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Лесафр България представя:

Ронена мая 25 кг
•   изключително подходяща за заводски хляб
• подходяща за всякакъв вид замесване
• прахообразният ú вид позволява лесно претегляне и по-точно дозиране

Прясна мая „Френската” 500 г
•  с висока активност, подходяща за заводски хляб, сладки теста  

и кроасани
•  високата ú подемна сила е предпоставка за по-малко влагане  

при замесване

Прясна мая „Лесафмая” 500 г
•  подходяща за бутиков хляб, баници, бюреци и всякакъв вид закуски
•  бързо и ефективно разграждане на захарите в тестото, което улеснява 

втасването
• изключителен обем и трайност на крайния продукт

Прясна мая „Фала Верде” 500 г
• подходяща за заводски и тостерен хляб
•   високата ú киселинност, позволява намаляване влагането в теста със 

закваска

Прясна мая „Виво” 500 г
• подходяща за заводски и тостерен хляб
•  лесно ронлива, което позволява улесненото ú добавяне по време на 

замесване

Прясна мая „Юва” 42 г

Прясна мая „Виво” 42 г
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CONFECTIONARY 3

Сладка „Есенна прелюдия“
Организатор: списание „Кафе пауза…“
Организатор: Българска асоциация по карвинг 

Второто издание на Дефиле „Дизайнерски торти“ и Арт-
карвинг „Дизайнерски торти“ се проведе от 6 до 9 ноем-
ври  2013 г. на територията на Интер експо център в София, 
който е основен партньор на събитието. Темата „Есенна 
прелюдия“ се оказа истинско предизвикателство пред 
участниците, които отново имаха възможност да покажат 
креативност и техника. В надпреварата се включиха майс-
тори и ученици от София, Пловдив, Благоевград, Плевен, 
Сандански, Димитровград, Кюстендил, Карлово, Бургас, Са-
моков, Сливен и Драма (Гърция).

Дефиле „Дизайнерски торти“ се проведе в рамките на 
специализираните изложения Сихре, Интерфуд и Дринк, 
Месомания, Светът на млякото, Булпек и Салон на виното. 
Тази година програмата на Дефилето бе обогатена с прояви 
във всичките дни на изложението.

В състава на журито влизаха: Гари Филбей,  преподава-
тел в Bournemouth & Poole College of F.E as Lecturer в Лон-
дон, специалист по хлебарство и сладкарство, с много меж-
дународни награди, организатор на състезания в областта 
на кулинарията и международен съдия от най-висок клас 
„А“, Веселина Славчева, председател на Българска асоци-
ация по карвинг, Надежда Костадинова, майстор-сладкар, 
Ради Стамболов - майстор-сладкар и Елица Котева - майс-
тор-кулинар. 
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Дефиле „Дизайнерски торти“
В надпреварата се включиха 12 участника от цялата страна. Предвари-

телно изработените макети  на тема „Есенна прелюдия“ бяха разположени 
в специално обособена зона от 6 до 9 ноември, като награждаването се 
състоя на 6 ноември и журито обяви победителите. Участниците трябва-
ше да предоставят  макет облечен със захарна маса, с диаметър 60 см и 
височина до 1,5 м като използват различни техники. Критериите, по които 
бяха оценени макетите бяха: изпалзвани техники, сложност на изпълне-
ние, външен вид н композицията, прецизност на изработката, цветово 
съчетание – колоритност. След оспорвани дебати между членовете на жу-
рито, то обяви своите резултати.

Първо място
„Йоанна Роял Кейк“ – Благоевград

Награди: 
•	 Кристален	плакет	и	грамота	от	списание	„Кафе	пауза…“	и	Българ-

ска	асоциация	по	карвинг
•	 Участие	в	курс	на	френската	школа	Lenotre	от	фирма	„Алма	Либре“
•	 Суровини	от	фирма	„Бобал	Бояджиев“
•	 Талон	за	пазаруване	с	отстъпка	от	фирма	„Змееборец“
•	 Суровини	от	фирма	„Ивел	93“
•	 Селектирано	вино	от	„Агрофитнес“

Второ място
„Диана“ – Димитровград

Второ място
„Роза 1“ – Бургас

Награди: 
•	 Кристален	плакет	и	грамота	от	списание	„Кафе	пауза…“	и	Българска	асоциация	по	карвинг
•	 Суровини	от	фирма	„Бобал	Бояджиев“
•	 Талон	за	пазаруване	с	отстъпка	от	фирма	„Змееборец“
•	 Суровини	от	фирма	„Ивел	93“
•	 Селектирано	вино	от	„Агрофитнес“

Трето място
„Попимони“ – Пловдив
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Чар 05 ООД, Сливен

Ntinos, Drama, Greece

Найя 87 ЕООД, Пловдив

Булперла - Цонка Костова ЕТ, 
Карлово

Папая.БГ ЕООД, 
София

Ирена Величкова
ПГ по туризъм,
Кюстендил

Софийска гимназия по хлебни 
и сладкарски технологии

Eм Джей Кейтъринг 
ЕООД, София
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Демо-зона „Есенна прелюдия“

За първи път тази година в обособената и оборудвана зона 
се включиха представители на различни фирми, които на място 
трябваше да декорират торта с диаметър до 28 см от изцяло  яд-
ливи материали – блатове, кремове, захарна маса, айсинг и др. 
Не се допускаше използване на помощни материали - телчета, 
тичинки, калъпи и др. Използваните техники бяха обличане със 
захарна маса, изработка на захарни цветя, фигури, декорации, 
изрботка на детайли и декорации с айсинг, рисуване с четка, 
air brush и др. Всички декорации трябваше да бъдат изработе-
ни ръчно или само с помощта на инструменти за моделиране 
на захарна маса. След приключване на състезанието журито 
коментира с участниците тяхната работа и изказа своето стано-
вище. За съжаление журито не връчи медали на никой от тях с 
аргумента, че това ще бъде стимул догодина да се представят 
по-добре. Като организатор, аз искам да благодаря на сладка-
рите от фирмите „Чар 05“, „Диана“, „Папая.БГ“, „Найя“ и Ем Джей 
Кейтъринг, че първи се престрашиха да декорират на място, 
което не е лесно пред взискателните погледи на журито и лю-
бопитните посетители. 

Участие на професионалните гимназии с 
експонати на тема „Есенна прелюдия“

За първи път ученици от професионалните гимназии в ця-
лата страна премериха сили в декорирането на торти, мъфини, 
медени сладки през втория ден на Дефиле „Дизайнерски торти“. 
Макар и малко на брой надпреварата беше много оспорвана 
и вълнуваща. Бъдещите сладкари вложиха всичко от себе си 
в декорацията и заслужено получиха адмирациите на журито. 
Времето за работа бе в рамките на 4 часа. Всеки отбор от два-
ма души се състезава с предварително подготвени елементи на 
композиция на тема „Есенна прелюдия“, която включваше:

- торта с диаметър до 26 см с три блата във височина, крем 
между блатовете, облечена със захарно тесто

- цветя и фигури от захарно тесто, изработени изцяло от яд-
ливи материали

- 3 броя мъфини по 70 г и 5 броя сладки от медено тесто, 
които се декорират със захарно тесто и айсинг.   

Оценките на международното жури се базираха на: твор-
чество и иновации, техника на работа, стил на представяне, 
прецизност на работа, цялостна организация на работата. По-
бедителите получиха медали и грамоти

Първо място 
Ина Иванова и Йоанна Тодоринова

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии

Второ място 
Яна Стоянова и Божидара Божанова 

Професионална гимназия по туризъм – Пловдив 
Трето място 

Кристина Ангелова и Габриела Цвяткова
Професионална гимназия по туризъм – Сопот

Четвърто място 
Виолета Милева и София Делева

Земеделска професионална гимназия – Сандански

Участниците, класирали се на първо, второ и трето място 
получиха медали от списание „Кафе пауза…“ и Българска асо-
циация по карвинг. Всички участници получиха специализира-
на литература, осигурена от фирма „Надежда Костадинова“ и 
списание „Кафе пауза…“, суровини и рецептури от фирма „Алма 
Либре“,  суровини от фирма „Ивел 93“, суровини от фирма „Бо-
бал Бояджиев“. 
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В заключение
Като инициатор и организатор на Дефиле „Дизайнерски тор-

ти“ бих искала да благодаря на всички фирми, които се включиха 
в състезателната част и на всички партньори и спонсори, които 
и тази година не изневериха на събитието – Интер Експо Цен-
тър, Бест Уестърн хотел Експо, фирма „Томеко“, Red Devil Catering, 
Сватбена агенция „Класик“, фирма „Алма Либре“, фирма „Змеебо-
рец“, фирма „Ивел 93“, фирма „Бобал Бояджиев“, фирма „Сладко-
мерс“, „Агрофитнес“.

Идеята за провеждането на подобно събитие е да се събе-
рат на едно място майсторите в декорацията от цялата страна, 
да стане празник за креативността и сетивата. Повярвайте ми 
организацията никак не е лесна, особено, когато понякога имаш 

Арт-карвинг „Дизайнерска торта“

За първи път в дните на Дефиле „Дизайнерски торти“ се про-
веде състезание за арт-карвинг „Дизайнерска торта“. Участни-
ците предварително бяха подготвили отделните части на кар-
винг композицията, която аранжираха на място. Желателно бе 
композицията да включва различни елементи, които  да бъдат 
свързани помежду си, както и триизмерна (3D) фигура. Фигу-
рата трябваше да може да се разглежда от всички страни, кое-
то означава, че дълбокият релеф не се считаше за 3D фигура. 
„Тортата” бе направена така, че да може да се вижда от всички 
страни и да бъде подобна като визия на истинска торта, но да е 
направена само от плодове и зеленчуци. 

Задължителни материали бяха диня или тиква, морков, ряпа 
и червено цвекло. Всички листа направени от тези продукти 
се считаха за допълнение, но не за основен елемент, който да 
бъде оценяван. Могат да бъдат използвани и други допълни-
телни продукти. Критериите за оценка на журито бяха: брой на 
използваните продукти, разновидности на формите (геомет-
рични форми, цветя, животни, птици), връзка между отделните 
елементи в композицията, цветен спектър на композицията, 
дълбочина на разреза и използвани инструменти при работа, 
оригиналност, композиране и излагане на изработените фигу-
ри, подреждане на работното място. 

Кои са победителите? Класиралите се на първо, второ и 
трето място получиха кристални плакети от списание „Кафе па-
уза…“ и Българска асоциация по карвинг, специализирана ли-
тература от фирма „Змееборец“, а всички участници получиха 
дипломи за участие и суровини от фирма „Алма Либре“, фирма 
„Ивел 93“ и селектирано вино от „Агрофитнес“.  

Първо място: Станислав	Тенев		-	Самоков
Второ място: Елеонора	Смилянска	–	София
Трето място: Цветелина	Шляпашка	-	София

В третия ден на Дефиле „Дизайнерски торти“ се проведе вто-
рата част на карвинг-състезанието, а именно „Технически кар-
винг“.  В рамките на 3 часа участниците трябваше да изработят 
скулптури от плодове и зеленчуци. Във времето се включваше 
подготовка, почистване и излагане на самата композиция, 
като журито следеше и чистотата и организацията на работно-
то място, на работа. При оценката бяха взети предвид: слож-
ността на изработката, броят на повтарящите се елементи, 
използването на различни геометрични и флорални мотиви, 
дълбочината на разреза, направата на триизмерни фигури, ра-
бота с длета или нож. 

Учениците Стефан Пътов и Емил Митов от Професио-
нална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване 
– Плевен получиха медали за първо и второ място в катего-
рията на Професионалните гимназии.

усещането, че се бориш срещу всички. Благодарна съм на тези, 
които ме подкрепят не само финансово, но и ми дават морален 
стимул да продължа. Много бих искала Дефиле „Дизайнерски 
торти“ да се превърне в място за среща на приятели, които да 
обменят идеи, да няма сърдити…, а творчество и вдъхновение, 
забавление и шоу! 

Повече снимки от събитието може да намерите на стра-
ницата на Дефиле „Дизайнерски торти“ във Facebook www.
facebook.com/pages/Дефиле-Дизайнерски-тортиCake-Design-
Festival/349735888488777

Снимки: Владимир Йорданов и Нина Тодорова
Страниците подготви: Йорданка Найденова
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Гари Филбей е майстор-готвач, международен съдия от 
най-висок клас в Световната асоциация на готвачите (WACS). 
Председател е на международни журита на кулинарни фести-
вали в Турция, Белград и Малта. Гари Филбей пристигна в Бъл-
гария специално, за да бъде съдия във второто издание на Де-
филе „Дизайнерски торти“, което се проведе от 6 до 9 ноември 
2013 г., в София.

- Г-н Филбей, продължавате ли да практикувате слад-
карство?

- Преди, вече не. Това не е вече моето поле на изява. Сега 
съм само съдия.

- Къде и какво сте работил?
- В Англия - работил съм в сладкарството, а също съм правил 

шоколадови и захарни изделия. Занимавал съм се с това в про-
дължение на 50 години. Станах готвач през 1966 г., а съм съдия 
от 1995 г.

- Обучавате ли наследник на този занаят от семей-
ството Ви?

- Аз имам четири деца, но никое не се занимава с това, тъй 
като не е добре платена работа. Малко се печели в Англия със 
сладкарство. Много малко.

- Били ли сте преди в България?
- Участвах в едно национално жури през март, тази година, 

в Пловдив.
- Кои са най-добрите кулинарни състезания в света, 

имам предвид в областта на сладкарството и декорацията?
- Най-голямото е Олимпиадата, разбира се - Кулинарната 

олимпиада в Германия, но тя се провежда през четири години. 
Специално за тези неща като тук... Турция, в Истанбул е много 
добро! То е всяка година,  през февруари, голяма част от него е 
посветена на тортите. В Истанбул аз съм президент на междуна-
родното жури и през февруари 2014 г. ще имаме повече от 2000 
състезатели от 35 страни.

- Колко време сте зает там като съдия?
- Четири пълни дни. От осем часа сутринта до десет чеса ве-

черта. Там ще има 24 международни и 24 турски съдии, общо 
48 съдии.

- Къде бихте препоръчал да отидат хората, които искат 
да изучават сладкарските тънкости?

- Бих им препоръчал да отидат в Австрия, в Щвейцария или 
може би в Германия, но не в големите сладкарници, а в малките 
сладкарски работилници, в крайните улици. Там, където правят 
всичко на ръка, а не както в големите производства, където 
всичко се прави от машини. Както и за шоколада - само в мал-

ките работилници може наистина да се научите на занаят, защо-
то там се усвояват уменията за работа и все още се използват 
старите методи, които са далеч по-добри. Използват се новите 
инструменти, но продуктите се приготвят по старите начини.

- Изложените торти тук се оценяват само по външен вид. 
Участвате ли в състезания, в които се оценяват и вкусовите 
им качества?

- Да, отново в Истанбул. Там Кулинарният фестивал има из-
цяло изложбена част и част за демонстрации „на живо”, в която 
се оценяват вкусовете и ароматите.

- Какво мислите за съдийските преценки на българските 
съдии?

- Не са достатъчно добри, нямат високи критерии. Както ка-
зах, през пролетта участвах като жури в България, в Пловдив, 
в което един от членовете му непрекъснато говореше празни 
приказки. Казах му „Млъкни и слушай! Ти трябва да се научиш 
да слушаш! В колко състезания си бил съдия? – Това ми е пър-
вото…

- Как съдиите ни да станат на международно ниво?
- Българските съдии не са квалифицирани и затова не са 

достатъчно добри като съдии. Те трябва да познават и да съдят 
според международните стандарти.

- Как да повишат квалификацията си?
- Добре е да посетят някои от семинарите за съдии, органи-

зирани от WACS (Световната асоциация на готвачите). Семина-
рите се обявяват на сайта на WACS.

- А как да станат признати международни съдии?
- Има много правила и процедурата е дълга. Те трябва да 

бъдат поканени да се обучават първо като младши съдии. За 
тази цел трябва да имат препоръка от някоя национално пред-
ставителна организация. Аз  например представлявам Малта в 
Асоциацията.

Освен това младшият съдия трябва първо да е участник в 
кулинарни състезания и да е бил златен медалист от някое меж-
дународно състезание, не национално. Трябва да е печелил 
златен медал на международно ниво. Чак след това може да 
кандидатства за съдия.

Визията е по-важна от техниката в декорацията
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- Значи всеки съдия е бивш участник и победител в меж-
дународно състезание?

- Да. Задължително.
- И какво следва?
- Младшият съдия е само „наблюдаващ” съдия и като такъв 

той трябва да присъства на поне пет международни фестива-
ла. Там неговите оценки се срявняват с тези на утвърдените 
международни съдии от председателя на журито и той самия 
се оценява като съдия. Но това се прави само на истински меж-
дународни състезания. Там ние имаме трима - четирима между-
народни съдии и един „наблюдаващ” съдия. Точките, дадени от 
младшия съдия, не се отчитат, а са само за оценка на способно-
стите му за съдийска преценка.

- Какво ще посъветвате участниците в настоящето със-
тезание?

- Този занаят изисква много труд. Зная това, защото съм го 
правил дълго време. Изисква се много комплексно знание. Не 
само трябва да се познава материала, свойствата му и техниката 
на работа, но да имат и визия. Това са различни неща и е много 
трудно един човак да знае всичко. Тези, които оценяват тортите, 
също трябва да имат такива познания, за да са добри съдии.

- Как се представят участниците в това съревнование?
- Имат доста грешки, но за тях това е добра практика. Те 

трябва да слушат и да се учат. Те трябва да погледнат отвъд 
тортите, да имат визия. Техниката на някои от тях не е лоша, но 
трябва да имат визия за това, което правят. Проблемът е, че не 
се грижат да има смисъл, перспектива в работата им. Техниката 
трябва да служи на визията, а не да пречи. Това може да се види 
при първите места тук - високите стандарти. С това се различава 
тортата на победителя от останалите – балансът е добър, има 
визия, единство.

- Сега ще отидете ли при участниците да им обясните по 
отделно слабостите и грешките, които допускат?

- Да, това е много важно. За тях може да е първо състезание 
и така ще се научат. Така ще разберат, защо са оценени така, и 
ще придобият визия. Да видят къде са и къде искат да стигнат. 
Някои от тях мислят, че се много добри, но всъщност не са. Хо-
рата трябва да се стремят да постигнат международно ниво, 
най-високите стандарти.

- Ще бъдете ли пак съдия в България?
- Надявам се, това състезание да продължи да се развива 

и следващата година да стане международно. Има такива пла-
нове, но това зависи също и от спонсорите. Необходима е под-
крепата на големите компании, необходим е техния финансов 
ресурс, иначе не може да се получи.

Интервюто взе: Петър Димитров
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„С проверките по границите и тържищата, които започнах-
ме преди няколко месеца, успяхме рязко да повишим търсе-
нето на качествена родна продукция”. Това каза министърът 
на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на 
официалното честване на Деня на хранително-вкусовата про-
мишленост. „Правим това, за да може до потребителите да дос-
тигат само качествени продукти, с които сме известни по цял 
свят”, подчерта министърът. Според него позитивният ефект ще 
бъде както за българските земеделски производители, така и за 
повече приходи в бюджета от намаляването на нерегламенти-
рания внос. Министър Греков допълни, че проверките ще про-
дължат и в бъдеще.

Той беше категоричен, че държавата осъществява строг 
ежедневен контрол по всички звена на веригата производител-
преработвател-търговец. По думите му страната ни има отлич-
ни условия за производство на екологични храни, но проблем 
остава малкият процент родни суровини, които се влагат в про-
изводството. Министър Греков допълни, че МЗХ продължава 
срещите между браншовите организации и големите търгов-

ски вериги. „С повече яснота между 
двете страни земеделските произ-
водители ще знаят още отсега как-
ви количества ще са необходими за 
продажба през следващата година. 
Това е верният път – да се планира, 
да се договори, да се произведе и то-
гава да се реализира в магазините”, 
подчерта проф. Греков.

Той припомни, че през следва-
щите години малките ферми ще имат 
възможност да предлагат продук-
цията си директно на пазара, като 
спазват изискванията за качество и 
контрол. Освен това, за тях ще има 
специална подкрепа от новата Обща 
селскостопанска политика. 

В рамките на церемонията министър Греков връчи почетни 
грамоти на представители на хранително-вкусовия бранш.  

Министър Греков: Повишихме търсенето 
на български земеделски продукти 

„Белла България” с две златни отличия 
от Европейската бизнес общност

Със златен печат и златна монета бе удостоен хранителният холдинг „Белла България” от Съвета на 
европейската бизнес общност. Ежегодно организацията отличава  обществено признатите представи-
тели на българския бизнес и научния и културен елит. Златен печат получават организациите, прилага-
щи добрите бизнес практики и с водещо място на икономическата карта на Европа. Той се полага под 
важни документи в кореспонденцията с институциите в страната и ЕС. 

Златната монета е отличието за компаниите с принос към развитието на българската икономика чрез 
иновативен мениджмънт и утвърдени практики в сферата на социалната отговорност. Иновациите са част от стратегията на „Белла 
България” за устойчиво бизнес развитие. Създаването и лансирането на нови и оригинални продукти, които носят добавена стойност 
на потребителите, е постоянен процес за компанията. Типичен пример са т.нар. „удобни продукти” на водещия й бранд BELLA.

На 21 ноември, в Деня на хранителната промишленост  „Белла България” получи почетния диплом на Съюза по хранителна 
промишленост (СХП) за повишаване конкурентоспособността на българския ХВП бранш чрез създаването на нови и оригинални 
продукти. Честването е съпроводено с отличаването на най-успешните нови продукти, пуснати на пазара през изминалата година. 
Сред тазгодишните наградени продукти са луканка „Чардака” на „Орехите” и селските точени кори  на „Фамилия”.
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Мнението на  Жан-Пиер Крузе, 
пекар по професия,  Председател 
на Националната френска конфе-
дерация на пекарите и сладкарите 
(CNBF), Председател на Професио-
налния съюз на занаятчиите (UPA) 
и Председател на Генералната кон-
федерация на търговците на храни 
(CGAD). 

Пекарският сектор се променя 
в крак с обществото: хората отде-
лят по-малко време за хранене, но 

техните изисквания към качеството и безопасността се увели-
чават. Как можем да съчетаем здравословни продукти, напра-
вени на момента с тези нови ограничения, свързани с бързо 
приготвяне и по-свит бюджет? Това е предизвикателството, 
пред което са изправени пекарите, които станаха “бизнесмени	
в	една	бързо	променяща	се	местна	икономика”, според Жан-
Пиер Крузе.           

В допълнение към това, браншът изглежда е в центъра на 
вниманието на всички. Ставам свидетел на ентусиазма, демон-
стриран от френските медии към пекарството и сладкарството 
напоследък (със състезание за най-добрата пекарна във Фран-
ция от ТВ канал М6) до международната информационна кам-
пания, предприета от системата за мониторинг “Observatoire du 
Pain”. Europain ще представи и покаже 7 тенденции, 5 от които са 
посветени на професията, за да се добие по-добра представа за 
бранша и начина, по който се променя той. Тенденциите, които 
ще се проучват и сравняват така че да се придобие по-добро 
разбиране за пекарската и сладкарската индустрия сега и в бъ-
деще са: 

• Съвременни пекарни за целодневна консумация
• В пекарната мога да намеря неща, които са добри за мен 
• Дизайн, колекции и отлични попадения, които да отгова-

рят на всеки един вкус 
• По-бързо, по-практично и без компромиси в качеството
• Сладкишите стават по-леки и следват тенденциите за по-

здравословно хранене
В зависимост от това какво търсят, посетителите на Europain 

ще намерят бързо предложенията и новите продукти, които 
отговарят на всяка една от тези тенденции като използват уеб-
сайта или материалите за посетители, които са предлагат на из-
ложението. 

Доходност 
За да се предостави конкретен израз на тези тенденции, 

широк спектър от различни изложители ще представят всич-
ки продукти, оборудване и услуги, които могат да съпътстват 
промените, които стават в пекарството и сладкарството. “Про-
фесионалистите	трябва	да	инвестират	непрекъснато	в	ново	
оборудване...	 Изложението	 Europain	 им	 дава	 възможност	 да	
сравнят	нови	продукти	и	да	изберат	онези,	които	ще	оптими-

зират	тяхната	работна	сфера	и	по	този	начин	да	увеличат	
оборота	си”, споделя Жан-Пиер Крузе. 

Europain е на челно място, когато става въпрос за новости. 
Ще бъдат показани нови продукти и иновационно оборудване 
във всички категории, представени на изложението, както и 
трофеите за Иновации Europain 2014 и нови колекции Intersuc 
2014. Група експерти ще връчи награди за най-иновационното 
оборудване, продукти и услуги, представени от изложителите 
на Europain и Intersuc. И за първи път ще има нов критерий за 
подбор през 2014: устен изпит, даващ възможност на кандида-
тите за иновации на Europain да защитят своите продукти пред 
Селекционната комисия. 

Комбиниране на вкус, качество и творчество    
“Тенденцията	е	към	пресни	продукти,	направени	директно	

от	пекари	и	сладкари”, отбелязва Жан-Пиер Крузе. За да вдъх-
нови професионалистите, Europain организира няколко елитни 
състезания, източник на талант и творчество. Пекарите и слад-
карите ще имат възможност да получат нови рецепти и техники 
благодарение на тези майсторски часове и да се възхитят от 
най-изтънчените световни пекари и сладкари по време на ра-
бота. The Cube, изключително иновационната зона за съревно-
вания от 4000 м² за Europain и SuccessFood, в която се събират 
света на пекарството/сладкарството и ресторантьорството, ще 
бъде сцената за провеждане на Състезанието за майстори пека-
ри и Международното сладкарско изкуство. Купата на Френски-
те Школи на свой ред ще се проведе в зона, посветена изключи-
телно на обещаващи бъдещи таланти.

Друг източник на вдъхновение за професионалистите, the 
Road to Success (Пътят към Успеха) ще представи концепции 
на пекарството/сладкарството и ресторантьорството, които 
“действат”, от Франция и чужбина, на площ, обхващаща пове-
че от 1000 м². Свързвайки Europain и SuccessFood, тази зона ще 
бъде истински източник на вдъхновение за професионалисти, 
които желаят да започнат или преоткрият своя бизнес. Ще бъде 
изпълнено с атрактивни, практични идеи в отговор на новите 
потребителски нужди. 

Адаптиране към пазарните очаквания
За да се адаптират към новите пазарни и потребителски 

очак вания, пекарите и сладкарите сега трябва да бъдат фирме-
ни мениджъри в центъра на една непрекъснато променяща се 
индустрия. 

“Преди	триста	години	пекарниците	са	произвеждали	само	
хляб	 и	 това	 било	 всичко.	 След	 което	 постепенно	 се	 появили	
сладкишите,	следвани	от	кексовете,	сандвичите	и	сега	пълно-
то	меню	за	деня.”, обяснява Жан-Пиер Крузе. “Тази	промяна	се	
дължи	 на	трансформациите,	 които	 се	 извършват	 в	 нашето	
потребителско	общество	и	ще	бъде	приветствана	при	усло-
вие,	 че	 пекарницата	 поддържа	 своя	 имидж	 на	 квартална	 ка-
чествена	услуга.”, подчертава той. 

SuccessFood, изложението за модерното ресторантьорство, 
ще се проведе заедно с Europain и ще покаже допълнителни 

За развитието на бранша 
и какво ново могат да 
видят производителите на 
Europain 2014
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АБОНАМЕНТ 2014
за сп. “Кафе пауза...”
- само 30 лв. с ДДС

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

BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк

идеи за ресторантьорството. Характеристика на изложение-
то 2014 ще бъде акцентът върху кафето като нов източник за 
бизнес за собствениците на ресторанти и пекарни. Конкурсите 
Latte art, Barista & Cup Tasting и практическите демонстрации 
ще покажат как този продукт може да предложи допълнително 
качество и печалба за професионалистите, които искат да раз-
нообразят своето меню. 

Предизвикателствата на професионалната 
квалификация  
“Преди	тридесет	години	пекарите	са	били	обучавани	как	да	

произвеждат	един	единствен	продукт	-	хляб	-	за	четири	години.	
Въпросът	да	се	направят	промени	в	професионалната	квали-
фикация	никога	не	е	възниквал.	Как	може	младите	хора	днес	да	
бъдат	подходящо	квалифицирани	за	половината	от	това	вре-
ме	да	правят	такава	широка	гама	продукти?”	пита Жан-Пиер 
Крузе. 

Тъй като особеността на пекарството е в ръцете на тези, 
които учат занаята, специална зона – the Rue des Ecoles – ще 
представя квалификационните курсове за начинаещи и на-

преднали в тази сфера. Школите, които са надеждни партньори 
на Europain, споделят същите ценности за професионализъм и 
качество на работа. “Проучванията показват, че пекарите, които 
са преминали квалификационен курс успяват по-добре. Те при-
добиват технически умения и внимание към продуктите, които 
използват. Има разлика между дарба и умение”, припомня Жан-
Пиер Крузе. 

Смесване на ноу-хау и съвременност    
На базата на своите познания за пекарския и сладкарския 

пазар, Europain предлага на професионалистите серия от ре-
сурси и контакти, които им дават възможност да се адаптират 
към изискванията на непрекъснато променящия се пазар, без 
да забравят основното. Французите имат склонност да избират 
своя пекар по силата на неговото ноу-хау (73%), качеството на 
неговия хляб (72%) и фактът, че е произведен от А до Я на място-
то, на което се продава (60%). “Несъмнено,	предизвикателство-
то	 е	 възобновен	 интерес	 към	 здравословното,	традиционно	
пекарство,	 което	 в	 крак	 с	 промените,	 които	 се	 извършват	
през	21-ви	век”, прави заключение Жан-Пиер Крузе. 



8-12 март 2014
Изложбен  парк 
Париж Норд Вилпент
ФРАНЦИЯ I europain.com

Една по- нова и по- пълна оферта

Най- голямата 
хлебарница и 

сладкарница в света!

ВАшИЯт безПлАтеН ПРоПуск зА 
ИзложеНИето

с кода за безплатна регистрация PFH в сайта: europain.com 
tradingconsultbg@yahoo.fr - Tel. : + 359 32 966661
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WORLD BAKERY, PASTRY, 
ICE-CREAM, CHOCOLATE 

AND CONFECTIONERY TRADE SHOW

■  770 изложители от 24 държави
■  82 700 професионални 

посетители от 143 държави
■  Всички нововъведения, за да 

развиете вашата дейност!
7 тенденции, за да разберете 
състоянието на пазара и да 
подготвите вашата оферта

сцената за най- добрите 
грандиозни конкурси за 
хлебарство и сладкарсвто 

заедно с изложението за 
съвременно ресторантьорство 
SuccessFood

Изтеглете 
приложението 

Europain
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Известната френска школа „Ecole Lenôtre“ 
проведе първия семинар по сладкарство 

в България под егидата на фирмите 
„Стелиос Канакис“ и „Алма Либре“

Специално за списание „Кафе пау-
за…“ проф. Gilles Maisonneuve, водещ 
на семинара-обучение бе любезен да 
оговори на нашите въпроси.

- Г-н Мезонев, българските 
сладкари са слушали много за шко-
лата Lenôtre. Кое е най-важното, 
което трябва да знаем за дейност-
ите на „Ecole Lenôtre“?

 - Ecole Lenôtre развива изклю-
чително много дейности, както във 
Франция, така и по целия свят. Най-
важните от тях са: 

• Развитие и практическо обучение на професионалисти, 
с продължителност  от 2 до 5 дни, за да се научат или да 
задълбочат познанията си върху определена тема.

• Персонализирано обучение, помощ и разрешаване на 
технологични проблеми за фирми от бранша.

• Получаване на Диплома „Master Class“ след обучение с 
продължителност от 3 до 6 месеца за професионалисти 
с цел да придобият необходими знания за кратко време 
и диплома на високо ниво.

• Семинари за аматьори, любители на кулинарното изку-
ство в едно от училищата Ecole Lenôtre.

- Като преподавател на Ecole Lenôtre, пътувате из цял 
свят. Във века на глобализацията доколко може да се гово-
ри за запазване на националните характерни черти в слад-
карството на местните общества?

- Когато ядем един десерт, това което е много важно за пове-
чето от нас, е да събудим спомените си: да си спомним празнич-
ните семейни маси или обедите с  приятели, един вид вкусови 
образи, които ни напомнят за приятните мигове. Глобализаци-
ята дойде като отговор на желанието ни да открием различни 
вкусове, текстури и декорации: един начин да пътуваме, кога-
то опитваме един сладкиш. Глобализацията е допълнение към 
традицията. Националните и местни характеристики в слад-
карството ще останат същите. Просто се увеличава гамата на 
сладкишите, които задоволяват непрекъснато развиващите се 
нужди на потребителите.    

- В България, когато говорим за френско сладкарство 
имаме в предвид финес, трудни техники, изчистени форми 
и много изискани аромати ... бъркаме ли ?

- За какво сладкарство говорим? Традиционното френско 
сладкарство е основано върху  прости техники, като се използ-
ват местни продукти и вкусовата памет на всеки един от нас. 
Ако имате в предвид съвременното френско сладкарство, като 
част от модата, тогава става дума за едно по-красиво, по-пре-
дизвикателно, по-неочаквано сладкарство.  

По-красиво, защото вниманието се насочва към финеса при 
довършване, декорацията, цветовете и формата. По-предизви-
кателно благодарение на изчистената форма и изискания кон-
траст и по-неочаквано поради комбинация на вкусове, в някои 
случаи дори и много различни помежду си.  

В сладкарството винаги е имало техники поради физиче-
ски и химически реакции на съставките (захар, брашно, масло 
и т.н.). Техниките не са трудни, просто трябва да се отбележи, 

От 12 до 15 ноември 2013 г. Френският про-
фесор от LENOTRE Gilles MAISONNEUVE и презен-
таторът  G. Kosiutsuk представиха :  „СЪВРЕМЕН-
НО ФРЕНСКО СЛАДКАРСТВО” в гостоприемната 
база на АЛМА ЛИБРЕ

12 сладкари от цялата страна с голямо трудо-
любие работиха под шапката на ЛЕНОТР, надстро-
явайки върху  опита си. Над 50 технологии за да-
куажи, ганажи, гласажи, парфе, мусове, баваруажи, 
патабомб и др. се представиха в 10 вида сладкиши.
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че те трябва да се използват, познавайки добре спецификата на 
всяка суровина. Съвременният професионалист сладкар тряб-
ва да познава много добре техниките, традиционните сладкиши 
и разбира се да е информиран, за да задоволява непрекъснато 
развиващите се нужди на потребителите, да бъде информиран 
за сладкарските течения и модата. 

- Знаем, че с вашите колеги  от фирма „Алма Либре“ и с  
г-н Косиучук от фирма „Стелиос Канакис“, посетихте някол-
ко софийски сладкарници. Какво е вашето мнение за бъл-
гарското сладкартво?

- За пръв път ми се отдаде възможност да дойда в България. 
Бих искал повече време, за да открия повече за гастрономията 
и сладкарството на вашата страна. Вие предлагате големи тор-
ти, много високи за френските стандарти. Не видях индивиду-
ални сладкиши, в повечето случаи видях само сладкиши, които 
могат да бъдат разделени. Това ме довежда до първото ми общо 
впечатление за българския народ - приятелски. Това мнение 
може би ви кара да се усмихвате, но изпраща един важен сиг-
нал: потреблението на една торта е миг наслада и следващия 
път, когато отново нарязвате торта ще трябва да се запитате: 
дали я разделяме или я споделяме!

- Г-н Мезонев, дайте ни определението за добър сладкиш. 
- За да удовлетвори повечето хора, един добър сладкиш 

трябва да има текстури, които да се противопоставят помеж-
ду си: например гъбест пандишпан, мус или лек крем и нещо 
хрупкаво. Сладкишът трябва да бъде красив, добре завършен и 
цветът и украсата трябва да бъдат в хармония с вкуса. Какво ще 
се случи ако например сложите червени плодове върху розова 
торта или например, никой не очаква да  яде торта  шоколад с 
мента! Най-малкото. Например, десертът трябва да се сервира 
с подходяща температура, за да се разкрият  вкусовите му ка-
чества, защото когато е прекалено студен, вкусовете по-трудно 
се освобождават. Когато е много топъл, текстурите не се проти-
вопоставят.

- Да Ви очакваме ли скоро отново в България;
- Надявам се! Има много още неща, които трябва да открия 

и да споделим взаимно. Няма да забравя добротата на хората, 
с които бяхме заедно през тези няколко дни. Имат добра, про-
фесионална нагласа, слушат внимателно своя преподавател и 
търсят нови идеи и нови техники. Искат да учат и да открият 
повече.  

Интервюто взе Йорданка Найденова

ЕЛИЦА БОЖИНОВА - „ДАРК ЕНД МИЛК“, 
София
„Курсът беше на изключително високо 
професионално ниво и като организа-
ция, и като преподаване. Въпреки своя 
дълъг и богат професионален опит, от-
крих и научих детайли и новости, които 
ще ми бъдат от изключителна полза в ра-
ботата ми.“

АНИ БОЛАНД - “MY CAFE”, Варна
„За мен да се докосна до изкуството, 
което Lenotre изповядва е една сбъдна-
та мечта. Семинарът бе организиран на 
много високо ниво, надмина очаквания-
та ми и откри нови хоризонти и бъдеще 
за бизнеса ми. Благодаря на шеф Жил и 
шеф Джорж и целия екип за това, че да-
доха всичко от себе си. Сигурна съм че 
това няма да бъде последната ни среща!“

НИНА МАНОВА - „ДОЛЧЕ МЕЛА“, Плов-
див
„За мен беше голямо удоволствие да 
участвам в семинара на Lenotre. Всичко, 
което видях и научих ще ми помогне в 
моето професионално развитие и за в бъ-
деще. И основното – трябва да работим и 
предлагаме на клиентите най-доброто. 
Пожелавам на всеки професионалист да 
изживее това удоволствие.“ 

ТОНКО КАЛЧЕВ, София
„Изключително много се радвам, че имах 
възможността да присъствам и да участ-
вам в семинара. Нивото беше на добро 
ниво и за мен лично има страшно много 
ползи. Смятам, че всеки уважаващ себе 
си професионалист трябва да посещава 
редовно семинарите на Lenotre. Благо-
даря за дадената ми възможност да се 
развивам.“

Участниците в първия семинар разказват :
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ЗОЯ ДЕНИНСКА, МАРЯ-
НА ГРЪЧКА - „ЙОАННА“, 
Благоевград 
„За нас обучението на 
Lenotre е eдна сбъдна-
та мечта. Изключително 
прецизно, много високо 
ниво, една стабилна ос-
нова и същевременно 
модерна визия, шанс за 

нашето професионално израстване. Все-
ки уважаващ себе си професионалист 
трябва да посещава такива семинари. 
Специални благодарности на професор 
Жил Мезонев и Алма Либре“.

ДИМИТЪР КЛАКЛОВ - “ MR.PIZZA”, Со-
фия
„Човекът не винаги може да избира къде 
да живее, но почти винаги може да изби-
ра, какво да яде … Lenotre.“

ЖИВКА ГОТОВА - „НАСЛАДА“, Хасково
„За мен бе удоволствие да посетя такъв 
семинар на Lenotre в България и да бъда 
част от това обучение, което според мен 
е на едно от най-високите нива в слад-
карството. Очакванията ми бяха оправ-
дани и мисля, че получих отлични знания 
за моето развитие. Благодаря ви!“

ПЕНКА ИВАНОВА - „МЕЧТА“, Габрово
„Беше чудесно, нивото на френското 
сладкарство е много, много високо, надя-
вам се със знанията, които получих да съ-
умея да се развивам в моя бизнес и дос-
тигна нивото на френското сладкарство.“

СИЛВИЯ КАРАМАНЧЕВА - „ЗАХАРНО 
ПЕТЛЕ“, Самоков
„Нивото на този семинар, беше изключи-
телно високо. Всичко това, което видях, 
смятам, че ще ми бъде от голяма полза 
за професионалното ми развитие като 
сладкар. Очакванията ми се оправдаха 
на пълно. Благодаря!“

АНЕЛИЯ ГАНЕВА - „АБИ ГРУП“, София
„За мен беше изключително удоволст-
вие да участвам в този семинар. Надявам 
се след него да започне нов етап в про-
фесионалното ми развитие, а именно 
производство на торти на много високо 
ниво. Според мен всеки уважаващ себе 
си сладкар трябва да посещава такива 
семинари“.

БОЖАНКА ДИМИТРОВА - „РУЖАНА“, 
Русе
„Какво се получава, когато към най-до-
брите материали прибавиш професио-
нализма и креативността на професор от 
Lenotre - вдъхновение и ентусиазъм за 
всички сладкари, удоволствието да се до-
коснеш до тази сладка магия. Благодаря!“

ВАЛЕРИ БАЧКОВ - „ГАЛЕРИЯ“, Смолян
„Нивото на семинара бе голямо, с от-
лична организация, много полезно за 
обучението ми, което смятам да предам 
на децата ми. Мисля, че който иска да се 
развива трябва да посещава семинари на 
Lenotre. За съжаление няма от всичките 
материали в наличност, за да започнем 
веднага наученото на този семинар вед-
нага.“

МИРОСЛАВ РАНГЕЛОВ - „АЛМА ЛИ-
БРЕ“, презентатор хлебар-сладкар
„Нивото бе много високо и се радвам, че 
успях да се докосна до него. В практиката 
ми рецептурите и техниката ще подпо-
могнат в голяма част моето развитие. Ор-
ганизацията и начинът на преподаване 
надминаха неколкократно очакванията 
ми. Всеки, който иска реализация и раз-
витие в бранша трябва да посети семина-
рите на Lenotre.“

БОЙКО ВЛАДИМИРОВ - „АЛМА ЛИБРЕ“, 
презентатор сладкар
„За всеки професионалист, знания, уме-
ния, техника, както и познаването на ис-
торията на конкретните изделия е задъл-
жителна. Семинарът на Lenotre, отговори 
изчерпателно, детайлно и точно на тези 
критерии. Вдигайки духа на професио-
нализма във всеки от нас и създавайки 
предпоставки за още по-голямо твор-
чество, ние ще можем да задоволяваме 
новите потребителски навици. Отличен 
курс и комплименти към Lenotre и проф. 
Ж. Мезонев“.






