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Здравейте, 
уважаеми читателю,

Списание ХВП отново е при Вас. Започвам така, защото 
наскоро бях на годишно събрание на една от най-силните 
браншови организации в отрасъла и няколко човека, споделяйки 
високата си оценка за списанието ми задаваха един и същ 
въпрос “Как така оцелявате?” 

Е, оцеляхме. И силно ни се иска да продължим да ни има. 
Въпреки кризата, въпреки скепсиса, обхванал голяма част от 
българите. 

Иначе, ако се върнем в ежедневието, трябва да си признаем, 
че 2013-та като че не е чула много от новогодишните ни 
пожелания за здраве и добруване, за по-добри условия за 
производителите и по-добър бизнес климат.

Нямам предвид, че още в първия си месец тя потегли 
с обидни за страната ни случки – атентати, некоректно 
политическо разделение на нацията по важен въпрос, гладуващи 
работници, стачки и протести… Да ги приемем за естествени 
характеристики на нашата си демокрация.

По-лошото е, че държавата отново като че се изправи срещу 
собствената си икономика, срещу българския бизнес, поне в 
сферата на хранителната индустрия. А нека припомним, че 
това е онази част от нашата преработвателна промишленост, 
която през целия т.нар. „преход” живееше, работеше и крепеше 
българина, а бих добавил – и икономиката ни. Въпреки кризите, 
въпреки политиците и техните правителства.

Но, нейсе. Убеден съм, че и този път производителите на 
храни и напитки ще намерят сили да устоят и да продължат да 
ни хранят с български храни. Може би затова и първият ни брой 
за 2013г. е посветен на месопреработването в България – едно 
от най-важните направления в хранителната ни индустрия.

А що се отнася до нашето-ваше списание ХВП, и ние ще се 
опитаме да „оцелеем” – искам да подчертая – само с Вашата 
помощ, уважаеми читатели, спонсори и рекламодатели. 

И все пак нека се надяваме, въпреки не доброто начало, че 
Новата година ще е по-добра и ще разсее икономическата мъгла 
и безперспективност, притиснали българския бизнес и ще видим 
малко слънце на финансовия хоризонт.

Накрая искам да Ви съобщя, че обединяваме двата си сайта в 
един www.fpim-bg.org, в който от февруари нататък ще можете 
да намирате много полезна и актуална информация за живота на 
отрасъла. Следете го, вярвам, че ще Ви бъде полезен.

Честита Нова година, честит нов брой на сп. ХВП и нека 
заедно отстояваме интересите и бъдещето на българската 
хранителна и питейна индустрия!

    За екипа на сп. ХВП
Петко Делибеев

гл. редактор
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И у нас, както в Европейския съюз, 
а и в световен мащаб, тенденциите 
вървят в една посока, която основно 
се стреми да задоволи търсенето 
на пазара и потребителските 
изисквания в тази връзка. Тъй 
като у нас платежоспособността 
на населението за съжаление 
не е голяма, налага се някои от 
предприятията да разработват по-
нисък бранд продукти, за да могат да 
съответстват на така наречения 
масов потребител. Фактор са 
и изискванията, поставяни от 
големите вериги магазини като 
Метро, Кауфланд, Билла и прочее 
– тенденция, която е не от вчера, 
а откакто тези вериги са навлезли 
на нашия пазар. За съжаление 
или за радост не знам, но ние не 
правим изключение от световната 
тенденция групата на малотрайните 
месни продукти, в една голяма 
част, да бъде произвеждана от по-

нискостойностни суровини, да се 
използват значителни количества 
адитиви. Като казвам това в 
никакъв случай не искам да упреквам 
никого. Гаранция, че тези продукти 
са безопасни е фактът, че те се 
произвеждат при спазване на НАССР 
системите и в съответствие 
със Системите за управление на 
качеството и безопасността на 
храните, прилагани във фирмите. 
Те не само са годни за консумация, 
но и са  спазени изискванията 
за количествата на влаганите 
адитиви. 

Ще дам един пример: преди около 
два-три месеца по програма Еразъм 
при нас беше белгийски професор, 
който чете лекции точно за подобни 
рецептури и технологии и в Белгия. 
Т.е., тази обща за Европа тенденция 
за намаляване на класическите 
месни суровини и замяната им с по-
нискофункционални в малотрайните 

Съобразяване Съобразяване 
с тенденциите, с тенденциите, 
коректност към коректност към 
потребителитепотребителите

Един от плюсовете 
в развитието на 
хранителната 
индустрия у нас е, 
че през последните 
години самодейното 
производство все 

повече се професионализира и все повече собственици 
търсят подготвени специалисти, които да гарантират 
едно съвременно производство на храни и напитки. 
И понеже акцент на броя е месната ни индустрия, 
потърсихме мнението на заместник-декана на 
Технологичния факултет в УХТ, проф. Стефан Драгоев, 
специалист в тази област. Разговорът ни естествено 
започна с основните тенденции, които характеризират 
днес месопреработвателната индустрия у нас и в света?



месни продукти, изключвайки някои 
от шунките, е масова. Тя не е само 
българска. Така че не бива да се 
обвиняват нашите производители, 
че го правят. 

Освен това нека не забравяме, 
че у нас има един друг голям 
проблем – суровините. Българското 
животновъдство не съумява, 
по ред причини, да задоволи 
потребностите от суровина 
– с необходимото количество и 
необходимото качество – както 
от свинско, така и от говеждо 
месо. За агнешкото пък въобще 
да не говорим – то основно 
отива за износ. В тази връзка 
месопреработвателите са 
принудени, дори и да не искат, 
да работят с вносно замразено 
месо. Под вносно разбирайте и 
европейско, защото всички знаем 
за квотния принцип и големите 
мита при внос на меса от 
Аржентина, Бразилия, Щатите и др. 
неевропейски страни.

И въпреки това смело мога да 
кажа, че в този момент, независимо 
от кризата производителите 
се  борят и умело се справят. 
Оцеляват.

Да пренесем това което казахте 
в сферата на обучението. Вие 
водите и специалност Безопасност 
на храните. Съчетаването на 
тези две страни – технологично 
образование и безопасност 
на храните гарантира ли, че 
възпитаниците на УХТ  ще работят 
както казахте – при спазване на 
всички изисквания на технологичния 
процес за качество и безопасност?

Много би ни се искало всички да 
го правят. Тази нова специалност 
се радва на огромен интерес 
– както от студенти, така и при 
реализацията на завършилите кадри, 
вкл. и в Българската агенция за 
безопасност на храните, където 
се видя, че има потребност от 
специалисти, които да са наясно 
и с технологичния процес. Що се 
касае до първите два випуска, това 
са много добри студенти, да не 
кажа отлични, които се реализираха 
с успех и аз твърдо вярвам, че 
те спазват това, на което сме 
ги учили. Нека не забравяме, че в 
работата влияят и множество 
други фактори – работодател, 
вид фирма, бранд, към който се 
е насочила фирмата, пазарният 
й дял, как стои тя на пазара 
въобще. Тук аз бих се позовал 
на отминалата акредитационна 
процедура във Факултета, на 
която Комисията имаше среща и 

с работодатели, и със студенти, 
на които бяха поставени въпроси 
за актуализация на учебни планове 
и програми, за подобряване на 
информацията по отношение на 
мениджирането на производството. 
Особено от  Асоциацията 
на месопреработвателите в 
България (АМБ) поставиха това на 
първо място – да не подготвяме 
студентите само за технолози, 
а да ги готвим и за мениджъри, 
за специалисти, които умеят да 
работят и с хора, и с финанси.

Успявате ли да отговорите на 
тези искания?

Нашата промишленост не прави 
изключение в известния днес факт, 
че голяма част от фирмите у нас 
търсят мениджъри. Това означава, 
че кадрите, които сме им давали, 
явно не удовлетворяват новите 
изисквания. Ето защо във Факултета 
е създадена работна група, която 
работи върху осъвременяване на 
учебните планове и програми и 
аз ви гарантирам, че, доколкото 
е възможно, това ще бъде взето 
предвид от страна на деканското 
ръководство. Поне такава ни е 
волята. А такава воля е декларирана 
и от ректора на Университета – да 
се подкрепят нови учебни програми, 
да се махнат повторения, да се 
потърси отпадане на части от 
науки, които не са адекватни, не 
са актуални, доколко инженерното 
начало да е водещо… Надявам се до 
края на февруари да сме готови с 
принципната рамка какво искаме да 
бъде и оттам нататък нещата ще 
станат по-лесни.

Споменахте, че при акредита-
цията са канени и работодателите. 
Каква е връзката образование-
работодатели, имат ли възможност 
студентите все пак да “пипнат” 
своята професия още докато учат?

Това е и първият основен въпрос, 
който беше поставен както от 
групата на работодателите, 
така и от представителите на 
студентите. Важно е да отбележа, 
че между нашата катедра и АМБ 
от няколко години е създадена 
и действа обща работна група. 
Нашите учебни планове и програми 
бяха представени в Асоциацията. 
Те се произнесоха според своята 
компетентност и направиха 
предложения къде виждат слаби 
места, къде виждат възможности 
за подобрения. Оформи се и група 
от 10-15 фирми от Асоциацията, 
които гарантират, че ще приемат 
студенти на практики. И до този 
момент, с малки изключения, 

ние почти нямаме проблем с 
практиките. 

Само че има едно противоречие. 
По наше време преддипломният 
стаж беше три месеца, сега 
е три седмици – т.е. обемът 
часове, предвидени за бакалавър, 
е недостатъчен. Иначе казано 
грешката е, че много раздробихме 
бакалавърската степен на 
специалности, а не отидохме на 
нещо по-общо – например технология 
на храни, а вече в магистратурата 
да потърсим тясно профилиране. 
От друга страна самите фирми 
не могат да приемат група от 30 
студенти и аз ги разбирам. Дори 
да разделим групите на 8-10 човека, 
малко или много те ще повлияят 
негативно на нормалния процес на 
производство. Освен това поне 
един колега от фирмата трябва 
да ни съпровожда, а понякога и 
повече хора се ангажират. Да 
не говорим, че студентите не 
могат да работят, не могат да 
пипнат, виждат го, но… Особено 
при трети курс – това е първото 
виждане на производството и 
ефектът от подобна практика е 
по-скоро познавателен, отколкото 
реално практически – да съберат 
умения и опит, такива каквито 
работодателите искат. 

От друга страна работодате-
лите също грешат – УХТ не е 
техникум, не е СПТУ (средно 
политехническо училище), което 
подготвя занаятчии. И може 
би именно там трябва да се 
разработят съвместни програми 
със занаятчийските камари и 
професионалните гимназии, които 
подготвят такива кадри. Не ги 
упреквам, те са си в правото да 
изискват, но истината е, че в цял 
свят връзката практика-наука и 
обратно е много силна. При нас 
в началото на прехода се беше 
попрекъснала. А днес има визия от 
страна на бизнеса за контакти, 
но това е свързано и с нашата 
адекватност – ние да отговорим 
на неговите потребности. Поради 
всичко това сме решили да направим 
корекции в учебните планове и 
програми и малко или много да 
елиминираме слабите места. Ще ми 
се да се вслушаме и в студентите. 
Все пак нека не забравяме, че 
те са нашия продукт и тяхната 
удовлетвореност също е нещо 
много важна.

Нека се върнем към производ-
ството. Как виждате запазването 
на традициите по отношение на 
колбасите?
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 Експресна оценка на мазнините за пържене в ХВП

 Предпазване от канцерогенното въздействие 
 на окислени мастни киселини върху здравето 
 на човека

Merck Millipore is a division of

Оценка свежестта на хранителните 
продукти с тестовете

Merck Millipore НОВО

Мерк България ЕАД
гр. София 1505
бул. Ситняково №48, Сердика Офиси, ет. 6
тел:    +359 (0)2 4461 111
факс: +359 (0)2 4461 110
e-mail: merck@merck.bg

pH тест ленти 
MColorpHast™ за месо

 Не се влияе от цвета 
 на месото

 Не се влияе от 
 наличието на протеини

Oxifrit тест за определяне на пероксидно число 
в отработени мазнини

Наблюдава се една интересна 
тенденция. Има няколко големи 
фирми, които са се специализирали 
и продължават, независимо от по-
високите цени, да произвеждат 
по-високоценностни продукти, 
близки до голяма степен, а някои 
и сто процента съответстващи 
на традиционните технологии и 
рецептури. Така че независимо 
от кризата те продължават да 
продават на доста по-високи цени, 
но всички ги разпознават и ги 
търсят независимо от цените. 

Имат ли бъдеще такива фирми?
Имат. Но има и друго нещо – 

днес веригите налагат тенденция 
за производство на евтини 
продукти – не производителите, 
нито животновъдите. Това се 
определя от ниската платежо-
способност на огромна част 
от населението и желанието на 
веригите да получат едва ли не 
продукт без пари, което няма как 
да се случи. А в същото време този 
продукт да има и максимално дълъг 
срок на съхранение при дадени 
условия. Това е нещо което трябва 
да се спре. Не може и не трябва да 
продължава. Някои производители 
даже го направиха – лишавайки се 
от капацитет, от производство 
10-15 тона, сега са на 5-6 тона, но 
не са зависими от големите вериги. 
Това им позволява да специализират 
продуктите си и да поддържат 
сравнително постоянно качество 
за брандовете, които предлагат 
– среден, висок или нисък. И това 
се вижда. Устойчивостта в качес-
твото е факт на българския пазар 
вече от доста години, което е 
радостно. 

Но ако се върна на въпроса 
ви – има малки фирмички на 
територията на съответните 
региони, които и сега произвеждат 
наистина традиционни продукти. 
Мога да ви дам пример с фирми 
от пазарджишко, велинградско, 
хасковско… От друга страна в 
малките населени места не биха 
могли да продават на по-високи 
цени – не само няма кой да купи, 
но и търговците не поръчват 
подобна продукция. И затова 
производителите, които искат 
да останат, се насочиха към по-
големи потребители в по-големите 
градове и продават много успешно. 
Тук искам да отбележа, че в 
Пловдив и района има много фирми, 
създадени или управлявани от 
наши възпитаници, или такива, в 
които производството е поверено 
на наши кадри. Характерно за 

повечето от тях е, че работят 
с качествени суровини и правят 
качествени продукти. (Тук проф. 
Драгоев с нескрита гордост цитира 
няколко примера за възпитаници на 
УХТ, които още със завършването 
си са започнали работа и вече 
са на ръководни места в редица 
фирми от месопреработвателния 
бранш.)  Освен това наблюдавам, 
че дори когато използват не месни 
съставки в своите продукти те най-
коректно ги вписват на етикета и 
това създава доверие. Именно това 
доверие искаме ние да създадем 
и в областта на образованието. 
Там ни куцат нещата и мисля, че 
съвместната работа с бизнеса ще 
ни помогне. 

Аз искам чрез списанието 
специално да изкажа благодар-

ността на катедрата за 
това, което Асоциацията на 
месопреработвателите направи 
преди няколко години за обновяване 
на учебната ни лаборатория, за 
което безкрайно им благодарим. 
Но мисля, че не бива да спираме 
дотук. Аз разбирам фирмите 
– притиснати са от кризата, имат 
пазарни проблеми, дори държавната 
политика и някои наредби не 
съответстват на защитата на 
българските интереси в иконо-
миката. Но в крайна сметка ние 
не готвим тези специалисти за 
себе си, ние ги готвим за тях. И 
ако днес разполагаме с по-модерна 
база, утре студентите ще бъдат 
и по-добре обучени и по-полезни в 
производството. 

Петко Делибеев
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КК ато алергия се обозначава свръхреакцията на 
имунната система към определени вещества, 
които са влезли в допир или са попаднали в 
организма. Хранителните алергии и непоно-

симостта към храни не са едно и също нещо. Непоно-
симостта към храни е невъзможността на организма да 
обработва правилно храната, което обикновено се дъл-
жи на липсата на някои ензими, а хранителната алергия 
е когато имунната система генерира отговор с антитела 
към смляната в организма храна.

Причинители на алергични реакции са чужди за ор-
ганизма вещества, които обикновено не са опасни за 
здравето, но “се определят” като рискови алергени за 
организма. При хранителните алергени най-често се 
отчита влиянието на протеините. При първи прием на 
алергена се стига до “сенсибилизация” на организма. 
Там В-та клетките, наречени още “лимфоцити”, които 
принадлежат към групата на белите кръвни клетки (за-
щитни клетки), реагират с алергените. След този процес 
настъпва нов прием на алергени с проява на същинска-
та алергична реакция. Стига се до сърбеж, отоци, зачер-
вяване на кожата и в най-лошия случай до анафилакти-
чен (алерги чен) шок, с летален изход.

Причините за възникване на алергии са многоброй-
ни. Между тях е и професионална дейност, при която е 
възможно вдишване на алергени по време на работа, ка-
къвто е случаят с алергията от брашнен прах. Известна е 
и наследствено обусловена склонност към алергии.

Наред с това замърсяването на околната среда и пре-
комерната хигиена при децата са фактори, оказващи сти-
мулиращ ефект върху възникването на алергиите.

Правни аспекти
Обозначаване на алергените
От 25 ноември 2005 година върху опаковката на 

храните се изисква обозначаването на определени 
добавки, които могат да причинят реакции на непоно-
симост. Основанията за това са посочени в Директива 
2003/89/ЕО. Основните причини са подобряването на 
здравеопазването и информацията за потребителите, 
тъй като готовите храни често съдържат вещества, 
предизвикващи алергии.

Задължителни за обозначаване са следните добав-
ки:

Производство Производство 
на кюфтета без на кюфтета без 
алергениалергени

За хората, страдащи от алергии е намерено решение 
за производство на традиционни кюфтета без алергени.

Фридрих Шнайдер, Соня Мьолер и Манфред Ран
Fleischwirtschaft 7/2012

Кюфтетата, произвеждани по традиционни рецепти, съдържат алергени. Те не са 
предпочитани  от хората, страдащи от алергии. Съставките, съдържащи алергени, като 
кокоши яйца, хлебна галета и др., представляват част от традиционните рецепти.

Чрез тях, от една страна се постига необходимата спойка, а от друга – набухването,

които се предават на крайния продукт – готовото кюфте, като показатели за неговия 
желан вид и качество.

При преглед на предлаганите в търговската мрежа кюфтета е видно, че всички те 
съдържат една или повече алергенни съставки. За да има избор е необходимо да се 
предложи алтернативна рецепта за производство на кюфтета без алергени с качество 
на  традиционни кюфтета.

Кюфтета от говеждо мляно месо
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 Зърнени култури, съдържащи глутен (ече мик, 
пшеница, ръж, овес) или техните хиб ридни сортове и 
произведените от тях из делия;

 Ракообразни и продукти от ракообразни; 
 Яйца и яйчни продукти; 
 Риба и рибни продукти; 
 Фъстъци и изделия от фъстъци; 
 Соя и соеви изделия;
 Мляко и млечни продукти;
 Ядки от дървесни видове: бадеми, лешници, 

кашу, орехи, бразилски орехи, шам-фъстък, макадамия 
и куинсландски орехи, както и произведените от тях 
изделия;

 Целина и продукти от целина; 
 Синап и продукти от синап; 
 Сусамово семе и продукти от сусамово семе;    
 Серен диоксид и сулфити в концентрации по-ви-

соки от 10 мг/ кг, респективно мл/л, посочени като S02.
Изисквания за състава на кюфтетата
Качествената характеристика на кюфтетата е опре-

делена с немския „Кодекс на храните”. В него са изло-
жени аспектите за производство, състав и други отли-
чителни свойства на храните – предпоставка за тяхната 
успешна продажба.

Производителите, органите на служебния контрол 
и на потребителите разполагат с описание на съдържа-
нието на съответния хранителен продукт.

Въпреки че ръководните принципи в Кодекса не 
представляват обвързващи законодателни разпоред-
би, в случай на правни спорове те имат характер на 
експертиза, която се признава от всички участващи 
страни по спора.

В съответствие с ръководните принципи на този 
Кодекс, търговските наименования на кюфтетата: фри-
каделе, булете, братклопс, флайшклос, флайшкньодел 
и други, могат да се използват като синоними. За из-
ходни суровини служат: свинско месо, зачистено от 
големи тлъстини (ръководен принцип – 1.122 ) и го-
веждо месо, зачистено от едри сухожилия (ръководен 
принцип 1.112). Месните суровини трябва да съдържат 
минимум 11,5% месни белтъчини, без съединителна 
тъкан. Кюфтетата не трябва да са оцветени. Могат да 
съдържат подправки, добавки за спойка и набухване и 
сушен кромид лук. Те са предназначени за консумация 
след топлинна обработка.

Втвърдители и набухватели,  
не съдържащи алергени

Рожково брашно
Този свързващ агент се добива от семената на веч-

нозеленото рожково дърво. То расте по целия Среди-
земноморски регион. Рожковото брашно намира раз-
нообразно приложение като сгъстител и втвърдител. 
Поради инертност към киселини, соли и топлина, както 
и синергичен ефект в комбинация с други хидроколо-
иди (ксантан, карагенан, гума гуар), рожковото брашно 
притежава голямо предимство спрямо други добавки. 
Прилага се и при производство на колбаси, месни кон-
серви, салатни сосове, печени изделия, пушено сирене 
и сладолед. Декларира се като втвърдител. Не съдържа 
алергени.

Грахови влакнини
Граховата шушулка е богата на баластни вещества 

като целулоза и хемицелулоза, които съставляват най-

важните градивни субстанции в природата и се откри-
ват в растенията. Значението за храненето е в тяхната 
неразтворимост и несмилаемост. В целулозата влизат 
вещества, които не се разграждат от храносмилател-
ните ензими. Те влизат в състава на т.нар. баластни 
вещества в храните от растителен произход. Граховите 
влакнини са със светъл (неутрален) цвят и притежават 
свойството да увеличават собственото си тегло 3 до 5 
пъти, поглъщайки вода. Не съдържат алергени.

Провеждане на onumume
В предварителните опити са проучени възможност-

ите за заместване на традиционните суровини с несъ-
държащи глутен съставки: корнфлекс, рожково браш-
но, карагенан, инулин, ксантан и брашно от гума гуар. 
Комбинацията от корнфлекс и рожково брашно дава 
добри резултати, но като недостатък от икономическа 
гледна точка се явява високата цена на корнфлекса и 
големите тегловни загуби при топлинната обработка 
на кюфтетата.

В основния опит са използвани грахови влакнини 
като набухвател и рожково брашно като втвърдител. 
Произведените кюфтета показват значително по-добри 
сензорни качества от първоначалните, а загубите при 
топлинната обработка са в рамките на обичайните 
и дори по-ниски. Последното е заслуга на граховите 
влакнини, подкрепено с простата им употреба под 
формата на грахово брашно. В крайна сметка е използ-
вана следната рецепта: 

Мляно месо смес от: свинско месо 55% и говеждо 
месо 45% (белтъчно съдържание: 14,6%, съдържание 
на мазнини: 18%,) 

Добавки/съставки: 
10,0% рехидратиран лук
2,5% грахово брашно
0,3% рожково брашно
1,2% смес подправки (без алергени) 
17,2% вода
1,5% готварска сол

Обработка:
30% от месото се нарязва в кутер, а останалото 

месо, смляно на волф заедно с готовата смес от гра-
хови влакнини и рожково брашно, подправките, лука, 
както и водата се кутират/объркват до хомогенна маса. 
При промишлено производство на кюфтетата следва 
формоване и кратка топлинна обработка при 80°С на 
пара и за 2 мин. при 170°С фритиране. Загубите вари-
рат между 15-16%. I        

Кюфтета от свинско мляно месо
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Резултати от опитите и 
значение за практиката

При сензорната оценка е направено сравнение по 
отношение консистенцията на кюфтетата, приготвени 
от мляно месо – смес с два продукта от търговската 
мрежа. Проверката показа, че кюфтетата без алергени, 
съдържащи грахови влакнини и рожково брашно са 
по-стегнати (измерени с анализатор за текстура).

Загубите при топлинната обработка са достатъчно 
ниски. Цените на готовите продукти – изгодни.

При сензорната оценка е направено срав нение по 
отношение консистенцията на кюф тетата, приготвени 
от мляно месо – смес с два продукта от търговската 
мрежа. Проверката показа, че кюфтетата без алергени, 
съдържащи грахови влакнини и рожково брашно са 
по-стегнати (измерени с анализатор за текстура).

Загубите при топлинната обработка са дос татъчно 
ниски. Цените на готовите продукти -изгодни.

Този обективен метод потвърди високата стабил-
ност на кюфтетата, не съдържащи алергени, в сравне-
ние с традиционните за пазара продукти.

Запълването на определена пазарна ниша предос-
тавя възможност за избор от страна на чувствителни 
към алергии потребители с вкусни и привлекателни 
кюфтета, готови за консумация само след кратка то-
плинна обработка.

Статията се публикува със съкращения.

Благодарност от авторите
Този продукт беше обработен в сътрудничест-

во с фирмата VIBERG GmbH, Залцбург/Фрайласинг и 
личното участие на Харалд Бендер (фирма ВИБЕРГ)

и
Колеж по технологии на храните, 
Кайзерслаутен, Германия

Харалд Бендер
Дългогодишен демон-
стратор на новости по 

време на Изложението 
„Месомания” на АМБ

Кюфтета от свинско и говеждо мляно месо
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В края на ноември миналата година, по 
време на честването на Деня на хранителната 
промишленост, председателят на УС на 
Федерацията на научно-техническите съюзи, проф. 
Ячев връчи Почетен знак „инж. Михаил Момчилов” 
на един достолепен възрастен мъж, който на 16-ти 
януари тази година навърши 90 години –  ветеранът 
на месопреработвателната промишленост в 
България Марин Маринов. 

Роден и израснал в Търговище бай Марин се 
връща в спомените си към времето, когато всички 
деца са работели при родителите си – да помагат, 
а и да учат занаят. По това време баща му има 
колбасарски магазин и той помага там. Завършил 
прогимназия в Търговище и междувременно вече 
се сдобил с чирашка книжка. Баща му решава да 
го запише в търговската гимназия във Варна, но 
като загрижен родител му казва: “ти ще учиш 
гимназия, но трябва и занаят да учиш. Не може така 
да останеш.”  И наред 
с гимназията, Марин 
попада в колбасарската 
работилница на Братя 
Василеви във Варна. Учи 
в търговската гимназия, 
а следобед помага в 
колбасарницата, където 
както казва бай Марин 
“Пари нямаше, не плащаха 
за да се учиш на занаят. 
Постепенно станах калфа 
и получих книжка за калфа.”  
След казармата се явява 
на изпит за майстор. 
Ама да не мислите, че е 
било лесно – явяваш се на 
майсторски изпит пред 
строга занаятчийска 
комисия от специалисти. Така 
вече е изпълнена заръката 
на баща му – има средно 
образование и майсторско 
свидетелство. Съвсем 
естествено след това идва и 
следването във ВИИ Карл Маркс 
(днес ВИНСС).

С тази сериозна подготовка 
той идва в София. Това е 

По мое По мое 
време време 
всичко се всичко се 
правеше правеше 
от месо…от месо…



времето на национализацията. В София се създава 
месоцентрала, в която е назначен като референт. 
Следва една година специализация в Унгария. Там 
успява да навлезе в технологията на производство 
на унгарския салам, който му остава слабост 
и досега. Не само с вкусовите си качества, а 
с факта, че унгарският салам, който и днес се 
продава по света, си е същият както през онези 
далечни години… 

Когато се връща той подготвя доклад за 
обучението си в Унгария, в който предлага да се 
централизира производството, а също така да се 
създадат учебни заведения за създаване на кадри 
за отрасъла. Така през 1951 той става създател 
и директор на първия Техникум по технология на 
месото и месните продукти в София. Организира 
специална работилница за техникума, където 
децата се учат и произвеждат продукция, която 
се продава в специален магазин в София на улица 
Витоша. С парите от колбасарската работилница 
се финансира издръжката на учениците, които са 
били на пансион в техникума.

Техникумът потръгва. Маринов успява да 
организира производствена практика за учениците 
от последния курс на разменни начала със сродни 
училища в Германия, Чехословакия, Унгария, Полша. 
Понеже в училището има ученици и от други страни 
– Куба, Монголия и др., за неговия опит научават 
и в Куба. Така се стига до покана да отиде в Куба 
където подпомага създаването на професионално 
образование по месопреработка. През 1962-63 
той проектира и ръководи построяването на 
две кланици в Камагуей и Флорида за конвейрна 
обработка на свине с крупонно и механично сне-
мане на кожата, съдейства за модернизиране 
на производството на месни продукти, като 
спомага и за внедряването на нови асортименти и 
технологии. Завръща се с благодарствено писмо от 
кубинските власти.

Следват още няколко пътувания в чужбина 
където предава своя опит в изграждането на 
месопреработвателни предприятия – Иран, Афга-
нистан и др. Но бай Марин работи и за България 
– през 1987-ма е привлечен като консултант в 
проект за организиране и обзавеждане на малки 
предприятия за производство на месни продукти.  

Активната дейност на Марин Маринов 

По мое 
време 
всичко се 
правеше 
от месо…
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Сътрудничество в областта 
на иновациите 

Глобалното затягане на кола-
ните по време на икономическата 
криза стимулира креативното 
мислене в сферата на иновациите 
– и, ето че днес отворените ино-
вации се налагат като тенден-
ция, пред която определено има 
бъдеще. 

Към момента в челото на 
аутсорсинга на най-сложните 
развойни предизвикателства се 
нареждат водещи компании от 
ранга на Юнилевър, Крафт Фуудс 
и Дженеръл Милс. Според специ-
алистите търсенето от страна 
на големите играчи на партньо-
ри в сферата на иновациите по 
всяка вероятност ще нарасне в 
пъти, а още през 2013г. ще ста-
нем свидетели и на значителен 

брой предприятия от среден ма-
щаб, потапящи пръсти в басейна 
на отворените иновации. 

За доставчиците на ингреди-
енти поддържането на плътен 
синхрон с желанията на прера-
ботвателите би могло да се пре-
върне в средство за привличане 
на нови крупни клиенти, докато 
от своя страна производителите 
на хранителни продукти не само 
биха спестили немалко разходи, 

ДЕРЕК ООД

Дерек ООД
Тел. 073-840 188, 0887 098085
Факс: 073-840 730
Емейл: derekltd@mail.bg
www. derekltd.eu

Добавена вода HydroTOP PROT 75
20% 0,5%

25% 1,0%

30% 1,4%

Ви представя 
оптимални системи за стабилизиране 
и свързване, предназначени за 
месопреработвателната промишленост:

 
 Емулгатори за малотрайни колбаси; 
 Шприцващи препарати за шунки; 
 Добавки за ароматни и сочни продукти от кайма;
 Антиоксиданти за дълготрайност; 
 Аромати;
 Окрехкотяване на прясно месо.

Пробвайте например нашия PLUSstabil Unibac PP за 
пушени шункови специалитети за шприцване над 100% 
при дозировка 3,6кг/100л.

Или топ-продуктите:
Top Fresh Nat Liquid – Антимикробно съединение за 

свежест и удължаване на трайността без Е-номера. На-
малява общия брой микроорганизми и спира растежа 
на листериите. Високата му ефективност и „чистият” му 
етикет (съставки за деклариране: подправки) го правят 
отличен продукт, подходящ за редица приложения в 
месната промишленост.

HydroTOP PROT 75 – емулгатор за малотрайни кол-
баси само с активни съставки, без пълнежи, без фосфа-
ти. Замества соевия изолат и е 4-5 пъти по-ефективен.

Plusmulson Prot 300-F и 
Plusmulson Cut 20 Plus за произ-
водство на кренвирши без алергени. 
PLUSstabil Unibac ST-A 
за производство на шунка 
без алергени.

FoodNavigator FoodNavigator 
за петте водещи за петте водещи 
тенденции през 2013 г. тенденции през 2013 г. 

В зората на Новата година експертите от FoodNavigator 
извеждат основните пет фактора, които вероятно ще 
изиграят ролята на най-мощни двигатели на европейската 
хранителна промишленост през предстоящата година. 



Иновациите, които въвежда безалкохолната 
индустрия, отиват много по-далеч от 
разнообразяването на съществуващите напитки 
с нови аромати. Тя залага на модерното и 
здравословното, на нуждите на потребителя и 
ангажиране на партньорите. Нашият бизнес е 
насочен към потребителите и ние го разглеждаме 
като процес за задоволяване на потребности, а не 
като процес за производство на стоки. Продуктите 
са временни, а потребителските групи – постоянни. 
Ако разгледаме условно обособените „10 първични 
нужди” на потребителите, сред тях открояваме 
приложимите към безалкохолната индустрия „жажда 
и утоляване”, „мозъчно освежаване” и „здраве и 
красота”. Задоволяването на всяка една от тези 
потребности означава изобретяване на цели нови 
категории безалкохолни напитки. От друга страна, 
познаването на нуждите на потребителя води до 
подобряване на продукта с оглед задоволяването на 
тези потребности. В тези насоки са новаторските 
и оригинални решения, които ще Ви представя.   

В резултат на технологична иновация в сектора, 
днес на масата на българина вече е Cappy Цял 
Портокал. Това е първият продукт 
на нашия пазар, произведен по 
иновативната технология Whole 
Press™, която позволява да се 
извлече не само сока, но и повече 
от хранителните съставки от 
всички части на плода, включително 
пулпата, сърцевината на плода и 
месестата бяла част. Иновативният продукт носи 
естествени ползи от целия портокал, включително 
фитонутриенти (като полифеноли), Витамин С и 
калий. В една чаша 200 ml Cappy Цял Портокал се 
съдържат толкова фитонутриенти, колкото в един 
средно голям портокал и 70% повече полифеноли от 
100% портокалов сок, произведен при спазване на 
обичайно използваната технология. 

В отговор на нарастващите потребителски 
търсения, фокусирани върху вкусови качества, 
съчетани със здравословния избор, е и 
постижението на екипа от cneцuaлucтu на 
„Пантелей Тошев” ЕООД: създаване на нова 
генерация емулсии за напитки – само от 
натурални съставки.  Революционното в 
емулсията Natural Formula е постигнатото 
заместване на синтетичните тегловни агенти 
с комбинация от натурални екстракти. Това е 
решение на технологичното предизвикателство 

да се създадат високо стабилни продукти 
(без пръстени и утайки), които не съдържат 
традиционно използваните компоненти като естер 
гуми, бромирани масла и др. Зад постижението 
стоят пет години научноизследователска работа 
за разработване на технологична формула наречена 
LTSS (технология за дълготрайна стабилност).    

С помощта на високотехнологично оборудване 
е изследвано поведението на свързване на 
маслената и водната фази на молекулярно ниво. 
Събраната информация е използвана за създаване на 
многоетапен производствен процес и постигане на 
максимална стабилност на емулсиите и напитките, 
произведени от тях. Финалният резултат е 
продукт с голяма стабилност, приятен вкус u добра 
мътност. 

Индустрията с фокус върху дизайна на 
опаковките и тяхната екологичност. 

За да отговорят на потребителските 
изисквания, а също така и на съвременните 
претенции за икономичност и екологичност, 
много от производителите заложиха на семпли 
и едновременно с това нестандартни решения. 
Забелязват се и някои връщания към ретродизайн 
с цел да се провокира у потребителя усещането 
за познатост и сигурност във времената на 
криза. Така контрастът традиция-авангардност 
подчертава стремежът на опаковъчната индустрия 

Иновации в Иновации в 
безалкохолната безалкохолната 
индустрия  индустрия  

Жана Величкова
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за най-точен отговор на 
съвременните претенции към 
опаковката, доказва, че винаги 
има място за нови хрумвания и 
изненадващи решения.

Новаторско дизайнерско 
решение е РЕТ бутилка 
Кока-Кола 0,5л с елементи 
на футболна топка по повод 
Европейското първенство по 
футбол 2012. Иновативната 
форма на бутилката е 
първа по рода си в системата на Кока-Кола в 
света, а новите матрици за производството й са 
изработени от български доставчик. Оригиналната 
и модерна форма, привличаща вниманието на 
потребителите резултира в ръст на продажбите с 
тази бутилка с 50% над прогнозните.  

За пореден път индустрията показа 
гъвкавостта си и своята готовност да бъде 
изцяло в услуга на потребителите и в отговор на 
динамичния и забързан начин на живот създаде 
опаковки, които са едновременно красиви и 
функционални. 

Новата РЕТ опаковка 
Минерална вода Банкя 
2,5л, с удобна вградена 
дръжка, е първата по 
рода си бутилка от 
такъв тип в системата 
на Кока-Кола Хеленик за 
бутилиране на минерална 
вода с притежание на 
патента от Coca-Cola 

Company. Вградената 
дръжка е ергономична, 
улеснява носенето на 
бутилката, а широкото 
й гърло осигурява лесно 
наливане. В допълнение 
е и решението за 
оптимизиране на 
палета. Бутилките се 
пакетират в ромбоиден 
стек, което също е иновация в бранша и добър 
пример за демонстриране как една иновация води 
след себе си следваща. 

Бих искала да обърна особено внимание на 
още един аспект от иновациите в света на 
опаковките, които играят основна роля за защита 
целостта на продукта и в осигуряването на 
качеството и безопасността на храната. За 
нашия бранш опаковката интуитивно се асоциира 
с бутилка. Самата тя и нейната еволюция са с 
огромно въздействие върху питейната индустрия 
и в нейните усилия за устойчиво опазване на 
околната среда. Независимо дали са от пластмаси, 
стъкло или алуминий, използваните опаковки са 
100% рециклируеми. Постигането на ресурсна 
ефективност и намаляване на замърсяването 
определя критичната роля на преработката 
и повторната употреба на материалите в 
нови продукти. Почти толкова асоциативно 
както с бутилката, всеки един от нас свързва 
маркетинговите стратегии и послания на 
водещите и утвърдени производители в бранша с 

инициативите за 
разделно събиране 
и оползотворяване 
на отпадъците 
от опаковки. 

Бутилките 
от рециклиран 
PET също са 
важна стъпка в 
посока намаляване на отпадъците от опаковки. Това 
е пример за устойчив материал, предшестващо 
използван за производство на бутилки и след 
това събран, преработен и използван повторно 
в съответствие с нормативните изисквания 
за влагане на рециклиран РЕТ в опаковки за 
храни. Приложенията му са много – интегриране 
в производството на нови бутилки, суровина 
за текстилната индустрия, за други продукти 
от пластмаса, а ефектът: по-малко енергия 
и минимизиран разход на природни ресурси. 
Компаниите в сектора имат различни концепции 
за използването на рециклиран РЕТ, като в Европа 
изследванията показват средно достигнато 
съдържание от 25% при бутилките с вода. 
Отличителният знак за използването на R-PET 
мотивира все по-широка група потребители в 
комплексния им избор сред разнообразието на 

предлаганите на пазара 
продукти.  

Олекотяването 
на опаковките 
е тенденция 
и двигател на 
иновациите в сектора 
Елегантността 

на подхода и неговото сериозно настъпване на 
пазара се обуславя от едновременното постигане 
на икономия на природни ресурси и намалени 
производствени разходи. При използването на този 
„еко-ориентиран” и „разходоикономичен” подход се 
постига намалено количество необходим гранулат 
и икономия на енергия за 
производство. Съпътстващо 
обаче е необходимо повече 
внимание и допълнителни 
мерки от страна на 
индустрията по отношение 
на транспортирането 
и съхранението за 
предотвратяване 
възможността за деформация. 
На езика на професионалистите 
модификацията означава 
преминаване от стандарт 
PCO 1810 към PCO 1881 
– скъсен нарез на гърловините 
на бутилките. Международната общност на 
технолозите на напитки (ISBT) разработи 
доброволната за прилагане в бранша спецификация 
PCO 1881, приложима за пластмасови бутилки в 
безалкохолната индустрия в диапазона 250ml– 2l. 
Замяната на предходния РСО 1810 спестява 
значителни количества материал и дава решение, 
намаляващо разходите, свързани с производството 
на преформи и полиолефинови капачки. 
Постиженията, измерени в цифри са: намаляване 
на материала използван за преформи с 1,3 грама и 



на стандартно използваните 28 mm капачки с 0,5 
грама. Обща редукция на материал е 1,8 грама за 
бутилка. Ползи от въвеждането на новия стандарт 
има както за големите, така и за малките и средни 
предприятия. Важно е да отчетем, че РСО 1881 
– е иновация в индустрията с висока добавена 
екологична стойност. „Зеленото“ инженерно 
достижение за олекотяване, мултиплицирано 
върху многобройния продукт – бутилките, води до 
последващо намаляване на отпадъците от опаковки, 
генерира икономии, отчитани глобално не само в 
милионите тона използвани смоли годишно, но и 
със съществено въздействие при транспорта и 
рециклирането. 

Девин е първата компания в страната с успешно 
въведена иновативна технология, която намалява 
теглото на бутилката и пази природата. С 2,5 
грама са олекотени бутилките за вода от 0,5 и 1,5 
литра. 250 тона по-малко пластмаса в природата 
годишно е показателят за постигнат екологичен 
ефект. Решението включва и аспекти като нова 
екоформа на бутилките с 15% редукция на РЕТ и 
по-голямо удобство за смачкване и изхвърляне в 
контейнерите за разделно събиране на опаковки. 

Ярък пример за отговорно поведение към 
опазването на околната среда са проектите, 
реализирани от Кока Кола ХБК България. Само за 
последната година постигнатото редуциране в 
теглото на стъклени и пластмасови опаковки на 
газирани и негазирани напитки е 11% намаляване на 
теглото на 0,5 л. бутилки с минерална вода Банкя, а 
за бутилките от 1,5 л. постигната редукция е 13%. 
При всички газирани напитки от портфолиото на 
компанията е постигнато съществено олекотяване 
на опаковката – с 14% е редукцията в теглото за 
PET опаковките от 0,5 л., с 8% при PET опаковките 
от 1,25 л., с 16% при PET опаковките от 1,5 литра. 
За двулитровите опаковки олекотяването е с 5%. 
Същевременно отличителен белег на компанията и 
пример за сектора е използването на рециклирани 
PET бутилки при производството на материала 
за нови бутилки, инвестициите в оптимизиране 
на вторичните опаковки (шринк фолио, кашони, 
разделителни хартии, етикети) и в създаването на 
осъзнат поведенчески модел улесняващ събирането 
на отпадъците от опаковки.  

Разглежданият аспект на иновациите в сектора 
не може да бъде представен комплексно без да 

отдадем заслужено внимание 
на научно развойната дейност 
на индустрията в глобален 
аспект за създаване на новите 
опаковки – екологичните 
бутилки. Внушителен пробив 
още през 2009 г. бе постигнат 
от  компанията CocaCola с 
официалното представяне и 
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тенденции

пускане в производство на еколо-гична бутилка 
PlantBottle. В състава й влиза 30% биоетанол, 
получен на растителна основа. Бутилката е 
напълно рециклируема, а емисиите въглероден 
диоксид при преработката й редуцирани. По данни 
на компанията продажбите на бутилки PlantBottles 
възлизат на 10 милиарда. Целта е замяна на 
всички петролни пластмаси с биоматериали до 
2020г. 2012 е годината, белязана от новината 
за пилотно производство на първата бутилка 
100% на растителна основа. PepsiCo анонсира 
разработката на първата в света пластмасова 
бутилка без използване на нефтопродукти. 
Използваните суровини (треви, борови кори, обвивки 
от царевици) и идентифицираните от учените 
методи доведоха до създаването молекулярна 
структура на материала, идентична на РЕТ.    

2012 г. е годината, в която компаниите от 
сектора продължиха да разширяват продуктовото 
си портфолио. Инвестициите в повишаване на 
производствения и асортиментния капацитет, 
както и тези в маркетинг и реклама са значими, а 
за някои компании е увеличен техния интензитет. 
Кока Кола, Нова Трейд, Девин, БК Горна Баня, Флорина, 
Квадрант Бевъриджис, Булминвекс, Михалково, А и Д 
Комерсиал, Джи енд Ви, са само част от компаниите 
– примери в тази насока. Не само водещите 
големи компании, но и конкурентоспосбните 
МСП от сектора успешно демонстрираха през 
2012 амбициите и възможностите си за трайно 
присъствие на динамично променящия се и високо 
конкурентен пазар. 

В началото на месец октомври 2012 г. 
тържествено бе открит новият цех за бутилиране 
на изворна и естествено газирана минерална вода 
„Михалково”. Съоръжението се простира на 1440 кв.м. 
и е изградено за 88 дни. В новия цех се бутилират 
естествено газираната вода „Михалково” – 1,5 л., 
и изворната вода „Михалково” в опаковки от 1,5, 
3, 8 и 11 л. Той отговаря изцяло на европейските 
стандарти за безопасност на храните и напитките. 
Инвестицията със собствени средства и банков 
кредит за увеличаване на производствения 
капацитет и търговския асортимент е в отговор 
на разширената търговска мрежа през последната 
година.  

През 2012 Булминвекс ГБ насочи своето 
внимание към разширяване на производствената 
база и обновление на инфраструктурата, а през 
2013 г. инвестиционният проект ще премине във 
фазата на технологично обновяване с нови линии 
за бутилиране и разработване на нова визия. 
Въпреки финансовите, административни и др. 
предизвикателства, фирмите от бранша успешно 
се включват и в процеса на усвояването на 
европейските фондове за подкрепа на конкурентосп
особността.  

Нова Трейд, А и Д Комерсиал, Михалково и др. са 
част от компаниите съумели да защитят и са в 
процес на реализиране на инвестиционни проекти 
и със сигурност новините няма да закъснеят. 
Представените примери аргументират оптимизма 
за още иновации в безалкохолната индустрия и 
съпътстващите я сектори през 2013 г.     

Авторът Жана Величкова е председател на 
УС на Асоциацията на производителите на 

безалкохолни напитки в България

Нашите редовни читатели си спомнят, 
че през миналата година публикувахме 
няколко информации за проекта на 
БСК, свързан с дефинирането на 
компетенциите на работната сила в 
различни сфери на промишлеността у нас. 
Днес ви представяме един своеобразен 
отчет на секторния референт за сектор 
“Безалкохолни напитки и бутилирани води”, 
инж. Милчо Бошев.

ББраншът „Безалкохолни напитки и 
бутилирани води” е един от двайсетте 
сектора, включени в Проект BG0510PO001-
2.1.06 “Разработване и внедряване на инфор-

мационна система за оценка на компетенциите на 
работната сила по браншове и региони”. Проектът 
се осъществява с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на 
ЕС и се реализира от Българска стопанска камара с 
активното партньорство на КТ „Подкрепа” и КНСБ.

Съществен етап от работата по реализацията 
на проекта е разработването на Секторни 
компетентностни модели. През декември 2012 г. 
беше обсъден и приет модела в сектор Безалкохолни 
напитки и бутилирани води.

Секторният компетентностен модел обхваща 
общи задължителни квалификации, стандарти и 
умения, необходими за ефективното функциониране 
на сектор „Преработваща промишленост, 11 – Про-
изводство на безалкохолни напитки, минерални и 
други бутилирани води”. Съгласно действащия 
Класификатор на икономическите дейности КИД-
2008, икономическата дейност Производство на 
безалкохолни напитки е с код 11.07, раздел 11 – Про-
изводство на напитки, сектор С – Преработваща 
промишленост. 

Моделът обхваща 10 ключови длъжности 
изведени за сектора, като за всяка длъжност са 
разписани компетенции, разделени на основни, 
специфични и управленски (ако позицията е 
управленска). Основните, управленските и общите 
компетенции са създадени специално за сектора 
производство на безалкохолни напитки и бутилирани 
води с активното участие на 10-те пилотни 

Компетентностен 
модел за ключови 
длъжности в 
безалкохолната 
промишленост 
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 Описание на управленски 
компетенции.

Всяка компетенция в СКМ е 
описана по стандартен начин, 
независимо от типа им и е 
представена с:

 Наименование;
 Определение;
 Поведения (поведенчески 

индикатори или примери на 
поведения).

Компетенциите са описани и 
представени с два допълнителни 
елемента:

 Пътища за придобиване 
и развитие – наименование на 
ресурс и доставчик на ресурс;

 Инструменти и подходи 
за оценка на компетенциите 
– наименование на инструмент и 
доставчик на инструмент.

Секторният модел на длъж-
ността описва изискванията 
към длъжността и необходимите 
компетенции за успешно пред-
ставяне на конкретната ключова 
длъжност, като обхваща:

- Описание на длъжността 
– посочва базовите изисквания и 
характеристики на съответната 
ключова длъжност;

- Компетентностен профил 
на длъжността – набор 
от компетенции, описващ 
успешното трудово представяне 
на съответната ключова за 
сектора длъжност.

За всяка от 10-те ключови 
позиции сектор производство 
на безалкохолни напитки и 
бутилирани води е разписан 
набор от 6 основни, 11 специфич-
ни и 4 управленски компетенции 
според спецификата на длъж-
ността – дали е управленска 
или не. Всяка компетенция е 
съставена от наименование, 
дефиниция и няколко поведенчески 
индикатора. По този начин се 
изяснява съдържанието и смисъла 
на компетенцията.

Разработеният Секторен 
компетентностен модел 
за сектор С Преработваща 
промишленост, 11 – „Производ-
ство на безалкохолни напитки, 
минерални и други бутилирани 
води” етап 1 е част от процесът 
на създаване, внедряване и ефек-
тивно използване на управление, 
базирано на компетенции, чрез 
обективен анализ, оценка и 
описание на ключови длъжности, 
и създаване на работещ компе-
тентностен модел. 

инж. Милчо Бошев       

ВВсеки трети до-
машно пригот-
вен хляб или 
сладкиш в Бъл-

гария се прави с брашно 
от марката София Мел 

София Мел ЕАД, една от най-
големите и модерни мелници на 
Балканския полуостров, вече е 
с ново корпоративно име - Гуд-
Милс България ЕАД, което съот-
ветства изцяло на името на ед-
ноличния досегашен и настоящ 
собственик на мелницата - GoodMills Group (ГудМилс Групата). 

Една от най-важните задачи на GoodMills Group е чрез новото 
име да запази историята и традициите на всеки пазар, като ги обо-
гати с нови и модерни подходи на управление на производството и 
отношение към клиентите. Като част от голямото международно се-
мейство, ГудМилс България ще работи още по-усилено за постигане 
на най-високи стандарти във всяко едно отношение в мелничарската 
промишленост. За клиентите това означава сигурност в производ-
ствения капацитет, използване на най-добро зърно и постоянно най-
високо качество на брашната, финансова стабилност, прилагане на 
международно ноу-хау, създаване на продукти „по мярка”, логистич-
на и технологична помощ. 

Централата на GoodMills Group се намира във Виена. Компанията 
обединява 29 мелници в седем държави – Германия, Австрия, Чехия, 
Полша, Румъния, Унгария, България. С годишен обем на преработено 
зърно от над 3 млн. тона и 1 млрд. евро оборот, дружеството се на-
режда сред четирите най-големи производители на брашно в света. 
Общо 2750 служители и работници създават най-качествена продук-
ция, която е гаранция за доволни клиенти. 

ГудМилс България е лидер на пазара на брашно в България. Тър-
говската марка „София Мел”, която се ползва с изключителна попу-
лярност както сред индустриалните производители на хляб и тестени 
изделия, така и сред крайните потребители и домакинства, се запаз-
ва, така че корпоративните и директните клиенти няма да забележат 
визуална промяна в познатите до сега продуктови опаковки. 

София Мел ЕАД 
се преименува в   

мениджмънт



В

Продуктите с марка „София Мел” са синоним на най-високо качество. Собствена 
модерно оборудвана лаборатория окачествява приеманото зърно, произвежданите 
млевни продукти и готовите брашна, което гарантира постоянно качество, съобразено 
с националните и европейски изисквания. Мелницата разполага с компютърна система 
за контрол на рандемана, която сигнализира при промяна на някой от параметрите на 
технологичния режим по време на обработката на зърното.

ГудМилс България е разположена на площ от 50 000 кв.м., почти в сърцето на София. 
Технологията и оборудването са изцяло на швейцарската фирма „Бюлер”. Мелницата 
има три независими линии за смилане с обща производителност 750 тона зърно на де-
нонощие. В комплекса има бетонов силоз за зърно с вместимост 40 000 тона, бетонов 
силоз за млевни продукти с вместимост 11 000 тона и склад за готови продукти с площ 
4 000 кв.м. Компанията има собствена развита инфраструктура, която включва всички 
необходими за дейността помощни съоръжения и сгради. Изградени са над 1 000 метра 
асфалтирани пътища и 1 400 метра собствени ж.п. коловози. ГудМилс България е един-
ствената мелница в страната, която притежава локомотив. С пряка железопътна връзка 
продукцията заминава по линиите към Лом, Русе, Варна и Бургас, както и други градове 
в страната и чужбина. В мелницата и офиса са заети над 100 служители и работници.

Пакетирането по 1 и 2 кг. се извършва от две автоматизирани поточни линии, оком-
плектовани с високопроизводителни пакетажни машини Bosch, които формират книж-
ния пакет и дозират необходимото количество брашно с производителност 100 пакета 
в минута. Пакетирането в торби от 25 кг. (по желание на клиента - 50 кг.) се осъществява 
от две поточни линии. Пакетирането се извършва от електронни пълначни машини за 
вентилни торби. Чрез автоматични палетизатори готовите торби се подреждат на евро-
палети. Предприятието разполага с линия за гранулиране на трици и линия за пакети-
ране на меки трици в чували.

Любопитни факти за мелниците в групата GoodMills:
 Мелницата на GoodMills България в София има годишен капацитет от 240 000 тона 

преработено зърно.
 Фабриката GoodMills в Букурещ (Румъния) произвежда 80 млн. хлебчета годишно 

за бургерите, продавани от McDonalds в Централна и Източна Европа.
 Мелницата на GoodMills в Litoměřice (Чехия) е най-старата и смила първите зърна 

още през далечната 1856 година.
 Мелниците GoodMills в Полша имат най-висока ефективност в Групата: годишно на 

служител се падат по 3 300 тона брашно.
 Müller’s Mühle мелницата на GoodMills в Манхайм (Германия) е водещ производи-

тел на ориз и бобови култури.
 Мелниците на GoodMills в Ман-

хайм (Германия) и Грац (Австрия) 
произвеждат над 200 000 тона твър-
да пшеница, което се равнява на 
повече от 400 млн. опаковки мака-
рони. 

 100% органичната мелница на 
GoodMills в Rannersdorf (Австрия) е 
лидер в пазара на био брашно.

 Двете най-нови мелници на 
GoodMills Magyarország в Унгария 
са оборудвани с най-модерните 
мощности в цялата GoodMills Група.

   ГудМилс България ЕАД
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ноу хау

Увод
Паралелно с качеството на 

продуктите все по-голямо внимание 
се отделя на енергийните разходи 
при производствените процеси. 
Това се отнася в най-голяма 
степен до процеса изпичане, 
който съставлява почти 2/3 
от общия разход на енергия на 
хлебопроизводителите. (1-3)

За подобряване енергетичния 
баланс все повече се увеличава 
използването на енергията на 
изходящия въздух. При печенето 
в малките пещи на хлебарниците 
такива възможности липсват или 
са силно ограничени, тъй като 
обратното използването на тези 
енергийни потоци е икономически 
нецелесъобразно. Затова при 
изпичането в хлебарниците е 
важно по начало да се използват 
оптимизирани по отношение на 
качеството и разхода на енергия 
програми за печене.

Поради 
множеството 
различни варианти 
– параметри 
на изпичане 
(температура, 
време, влага 
(водна пара), време 
за отваряне на 
клапите и т.н.), 
различни пещи за 
различни продукти 
и подреждане 
на продуктите 
върху скарите и 
тавите, състояние 
на продуктите 
преди изпичането 

(например дълбоко замразени 
или прясно омесени) и т.н. 
– прилагането на енергетично 
изгодни програми за печене 
е възможно само на базата 
на технически измервания на 
продуктите.

В практиката за даден тип 
продукт съществува като 
правило една програма независимо 
от действително зареденото 
количество и термичното 
състояние на заготовките за 
изпичане. В най-добрия случай 
хлебарите разполагат с още 
една програма за зареждане с 
половината количество. И тук 
обаче ползвателят сам трябва да 
избере програмата, която при това 
не е оптимална по отношение на 
качеството и енергийните разходи. 
Поради това е целесъобразно 
параметрите на изпичане да 
се напасват автоматизирано 
към действително заредените 

количества и тяхното термично 
състояние.

Тази цел си поставя един 
финансиран от ZIM KF проект на 
партньорите ILU e.V. в Нутетал 
и Wiesheu GmbH в Афалтербах, в 
рамките на който е разработена 
система за управление и регулиране 
на изпичането в пещ на пекарница 
с горещ въздух Dibas въз основа на 
измервани и регулирани параметри 
на процеса с цел оптимизация 
на качеството на продукта при 
едновременна икономия на енергия.

Задачата на ILU e.V. e била 
да се определят съществените 
фактори на процеса на изпичане 
по отношение оптималното 
качество. Това е било определено 
за дребни печива от пшеничено 
брашно като бретцели, кроасани, 
земели и хлебчета. На тази база 
е станала възможна адаптацията 
към постоянно променящата се 
номенклатура на произвежданите 
продукти.

Основна задача на Wiesheu 
GmbH е била електро-механичната 
и софтуерна интеграцията на 
намерените от ILU e.V. за опти-
мални параметри на процеса 
на изпичане за актуалната 
номенклатура на произвежданите 
от Dibas продукти. 

Някои резултати относно 
факторите, влияещи на 
процеса на изпичане

Предпоставка за разработ-
ването на тази система е опре-
делянето на факторите, влияещи на 
процеса на изпичане при малките 
пещи с горещ въздух в пекарните 
посредством използването на 
стандартни програми за печене. 
В рамките на тези изследвания са 
променяни редица материални и 
технологични варианти:

Оптимизирана Оптимизирана 
пещ Dibas пещ Dibas 

Нова система за управление и регулиране 
осигурява оптимален процес на изпичане

Фиг. 1: Опитният 
стенд с експери-
менталната пещ





27
1/13

П
убликуваните резултати 
в списанието Food 
Research International 
показват, че екстрактът 

от зелен чай (GTE), както и 
екстрактът от зелено кафе 
(GCE) не само придават силно 
антиоксидантно действие, но 
същевременно дори намаляват в 
значителна степен образуването 
на съдържащите се в поничките 
потенциални канцерогенни 
вещества. 

Според изследователите 
„в случаите, при които се цели 
намаляване на съдържанието 
на канцерогенния акриламид, 
най-подходящото количество на 
екстракта от зелен чай (GTE) 
се равнява на 0,25 г и 0,5 г, а на 
екстракта от зелено кафе (GCE) 
на 0,5 г и 1 г за 100 г тестен 
продукт”.

Въпреки това, резултатите 
показват, че малкото количество 
GCE (0,25 г), както и голямото 
количество GTE повишават 
съдържанието на акриламид с 
40% в сравнение с контролните 
продукти (несъдържащи екс-
тракти).

Според изследователите 
„представените резултати 
потвърждават сложния меха-
низъм на образуване на акрил-
амида, при който ролята на 
антиоксидантите, включително 
на полифенолите, може да се 
окаже двойствена”.

От изключителна важност 
е фактът, че това е първото 
по рода си изследване, при 

което е използван екстракт от 
зелено кафе (GCE) с цел да се 
предотврати формирането на 
акриламид.

КанцерогенКанцероген
Акриламидът представлява 

широко известен невротоксин 
и потенциален канцероген, 
който се образува в резултат 
на индуцираното при висока 
температура взаимодействие 
между различни въглехидрати 
и аминокиселината аспаргин. 
От известно време насам 
хранително-вкусовата 
промишленост акцентира върху 
инвестиции за понижаване на 
съдържанието на акриламид 
в хранителните продукти. 
Въпреки това, според последното 
становише на Европейския орган 
за безопасност на храните 
(EFSA), този потенциален 
канцероген до голяма степен 
остава в непроменени нива. 

Печени продукти Печени продукти 
и акриламиди акриламид

Изследователите потвържда-
ват, че тестените продукти, 
например сладкиши и пайове 

могат да бъдат източници на 
акриламид в консумираната от 
потребителите храна. 

Според изследователите 
„добавянето на l-аспаргиназа 
би могло да се окаже надежден 
метод за понижаване 
съдържанието на акриламид 
в храните, тъй като ензимът 
хидролизира неговите прекурсори. 
Прибавянето на този ензим 
обаче води до неблагоприятни 
изменения в реологичните 
характеристики на тестото, 
поради което използването 
на растителни екстракти с 
антиоксидантни свойства може 
да бъде добра алтернатива за 
понижаване нивото на акриламид 
в хлебните изделия, в сравнение 
с използването на специфични 
хидролитични ензими”.

Източник: Food Research International

Материалът е публикуван онлайн 
на следния адрес преди излизането 

на изданието от печат – 
doi: 10.1016/j.foodres.2012.10.006

“Influence of addition of green tea and 
green coffee extracts on the properties 

of fine yeast pastry fried products”. 
Автори: G. Budryn, D. Żyżelewicz, 

E. Nebesny, J. Oracz and W. Krysiak

Екстрактите от зелен чай и Екстрактите от зелен чай и 
зелено кафе понижават нивото зелено кафе понижават нивото 
на акриламид на акриламид 

храни и здраве

Резултатите от наскоро проведено изследване показват, че 
прибавянето на екстракти от зелен чай и зелено кафе в понички 
помага да се понижи нивото на съдържащия се в тях канцерогенен 
акриламид и оказва силно антиоксидантно действие.

Установено е, че добавянето 
на екстракти от зелен чай и 
зелено кафе в поничките води 
до понижаване на нивото на 
съдържащия се в тях акриламид.

Търси се!
Търсим съдружие или отдаваме под наем малък оборудван 

сладкарски цех в центъра на Пазарджик. Цехът е специализиран 
за производство на трайна и малотрайна (сиропирана) сладкарска 
продукция. Разполагаме със всички разрешителни и сертификати, 
както и със запазена търговска марка. Разполагаме с капацитет 
и идеи за развитие, както и с рецепти и обучен персонал. 
Произвежданата трайна продукция е подходяща за износ. 
Предоставяме и готови разработени пазари. 

тел: 0898 24 21 24 
Петко Вацев
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ÏÎÄÏÐÀÂÊÈ È ÑÓÕÈ ÇÅËÅÍ×ÓÖÈ - Ìëåíè è

íàòóðàëíè

ÀÄÈÒÈÂÈ - Ðàñòèòåëíè è æèâîòèíñêè ïðîòåèíè,

íèøåñòåòà, ðàñòèòåëíè ôèáðè, ôîñôàòè,

àíòèîêñèäàíòè, ðÍ-ðåãóëàòîðè, îöâåòèòåëè,

àðîìàòè, îâêóñèòåëè,

® Äîçèðàíå íà âñè÷êè âèäîâå îâêóñÿâàùè è

ñòàáèëèçèðàùè ñìåñè è ïîäïðàâêè â

ðàçôàñîâêà ïî èçèñêâàíå íà âñÿêî

ïðîèçâîäñòâî, ñúîáðàçåíî ñ äîçàòà íà âëàãàíå;

® Ðàçðàáîòâàíå íà íîâè ïîäïðàâú÷íè è

êîìáèíèðàíè ïîäïðàâú÷íè ñìåñè,

ñòàáèëèçàòîðè è åìóëãàòîðè, êîíñåðâàíòè è

êàïñóëèðàíè åêñòðàêòè çà ïðîèçâîäñòâî íà

öÿëàòà ãàìà ìåñíè ïðîäóêòè, êàêòî è ïî

èçèñêâàíå íà êëèåíòà çà âêóñ è ôóíêöèîíàëíîñò.

- Êîìáèíèðàíè ïîäïðàâú÷íè

ñìåñè çà êîëáàñè, ïàñòåòè, øóíêè è ëóêàíêè

- Ïîäïðàâú÷íè ñìåñè çà

êîëáàñè, ïàñòåòè, øóíêè è ëóêàíêè

- Ñòàáèëèçàòîðè è

åìóëãàòîðè çà âñè÷êè ãðóïè ìåñíè ïðîäóêòè

- Êîíñåðâàíòè

- Êîìáèíèðàíè ïîäïðàâú÷íè

ñìåñè çà äîìàøíè ñóðîâî-ñóøåíè äåëèêàòåñè,

îâêóñÿâàùè è äåêîðèðàùè ìàðèíàòè

- Íàòóðàëíè êàïñóëèðàíè

åêñòðàêòè îò ïîäïðàâêè

1407 Ñîôèÿ, óë. “Ôèëèï Êóòåâ” 1

òåë.: 02 9622252, 02 9622245, ìîá. 088 8231782

e-mail: info@rigana.net

На 25 януари Асоциацията 
на месопреработвателите в 
България (АМБ) проведе своето 
Отчетно-изборно събрание. 
В краткото си експозе при 
откриването досегашният 
председател на УС на АМБ Кирил 
Вътев постави акцент върху 
съществуващите проблеми 
при взаимоотношенията с 
държавните органи. Думите 
му са провокирани от влязлата 
в сила Наредба 32, която 
българските производители 
на птиче месо приемат като 
некоректен удар срещу тях 
и даване на предимство на 
вносните продукти от същата 
гама. Той сподели, че се готви 
подобна наредба и по отношение 
на колбасите, което е лош знак 
за отношението на българската 
държава към собствената й 
икономика.

Сериозният аналитичен 
отчетен доклад на УС бе 
представен от изпълнителния 
директор на Асоциацията д-р 
Светла Чамова. Тя се спря на 
мястото на отрасъл хранителна 

индустрия в 
рамките на ЕС 
и в България. 
Д-р Чамова 
цитира някои 
много тревожни 
данни относно 
българското 
производство 
на месо и месни 
продукти, 
провокирани 
от трагичното 
състояние на 
българското 

животновъдство.
Според нея общото 

производство на месо у нас е 107 
325 тона годишно, а за същото 
време нашите предприятия 
произвеждат 138 500 тона 
колбаси. Логичният отговор на 
тази загадка идва с цифрата на 
вноса – 228 хил. тона месо на 
година. 

Сред другите акценти в 
доклада са и отношенията с 
търговските вериги, или както бе 
отбелязано, че „10 реда корекция 
в ЗЗК вече две години не могат 
да бъдат приети”. Логичен въпрос 
– Кой има интерес? Отбелязани 
бяха и други проблеми като ДДС, 
непрекъснатите законотворчески 
напъни, които имат една обща 
черта – да регламентират 
неравнопоставеност на бъл-
гарските производители в 
собствената им държава. Като 
заключение на тази част тя 
изтъкна непостоянството и 
непредвидимостта на бизнес-
средата у нас, която играе 
потискаща роля за развитието 

на малкия и среден бизнес в 
България. 

Д-р Чамова съобщи, че 
АМБ в момента работи по 
два международни проекта и 
сподели, че през тази юбилейна 
20-та година от създаването 
си Асоциацията има своето 
присъствие не само в българския 
обществено-икономически 
живот, но и много добра оценка 
от своите международни 
партньорски организации.

След презентациите на 
фирми, обслужващи този 
сектор на хранителната 
индустрия у нас, бе проведен 
избор за Управителен съвет и 
председател на Асоциацията. 
Важно е да се отбележи, че в 
състава на управителния съвет 
бяха привлечени много млади хора 
и 50% от състава му бе обновен  
За председател на АМБ беше 
избрана г-жа Илонка Аврамова от 
фирма „Гала М” ООД.

АМБ избира новия си Управителен съвет.
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Шестата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд 
(НИФ), отговорен орган за който е Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
приключи. Типовете проекти, които имаха право да участват в 
конкурса бяха научноизследователски развойни проекти и проекти 
за техническа осъществимост. Получени бяха 67 проектни идеи, 
с обща стойност на заявената в тях субсидия в размер на около 
18 млн. лева, от които до оценка бяха допуснати 55 проекта. В 
резултат на извършената от Оценяващия комитет с помощта 
на независими експерти оценка са класирани и предложени 
за финансиране 36 проекта, с които са сключени договори за 
финансиране.

В съответствие с решение, прието от Управителния съвет 
на НИФ, предстои превеждане на авансова субсидия от бюджета 
на Фонда за 2012 г. за първи етап на проектите в размер на 3 096 
885,66 лева, след представяне на банкова гаранция от страна на 
бенефициентите със сключени договори. При желание от страна 
на бенефициентите е дадена възможност за авансово превеждане 
на субсидията и за втори етап, по поредността на постъпване на 
гаранциите и при наличие на финансови средства.

Стратегическата цел на Националния иновационен фонд е 
повишаване конкурентоспособността на българската икономика 
чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни 
изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия 
за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в 
съответствие с Иновационната стратегия на Република България.

Двата нови сорта обикновена зимна пшеница 
– Николай и Гизда, разработка на Института по 
растителни и генетични ресурси в Садово, бяха 
признати на последната експертната комисия на 
Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация 
и семеконтрол (ИАСАС). Това съобщи директорът на 
научното звено към Селскостопанска академия проф. 
Сийка Стоянова. Сухо- и студоустойчиви, те могат 
да гарантират по-високи добиви, а оттам и по-високи 
печалби за производителите. За последните пет 
години в Института са селектирани 21 нови сорта, 
които са получили признанието на ИАСАС. Те са от 11 
растителни вида и са с право на семепроизводство и 
търговия със семена 

Новите разработки на агроучените от Института 
в Садово ще бъдат представени от 5 до 9 март в 
Пловдив, по време на 22-то издание на международното 
изложение „АГРА - 2013 ”. Сортът Николай е утвърден 
за вписване в списък А на Официалната сортова листа 
и има изключителна продуктивност. Характеризира 
се със стабилни добиви. Устойчив е на оронване 
и полягане. Трудно се подава на причинителите 
на кафявата и стъблената ръжда. Подходящ е за 
екологично земеделие. 

Вторият нов сорт е хлебната пшеница Гизда. 
Отличава се с екологична пластичност благодарение 
на студоустойчивостта и сухоустойчивостта си. 
Брати добре и формира гъсти и изравнени посеви. Не 
е взискателен към условията на отглеждане, сортът е 
ефективно-икономичен.

Глобалните промени в климата, които през 90-те 

години на миналия век ни се струваха 
далечна химера за съжаление 
станаха наше ежедневие, коментира 
проф. Стоянова. Тя обясни, че 
последните сценарии и прогнозите 
на учените вещаят по-кратки 
вегетационни и репродуктивни 

сезони за земеделските култури, които могат да 
доведат до рязък спад на добивите и качеството на 
продукцията. В тази връзка учените от Института 
в Садово въвеждат редица адаптационни мерки, 
чрез които максимално да се преодолеят вредите на 
климатичните промени върху земеделските.

Сортът е един от основните компоненти 
в технологичните решения на всяка култура, 
изтъкна проф. Стоянова. Изграждането на правилна 
сортова структура, в зависимост от конкретните 
агроекологични условия на района може да повиши 
значително добивите и качеството на продукцията, 
което да противодейства на измененията в климата. 

Постижения на ИРГР – Садово са широкоизвестни 
и застъпени в практиката. Само при пшеницата 
сортовете ни заемат почти 1/3 от засетите 
площи в страната. Сред тях са двата национални 
стандарта Садово 1, Победа и съвременните сортове 
Гизда, Николай, КМ 135, Фермер, Царевец, Гинес, Гея 1, 
Садово 772, Диамант, Юнак и др. При фъстъците 90% 
от площите на Европа се намират у нас, а 100% от 
площите ни се  сеят със садовски сортове. Не по-малки 
са постиженията и при граха, ориза, сусама  и др., 
допълни проф. Стоянова. 

Производството на ЕлБи 
Булгарикум отива във Видин

Производството на единственото 
държавно предприятие за млечни 
продукти в страната - “ЕлБи Булгарикум”, 
ще бъде преместено от София във 
Видин, за да се стимулира местната 
икономика. Прехвърлянето на млечното 
производство ще стане по проект, 
финансиран от оперативната програма 
“Конкурентоспособност” на стойност 
около 6 млн. лв., с които ще се купят 
и нови технологии. В столицата ще 
остане само производството на стар-
терни култури и функционални храни, 
съобщи шефът на предприятието 
Васил Зографов. Отделно с парите от 
еврофондовете ще бъде закупена нова 
технологична линия за производство 
на свежи млечни продукти и ще бъде 
инсталирана до месец май на тази 
година. Това ще отвори около 20 нови 
работни места, тъй като условията в 
икономическото развитие на Видин са 
тежки, каза Зографов.

36 проекта към НИФ одобрени за финансиране 
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Учени от Центъра по 
биология на храните и от 
Института по криобиология и 
хранителни технологии (ИКХТ) 
проведоха различни проучвания 
на съдържанието на фолиева 
киселина (витамин В9) в марки 
пиво, закупени от търговската 
мрежа. Изследванията са част 
от усилията на научните 
среди и Съюза на пивоварите 
за изучаване качествата на 
продукцията на българската 
индустрия. 

В зависимост от марката на 
пивото количеството на фолие-
вата киселина варира от 10 до 
320 микрограма в порция от 500 
мл, като не се наблюдава разлика 
между светло и тъмно пиво. Го-
лямата вариация в съдържането 
на витамина се дължи на раз-
личните суровини и технологии, 
използвани от производителите. 
Интересно е, че някои марки пиво 
притежават много високо ниво 
витамин В9, което е близко до 
препоръчителната за прием днев-
на доза от 400 мкг. Големите 
вариации в нивото на витамин 
В9 в отделните марки показва, 
че има иновативни възможности 
за оптимизация съдържанието на 
здравословната съставка, което 
несъмнено ще е от полза както за 

умерените консуматори, така и 
за индустрията. 

Проведените изследвания 
показват, че нивото на фолиевата 
киселина в произведените 
в страната марки пиво е 
достатъчно високо и те са 
статистически значим източник 
на витамин В за потребителите. 
В проучванията на ИКХТ са из-
числени възможностите за прием 
на витамини  при умерена консу-
мация на бира. Получените резул-
тати показват, че при консума-
цията на 1 литър пиво могат да 
се задоволят до 75% от дневните 
потребности от витамин В (фо-
лиева киселина), от аскорбинова 
киселина (витамин С) – до 100%, 
от никотинова киселина – до 35% 
и от рибофлавин – до 15%. 

Фолиевата киселина и нейният 
биологично активен аналог 
тетрахидрофолиевата киселина 
е незаменим витамин, необходим 
за нормалното функциониране на 
човешкия организъм. Недостигът 
на витамин В9 води до развитие 
на животозастрашаваща анемия, 
повишава риска от редица 
заболявания, включително появата 
на тумори. Епидемиологичните из-
следвания показват, че употреба-
та на фолиева киселина предпазва 
от дефекти на нервните оконча-

ния, сърдечно-съдови заболявания, 
рак на дебелото черво и вероятно 
от болестта на Алцхаймер и рак 
на гърлото. 

Поради ключовото значение 
на фолиевата киселина за 
здравословния начин на живот 
се води подробна статистика 
за нейното присъствие в режима 
на хранене. Най-съществени 
източници са листните 
зеленчуци като салата, спанак, 
някои варива, черен дроб, 
слънчогледово семе, дрожди, пиво 
и др. През последните години 
редица компании предлагат 
храни, обогатени с витамин В9. 
Обикновено това са различни 
зърнени закуски, хляб, бира и др. 

Пивото осигурява до  75% Пивото осигурява до  75% 
от дневния прием на витамин В     от дневния прием на витамин В     
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Темата за новаторството редовно 
присъства на страниците на сп. „ХВП”. Просто 
това е темата на столетието, в което 
живеем. А че новаторството не е чуждо на 
българските фирми стана ясно при връчването 
на годишните награди за иновативно 
предприятие. Конкурсът се организира за 
осми пореден път от фондация “Приложни изследвания 
и комуникации”, която е координатор на Еnterprise 
Europe Network - България, в партньорство с МИЕТ и 
представителството на ЕК в България.

Общо дванадесет предприятия получиха приза 
за 2012 г., а в пъти повече са кандидатствалите 
проекти. “Това не са някакви измислени герои, назначени 
капиталисти или фирми на приятелски кръгове, а 
реални стопански субекти, които са се доказали във 
и извън страната и в професионалната общност”, 
каза председателят на “Приложни изследвания и 
комуникации” Огнян Шентов. 

В словото си при откриването на форума 
държавният глава Росен Плевнелиев 

определи създаването на иновационни системи като 
“голям приоритет на президента и голям мой личен 
приоритет”. По думите му само това може да постави 
България на пътя на просперитета и развитието.

Радостно е, че сред наградените има и няколко 
фирми от отрасъл ХВП, които бяха отбелязани в 
сектора  „Качество на живот”.

За разработки, свързани с качеството на живот, 
бяха отличени три фирми - Бонбонена фабрика „АЛПИ” 
- Асеновград, “ЕлБи Булгарикум” и “Пантелей Тошев” 
ЕООД. 

АЛПИ е автор на парфюмиращите бонбони 
ДЕО, създадени на базата на научни изследвания за 
парфюмиращия ефект на розовото масло, прието чрез 
храната. Така при консумация от кожата се отделя 
ухание с аромат на роза. Бонбоните се изнасят в 

Лидери новатори в ХВП
12 предприятия бяха отличени 
за иновациите си от фондация 
“Приложни изследвания и комуникации”

няколко страни в Европа, САЩ, Русия, Китай и Корея. 
На международното изложение за иновации в Женева 
миналата година продуктът получи награда за 
световна иновация в областта на храните.

“ЕлБи Булгарикум” е единствената държавна 
фирма в млекопреработвателния сектор и е известна 
с производството на традиционните български 
млечнокисели бактерии и закваски. Наградата 
й беше връчена за две разработки. Първата е 
технология за получаване на сирена с оптимизирана 
биоактивност и функционални ефекти за укрепване 
на костната плътност, понижаване на кръвното 
налягане и стимулиране на имунната система. Тя е в 
процес на патентна защита и внедряване в масово 
производство. Другата й разработка е на ново 
поколение стартерни култури за българско кисело 
мляко с оптимизирани полезни свойства.

“Пантелей Тошев” ЕООД разработва и произвежда 
здравословни природни съставки за храни и напитки. 
В конкурса участва с иновацията Natural Formula, 
която представлява емулсия от ново поколение за 
безалкохолни напитки от 100% натурални съставки.

Като цяло конкурсът цели да покаже успешните 
български модели, които се основават на иновации 
и нови технологии, и да привлече вниманието към 
постиженията на българските предприятия. Според 
организаторите наградените през изминалите години 
43 предприятия вече са по-разпознаваеми, радват се на 
повече доверие и бизнес.

Производителят на захарни 
изделия „Престиж 96” е сред 
отличените на авторитетния 
конкурс „Инвеститор на 
годината” за 2012 г., който 
се проведе за седми пореден 
път и има за цел да отличи 
най-значимите инвестиционни 
проекти в страната за 2012г. 

Призът бе връчен на 
Анастасиос Панайотопулос 
– изпълнителен директор 

на компанията. Той прие отличието по време на 
официалната церемония в „Шератон” София, чийто 
специален гост беше президентът Росен Плевнелиев.

Производителят на тунквани вафли, тунквани 

бисквити и сухи пасти спечели в категорията ХВП. 
През 2012 г. „Престиж 96” завърши построяването 
на нова производствена база на обща стойност 28 
млн. лева. Освен в модерната сграда, компанията 
инвестира и в оборудване за контрол на качеството 
за 2 млн. лева. Така „Престиж 96” е не само топ 
инвеститор, но и сред най-големите работодатели 
за региона във Велико Търново. Само за последната 
година бяха открити над 100 нови работни места.

„Това е награда за добре свършена работа, която 
се измерва не само в пари, а и в активи като доверие”, 
сподели г-н Панайотопулос по време на церемонията. 
Наградата беше връчена от Борислав Стефанов, 
изпълнителен директор на Българската агенция за 
инвестиции (БАИ). 
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drinktec е водещото и най-важно за сектора 
световно изложение за производство на напитки и течни 
храни, което се провежда веднъж на четири години. 
Следващото издание на drinktec е от 16-ти до 20-ти 
септември 2013 година в Мюнхен.  Тук производители и 
доставчици от цял свят, от малки и средни предприятия 
до световни концерни, се срещат с производители и 
търговци на напитки и течни храни от всякакъв калибър. 
Изложението си е завоювало позицията на премиера на 
всички новости в световен мащаб. На него се представят 
най-новите технологии за производство, пълнене, 
опаковане и маркетинг на напитки и течни храни, както 
и суровини и логистични решения. Темите маркетинг на 
напитките и дизайн на опаковките придават завършек 
на портфолиото на изложението. 

На drinktec тази година се очакват 1 500 изложители 
от над 70 страни, както и 60 000 посетители от повече от 
170 държави. Те ще могат да видят всичко за минералните 
води, плодовите сокове, млечните напитки, чая, кафето, 
модерните напитки, течните храни, бира, вино и 
шампанско, алкохолни и безалкохолни напитки. 

От миналата година е стартирала кампанията за 
набиране на посетители заедно с ново подзаглавие: 
„Водещото световно изложение за производство на 
напитки и течни храни – Производство + пълнене + 
опаковане + маркетинг“. Досега drinktec се схващаше 
на първо място като изложение за технически решения 
за напитки и течни храни, но то всъщност стои върху 
няколко стълба. Опаковъчните материали и дизайнът на 
опаковките са също толкова важна част от предлаганите 
продукти и услуги, както и концепциите за напитки и 
маркетинговите услуги. Ненапразно посетителите са 
от всички области на индустрията за производство и 
разпространение на напитки и течни храни: мениджъри 
и служители от областите закупуване, маркетинг и 
комуникация, изследвания и иновации, производство, 
пълнене, опаковане, качествен контрол, логистика, 
продажби, човешки ресурси, финанси и контролинг, 
ремонт и поддръжка.

Продуктовото портфолио на изложението включва:
 Техника за производство и преработка на 

напитки, мляко и течни хранителни продукти;
 Техника за пълнене и опаковане;
 Техника за управление, регулиране и 

автоматизация на процесите, IT-решения;
 PETpoint (PET-технология за напитки и течни 

храни);
 Резервоари, опаковки, оборудване и затварящи 

машини и материали;
 Суровини, основни продукти и добавки за 

производството на напитки;
 Обработка на води и преработка на отпадни 

води;

Всичко за напитките Всичко за напитките 
в Мюнхенв Мюнхен

 Маркетинг на напитките;
 Оборудване и принадлежности за хотели, 

ресторанти, мобилно оборудване.
Анкетата на drinktec 2009 доказва, че то безспорно е 

изложението номер едно за бранша. Особено що се отнася 
до продуктовото портфолио, интернационалността и 
качеството на изложителите и посетителите, изложението 
няма конкуренция в световен мащаб. 95% от посетителите 
дават отлична до добра оценка на пълнотата и обхвата 
на предлаганите продукти и услуги, 94% оценяват много 
високо присъствието на всички водещи имена в бранша, 
а 93% определят интернационалното присъствие на 
изложението като изключително. 85% от посетителите 
са успели да създадат ценни нови контакти с бизнес 
партньори. Не е изненада, че 97% от посетителите са 
специализирани посетители – от семейни предприятия 
до световни концерни. Гласовете на изложителите също 
са много позитивни – 92% от тях ще вземат участие и 
през 2013 година, а 42% са сключили сделки на самото 
изложение. 77% са поставили основата за последващи 
сделки, а 74% са създали успешни контакти с нови бизнес 
партньори. Изложителите са използвали платформата 
на изложението също така за успешно поддържане на 
съществуващи контакти и за обмяна на опит и сверяване 
на часовника с тенденциите в бранша. 

Повече информация: Кремена Вълчева, 
тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg. 
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Да предлагаш 
продукт с 
отличен вкус 
вече не е 
достатъчно – 
производителите на алтернативи 
на месото ще трябва да 
популяризират и позитивната 
история на производството, 
смятат от компанията-автор 
на продукта, превзел на щурм 
холандския безмесен пазар. 

Наскоро Ojah bv (Оджа бв) 
зае първото място в годишния 
списък на стоте най-оригинални 
нови продукта на Нидерландия, 
съставен от Кралската 
асоциация MKB-Nederland, 
със своя концентрат на соев 
протеин, известен с търговското 
наименование Пленти (Plenti), 
но носещ в родината си името 
Бийтър (Beeter). Първоначалният 
производствен капацитет на 
предприятието е 800 000 тона 
годишно, като съществува 
и потенциал за неговото 
разрастване. 

Търговският директор 
Джероен Вилемсен твърди, 
че продуктът е разработен в 
отговор на  интереса от страна 
на все по-многобройната група 
на загрижени за здравето си 
и за бъдещето на планетата 
потребители, търсещи 
наподобяващи месото продукти 
и усещания, съчетани с лесно 
изменяем вкус – пазар, намиращ 
се според него на ръба на 
изключителен растеж. 

По думите му технологията 
зад продукта е не по-малко 
важна от неговите сетивни 
атрибути, и компанията всячески 
се стреми да гарантира на 
обществеността, че Пленти 
съдържа единствено соя от 
устойчиви източници и вода. 

„На доста чувствителния 
безмесен пазар технологията 
е от изключителна важност”, 
коментира Вилемсен. „Тук имаме 
малка, но изключително критично 
настроена група потребители.” 

Оказва се обаче, че 
значението на технологията 
е факт далеч не само за 
ръководещите се от строгите 
си принципи вегетарианци. 

Флекситарианството (гъвкаво 
вегетарианство, което си 
позволя консумация и на 
месо при определени условия 
– бел. р.) набира скорост – много 
потребители, които обичат 
вкуса на месото, се стремят да 
ограничат употребата му поради 
здравословни или екологични 
съображения. Флекситарианците 
са не по-малко чувствителни 
на тема технология на 
производството на даден 
продукт.

Насекомите и щурите номера 
на разума 

Според Вилемсен чувствител-
ността на хората към 
историята на производството 
на дадена храна би мога да 
ограничи привлекателността 
на алтернативите на тради-
ционното селско стопанство, 
като например ядивните насекоми 
и полученото по лабораторен 
път месо, които по думите му 
е малко вероятно да постигнат 
комерсиален успех в рамките на 
идните 40 или 50 години. 

„Всичко е в главата, а разумът 
играе щури номера на хората”, 
смята той. „Опитвал съм 
великолепни на вкус продукти, 
направени от насекоми, които 
хората изплюват само щом чуят, 
че са направени от насекоми.”  

“Предположението, че щом 
имате действително страхотен 
на вкус продукт, той може да 
завладее света, е заблуда... 
Историята за произхода 

му трябва да бъде лесна за 
разказване и хората трябва да 
получават положителни асоциации 
от нея. Хората просто се боят 
от новите неща.”

Отвъд бъргърите 
Вилемсен твърди, че без-

месният пазар е наситен, но 
проблемът е свързан със 
съотношението между цена и 
качество при месните аналози, 
което съотношение се оказва 
неприемливо за по-голямата част 
от флекситарианците. 

„Повечето продукти, 
предлагани в момента, са 
мимикрия на онези продукти, 
които генерират най-високите 
обороти, подобно на кюфтетата 
тук в Нидерландия, или на 
бъргърите, но последните се 
явяват също така и най-евтините 
месни изделия. Ценовата пропаст 
между месото и неговите 
алтернативи понякога се оказва 
тройна или дори четворна”, 
коментира той. 

В Оджа се стремят да 
предлагат висококачествен 
продукт на по-ниска цена, като 
маркетингът му е съсредоточен 
върху по-младите потребители. 

Времето е назряло, обобщава 
Вилемсен, и хората говорят 
за пробив в промяната на 
протеиновите източници още от 
миналото десетилетие.

„Убеден съм, че този пробив 
се случва тъкмо сега... Трябва да 
бъдем особено внимателни да не 
подплашим потребителите, които 
изживяват в момента своята 
собствена промяна.” 

Страхът от новото Страхът от новото 

ЕС финализира споразумението 
си за свободна търговия със 
Сингапур, което би следвало да 
облекчи достъпа на европейските 
износители на месо до този 
азиатски пазар. Споразумението 
също така ще разшири защитата 
на интелектуалната собственост 
на база географските обозначения 
на ЕС за традиционните месни 
изделия, покривайки продуктите, 
предлагани в богатия град-
държава в Югоизточна Азия. 

Финализирано е търговското Финализирано е търговското 
споразумение между ЕС споразумение между ЕС 
и Сингапур и Сингапур 

„Споразумението ще 
допринесе за окрупняването 
на търговския дял на ЕС в 
района на Югоизточна Азия”, 
коментира Жан-Люк Мерио, 
генерален секретар на Съюза на 
европейските търговци на месо 
и добитък. 

В момента Сингапур 
одобрява изнасяните от 
ЕС партиди месо на парче 
– процес, чиято тежест и 
произтичащите от него разходи 
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Британският министър на околната 
среда Оуен Патерсън направи силно 
изказване по време на провела се в 
Оксфорд Земеделска конференция 
и подкрепи пускането на пазара 
на генетично модифицирани (ГМ) 
култури.

Патерсън заяви че, технологиите 
и иновациите е трябвало да играят 
по-голяма роля в развитието на 
селскостопанската политика на ЕС 
и упреква опозицията за приемането 
на генно модифицирани култури. 
Държавният секретар каза още: 
„Идеята, че ГМ технологиите са 
нови и страшни е пълна глупост”. 
Патерсън заяви, че по целия свят 
вече се отглеждат ГМ култури  в 
райони шест пъти по-големи от 
размера на Обединеното кралство  
и няма доказателства, че те 
причиняват някакви вредни ефекти.

„Ние трябва да бъдем положи-
телно настроени спрямо казуса”, 
заяви Патерсън. „Оценявам силните 
чувства от двете страни на дебата. 
ГМ технологиите трябва да бъдат 
разгледани в правилен контекст с 
балансирано разбиране за риско-
вете и ползите. Ние не трябва 
да се страхуваме да запознаем 
обществеността с потенциалните 
ползи от ГМО извън хранителната 

Анализаторската фирма 
„Селерс“ съобщи, че Бразилия ще 
увеличи насажденията с генетично 
модифицирана соя, царевица и памук 
с 14% през този сезон в сравнение 
с миналата година. Това е повече, 
отколкото очакваните през август 
12,3% ръст в ГМО културите. 
Бразилските фермери инвестираха 
сериозно в областта на технологиите, 
за да се увеличи производителността 
през този сезон, особено що се отнася 
до соята. Близо 89% от реколтата от 
соя в Бразилия, която ще бъде прибрана 

в началото на тази година, и която вероятно ще бъде най-
голямата в света, е била засята с ГМО семена, допълва 
„Селерс”.

Способността на Бразилия да увеличи производството 
е особено важна през този сезон, след като най-лошата 
суша от 56 години нанесе сериозни щети на реколтата 
в САЩ, което тласна цените на соята и царевицата до 
рекордни нива през септември, когато бразилските фермери 
започнаха да сеят. “Нарастването се дължи главно на 
благоприятните пазарни цени за реколта 2012/13, както и 
на наличието на семена, адаптирани към региона”, твърди 
„Селерс” в доклада си.

Биотехнологиите може да увеличат производството, 
като дават възможност на културите да издържат на 
хербицидите, да се противопоставят на вредители и дори 
да станат по-устойчиви на суша. Но някои страни, особено 
в Европа, се опитват да блокират вноса на ГМО, заради 
притеснения за общественото здраве и околната среда. 
Развиващите се страни увеличават насажденията си с ГМО, 
за да изхранят нарастващото си население, което може да 
затрудни Европа да се придържа към тези ограничения.

През октомври ЕС одобри вноса на генетично модифи-
цирана царевица за храни и фуражи, произведена от 
„Syngenta”, разчиствайки пътя за повече внос на царевица 
от Бразилия в ЕС. „Селерс” очакват реколтата в Бразилия 
през 2012/2013 г. да е рекордна, като се предвиждат добиви 
от 79 млн. тона соя и 75,62 млн. тона царевица. 

Отново за ГМООтново за ГМО
верига, например, значителното 
намаляване на употребата на пес-
тициди и суровини като дизела. 
Вярвам, че ГМ технологиите пред-
лагат големи възможности, но 
също така признавам, че е наше 
задължение да уверим обществото, 
че те са безопасна и полезна 
иновация”.

Одобрение от ЕС
Патерсън каза още, че позицията 

на Великобритания относно генномо-
дифицираните култури трябва да се 
приеме и на европейско ниво.

Представителят на Комисията 
по земеделие в ЕС, Мейрид Макгинес 

заяви, че е необходимо да се свърши 
още работа, за да се „преодолеят 
нелогичните страхове относно 
ГМО“. “Ние трябва да бъдем отворени 
към новите технологии, които 
имат полза от гледна точка на 
устойчивото развитие”, каза още 
Макгинес. Евродепутатът допълни, 
че негативното възприемане на ГМ 
храни се дължи до голяма степен на 
намесата на частни фирми и призова 
публичните органи да поемат 
водеща роля в областта на научните 
изследвания, за да се разсеят 
страховете на потребителите.

Очаква се ГМО посевите Очаква се ГМО посевите 
в Бразилия да се увеличат в Бразилия да се увеличат 

с 14% през този сезонс 14% през този сезон
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РезюмеРезюме
Изследвана е възможността за стабили-

зиране на органолептичните характеристики 
и инхибиране на липидното окисление в те-
лешко месо, обработено с дихидрокверце-
тин (0,02%), опаковано под модифицирана 
атмосфера (МАР) (80%O2/20%CO2). Месото 
(телешки врат без кости) е обезкостено на 6 
d post mortem. 

Експериментът е проведен с пет проби: 
контролна проба С (без повърхностно трети-
ране с антиоксиданти, опакована в атмосфе-
ра от въздух); опитна проба Т (с повърхностно 
третиранe с 0,02% ДХК (дихидрокверцетин), 
опакована в атмосфера от въздух); опитна 
проба МА (без повърхностно третиране с ан-
тиоксиданти, опакована в MГС (80% O2 / 20% 
СO2), опитна проба ТМА (с повърхностно тре-
тирана с 0,02% ДХК, опакована в MГС (80% O2 
/ 20% СO2) и опитна проба БМА (с повърхност-
но третирана с 0,02% БХТ (бутилхидроксито-
луен), опакована в MГС (80% O2 / 20% СO2).

Повърхностната обработка на телешкото 
месо с разтвор съдържащ 0,02% ДХК или БХТ, 
преди опаковането му може да бъде ефикас-
но средство за инхибиране на развитието и 
разпространението на верижно радикалови 
процеси в мускулните липиди и с прибл. ⅓ да 
редуцира съдържанието на спрегнати трие-
ни след 8 d хладилно съхранение (15 d post 
mortem)  при 0 ± 0,5°С.  

Установено е, че повърхностната обработ-
ка на пробите охладено телешко месо чрез 
спрей съдържащ 0,02% ДХК в комбинация с 
опаковане в МГС (80% O2 / 20% СO2) стаби-
лизира органолептичните характеристики на 
телешкото месо (в това число и неговия цвят) 
до 8 d хладилно съхранение при 0 ± 0,5°С.  

Прилагането на 0,02 % разтвори на ДХК 
и БХТ инхибира с 15 – 26% процесите на 
развитие и разпространение на липидна пе-
роксидация в телешко месо по време на 8 d 
съхранение при 0 ± 0,5°С в сравнение с кон-
тролната проба. 

Ключови думи: телешко месо, дихидро-
кверцетин, модифицирана атмосфера, орга-
нолептични характеристики, спрегнати диени 
и триени
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ABSTRACTABSTRACT
The possibility for improvement of veal sensory properties and 

inhibition of conjugated lipid oxidation by a combination of modifi ed 
atmosphere packaging (80%O2/20%CO2) and superfi cial spraying 
with dihydroqercetin (DHQ) solution (0.02%) was studied. Vial neck 
cuts were deboned on 6 d post mortem. Five type samples (C - 
control, T - sprayed by DHQ & air packaged, MAP packaged in 
80%O2/20%CO2, BMA - sprayed by BHT (butylated hydroxytoluene) 
and  after that  MAP, and TMA - sprayed by DHQ & MAP where 
examined.

Superfi cial spraying with dihydroqercetin solution (0.02%) or 
BHT decreased with app. 1/3 conjugated trienes content after 
8 days of storage (15 d post mortem) at 0 ± 0.5°C and may be 
effective for inhibition in free radical processes. 

The combination of modifi ed atmosphere package (80%O2/
20%CO2) and DHQ or BHT treatment (BMA and TMA samples) 
preserved sensory evaluated odor (including colour characteristics) 
and increased shelf-life to 8 days of storage at 0 ± 0.5°C.

The combination of MAP and DHQ decreased lipid peroxidation 
with 15 - 26 % compared to control sample after 8 days of storage 
at 0 ± 0.5°C. 

Keywords: veal, dihydroqercetin, modifi ed atmosphere, sensory 
properties, conjugated dienes, conjugated trienes

Стабилизиране на органолептичните 
характеристики, цвета и конюгираните 
липидни производни на опаковано под 
модифицирана атмосфера телешко месо, 
третирано с дихидрокверцетин

Александър Стайков, Десислав Балев, Кирил Василев, 
Стефан Драгоев, Десислава Влахова-Вангелова
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В първа част на статията бе направено сравнение 
между минерализацията на бутилирани води от три-
те категории, като бяха обхванати 25 марки български 
натурални минерални води, 11 натурални минерални 
води от внос, 4 марки изворни води и 15 марки тра-
пезни води. Последната категория се отличава с много 
ниска минерализация (под 50  mg/dm3) поради прило-
жените обработки на водата чрез обратна осмоза или 
йонобменни смоли. Концентрацията на йони в трапез-
ните води е много ниска, не се изисква тяхното точно 
определяне, поради което те няма да бъдат включени 
в настоящия анализ. Същото се отнася и за изворна 
вода Клисура, тъй като разполагаме с данни само за 
общата минерализация на водата. 

Минералните соли във водата са основно под фор-
мата на йони. Във водите от природни водоизточници 
от катионите преобладават натриеви (Na+), калциеви 
(Ca2+) и магнезиеви (Mg2+), а от анионите – хидроген-
карбонатни (HCO3

-), хлоридни (Cl-), сулфатни (SO4
2-), 

карбонатни (СО3
2-). 

На етикетите на бутилираните натурални минерал-
ни води се изписва концентрацията на йоните, налич-
ни в съответната вода. Някои производители правят 
това и за изворните води, макар че съгласно Наред-
бата за бутилираните води това не е задължително. 
Освен споменатите по-горе йони се дава информация 
и за онези, които са в по-малки количества, например 
–  катиони: калиеви (К+), амониеви (NH4

+), манганови 
(Mn2+), железни (Fe2+ Fe3+), от анионите – флуорид (F-), 
нитрати (NO3

-), нитрити (NO2
-), силикати (HSiO3

-), фос-
фати (HPO4

2), бромид (Br-), йодид (J-). 
Нитратите, нитритите и амониевите йони са не-

желани съставки на питейните води, тъй като оказват 
вредно влияние върху човешкото здраве. Известно е, 
че нитратите причиняват метхемоглобинемия, при ко-
ето кръвта губи способността си да пренася кислород 
до клетките. Тяхната концентрация в питейните води 
не трябва да надвишава 50 mg/dm3 за нитратите, 10 
mg/dm3 за нитритите и 0,5 mg/dm3 за амониевите йони.  
Важно е да се отбележи, че в българските натурални 
минерални води тези компоненти липсват или са в 
нищожни количества. В потвърждение на това ще из-
тъкнем, че едва в няколко наши натурални минерални 
води съдържанието на нитрати е едва 2 – 3 mg/dm3 (2). 
До 5,4 mg/dm3 във водата от Белово (вече не се предла-

га на пазара), докато в известната френска вода Perrie 
е 18 mg/dm3, а в италианската San Benedetto е 8,5 mg/
dm3.  Това предимство на българските води трябва да 
се изтъква, тъй като замърсяването на водоизточници-
те с нитрати в следствие на човешката дейност добива 
все по-големи размери в световен мащаб.

Типът на водата се обуславя от преобладаващите в 
нея катиони и аниони. В България се срещат повече от 
15 типа натурални минерални води (2). От бутилирани-
те натурални минерални води преобладават хидроген-
карбонатните и хидрогенкарбонатно-сулфатните. Въз 
основа на катионите по-голям дял имат натриевите 
води, докато водите с преобладаващо съдържание на 
калций и магнезий са по-малко. Според проф. К. Ще-
рев (11) страната ни има неизползван потенциал за бу-
тилиране на калциево-магнезиеви води като питейни и 
с терапевтично значение.  

Хидрогенкарбонатите и карбонатите допринасят 
за повишената алкалност на водата. Те имат отноше-
ние и към поддържане на алкално-киселинното равно-
весие в човешкия организъм, подпомагат дейността 
на стомашно-чревния тракт, регулират повишената 
киселинност на стомашна секреция (3). Съдържание-
то им в питейните води не е лимитирано от наредба 
№9/16.03.2001 г. (6). Според наредбата за бутилирани-
те води (5) на етикета на натуралните минерални води 
може да се изпише «Съдържа бикарбонат», ако кон-
центрацията им е над 600 mg/dm3, а според Владева и 
Костадинов (2) хидрогенкарбонатите проявяват лече-
бен ефект при концентрации над 1300 mg/dm3. Те обу-
славят лугавия вкус на водата – подобно на вкуса на 
разтвор на сода за хляб (натриев хидрогенкарбонат). 
Този не дотам приятен вкус се маскира успешно чрез 
насищане на водата с въглероден диоксид. Наличието 
на газировка подобрява органолептичните характерис-
тики на тези води, като им придава свежест. 

Разтворимостта на калциевия и магнезиевия карбо-
нат е много малка, поради което във водите присъст-
ват предимно хидрогенкарбонати. От 39-те натурални 
минерални и изворни води само в 12 има карбонати, 
докато хидрогенкарбонатите липсват само в 3 от води-
те (фиг.1 и 2). Съдържанието на хидрогенкарбонатите 
е значително по-голямо от това на карбонатите. В 56 % 
от водите концентрацията на хидрогенкарбонати е над 
100 mg/dm3, като преобладават водите с концентрация 

Характеристика 
на бутилираните води 
в България

Част 2. Съдържание на катиони и аниони

Мария Кънева, Иван Игнатов, Сийка Козлуджова, Георги Костов
Университет по хранителни технологии, Пловдив
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между 100 и 300 mg/dm3. С най-голямо съдържание 
на хидрогенкарбонати от вносните води е Gerolsteiner 
– 652 mg/dm3, а от българските – естествено газира-

ната минерална 
вода Михалково 
– 1733 mg/dm3. 
Най-ниско е   съ-
държанието в Spa 
Reine, Михалково 
изворна и Горна 
баня, съответно – 
16 mg/dm3, 17 mg/
dm3и 18 mg/dm3. 
Концентрация -
та на карбонати 
е между 12 и 43 
mg/dm3. Изклю-
чение прави само 
Vittel със 185 mg/
dm3. От българ-
ските натурални 
минерални води, 
представени в 
анализа,  хидро-
генкарбонатите 
са доминиращ 
анион във водите 
от Брацигово, Бе-
лово, Девин, Ми-
халково, Баничан 
(Пирин Спринг), 
Катунци (Препо-
добна Стойна), 
Трънска Банкя 
(Торн Спринг), 
Драгойна (Айс 
Бред) и Шиваче-
во. 

Сулфатите се 
откриват във води 
с минерализация 

до 5 – 6 g/dm3. Практически отсъстват при по-висока 
минерализация. Количеството им във водата се ли-
митира от количеството на калция, с който образуват 
малко разтворимата сол калциев сулфат (гипс). Също 
така, в земните недра те се трансформират до серо-
водород под въздействие на сулфатредуциращи ми-
кроорганизми (1). Сулфатите дразнят леко лигавицата 
на стомашно-чревния тракт и имат умерено изразено 
слабително действие. Действат особено добре при 
наличие на магнезиеви йони (3). Те имат горчив вкус, 
но той се усеща над определени концентрации. Така 
например горчивият вкус на магнезиевият сулфат се 
разпознава при средна концентрация 0,55 g/dm3 (10).

Съдържанието на сулфати в питейните води не 
бива да надвишава 250 mg/dm3, а при концентрации 
над 200 mg/dm3 в бутилираните натурални минерални 
води, на етикета може да се изпише «Съдържа сул-
фати». Сулфатите, заедно с хидрогенкарбонатите са 
доминиращ анион в българските натурални минерал-
ни води от Хисаря, Велинград, Горна баня, Банкя, Кли-
сура, Княжево, Леново, Спанчевци, Шипково и Бързия 
(водата КОМ). Във водата от Ракитово доминират са-
мостоятелно. Концентрацията им в повечето от води-
те е под 250 mg/dm3, като в 85% от представените в 
анализа води, концентрацията на сулфати е под 100 
mg/dm3, а в 18% е под 10 mg/dm3. Само три от водите 
съдържат сулфати над 250 mg/dm3 – натуралната ми-

Концентрацията на хидрогенкарбонати в натурална минерална вода Михалково е 
1733  mg/dm3. В изворните води – Девин и Персена, и натурална минерална вода Пре-

подобна Стойна липсват хидрогенкарбонати.
Фиг.1 Съдържание на хидрогенкарбонати

Концентрацията на карбонати в натурална 
минерална вода Vittel е 185 mg/dm3

Фиг.2 Съдържание на карбонати
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ВъведениеВъведение
Основна част от протеините на виното произхож-

дат от гроздето. В условията на виното те се намират 
в разтворено състояние, което не е стабилно във вре-
мето и под влияние на различни фактори: температу-
ра, рН, присъствие на танини, йони на тежките метали, 
аерация, алкохол, полизахариди, сулфатни йони и др. 
могат да излязат от това състояние и да причинят по-
мътняване и образуване на утайка. Дестабилизиране-
то на виното, реализирано в наливно или бутилирано 
състояние, има негативни последици за производите-
ля – финансови загуби, загуба на имидж.

Това налага задължително приложение на стаби-
лизираща обработка срещу белтъчни помътнявания в 
бели вина.

Температурните въздействия (над 800С и под 00С) 
са силен денатуриращ фактор върху протеиновата мо-
лекула (Пищийски и Иванова, 2006). На това свойство 
на протеините се основава най-старият метод за по-
стигане колоидна стабилност в бели вина, а именно 
термична обработка. Високата и ниската температура 
не оказват еднакво въздействие върху протеините на 
виното. По-голямо намаление на общата протеинова 

концентрация (до 85%) се получава при високи тем-
ператури на въздействие 55 – 900С. Обработката със 
студ води до по-слабо понижение с около 18 – 22% 
(Koch и Sajak, 1959 и др.). Освен това е доказано и 
различно влияние на температурните условия върху 
фракциите с различна молекулна маса (Waters et al., 
1991; Иванов, 2011 и др.).

Обработката с бентонит е най-използваната във ви-
нопроизводството за стабилизиране на белите вина сре-
щу колоидно помътняване. За пръв път във винарската 
практика е приложена в САЩ през 1934 г. (Риберо – Гайон 
и др., 1981 г.). Използва се свойството му да въздейства 
върху протеините както на база сорбция, така и чрез вза-
имна флокулация на противоположни електростатични 
заряди (Чобанова, 2007). В по-ранни изследвания се е 
поддържала тезата, че бентонитът не действа избира-
телно върху различните фракции протеини (Canals et 
al.,1998 и др.). Други автори са на мнение, че въздейст-
вието му върху тях не е еднакво (Sauvage et al, 2010 и 
др.). При прилагане на стабилизиращи дози, следи от 
фракции със средна молекулна маса могат да останат в 
обработеното вино (Горинова и др.,1980; Hsu et al., 1987 
и др.), нямащи отношение към стабилността му.

Въздействие на някои 
стабилизиращи обработки 
върху протеиновия профил 
на вино от сорта Траминер

докторант маг. инж. Иван Бакърджийски, доц. д-р инж. Диана Чобанова

РезюмеРезюме
Изследвано е въздействието на някои стабилизиращи обработки върху протеиновата концентрация и фрак-

ционния им състав във вино Траминер от Черноморския район. Обработките с бентонит и термостатирането при 
висока температура оказаха най-значими промени по отношение на изследваните показатели. Значително по-
слаби са промените, предизвикани от обработката със студ, а тази с препарат на база силициев диоксид почти 
не ги промени. 

Ключови думи: вино, протеини, Траминер, стабилизиращи обработки, бентонит, топлина, студ, силициев ди-
оксид

Effect of some stabilization treatments on the protein 
profile of Traminer wine

PhD Student eng. Ivan Bakardzhiyski, Associate professor eng. Diana Chobanova
ivanbak81@yahoo.com; dianavd16@yahoo.com

AbstractAbstract
The effect of some stabilization treatments on the protein concentration and the protein fraction composition for 

Traminer wines in Black sea region were studied. The treatment with bentonite and high temperature had a signifi cant 
infl uence on the investigated parameters. The cold treatment had a lower infl uence on the parameters. The treatment with 
silica had not lead to changes in the probes

Key words: wine, proteins, Traminer, stabilization treatments, bentonite, heat, cold, silica
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 Химикали и реактиви
 Системи за химичен 

 анализ и микробиологичен 
 контрол на храни и води

 Хигиенен мониторинг
 Суровини и перлени 

 пигменти за индустриални 
 приложения 

 Системи за пречистена 
 вода

Merck Millipore is a division of

ЛАБОРАТОРНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ 
РЕШЕНИЯ

Мерк България ЕАД
бул. Ситняково №48, Сердика Офиси, ет.6
тел.: 02 4461 111
факс: 02/ 4461 100 
e-mail: merck@merck.bg
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®

6000 Стара Загора, ул. Христо Ботев 117 А,
Тел: 042 622 201; 627379; 601870,

Факс: 042 601374
e-mail: thi@mbox.contact.bg;

sales@thermohran.com;
www.thermohran.com 

Машини и технологични 
линии за консервната 

промишленост.
Топлообменници и 

изпарителни инсталации за 
всички отрасли.

Проектиране, технология, монтаж 
и сервиз на оборудване за хлебарство, 

сладкарство, 
пакетиращи 

машини, силозни 
стопанства и 

макарони

1303 Ñîôèÿ
óë. �Áàëêàí� 7-9Á

òåë.: 02/ 931 00 57
ôàêñ: 02/ 931 07 42

6000 Стара Загора
бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 25 В, 

тел.: 042/ 220 180 - централа;  
GSM 0884 290 336; факс: 042/ 220 190
e-mail: spv@abv.bg;  spv@mbox.contact.bg

www.spvbg.com

Бутилираща и 
опаковъчна техника. 

Проектиране, производство, 
монтаж и пълна 
инженерингова 

дейност.

АЛЕКСАНДРА И АЛЕКСАНДРА И 
МАДЛЕН ООДМАДЛЕН ООД

Производство Производство 
и търговия  и търговия  

на суровини и материали на суровини и материали 
за сладкарството и за сладкарството и 

хлебопроизводствотохлебопроизводството

Хасково 6300, 
ул. Васил Друмев 2 Б, п.к.5

тел.:0888 456 667; 
0888 379 279; 0885 244 368

тел./факс: 038/62 26 00; 62 29 27
e-mail: alexandra_madlen@abv.bg

www.alexandramadlen.com

ДЕКОРИРАНЕ  С  ПОДПРАВКИ 

ДЕКО КУИКДЕКО КУИК®

Тел/ факс: 02/ 974 50 01, 979 07 51
GSM: 0888 915 249

e-mail: teatrading@abv.bg

Фолио за перфектен 
външен цвят и вкус 

на  варени шунки.  

Декорирайте Вашите 
специалитети - 

равномерно, красиво и 
пестеливо !

с едро-натрошени 
подправки !

ОБРАБОТКА НА ВОДИ
♦Омекотяване ♦Филтруване ♦Дехлориране  

♦ Декарбонизация ♦ Обратна осмоза 
♦Премахване на нитрати и сулфати ♦ UV-
дезинфекция ♦ Озонатори ♦ Деаератори  

♦Охладителни кули ♦ Химикали за обработка 
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Почистване на котлен камък.
Хидро-Хикс-България ООД

тел. 032/ 677 394; тел./факс: 032/ 677 395
4004 гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе” 168 Г

e-mail: office@hydro-x-bg.com
www.hydro-x-bg.com

„ВКВ СОФИЯ” ЕООД

Разработка, производство и въвеждане 
в експлоатация на транспортни 
системи за RGB и PET бутилки. 

Собствен софтуер за управление и 
контрол, гарантиращ нулево износване 
на транспортния RGB амбалаж и нулева 

деформация на PET бутилките.

София, бул. Рожен 22
тел./факс: 02 925 02 03 / 089 5492753

office@vkv-sofia.com
http://www.vkv-sofia.com

София 1784, ул. „Михаил Тенев” №12, 
Бизнес център „Евротур”, офис 17

тел.: 02/ 957 0120; 02/ 955 4960, факс: 02/ 955 4961
 www.biesterfeld-bulgaria.com

Кисeлини и 
киселинни регулатори

Консерванти
Антиоксиданти
Витамини
Пшенични, соеви и 

млечни протеини
Нишестета 
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нативни)
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Хидроколоиди
Стабилизатори за 
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Лактати
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фосфатни блендове
Аромати и вкусови 

подобрители
Натурални 
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Подсладители
Биотехнологични 

и специализирани 
продукти за 
винопроизводството
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“КАРИЛ и ТАНЯ”ООД
8602 гр. Ямбол

ул.ГрафИгнатиев №189 
Тел.: (+359 46) 66 92 66
факс: (+359 46)66 94 30 

E-mail: karil_ice@yahoo.com
VAT No.: BG 128020650

www.karil-bg.com

бизнессправочник

• Микробиологични анализи на суровини, 
храни, напитки, фуражи и др. 
• Биохимични и химични анализи на суровини, 
храни, напитки, фуражи и др. (микотоксини и 
други замърсители в храните);
• Качествено и количествено определяне на 
ГМО в растителни и животински суровини и 
хранителни продукти. 

За контакти: доц. д-р Ангел Ангелов
бул. “Марица” 26, гр. Пловдив 4002

тел.: 032/ 603 608 ; факс 032/ 643 108
                         е-mail: angelov@uft-bio.com

УХТ, Пловдив
Катедра „Биотехнология”
разполага със съвременна 

апаратура за извършване на:

“Престиж 96” ООД“Престиж 96” ООД

Производство на висококачествени 
продукти, обикновени и тунквани 

вафли, тунквани бисквити със 
знака на “Престиж”

5000 Велико Търново, 
ул. Никола Габровски 98, п.к. 112
+359.62 61.41.41; +359.62 64.58.51

+359.62 64.07.33 
Факс: +359.62 61.41.15

e-mail: office@prestige96.bg
www.prestige96.bg

“ПИЛ КО” ЕО ОД        “ПИЛ КО” ЕО ОД        

Производство и преработка 
на пти че ме со

7200 Раз г рад, 
Индустриална зона, П.К. 181
тел.: 084/ 66 10 86; 66 10 87

факс: 084/ 66 10 92
e-mail: pilko@mbox.digsis.bg

“ДИ МИ ТЪР “ДИ МИ ТЪР 
МА ДЖА РОВ-2” ЕООД  МА ДЖА РОВ-2” ЕООД            

Млекопреработваща 
индустрия

ул. Ильо войвода 3, ет. 3
тел.: 032/ 907 006; 0339/ 2425 
факс: 032/ 907 004; 0339/ 2307

e-mail: madjarovi@mail.bg
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òåë./ôàêñ: 032/ 64 62 85; 

032/ 64 62 86
GSM: 088/ 762 94 11

e-mail:boiang@abv.bg
web site: www.aromsa.net

Производство и пакетаж 
на богата гама от 

подправки, десертни 
кремове, кисели, сухи супи 

и др.

РАДИКОМ
4147 Калековец, ул. Независимост 21

Тел. 032/ 624 435
Тел./ факс 032/ 620 068

e-mail: office@radikom-bg.com
www. radikom-bg.com

1592 София, бул. Асен Йорданов 14
тел.: 02/ 965 13 14; факс: 02 978 95 53

www.bioenzyma.com

БЕБ – БЕБ – 
БИО ЕНЗИМА БИО ЕНЗИМА 
България ООДБългария ООД

Дистрибуция на киселини, лактати, 
високо пречистени минерални продукти, 

винопроизводство и лозарство, 
козметика,

пивоварство, месопроизводство  
препарати за почистване  и 

дезинфекция, за дома и септични ями, 
ензими, антипенители.

КемОксайд ООДКемОксайд ООД
Почистващи препарати 

и дезинфектанти за ХВП.  
Дезинфектант за питейна вода Eoxide LQ 

(0,75% разтвор на хлорен диоксид).
100% микробиологичен контрол, без 

никакви вредни остатъчни продукти от 
дезинфекцията.

София 1616, кв. Бояна,
ул. Кумата 77, секция 6, ап. 8

тел. / факс: 02 441 3080; моб. 0885 011 106
www.chemoxide.bg;    info@chemoxide.bg

Специално за сладкарската промишленост!
www.edimexbg.com  

Предлагаме печени, белени, 
рязани и пакетирани фъстъци, 
калибровани според 
изискванията на клиента.

тeл./факс 0610 55191, 
e-mail: office@edimexbg.com

edimex_et@abv.bg

Вакуум 
опаковки 
по 10 кг.
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бизнессправочник

1000 София
Магазин:  ул. Гургулят 27,               
Цех: ул. Орчо Войвода 8 Б

Тел.: 02/ 952 26 25, 955 62 20
Факс: 02/955 63 05

е-mail: . salon@mb.bia-bg.com         
web: bg-salon.com

САЛОН ЕООД

Производство 
на хлебни и сладкарски изделия, 
локуми, халва, филиран бадем, 

филиран фъстък, 
фондан.

Производство на месни кулинарни 
заготовки - порционирани, замразени, 

готови за директно влагане, с 
насоченост конвектомати, скари и 

фритюри в търговски вериги. 
ISO 9001:2008.

Варна, ул. “Лиляна Ставрева” 8,
Произв. база: бул. “Хр. Смирненски” № 33, 

тел.: 052/511 479; 511 480; 
тел/факс:052/511 437

РЕЦЕПТАТА ЗА УСПЕХ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ХРАНИ И НАПИТКИ

КУК-България ЕООД
4003 Пловдив, Г. Бенев № 3

тел.: 032 / 94 67 60; факс: 032 / 96 75 58
offi ce-bg@kuk.com

“БЕНА” КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ   
1407 София, кв. Хладилника, ул. “Сребърна” 21

тел.: 02/ 868 32 33;  868 1007        
факс: 02/ 962 52 71

Склад: тел.: 0898 681007
тел.факс: 02/868 10 07

e-mail: office@bena-bg.com; www.bena-bg.com    

Търговия и производство 
на аромати, емулсии и композиции; 

оцветители, подсладители 
за ХВП.

гр. София, кв. “Малашевци”, ул. “Рояк” № 43
тел.: 02/ 936 72 25; факс: 02/ 936 78 06

мобилен: 0888 63 65 10
www.aeabulgaria.com

Производство на 
висококачествени сладкарски 

продукти с контролиран произход 
на суровините и вкусови качества 

близки до тези на домашно 
приготвените сладкиши

“АЕА” ООД“АЕА” ООД

Захарни Заводи АД е най-
големия комплекс в България за 
производство на захар, захарни 

изделия, спирт и опаковки.

гр. Горна Оряховица
ул. “Свети Княз Борис I” 29 

тел.: 0618/69500
факс: 0618/21709

e-mail:office@zaharnizavodi.com

6000 Стара Загора, 
кв. Индустриален, П.К. 285;

Тел.: 042 617101;
Факс: 042 601069;

e-mail: gradus@mbox.contact.bg

“Градус-1” ООД

Производство 
на пилешко месо 

и пилешки продукти, разплодни 
яйца, еднодневни пилета; богата 

гама охладени и замразени 
птичи продукти, полуфабрикати, 

деликатеси и колбаси. 

“РАДУЛОВ” ЕООД

Газирани, 
негазирани 

напитки
 

6010 Стара Загора 
Индустриален квартал

тел.:  042/ 60 47 46,
факс:  042/ 63 84 23

e-mail: radulov@mail.orbitel.bg 
www.radulov-bg.com 

6300 Хасково
жк. Орфей бл. 17, вх. Б ап. 24

Тел.: 0887 256 919
е-mail:dipi_eood_hs@abv.bg

www.torti-dipi.com

„ДИПИ” ЕООД„ДИПИ” ЕООД

Производство Производство 
на сладкарски на сладкарски 
изделияизделия

Производство на детски 
инстантни храни (каши), 

пшенични пръчици, овесени 
ядки, грухана пшеница, 

макарони и брашна. 
ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ
тел.: 0631/ 60154, 60165 

факс: 0631/ 43 606
e-mail: sluncho@svishtov 

„Слънчо“ АД

9300 Доб рич, 
ул. “Го це Дел чев” 19

Тел.: 058/ 600624, 600 709
Факс: 058/ 600168

Е-mail: savimex@dobrich.net

Про из вод с т во 
на хляб, солети 

и ма ка ро не ни из де лия 
“Злат на Доб ру джа”

“СА ВИ МЕКС” ЕО ОД

с.Дончево 9354, общ. Добрич, ПК 408
www.zora-donchevobg.com 
e-mail – zora@netplusdb.bg 

тел.:058/ 62 66 12; факс: 058 / 62 27 66

Традиция в производството 
и търговията с яйца за консумация 

в страната и чужбина. 
Дневно производство от 

450 000 броя яйца. 
Затворен цикъл на производство, 
съобразен с изискванията на ЕС. 



За първа година, дали заради кризата или 
поради други причини, две от водещите изложения 
в Италия – Sigep и Tech Expo AB - бяха обединени 
в едно, и така от 19-ти до 23-ти януари в 
курортното градче Римини бе оживено, напук 
на зимата и лошото време.  КООП ХВП отново 
успя да организира едно невероятно 
приключение за всички късметлии, 
успели да се запишат в организираното 
от тях посещение на изложението.  
Сивите облаци, дъждът и вятърът, 
въпреки огромното си старание, изобщо 
не помрачиха нашето приключение в 
Италия. 

Вероятно за повечето от вас Sigep 
се асоциира със сладоледа, но не и тази 
година. Това издание изобилстваше 
с добре организирани състезания 
с международно участие (850 
изложители, от които 731 италиански 
и 119 международни) в областта на 
сладкарството, печивата, приготвянето на кафе, 
чийто аромат може да Ви докара до полуда, в хубавия 
смисъл разбира се, да не говорим за декорацията на 
торти, съпътстващите обучения и демонстрации. 
Всеобщата истерия, обхванала света на „Sugar 
decoration“ не пропусна Италия и естествено 
властваше в Sigep. Почти на всеки щанд имаше 
декоратори, демонстриращи своята ловкост и 
умения при оформяне на невероятни многоетажни 
торти, притеглящи посетителите към щандовете, 
а мотото под което протичаха състезанията беше 
„Цирк”. 

Няма думи, с които да се 
предаде атмосферата, царяща 

От Sigep с любов!  От Sigep с любов!  

по време на изложението –   омайващи 
аромати на току-що приготвено кафе 
или топъл шоколад, прекрасните ухания 
от прясно опечени хляб и сладкиши, или 
съблазнителните витрини, отрупани с 
най-различни видове сладолед и сладкиши. 

Това е изложение, което е неимоверно 
полезно (над 122 000 посетители от 
цял свят), както  за производители и 
търговци, така и за потребители и 
ценители на сладкарското изкуство, 

сладоледа или ароматното кафе. Всеки е добре 
дошъл! 

Ако имате възможност не пропускайте да се 
потопите в омайната атмосфера на Sigep през 2014.

И каквото и да е времето, ако пътувате с КООП 
ХВП приятните преживявания, очарованието на Сан 
Марино, добрите контакти и новите приятелства са 
гарантирани.

Впечатленията си сподели Петя Шмарова

От организаторите:
Към емоционалните впечатления, споделени 

от г-жа Петя Шмарова, ще добавим и нашата 
благодарност към партньорите ни от 

Италианската търговска 
камара в България и 
специално към г-н Чавдар 
Горчев, които допринесоха 
много за реализирането 
на тези хубави и полезни 
преживявания.
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