Пригответе	си	голяма	купа	пълна	с	лед	и	още	една	по-малка,	в	
която	да	изсипете	маслото,	за	да	се	охлади.	Загрейте	фурната	на	
165°С	и	подгответе	тавичка	с	хартия	за	печене.	Извадете	купата	
от	леда.	Прибавете	към	маслото	захарта	и	с	миксер	разбивайте,	
докато	се	получи	бяла,	пухкава	смес.	Прибавете	и	разбийте	и	ва-
нилията.	Намалете	скоростта	на	миксера,	прибавете	брашното	
и	бакпулвера	и	размесете.	Тестото	трябва	да	е	меко	и	ронливо.	
Вземете	малки	парченца	от	 тестото	и	направете	 топчета	с	ди-
аметър	около	2,5	см	и	ги	поставете	в	тавичката	на	разстояние	
около	3	см	едно	от	друго.	Нежно	натиснете	по	един	бадем	в	сре-
дата	на	всяка	сладка.	Печете	около	22	минути	или	до	златисто.	
Ще	бъдат	леко	песъчливи	на	допир.	Внимателно	ги	преместете	
на	 решетка,	 оставете	 да	 изстинат.	Можете	 да	 приготвите	 тези	
сладки	и	без	да	избистрите	маслото,	вкусът	ще	е	леко	променен.

За разнообразието на 
вашата коледна витрина 

ви представяме няколко 
лесни и бързи рецепти  на 

шеф Пеньо Иванов

За готвенето с любов!
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Продукти:	100	г	стафиди,	1	лимон,	1	кг	брашно	тип	500,	500	г	
захар,	250	мл	олио,	1	ч.л.	сода,	10	г	сол,	40	г	орехи,	2	бр.	ванилия.	

Начин на приготвяне: Стафидите	се	напръскват	с	лимонов	
сок.	От	останалите	продукти	и	1	ч.ч.	вода	се	замесва	тесто	и	се	
прибавят	стафидите.	Разточва	се	на	кора	с	дебелина	1	см.	С	фор-
мички	се	изрязват	 сладки,	нареждат	се	в	намаслена	 тава	и	 се	
пекат	около	30	минути	до	зачервяване.

Продукти:	450	г	брашно	тип	500,	1	бакпулвер,	10	г	сол,	250	г	
масло,	230	г	кафява	захар,	1	яйце,	1	пакетче	ванилия,	200	г	цели	
орехови	ядки.

Начин на приготвяне: Загрейте	фурната	на	180°С.		Застеле-
те	тавичка	с	хартия	за	печене.	В	купа	смесете	брашното,	бакпул-
вера	и	солта	в	купа.	С	миксер	разбийте	омекналото	масло,	дока-
то	стане	пухкаво	и	кремообразно.	Прибавете	и	кафявата	захар	и	
продължете	да	разбивате	до	гладка	смес.	Прибавете	и	разбийте	
яйцето	и	ванилията.	Намалете	скоростта	на	миксера,	прибавете	
сухите	съставки	и	разбийте,	докато	се	получи	еднородна	смес.	
С	помощта	на	лъжица	изсипете	тестото	върху	приготвената	та-
вичка,	като	оставите	по	5	см	разстояние	между	тях.	Поставете	
по	една	половинка	орех	върху	всяка	сладка	и	леко	притиснете.	
Печете	11	до	13	минути	или	докато	краищата	 станат	 златисто	
кафяви.	Извадете,	преместете	върху	решетка	и	оставете	да	из-
стинат.	 Съхранявайте	 до	 3	 дни	 в	 добре	 затваряща	 се	 кутия,	 а	
най-добре	е	да	се	консумират	още	същия	ден.

Сладки със стафиди

Сладки с орехи и кафява захар
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Коледа…,	празнична	атмосфера	и	заряд	от	вълнения,	които	очакваме	нетърпеливо	да	ни	
залеят…	Вълната	от	емоции	в	океана	от	неповторими	светлини,	вкусни	и	ароматни	домашно	
приготвени	сладки,	както	и	дълго	очакваните	подаръци	от	хората,	който	обичаме	не	може	да	
се	разкаже,	трябва	да	се	преживее.	Не	напразно	се	изразявам	така	и	ще	разберете	защо.	Каз-
вам	се	Боян	Иванов	и	съм	един	от	многото,	които	се	грижат	за	осъществяването	на	тези	уни-
кални	и	незабравими	усещания	в	една	Коледа	далеч	от	вашия	дом,	в	друг	климат	и	сред	въл-
ните	на	Тихия	океан	на	туристически	кораб	за	3500	пасажери	и	1200	души	персонал.	Всъщност	
съм	готвач	и	ще	ви	разкажа	истинска	история	за	подготовката	на	Коледа	на	такъв	чудовищен	
с	размерите	си	кораб,	за	смесените	коледни	емоции	с	тропическия	климат,	плажове,	палми,	
както	и	за	всичко,	което	се	намира	на	огромния	16-етажен	и	180	м	дълъг,	100	000	тонен	кораб,	
в	който	се	разбиват	вълните.	

За	усещането	на	коледната	атмосфера	най-важното	е	да	сте	с	любимия	човек,	за	да	я	спо-
делите	и	съхраните	във	времето	напред.	Погледнато	през	моите	очи,	обаче,	това	е	добре	ор-
ганизирана	във	времето	много	тежка	работа	на	професионалисти	с	дългогодишен	стаж.	Един	

Насред синята бездна на Тихия океан

обикновен	круиз	е	около	7	дни.	Но	още	с	първата	ви	стъпка	на	
палубата	получавате	страхотно	посрещане	с	вкусна,	обилна	и	
смайващо	различна	 храна	 в	 11	 различни	 по	 стил	 ресторанта.	
А,	 за	да	си	представите	какво	означава	това	за	персонала,	ще	
ви	кажа,	че	гостите	от	предния	круиз	са	си	тръгнали	само	два	
часа	преди	новите.	Естествено	в	тези	ресторанти	ще	има	всеки	
ден	различно	меню,	както	и	специални	гала	бюфети	и	вечери	за	
Коледа	и	Нова	година.	Когато	работех	там,	ставах	всеки	ден	в	6	
часа	сутринта,	за	да	се	приготви	закуската	и	вечерята	за	цели	
3500	души!	На	такъв	кораб	има	120	готвача,	от	които	18	пригот-
вят	храната	само	за	персонала.	Повечето	от	тях	работят	извън-
редно,	когато	върви	подготовка	за	посрещане	на	пасажери	за	
Коледа	и	Нова	година.	Интересното	е,	че	никога	не	съм	чул	ня-
кой	да	каже,	че	му	тежи,	всеки	дава	наистина	нещо	специално	от	
себе	си,	като	джуджетата	на	Дядо	Коледа.	Подготовката	започва	
месец	по-рано	с	по-трудните	и	трайни	декорации,	като	колед-
ните	къщички	или	ледените	скулптури	с	по	5	или	6	елемента	от	
ледени	блокове.	В	този	плаващ	град	работят	хора	с	най-различ-
ни	професии	и	всеки	от	тях	говори	между	2	и	6	различни	езика.	
Мисля,	че	вече	добихте	представа	за	хората	зад	завесата,	която	
правят	 Коледата	 на	 такова	 място	 върховно	 изживяване.	 Като	
добавим	тропиците	и	текилата,	която	можете	да	пиете	на	Мек-
сикански	плаж	и	замените	коледните	дръвчета	с	палми,	а	в	съ-
щото	време	да	слушате	така	познатите	ви	коледни	песни,	какво	
мога	да	кажа	-	луда	работа!	Такъв	микс	на	любими	за	човек	неща	
и	 то	 по	 време,	 на	 което	 ние	му	 викаме	 зима	 наистина	 остава	
един	дълбок	отпечатък	в	съзнанието.	Като	погледнете	и	океана	
с	красивия	си	морски	свят,	на	който	можете	да	се	наслаждава-
те	от	балкона	на	стаята	си,	направо	магия	-	морски	хоризонт	и	
криещото	се	зад	него	слънце…	Корабът	сам	по	себе	си	също	е	

чудо	в	коледната	магия.	Той	има	две	дискотеки,	шест	бара,	зала	
за	забавления	с	различни	игри,	огромен	фитнес	и	спа	център,	
огромна	зала	за	2000	души	за	представления	с	кан-кан	и	холи-
вудски	мюзикъли,	водна	пързалка,	казина,	басейни,	магазини	за	
сувенири	и	бижута,	ледено	шоу	и	ледена	пързалка,	футболно	и	
баскетболно	игрище,	като	добавим	и	ресторантите	и	нещата,	за	
които	не	се	сещам	в	момента,	се	получава,	че	сте	на	едно	трудно	
за	описване	място	и	още..	по-трудно	за	работа.	Но	най-хубавото	
нещо	след	всичко	това,	е	подаръкът	ти	за	Коледа	от	любимия	
човек	до	теб	-	това	е	най-	безценното!

	От сърцето на Тихия океан: Боян Иванов 
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Висококачествени суровини 
за най-добрия краен продукт

Това	 бе	 мотото	 под	 което,	 премина	 презентацията,	
организирана	 от	 „Алма	 Либре	 консултански	 център“	 и	
„Солунския	гастрономичен	център“	в	Солун	на	23	и	24	но-
ември.	Повече	от	100	представители	на	сладкарски	фирми	
се	запознаха	с	възможностите,	които	предлагат	най-висо-
кокачествените	 суровини.	 Правилната	 им	 комбинация	 в	
специално	разработени	рецептури	дава	една	добра	про-
изводствена	цена	и	възможност	крайният	продукт	да	по-
лучи	 голяма	 добавена	 стойност	 и	 да	 бъде	 атрактивен	 за	
крайния	клиент.	

„Браншът	на	 сладкарството	 се	развива	бурно	в	 Бъл-
гария.	Непрекъснато	се	появяват	нови	обекти,	нови	асор-
тименти,	 и	 ние	 от	 „Алма	 Либре	 Консултански	 център“,	
съвместно	 с	 нашите	 партньори	 от	 „Атинския	 и	 Солун-
ския	 гастрономични	 центрове“	 на	 Стелиос	 Канакис,	 не	
сме	 спирали	да	даваме	нови	идеи,	рецепти	и	технологии	
на	своите	клиенти“	–	сподели	г-н	Янис	Лилолиос	при	от-
криване	на	презентацията.	„В	процеса	на	комуникация	със	
стотици	майстори	и	инвеститори	от	бранша	на	 слад-
карството	 през	 последните	 четири	 години	 в	 България	
установяваме	една	реакция	на	„професионалистите“,	от	
която	трябва	да	се	пазят	всички	производители:	колкото	
по-евтини	 суровини,	толкова	 по-ниска	 себестойност	на	
крайния	продукт.	Ние	смятаме,	че	тази	позиция	е	изцяло	
погрешна	и	извън	всяка	рамка	на	професионализъм“.

С	 правилната	 технология	 и	 комбинация	 на	 качестве-
ни	 суровини	 могат	 да	 се	 произведат	 крайни	 продукти	 с	
такива	параметри	(обем,	тегло,	визия,	вкус	и	цена),	които	
могат	да	 задоволяват	и	производителите	и	потребители-
те.	Презентацията	разчупи	стереотипа	„колкото	по-евтини	
суровини,	толкова	по-евтини	крайни	продукти“,	противо-
поставяйки	 и	 доказвайки	 тезата	 „Максимално	 достойно	
качество	на	крайния	продукт	с	предварително	определе-
на	 себестойност.“	 По	 време	 на	 демонстрацията	 майстор	
Йоргос	Косичук	и	неговите	помощници	представиха	голя-
ма	гама	от	изделия,	използвайки	специално	разработени	
рецепти	и	технологии.

Г-н	Стелиос	Канакис	лично	поздрави	всички	присъст-
ващи	и	отново	наблегна,	че	браншът	трябва	непрекъснато	
да	се	развива,	да	се	предлагат	нови	продукти	към	потреби-
телите	и	всеки	един	производител	трябва	да	се	различава	
от	конкурента	си,	всеки	един	производител	трябва	да	реа-
лизира	своята	мечта	и	философия	за	собствения	си	обект	
и	да	работи	за	бъдещето	на	своята	фирма,	а	не	за	днес	или	
утре.	 „Разработвайте	 свои	 продукти,	 бъдете	 различни.	
Важна	 е	 стратегията,	 успехът	 ще	 дойде	 постепенно.	
Трябва	да	се	разработват	продукти	на	много	високо	ниво	
и	да	бъдете	упорити.	Това	показва	моят	опит	повече	от	
30	 години.	 Пак	 повтарям,	 бъдете	 различни	 от	 своите	
конкуренти,	не	копирайте,	а	ние	ще	бъдем	до	вас,	за	да	ра-
ботим	заедно	за	осъществяване	на	вашите	цели.	Накрая	
искам	да	благодаря	и	на	Дани	от	списание	„Кафе	пауза…“,	
която	с	много	усилия	и	желание	издава	браншовото	списа-
ние	и	смятам,	че	всички	ние	трябва	да	я	подкрепим	в	това	
начинание.	Искам	да	я	поздравя	и	 за	организираното	Де-
филе	на	„Дизайнерски	торти“,	както	и	всички	участници	в	
него,	защото	това	е	още	едно	доказателство,	че	сладкар-
ския	бранш	в	България	се	развива“.			
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Със	стихотворението	„Заклинание“	 	на	Николай	Христозов	
организаторите	списание	„Кафе	пауза…“	и	Асоциация	за	разви-
тие	на	изкуствата	и	 занаятите	 -7	 (А.Р.И.З.-7)	 казахме	на	всички	
присъстващи	„Добре	дошли!“	на	първото	в	България	Дефиле	на	
„Дизайнерски	торти“	–	тема	„Декорация	на	Сватбени	торти!

Дефилето	се	проведе	в	рамките	на	специализираните	изло-
жения	Сихре,	Интерфуд	и	Дринк,	Месомания,	Светът	на	млякото,	
Булпек	и	Салон	на	виното	от	7	до	10	ноември	в	Интер	Експо	Цен-
тър	–	София,	който	бе	основен	партньор	на	проявата	и	за	което	
изказваме	своите	благодарности	на	ръководството	и	на	целия	
екип	на	Булгарреклама	за	цялото	съдействие	за	безупречното	
провеждане.	Искаме	да	благодарим	и	на	всички	фирми,	които	
се	включиха	в	този	първи	по	рода	си	конкурс,	на	всички	спон-
сори	и	рекламодатели,	благодарение	на	които	събитието	стана	
възможно	в	този	му	вид.

Аз,	като	издател	на	списание	„Кафе	пауза…“,	накрая	искам	да	
благодаря,	но	не	по	важност,	на	моя	партньор	в	това	начинание	
-	шеф	Пеньо	Иванов	-	Ивитал,	представител	на	Асоциацията	за	
развитие	на	изкуствата	и	занаятите-7,	който	явно	повярва	в	мен,	
а	и	аз	в	него	още	при	първата	ни	среща.	Една	между	другото	
подхвърлена	идея,	вече	е	факт	и	ние	всички	сме	свидетели	на	
нейното	 осъществяване	 и	 превръщането	 й	 в	 един	 прекрасен	
и	 романтичен	 празник!	 Понякога	 нещата	 просто	 се	 случват…	
Идеите	ни	се	допълваха	взаимно,	не	и	без	да	се	сръчкваме	по-
стоянно,	но	смятам,	че	точно	това	ни	движеше	напред…

Да,	това,	което	трябва	да	се	случи	–	то	се	случва.	Всяко	нещо	
си	стои	в	пространството	и	си	чака	времето	и	мястото,	за	да	се	
случи.	Така	се	получи		и		с	Дефиле	„Дизайнерски	торти“.	От	една	
идея,	стояла	непокътната	почти	две	години,	за	няколко	месеца	
се	превърна	в	събитие	и	всички	днес	можем	да	се	поздравим	с	
това,	което	постигнахме.	Да,	всички	ние.	Защото	всички	ние	вло-

жихме	максималното	от	себе	си	това	събитие	да	се	превър-
не	 в	 истински	 празник.	 Вложихме	 много	 емоция,	 вероятно	
изхабихме	 и	 малко…или	 повечко	 нерви,	 но	 вярвам	 всички	
сме	 съгласни,	 че	можем	да	 се	 гордеем	 с	 постигнатия	 краен	
резултат.

Специален	водещ	на	награждаването	бе	Вики	Терзийска	от	
група	„Мастило“,	на	която	благодарим	за	милото	и	сърдечно	от-
ношение!

Темата	на	Дефилето	–	„Сватбени	торти“	допълнително	пре-
дизвика	интереса	на	всичките	24	фирми	от	цялата	страна,	защо-
то	всеки	майстор-сладкар	успя	да	покаже	най-доброто	от	себе	
си,	 своята	 фантазия	 и	 вдъхновение.	 В	 конкурса	 се	 включиха	
фирми	от	София,	Пловдив,	Варна,	Бургас,	Попово,	Карлово,	Ве-
линград,	Шумен,	Благоевград,	Габрово,	Севлиево,	Стара	Загора,	
Димитровград.

Според	регламента	на	Дефилето	фирмите	участваха	с	макет	
на	торта,	декориран	със	захарна	маса	и	айсинг,	като	се	позво-
ляваше	използването	на	различни	техники	–	обличане	със	за-
харна	маса;	изработка	на	захарни	цветя,	фигури,	декорации;	из-
работка	на	детайли	и	декорации	с	айсинг,	рисуване	с	четка,	air	
brush	и	др.,	като	максималната	височина	на	експонатите	тряб-
ваше	да	е	до	1,5	м.

Петчленно	жури	в	състав:	Надежда	Костадинова,	Янис	Лио-
лиос,	Силвия	Петкова,	Борислав	Екзархов,	Росица	Рачева	оцени	
анонимно	експонатите	по	няколко	критерия	–	използвани	тех-
ники,	сложност	на	изпълнение,	креативност	на	композицията,	
прецизност	на	изработката,	цветово	съчетание	 (колоритност).	
Номерът	на	всеки	участник	бе	определен	по	реда	на	постъпили-
те	заявки	на	e-mail-а	на	списание	„Кафе	пауза…“.	След	приключ-
ване	на	 гласуването	на	всеки	експонат	беше	поставен	надпис	
с	фирмата	и	името	на	майстора	или	екипа,	сътворили	тортата.

По-високи от 1,5 м сватбени торти на

Не	отминавай	никое	"обичам	те",
прошепнато	от	глас,	с	очи,	с	мълчание.
То	идва	от	пустинни	разстояния.
От	неродена	светлина	изтича.
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Няма	бивша	любов.	И	последна.
Дар	от	Бога	е.	Неръкотворен.
Просто	всяка	любов	е	поредна,	
а	на	нея	сме	всички	покорни.

За	по-малко	от	3	месеца	до	началото	на	събитието	страни-
цата	на	„Дефиле	на	бутикови	торти“във	Facebook	събра	повече	
от	5000		„Харесвания“,	като	нейните	приятели	и	почитатели	са	от	
цял	свят	и	те	с	нетърпение	очакваха	снимки	с	произведенията	
на	българските	майстори-сладкари.	

Там	получихме	и	едно	стихотворение	от	наша	анонимна	по-
читателка.	Цитираме	я	дословно:	„Здравейте!	Изпращам	нещо	
малко	от	мен!	–	и	не	за	наистина	хубавия	като	хрумване	кон-
курс,	който		правите,	а	както	самите	вие	сте	го		казали...”...поне	
да	се	забавляваме	заедно…	С	радост	споделям	с	вас	нещо	лич-
но!	Поздрави	и	успехи	занапред	-	любов,	сватби	и	много	поводи	
за	празнични	торти!“.	Позволяваме	си	да	публикуваме	нейното	
откровение	в	любов…	защото	смятаме,	че	си	заслужава.	

Ти	и	аз…
Не	искам	за	мен	да	изскачат	от	торта
веднага	да	дават	ми	„сватбен”	завет.
Аз	искам	пред	мене	отворена	порта
и	твоето	„Да”		за	любовен	ответ!

Ще	нося	от	Тебе		парченце	любовно
от	сладката	нежност	на	Твойте	ръце.
Ще	знам,	че	за	мене	си	нещо	Съдбовно-
Единствен	Владетел	на	мойто	сърце!

Гостите	 на	 специализираните	 изложения	 в	 Интер	 Експо	
център	също	имаха	възможност	да	изберат	своя	фаворит	сред	
участниците	 в	Дефиле	„Дизайнерски	 торти“.	 Победителят	 съв-
падна	с	мнението	на	журито	–	фирма	„Йоанна“	от	Благоевград.	
Наградата	 уикенд	 за	 двама	 от	 Гранд	 Хотел	„Велинград“	 отиде	
при	Галина	Стефанова	от	София.	

На	награждаването	присъства	и	Мая	Попова,	която	спечели	
конкурса	„Кажи	ми	 как…	ме	обичаш“	 за	най-романтично	пос-
лание	във	Фейсбук	страницата	на	Дефиле	„Дизайнерски	торти“,	
която	се	оказа,	че	участва	на	самото	изложение	в	Интер	Експо	
Център	 и	 развълнувана	 сама	 прочете	 своето	 стихотворение	
и	сподели,	че	наскоро	със	съпруга	й	 са	празнували	сребърна	
сватба.	Нашият	подарък	за	нея	бе	уикенд	за	двама	в	комплекс	
„Имението“,	с.	Емен.	

Няма	бивша	любов.	Има	първа.
Казват	-	тази	любов	не	ръждясва.
Все	те	следва,	случайно	те	зърва
и	последна	(със	тебе)	угасва.

Няма	бивша	любов.	Има	друга.
От	която	кръвта	ти	завира.
И	нерядко	е	нейна	заслуга
сватбен	марш	сред	цветя	да	засвири.

Няма	бивша	любов.	А	такава	-
като	фойерверк	дето	избухва;
и	макар	краткотрайна,	остава
във	сърцето	с	жигосани	букви.
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Първо място
Фирма „Йоанна“ – Благоевград

Зоя Денинска и Марияна Гръчка

•	 Кристален	плакет	„Първо	място“	за	участие	в	Дефи-
ле	„Дизайнерски	торти“	от	списание	„Кафе	пауза…“	
и	„А.Р.И.З.-7“

•	 Грамота	 за	 участие	 от	 списание	„Кафе	 пауза…“	 и	
„А.Р.И.З.-7“

•	 Грамота	„Торта	на	публиката“
•	 Обучение	 в	 курс	 по	 избор	 през	 2013	 г.	 от	 фирма	

„Надежда	Костадинова“
•	 Обучение	в	Солун	за	двама	на	23-24	ноември	и	30	

ноември-1	декември	от	фирма	„Алма	Либре“
•	 Ваучър	за	пазаруване	на	стойност	200	лв.	от	фирма	

„Хелас	Хем	Зееландия“
•	 Най-новите	шоколади	и	кремове	на	фирма	„Инте-

рион“
•	 Многоетажна	стойка	за	торти	от	фирма	„Томеко“
•	 Оцветена	захарна	маса	от	фирма	„Бобал	Бояджиев“
•	 Уикенд	за	двама	в	Макси	парк	хотел	-	Велинград	
•	 Бутилка	вино	от	„Агрофитнес“
•	 Стихосбирка	и	аудио	диск	„Любов	една“	на	Пеньо	

Иванов	-	Ивитал

От	торта	за	сватба	Ти	мен	да	захраниш,
остатък	от	залък	на	Тебе	да	дам!
Нататък	живота	си	в	Тайна	да	браним,
Вселена	Любовна	за	Теб	да	създам!

Като	организатори	бяхме	подготвили	и	други	специални	из-
ненади	за	посетителите	на	изложението.	Една	от	тях	бе	макетът	
на	младоженци	в	естествен	ръст,	с	които	всеки	 	можеше	да	се	
снима	със	собственото	си	лице	и	да	помечтае	–	ако	все	още	не	е	
минал	под	венчило,	за	магията	на	собствената	си	сватба.

Сватбените	фотографии	на	Влади	Балевски	допълниха	цяла-
та	романтична	атмосфера	на	сцената	на	дефилето.

Победителите
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Трето място
Фирма „Чар 05“ – Сливен

Станимира Атанасова

•	 Кристален	плакет	„Трето	място“	за	участие	в	Дефиле	
„Дизайнерски	 торти“	 от	 списание	„Кафе	 пауза…“	 и	
„А.Р.И.З.-7“

•	 Грамота	 за	 участие	 от	 списание	 „Кафе	 пауза…“	 и	
„А.Р.И.З.-7“

•	 Обучение	в	Солун	през	ноември	от	фирма	„Алма	Ли-
бре“

•	 Ваучър	за	пазаруване	на	стойност	100	лв.	от	фирма	
„Хелас	Хем	Зееландия“

•	 Най-новите	шоколади	и	кремове	на	фирма	„Интерион“
•	 Аксесоари	от	фирма	„Томеко“
•	 10%	отстъпка	при	пазаруване	от	фирма	„Змееборец“
•	 Оцветена	захарна	маса	от	фирма	„Бобал	Бояджиев“
•	 Уикенд	за	двама	в	Макси	парк	хотел	-	София	
•	 Бутилка	вино	от	„Агрофитнес“
•	 Стихосбирка	и	 аудио	диск	„Любов	 една“	 на	 	Пеньо	

Иванов	-	Ивитал

Второ място
Фирма „Диана“ – Димитровград

Диана Господинова и Ваня Йорданова

•	 Кристален	плакет	„Второ	място“	за	участие	в	Дефиле	
„Дизайнерски	 торти“	 от	 списание	„Кафе	 пауза…“	 и	
„А.Р.И.З.-7“

•	 Грамота	 за	 участие	 от	 списание	 „Кафе	 пауза…“	 и	
„А.Р.И.З.-7“

•	 Обучение	в	Солун	на	23-24	ноември	от	фирма	„Алма	
Либре“

•	 Ваучър	за	пазаруване	на	стойност	150	лв.	от	фирма	
„Хелас	Хем	Зееландия“

•	 Най-новите	шоколади	и	кремове	на	фирма	„Интерион“
•	 Аксесоари	от	фирма	„Томеко“
•	 15%	отстъпка	при	пазаруване	от	фирма	„Змееборец“
•	 Оцветена	захарна	маса	от	фирма	„Бобал	Бояджиев“
•	 Уикенд	за	двама	в	хотел	„Дипломат	Плаза“	-	Луковит	
•	 Бутилка	вино	от	„Агрофитнес“
•	 Стихосбирка	 и	 аудио	 диск	„Любов	 една“	 на	 Пеньо	

Иванов	-	Ивитал

Всички	останали	участници	в	Дефиле	„Дизайнерски	торти“	получиха	Гра-
моти	за	участие	в	Дефиле	„Дизайнерски	торти“	от	списание	„Кафе	пауза…“	и	
„А.Р.И.З.-7„	ваучъри	за	пазаруване	на	стойност	20	лв.	от	фирма	„Хелас	Хем	Зе-
еланзия“,	сувенири	от	фирма	„Бобал	Бояджиев“	и	стихосбирка	и	аудио	диск	
„Любов	една“	на	Пеньо	Иванов	-	Ивитал.

И	 накрая,	 ние	 Йорданка	 Найденова	 и	 Пеньо	 Иванов,	 	 искаме	 да	 изка-
жем	 своята	 благодарност	 към	 всички	 участници,	 партньори	 и	 спонсори,	
без	които	цялото	това	великолепие	от	емоции	и	творчество	не	би	било	така	
естетически	издържано,	да	благодарим	на	всички	фирми,	които	осигуриха	
наградите	и	 тези,	 които	 се	погрижиха	 след	официалното	награждаване	да	
си	кажем	„Наздраве	и	да	ни	е	сладко!“:	Интер	експо	център,	Българска	асо-
циация	на	професионалните	готвачи,	Red	Devil	Кетъринг,	Сватбена	агенция	
„Класик“,	Бутик	за	цветя	„Елфите“,	Феймъс	фууд	Кетъринг,	Алма	Либре,	Змее-
борец,	Интерион,	Хелас	Хем	Зееландия,	Томеко,	Надежда	Костадинова,	Бобал	
Бояджиев,	Макси	клуб,	хотел	„Дипломат	Плаза“,	Комплекс	„Имението“,	Култ	
Гурме	Кетъринг,	Теа,	Папая,	Мариам,	Агрофитнес.		

Благодарим	и	на	нашите	медийни	партньори:	kulinaria.bg,	bakedmedia.eu,	
gotvarstvo.bg,	big.bg,	Хайлайф,	сп.	Кулинарен	журнал,	сп.	Меню,	в.	Дума.
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Росица Рачева, преподавател в  Софийска гимназия по 
хлебни и сладкарски технологии

Години	наред	съм	член	на	жури	в	различни	конкурси.	Трудно	
се	дава	цифрова	оценка	за	идея	и	мисъл,	защото	всеки	участник	
влага	максимално	от	себе	си,	от	своя	дух.	За	мен	беше	голяма	
отговорност	в	този	конкурс	да	оценявам	огромния	труд	на	до-
бри	майстори.

Всяка	от	тортите	си	имаше	своите	достойнства.	В	много	
от	макетите	 бяха	 използвани	 различни	 по	 сложност	техни-
ки.	Висока	оценка	получиха	ръчно	изработените	и	рисуваните	
елементи.	Имаше	тори	с	определен	и	силно	подчертан	стил,	
други	издържани	пестеливо	в	цветова	гама,	но	с	много	голямо	
богатство	 на	 нюанси.	 Някои	ме	 впечатлиха	 с	 фините	 и	 пре-
цизно	изработени	детайли.	Не	познавах	членовете	на	журито	
и	се	вълнувах	до	края,	докато	точките	решиха	окончателния	
резултат.

Искам	 да	 благодаря	 на	 организаторите,	 че	 реализираха		
идеята	за	това	Дефиле,	чрез	която	се	утвърждава	професията	
„Сладкар-декоратор“,	защото	това	е	една	трудна	професия,	в	
която	е	необходимо	да	имаш	умения	да	съчетаваш	вкуса	с	есте-
тиката,	в	нея	присъства	изкуство.

Нека	това	Дефиле	да	бъде	трамплин	за	българските	май-
стори	към	световните	форуми!“

Янис Лиолиос, директор на „Алма Либре“
Абсолютно	всички	изделия	бяха	на	много	високо	ниво!	Поз-

дравления	!	
Организаторите,	 списание	 „Кафе	 пауза…“	 и	 Асоциация	 за	

развитие	на	изкуствата	и	занаятите-7	с	пълна	дискретност	
до	последния	момент,	не	дадоха	никаква	възможност	да	се	раз-
бере	кой	от	експонатите	на	кой	участник	в	конкурса	е.	

Състезанието	 се	 проведе	 при	 пълна	 гласност,	 култура	 и	
прозрачност	и	 спазване	на	всички	процедури,	 както	при	меж-
дународните	конкурси.	Членовете	на	журито,	без	да	знаят	коя	
торта	на	кого	е	за	по-малко	от	два	часа	коментираха	помежду	
си	пред	всеки	експонат	техническите	и	естетическите	пара-
метри.	Всеки		по	отделно,	за	всяка	торта	даваше	оценка	от	1	
до	10	по	следните	критерии:	използвани	техники,	сложност	на	
изпълнение,	външен	вид	и	композиция,	прецизност	на	изработ-
ката,	цветово	съчетание	–	колоритност.	В	присъствието	на	
всички	членове	на	журито	се	събраха	оценките	за	всеки	експо-
нат	и	се	оформи	крайното	класиране.	

Членовете	на	журито	се	 затрудниха	много,	 защото	всеки	

експонат	имаше	неговите	предимства	 	 и	 качества!	 В	 крайна	
сметка,	 всеки	 от	 сладкарите-участници	 в	 конкурса	 имаше		
какво	да	покаже	на	другия	и	всеки	имаше	какво	да	научи!

Това	е	непрекъснат	процес	на	развитие,	който	няма	да	спре	
никога	в	нашия	бранш	–	безкрайно	обучение	и	търсене!		

Поздравления	на	списание	“Кафе	пауза…“	за	инициативата		
и	отличната	организация,	както	и	за	всички	участници!

Надежда Костадинова, управител на фирма „Надежда 
Костадинова“

Когато	 за	 първи	 път	 видях	 подредени	 макетите	 на	тор-
тите,	изпитах	силно	вълнение.	За	мен	това	е	сбъдната	мечта	
–	толкова	 много,	толкова	 красиви	 и	 всичките	 направени	 от	
български	сладкари.	Голямо	браво	на	всички	участници!!!	Благо-
даря	за	усилията	и	труда,	който	сте	положили,	за	творчест-
вото	и	умението,	за	желанието	и	амбицията.	За	мен	е	гордост	
и	 удовлетворение,	 когато	 виждам	плодовете	 и	 на	 своя	труд,	
осъществени	по	такъв	прекрасен	начин.	

Когато	бях	поканена	да	бъда	член	на	журито,	за	мен	беше	от-
говорност	и	изпитание.	Занимавам	се	със	сладкарство	от	дете,	
а	като	професионален	сладкар	повече	от	23	години.	Майстор-
сладкар	съм	и	съм	се	обучавала	в	Германия	и	Англия.	Участвала	
съм	в	международни	състезания	и	съм	печелила	награди,	както	
и	първо	място	и	златен	медал	през	2001	г.	на	национален	кон-
курс	 по	 сладкарство.	От	няколко	 години	 провеждам	обучения	
и	 демострации	 по	 сладкарство	 и	 декорация.	 	 Фактът,	 че	ще	
оценявам	своите	колеги,	беше	отговорно	задължение.	Бях	силно	
затруднена	при	оценката	на	много	от	тортите.	Показаните	
различни	техники	на	декорация	и	 сложността	и	точността	
на	изпълнение,	творчеството	и	 уникалността,	бяха	на	висо-
ко	ниво.	Много	е	трудно	да	се	даде	цифрова	оценка	на	различни	
по	замисъл	и	изпълнение,	но	в	една	тематика,	идеи.	Според	мен	
много	от	показаните	модели	могат	да	участват	и	в	междуна-
родни	състезания.	Ако	можех	бих	наградила	всички	с	първо	мяс-
то,	но	на	състезание	за	жалост	има	само	една	първа	награда.	
На	тези	от	участниците,	 които	не	получиха	награди	бих	 ка-
зала,	че	ще	има	още	състезания,	на	които	да	се	изявяват	и	да	
доказват	своето	майсторство.	

И	накрая	искам	да	кажа:	Когато	гледах	всичката	тази	кра-
сота,	труд	и	умения	–	сърцето	ми	беше	пълно	и	душата	ми	се	
радваше	на	тази	демонстрация	на	майсторство	и	професио-
нализъм.	Браво	и	най-големите	ми	уважения	за	този	празник	на	
българското	сладкарство.

Журито
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Участниците

Мариам ООД, 
Велинград

Попимони 2010 ЕООД, 
Пловдив

Чар 05 ООД, 
Сливен

Булперла - Цонка Костова ЕТ,
Сопот

Пчела 97 ООД,
София

Теодора Йорданова ЕООД,
София
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CONFECTIONARY18

Йоанна ЕООД, 
Благоевград

Роза 1 - Стоян Георгиев ЕТ,
Бургас 

Мина Елит ООД, 
Габрово

Сара - Галя Ганчева ЕТ, 
Севлиево

Дарк анд Милк  ЕООД, 
София

Детелина 2007 ЕООД, 
Шумен
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Диана ЕООД, 
Димитровград

Захарно петле - 2010 ООД,
Пловдив

Найя 87 ЕООД, 
Пловдив

Хотел Хилтън, 
София

Култ Гурме Кетъринг, 
София

Иван Куманов ЕТ, 
Стара Загора



С
Л

А
Д

К
А

Р
С

ТВ
О

CONFECTIONARY20

Милена - Радослав Цачев ЕТ,
Варна

Принцес Кейкс ООД, 
Попово

Димов стил ЕООД, 
София

Кулинарно училище Меню,
София

Папая Бейлис ЕООД, 
София

Карамела Марков ООД, 
Шумен

Снимки: 
Светлин	Гуцев	-	„Хайлайф“
Нина	Тодорова	-	www.kulinaria.bg
Емил	Петров
Пеньо	Иванов

Представяме на 
Вашето внимание7 продукта, които ще 

отговорят на изскването 
и на най-изтънчения вкус.
За професионаллисти! 

Производител  „ИВЕЛ 93” ЕООД, гр. Благоевград, ул.  „Георги Раковски” № 9, Тел.: 073/ 84 05 03,  факс: 073/ 84 05 13, моб.: 0879 91 00 01

Бял течен 
шоколад с 
траен и приятен 
вкус на ванилия, 
подходящ за 
директна  употреба 
както за овкусяване 
така  и  декорация 
на кремове, 
торти, понички, 
палачинки, еклери, 
гофрети.  Подходящ  за 
всякаква сладкарска употреба.

Бял шоколад за 
шприцоване

Ароматен  крем 
с наситен и 
свеж  аромат 
на портокал,  
подходящ за 
овкусяване и 
декорация на 
кремове, торти, 
палачинки,понички, 
еклери, гофрети...                   
Подходящ за 
всякаква сладкарска 
употреба.

крем за  глазури
портокал

Ароматен и 
плътен течен 
шоколад,  
подходящ за 
заливка на 
торти,еклери  и 
сладкиши с  богато 
съдържание на 
какао,с наситен 
какаов аромат 
и много добра  
покривност и гланц. 
Подходящ за всякаква сладкарска 
употреба. 

какаов крем за 
глазури лешник

Неповторим  
пълнеж  с  
аромат на 
кокос, подходящ 
за  овкусяване 
и декорация 
на кремове, 
торти, еклери, 
понички,палачинки, 
гофрети.....                                        
Незаменим продукт 
при направа на торта         
“ Рафаело “ поради наситения и приятен 
кокосов вкус.

крем за шприцоване
кокос

Крем с плътен и 
приятен аромат 
на истински 
ягоди подходящ 
за овкусяване 
и декорация на 
понички, кремове,
торти, палачинки, 
еклери, гофрети.
Подходящ за 
всякаква сладкарска 
употреба. 

крем за глазури
ягода

Ароматен 
течен шоколад,  
подходящ 
за термична 
обработка  с 
наситен лешников 
аромат, подходящ 
за влагане 
преди изпичане 
в  кексове, кифли, 
кроасани, рула, 
козунации запазвайки 
естествения си аромат и вкус и 
след изпичане на  изделието.

какаов крем за 
печене лешник

Течен шоколад 
с неповторим 
лешников 
аромат и вкус, 
подходящ както 
за шприцоване 
в кроасании 
кифли така и 
за овкусяване 
и декорация.                                                  
Подходящ за всякаква 
сладкарска употреба.

какаов крем за 
шприцоване лешник

www.ivel.bg
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