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Здравейте, 
уважаеми читателю,

Отмина още един бурен месец. То не бяха протести, то не 
бяха политически изпълнения, малко в италиански стил, то не 
бяха обещания за ново светло бъдеще и завои „вляво”? Е, вече 
си имаме ново временно правителство. Колко ще е временно ще 
видим, но засега нека изчакаме. Още повече, че без храна и вода 
никой не може… Затова ние ще продължим да следим борбата 
на родните политици с родната хранителна и питейна индус-
трия и, убеден съм, родната икономика ще победи. Не защото 
съм привърженик на силовите методи на монопола, а защото 
вярвам в народната мъдрост, че „Никой не е по-голям от хляба”. 

А сега бих искал да използвам тези редове за да ви инфори-
мирам за две неща:

Първо – от 3 април ви очакваме на нашия щанд по време 
на изложението Фудтех. На щанда ни ще може да си закупите 
специализирана литература, да споделите своите виждания за 
списанието и претенциите ви към него.

И второ – през последните две години преживяхме сериозни 
катаклизми, които се отразиха не само на живота ни в личен 
план, но и върху бизнеса. Немалко фирми бяха принудени да за-
творят врати, да свият капацитета си и неистово да търсят 
външни пазари. За всички вас, които оцеляхте и продължава-
те да градите икономиката на страната ще бъде поредното 
шесто издания на двуезичния Каталог „Хранителна и питейна 
индустрия в България 2013”. Иска ни се да отразим в това тра-
диционно добро и полезно помагало, което излиза на всеки две 
години, актуалното състояние на хранителната и питейната 
индустрия в България. Кои са онези фирми, които не само оце-
ляха, но и със своята работа защитават престижното име на 
българските храни и напитки. 
Често ни задават въпроса защо не пуснем Каталога в ди-
гитален вид, на CD? Без да сме консервативни смятаме, че 
хартиеният вариант все още не е за пренебрегване – ако се 
замислите ще установите немалко негови преимущества пред 
CD-то. Ако имате други виждания, споделете ги с нас. Защото 
ние правим този Каталог за вас и вашите бизнеспартньори. Той 
трябва да излезе за есенните изложения Булпек и Месомания, 
Светът на млякото, Салон на виното и Интер Фуд енд Дринк 
през ноември в ИнтерЕкспо Център, София.

Очаквайте в следващия брой на списанието подробна инфор-
мация за условията за включване в Каталога. Ще ви уведомим и 
чрез е-пощата, както и на сайтовете ни.

И накрая ви пожелавам хубава пролет и много успехи в неле-
кия път на български производители и търговци!

     С уважение,
Петко Делибеев

гл. редактор
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С
ъздаването на фирма 
Балчо Агро Продукт е 
плод на хоби на моя баща
– Марин Стоянов, който 

е и основателят. Първоначално 
стартирахме с търговия на ядки 
и семена. Така през 1998 г. пара-
лелно с дистрибуцията започна и 
производството на студено-пре-
совани масла. Тогава имахме само 
една машина за студен извлек в 
задния двор на къщата. Дейност-
та се развиваше добре, броят на 
клиентите ставаше все по-голям, 
благодарение на което бизнесът 
напредна. В хода на постепенно-
то, но постоянно нарастване на 
нуждите на пазара закупихме нова 
сграда, оборудване и машини. През 
2002 г. регистрирахме фабрика 
за производство на студено-пре-
совани растителни масла и та-
хани в село Огняново, в района на 

Целта ни е да Целта ни е да 
удовлетворим удовлетворим 
потребностите потребностите 
на пазара на пазара 
“Балчо Агро Продукт” ЕООД е 
български производител на нату-
рални продукти. В портфолиото 
на фирмата влизат широка гама 
от студено пресовани растител-
ни масла, протеинови брашна, 
тахани и фъстъчени масла, ядки и 
пасти за влагане в производство 
и натурални растителни масла за 
козметика и медицина. През по-
следните две десетилетия Балчо 
Агро Продукт се наложи като 
лидер сред производителите в 
този сектор. Техните продукти 
навлязоха в големите дистрибуторски мрежи на страната, 
а голям процент от производството е предназначен за 
износ. Помолихме г-жа Соня Стоянова, управител на Балчо 
Агро Продукт, да ни разкаже накратко историята на фир-
мата и производството: 

Пазарджик. Там разполагаме и с 
каменна мелница за производство 
на брашно. Две години по-късно 
отворихме цех за преработка на 
орехи, белен слънчоглед и тиквено 
семе в град Лозница, област Раз-
град. От 2010 г. цехът разполага 
с чисто нова сортираща линия. 
Към настоящия момент предла-
гаме няколко вида студено-пресо-
вани растителни масла: ленено, 
орехово, тиквено, сусамово и шар-
лан. Разнообразието на таханите 
и ядковите пасти е много голямо, 
както и на брашната. 

Как виждате перспективите 
във вашия сектор?

Ние следим тенденциите на 
пазара на здравословни храни и се 
стараем да задоволим изисквания-
та и нуждите на нашите клиенти. 
Продуктите ни са без оцветители
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и консерванти и се стремим да по-
стигаме все по-прецизна обработ-
ката на суровините. Внедряваме 
нови машини и технологии, които 
да подобрят качеството на произ-
водството и да улеснят процеса 
на работа. Постоянно разнообра-
зяваме продуктовата си гама. Това 
правят и нашите партньори, като 
например „Захарни заводи” АД,
Горна Оряховица, които използ-
ват продукти от асортимента 
ни, за да обогатят и подобрят 
собствения си арсенал. Мисля, че 
здравословното хранене е водещ 
приоритет в глобален мащаб, а 
перспективите и новите тенден-
ции вървят ръка за ръка. 

Върху какви новости работи-
те в момента и смятате ли да 
развивате собствено производ-
ство на суровини за биоземедел-
ски нужди? 

Настоящата ни дейност е с 
фокус към биопродуктите и био-
производството. Реализацията на 
биопродукцията по принцип е по-
скъпа от конвенционалното произ-
водство и трябва да отговаря на 
немалко изисквания. Въпреки това, 
общата тенденция в търсенето 
на екологично чисти продукти ни 
обнадеждава за развитието на 
бизнеса. Последният наш продукт, 
който вече се продава в търгов-
ската мрежа, е пълнозърнесто 
брашно от двузърнест лимец, 
смляно на каменна мелница.  

А що се отнася до суровините, 
вече имаме собствена орехова 

градина в района на град Лозница, 
която смятаме да сертифицира-
ме в бъдеще.

Кои са най-успешните ви 
партньорства досега? 

Фирмата ни има контакти с 
редица български и чуждестранни 
компании в областта на тър-
говията и производството на 
хранителни продукти и суровини. 
Всичките ни настоящи партньор-
ства са успешни, неуспешните 
отпаднаха в хода на времето. 
Гордеем се, че нашите продукти 

са търсени и намират място 
на българския пазар. Рабо-

тим с големи дистри-
буторски вериги като 

Карфур, Кауфланд, 
Била, Пикадили, със 
заводи в страна-
та и чужбина, но 
също така и с по-
дребни търговски 
структури. Про-
дукцията, пред-
назначена за из-
нос е предимно за 

Европейския съюз, 
но сме осъществя-

вали експорт и за 
САЩ, Канада, Мексико, 

Казахстан и т.н. Имаме 
представителства в Сло-

вения и Румъния, 
както и нови 
предложения от 
страна на руски 
предприемачи.

Проблемът с 
финансирането 

при малките и средни предприя-
тия днес е много сериозен. Един 
от вариантите за намиране на 
финанси са европейските про-
грами. Участвали ли сте в евро-
пейски проекти?

Участвахме веднъж с малък 
проект за реконструкция на една 
от фабриките ни, но като цяло 
разчитаме на инвестиционните 
кредити, тъй като процедурите 
по европейските програми вървят 
твърде мудно. 

Държавата стимулира или 
спъва вашия бизнес? На какви 
проблеми се натъквате и как 
може да бъдат преодолени?

Спънки за бизнеса от страна 
на държавата има в много от-
ношения. От една страна това 
се дължи на неразбирането му. 
Както казах, нашата дейност се 
основава и развива благодарение 
на търсенето. Нашата цел е да 
отговорим по най-добрия начин на 
това търсене. А проблемът е, че 
хората, които създават законите 
нямат подобна цел и от това по-
търпевш е целият бизнес.  

Какво може да очаква паза-
рът от Балчо Агро Продукт и 
какви са плановете ви за бизнеса 
в близките няколко години?

Не може да се очаква да напра-
вим някакви изненади. По-скоро 
ще продължим да развиваме дей-
ността си в посока подобряване 
на услугите за клиентите, 

водещи фирми
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разширяване, където е възможно, 
на продуктовата гама с приори-
тет на биологичните продукти.

Бихте ли споделили своята 
формула за успешен бизнес?

Постоянство и уважение 
както към клиенти и партньори, 
така и към нашите служители, 
които допринасят за развити-
ето и просперитета на компа-
нията. Добрите отношения и 
честността са в основата на 
нашия успех.

Снежанка Христова

We aim at 
satisfying the 
market needs

“Balcho Agro Product Ltd” is 
a leading Bulgarian manufacturer 
which produces a wide range of 
natural products and trades nuts 
and seeds. The company’s prod-
uct portfolio includes a wide range 
of cold-pressed oils from nuts 
and seeds, protein flours, tahini, 
peanut butter, kernels, ground 
pastes, semi-manufactured goods 
for food processing industry and 
natural oils for medicine and cos-
metics.  The company is one of 
the leading producers and export-
ers of quality Bulgarian Pumpkin 
Seeds ‘Lady Nails’. Mrs Sonya 
Stoyanova, Manageress of Balcho 
Agro Product Ltd, answered our 
questions about the company, 
the market trends and company’s 
future plans.

Винопроизводството е фин 
баланс между традиция и най-
модерни технологии. Дори аро-
матът на виното да се определя 
главно от самата лоза, доброто 
управление на процеса има ва-
жен принос към крайното качест-
во на продукцията.

Виното е податливо на за-
разяване с дрожди и плесени, 
които предизвикват появата на 
нежелан вкус и аромат. Успешно-
то контролиране на ферментаци-
онния процес е определящо за 
качествата на получения продукт. 
Възможността да се управляват 
тези процеси може да намали 
рисковете, да гарантира биоло-
гична и физико-химична стабил-
ност, както и органолептичните 
свойства на продукта.

Въпреки че различията в 
процесите на винопроизвод-
ството могат леко да варират, 
същността остава непроменена. 
MERCK MILLIPORE ви предоставя 
инструменти, технологии и екс-
пертиза, за да персонализирате 
своя процес с предложените 
цялостни решения, които водят 
до ефективност по отношение на 
качество и цена.

Студеното стерилно филтру-
ване преди пълненето допринася 
за биологичното стабилизиране 
и подобряване на качеството на 
виното. Мерк Милипор осигу-
рява различни производствени 
филтри за всички етапи от про-
изводствения процес. Дрождите 
от семейство Brettanomyces са 
отговорни за образуването на 
по-големи количества от летли-
вите феноли, които предизвикват 
неприятен мирис и влияят на 
аромата: 4-етил-фенол и 4-етил-
гваякол. Тези дрожди произлизат 
от лозите и се развиват особено 
добре в дървени съдове в хода 
на ферментацията и стареене-
то. Благодарение на филтрите 
Vitipore II можете ефективно да ги 
отстраните и така да гарантирате 
качеството на вашия продукт.

Винопроизводствo Винопроизводствo 
с продуктите с продуктите 
на на МЕРКМЕРК  

Препоръчителни продукти 
от MERCK MILLIPORE за 
винопроизводство

 Отстраняване на частици, крис-
тали и колоиди, частици от кизелгур 
(алтернатива на филтруването с кизел-
гур или тангенциално филтрувне) – 
Millichilling, Polygard Trap 5.0 µm филтри

 Отстраняване на винените крис-
тали – Polygard-CR 0.5 µm и Millichilling 
филтри,

 Отстраняване на Brettanomyces –
Vitipore II 1.0 µm филтри,

 Крайно филтруване: отстранява-
не на нежеланите микроорганизми –
Vitipore II 0.65 µm и Vitipore II 0.45 µm 
филтри,

 Префилтруване на водата за из-
миване: предпазване на крайния фил-
тър от съображения за икономичност 
– Polygard-CR 0.1 µm, Polygard-CE и 
Bevigard филтри,

 Филтруване на водата за край-
ното измиване: стерилно филтруване 
на водата за крайното измиване на 
бутилките – Bevigard Vitipore II 0.22 µm 
и Vitipore II 0.45 µm филтри.

Технологичен контрол
За контрол на фермантационния 

процес Мерк Милипор предлага раз-
нообразни решения в зависимост от 
възможностите и наличното лабора-
торно оборудване във винарната – от 
преносими апарати за технологичен 
контрол до хроматографски решения 
за технологичен и краен анализ на 
продукцията. Мерк Милипор осигуря-
ва обучение и предоставяне на готови 
решения и методи за анализ и контрол 
на виното.

водещи фирми



СИСТЕМИ ЗА МЕМБРАННО 
ФИЛТРУВАНЕ

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

Merck Millipore is a division of

Аксесоари и 3- и 6- 
гнездни държатели за 
мембранно филтруване

Уникална вакуум помпа 
за филтруване и директно 
отстраняване на течности 

Фунии за еднократна 
употреба

Помпи за вакуум 
филтруване

Продукти за микробиоло-
гични анализи и хигиенен 
мониторинг, гарантира-
щи надеждни и възпроиз-
водими резултати

                          

Асептична техника за 
пробовземане по време 
на  производствения 
процес

 

MicropreSure On-line Filtration Monitor

Он-лайн Филтрация с Монитор 
MicropreSure осигурява микро-
биологичен контрол по време на 
производствения процес, контрол 
на крайния продукт преди и след 
последната стъпка на филтрация, 
както и CIP промивна вода.

 Бързо и надеждно пробонаби-
ране по време на производствения 
процес,

 Затворен дизайн – предотвра-
тява външна контаминация,

 По-голяма точност и чувстви-
телност на анализа – проба с голям 
обем.

Измиване на бутилките и 
пълнене

Чистотата на водата за измиване 
е важен фактор за качеството на 
продукта в етапа преди бутилира-
не. Важно е да бъде контролирана 
хигиената в този процес, както и 
качеството на използваната вода. 

С високотехнологичните продукти 
от серията Spectroquant® на Мерк 
Милипор за лабораторен анализ на 
води можете да гарантирате качест-
вото на използваната вода както и 
да валидирате почистването.  Със 
същата система, без да увеличавате 
своите разходи за лабораторни 
апарати, можете да осъществявате 

и контрол на отпадъчните води, в 
случай че имате локална пречис-
твателна станция.

Ако сме провокирали вашия 
интерес, моля, потърсете ни на 
посочения по-долу адрес.
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интервю

Господин Ферери, след дългия си 
престой у нас намерихте ли нещо 
общо между Сицилия и България – в 
културата, традициите, храната?

България и Сицилия са доста-
тъчно далечни и много различни, 
както по отношение на климата, 
така и в традициите. Въпреки 
това, аз често намирам нещо 
общо в българското общество с 
нашето, и по-специално в малките 
населени места около Видин, осо-
бено в традициите за консумация 
на вино сред приятели и най-вече 
– на ракия. От дългогодишните 
наблюдения съм си създал някакъв 
образ на по-възрастни българи, 

Българските вина Българските вина 
имат огромен имат огромен 
напредъкнапредък
Сицилианец, сомелиер и готвач Ма-
урицио Ферери е завършил лицей 
за сомелиери и готвачи в родната 
Италия. Но от 23 години живее в 
България и вече говори свободно 
български. В бизнес портфолиото 
му има, естествено, търговия на 
италиански храни и вина, керамика 
и няколко елитни италиански рес-
торанта в София. Извън ресто-
рантьорството е много активен 
участник в българските събития, 
свързани с храни, вино и кулина-
рия. Срещаме го на “Интер Фууд 
енд Дринк” в ИЕЦ София, както и 
на “Винария” в Пловдив, където е 
участвал в журита за дегустации 
на вина, а тази година е поканен 
да изнася лекции по енология.

В никакъв случай не мислете, че г-н Ферери е скъсал с Италия – член е на Итали-
анската Федерация на готвачите, която е най-престижната организация за гот-
вачи на италианска кухня. Провеждал е курсове по сомелиерство, които италиан-
ската Асоциация на сомелиерите предлага, и както сам твърди образованието 
на сомелиера е достатъчно сложно,  не е само да “въртиш” една чаша с вино. 

които с coppola (каскет) на глава-
та се припичат с чашка в ръка на 
утринното слънце. Това е толкова 
подобно и често срещано и в две-
те страни. Също така намирам 
сходство и в използването на ЛИ-
МОНАДАТА, сипвана в домашното 
вино в България. Тя е като сици-
лианската GAZZOSA, без която 
нашето родно вино би било почти 
невъзможно за пиене.

Какво е мястото на сомелиера 
в Италия – в ресторантите, а и 
при винопроизводителите?

Фигурата на сомелиера ста-
ва все по-важна в този бизнес. 

Консуматорът е любопитен, по-
взискателен е и иска да е добре 
информиран. Ето защо, за да 
обслужва по-добре клиентите е 
необходимо сомелиерът винаги 
да може да дава все по-пълна 
информация, да демонстрира про-
фесионализъм във всичко, което е 
необходимо за отличното изпъл-
нение на тази функция.

Затова да се даде днес дефи-
ниция какво е това сомелиер е 
много сложно. Така че, за да бъ-
деш сомелиер трябва освен да си 
учил много, да си придобил и голям 
практически опит при дегуста-
циите и работата с хората. Аз 



Водомер WP-Dynamic – версия без 
цветни метали.
    Подходящ за измерване на:

• обезсолена/ 
деминерализирана вода

• сода каустик до 20%
• разтвори на гликолова 

вода до 30%
• разтвори на сода 
каустик до ph със 
стойност 9.

Изберете    качеството!

С традиции на 
българския пазар от 

1926 год.

тел./факс: 02/951-50-75, 851-85-68
Офис: София-1463, ул. “Доспат”64

www.akwaror.com
info@akwaror.com

Водомер
 WP-Dynamic

Водомери и водомерни системи от DN  40 
до DN 1200 мм, температура до 150°С. 
Производство в Германия.
Малки водомери 1/2" до 2” за студена и 
топла вода. 

Водомер 620 МС - 
изграден от композитен 
материал, нереагиращ 
с преминаващата
течност.
Подходящ за 
винопроизводители.

Водомер 620 МС
  

винаги повтарям, че за сомелиера 
важи същият принцип, както за 
пилотите на самолети. Колкото 
повече часа полет имат, толкова 
по-големи „експерти” са. Следо-
вателно, на колкото повече де-
густации участваш, толкова по-
голяма компетентност ще при-
добиеш. Поради това, ако трябва 
да дефинирам по-добре сомелиера, 
ще включа необходимостта той 
да има изградена визия за ресто-
ранта, да поема отговорност и 
да има поне един задължителен 
минимум познания.

Вашата оценка за български-
те винари и възможностите за 
включването им в европейския и 
световен пазар?

След като през миналата го-
дина участвах в журито на „Ви-
нария” в Пловдив, придобих опит 
с българските вина и трябва да 
отбележа, че през последните го-
дини са направени огромни крачки 
за подобряване на качеството им 
и на ценовото им офериране. Но, 
определено има още много какво 
да се направи. Международният 
пазар е в непрекъснат растеж и 
се отварят все по-големи пазарни 
пространства, а в същото време 
пробиването става все по-трудно 

заради силната конкуренция на 
вината от така наричания Нов 
свят.

Вашата представа за разви-
тието на бъдещите контакти в 
сферата на храните и напитките 
между България и Италия?

Търговският обмен между Бъл-
гария и Италия е много напреднал, 
но в полза на Италия, защото от 
България се изнася малко и в този 
смисъл все още е ограничен. Бъл-
гарските институции би тряб-
вало да направят повече, както 
за виното, така и за другите ти-
пични ваши хранителни продукти, 
като например сиренето, кисе-
лото мляко и гъбите-манатарки, 
които се изнасят в Италия, за да 
се развият по-добре търговските 
ни връзки. 

С господин Ферери разговаря 
Мая Гелева, а повече информация 

за многостранната му дейност на 
www.ferrerigroup.com

Г-н Маурицио Ферери отново е привлякъл медийния интерес при поредното 
си участие в изложение за храни и напитки.
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ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДРОГАБАРИТЕН 
ПЛАСТМАСОВ АМБАЛАЖ

 транспортни каси за хранително-вкусовата 
 промишленост и селското стопанство

 пластмасови бидони /варели
 тръби за канални мрежи и обратни води 

„ХИМПЛАСТ” ООД
Първомай, ул. „Стефан Стамболов” № 68

тел./факс: 0336/621 04
GSM: 0888 808 260,  0888 229 037

E-mail: himplast@parvomai.escom.bg

лично мнение

Изключително много се рад-
вам, че по тази важна тема 
давате думата за лично мнение 
и на Потребителя, с главна 
буква. Така е. „Хранителната 
верига” стана много сложна и 
аз, като ежедневен Потреби-
тел на храна, трябва да съм „в 
час”. А това означава да имам 
до себе си Бялата книга за без-
опасността на храните, както 
и Кодекс алиментариус. И не 
само – винаги с мен, където и 
да съм, нося голяма увеличител-
на лупа, за да чета етикетите 
на храните, особено рисковите. 
А също и хранителен термо-
метър, с който си позволявам, 
от време на време да замервам 
температурите на закупените 
от мен храни и ястия.

Всъщност, това „заболяване” 
– промени в Закона за храните –
не е от днес и вчера. Вижте 
нескончаемите промени в Зако-
на от 1999 г. насам. До приема-
нето ни в ЕС през 2007 г. Зако-
нът е променян 12 пъти, а след 

Небивали безмислициНебивали безмислици
от Борислав Борисов – 

ежедневен Потребител на храни

приемането ни в ЕС – 16 пъти! 
Всеки на власт е дърпал черга-
та към себе си, при това – яко! 
Спомням си думите на Апосто-
ла за „Чиста и Свята Република, 
с Чисти и Святи Закони”. Силни 
думи, особено актуални днес. 
Но видите ли, Брюксел, (ах, 
този Брюксел!) пак ни притиска 
времево, затова дайте да му 
предложим небивали безсмис-
лици – Брюксел няма да ги чете, 
а ние ще сложим „чавка” в гра-
фата „изпълнено” и да му мисли 
Потребителят.

Според мен промените, пред-
ложени в поредното експресно 
изменение на Закона, имат три 
основни задачи:

Първата – да се окрупни и 
„бетонира” властта на Агроми-
нистерството в сегашния му 
състав, както и на „независима-
та” БАБХ. МЗХ и „независимата” 
БАБХ да се представят в първо 
лице, единствено число – „аз”, в 
контактите с производителите 
и търговците на храни, които 

стоящи на отсрещната страна 
нямат глас, нямат никакви пра-
ва, само отговорности, някои 
дори несъобразени с Европей-
ското ни членство, други – с 
постулатите в Бялата книга за 
безопасността на храните на 
ЕК от 12.01.2000, частично и с 
принципите и изискванията на 
EFSA. Обезличава се и ролята 
на останалите институции в 
„хранителната верига” – при-
низяване ролята на Здравното 
министерство (има ли такова 
в Закона за храните?), в чиито 
правомощия и отговорности 
е здравето на човека. Да доба-
вим и всички останали, които 
имат място в Закона, тази Кон-
ституцията на храните, осигу-
ряващи качеството, хигиената 
и безопасността на храните –
МОМН, т.е. средното и висше 
образование в „хранителната 
верига”, МРРБ, МИЕТ, МТСП, 
МОСВ, Общинските админи-
страции, Браншовите орга-
низации, СХП, Производители, 
Търговци, Обществено хранене, 
Потребителя.

Втората – санкциите да 
бъдат жестоки, особено за мал-
кия и среден бизнес, с тенден-
ция закриването му или може би 
друга цел, която няма абсолют-
но нищо общо с качеството, 
хигиената и безопасността 
на храните. Най-показната и 
„щастлива” санкция, според мен, 
е в § 42 на Проекта, относно 
личните здравни книжки (ЛЗК) 
на персонала, зает в производ-
ството и търговията с храни. 
Ако продаваш, (не произвеждаш, 
само продаваш) примерно паке-
тирани вафли и кроасани без 
ЛЗК или с изтекъл (случайно) 
срок, глобата е от 5000 до 7500 
лв.? При повторно нарушение –
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ДЕРЕК ООД

ПОДРОБНОСТИ НА  ПОДРОБНОСТИ НА  

www.derekltd.euwww.derekltd.eu

Дерек ООД е първата българска фирма, която 
започва производство на сухи смеси за 
КРЕМ–СЛАДОЛЕД (сметанов, ванилов, 
шоколад, лешник, ягода, боровинка, киви, 
портокал, банан, ананас, малина, кокос) и ги 
предлага под запазената марка 

 Рецептите за тях са разработени 
във водещи лаборатории в Германия и са 
съобразени с българския вкус.

 Сухата смес е пригодена за всякакъв вид 
автомати за сладолед.

 Разбива се със студена вода в съотношение 
1:3 и се оставя в хладилник за 1 час. 
За приготвяне на твърд сладолед със 
специализирани машини се препоръчва 
съотношение суха смес: вода - 1:2,8.

 Сладоледът може да се гарнира с крокан, 
шоколадови парченца или плодове.

 Сладолед Йоги: със специфичен вкус на 
йогурт. Може да се приготви с вода или мляко.

Предимства на сладоледените смеси :

 Фина и стабилна структура;
 Леки и кремообразни;
 Устойчиви на замразяване и размразяване;
 Висок рандеман.

от 7500 до 10 000 лв. Админи-
страцията от МЗХ/БАБХ пари-
те ги няма за нищо, а и така не 
се пълни бюджетът на държа-
вата. Но тук трябва да се има 
предвид и следното, че работо-
дателят не може да те назначи 
на работа в хранителен обект 
без предварителен медицински 
преглед с издадена ЛЗК! Не ми-
слете, че съм против санкции-
те. Те са полезни в определени 
ситуации, но само когато имат 
възпитаващ ефект, т.е., когато 
са съобразени както с деяние-
то, така и с отсрещната стра-
на, потърпевшата. Има начини 
за това.

Третата задача е, колкото 
по-често, експресно и неясно се 
изменя и допълва Законът (чле-
нове, алинеи и точки), толкова 
повече да дава „свобода” на ад-
министрацията по прилагането 
му и задушаването на малкия и 
среден бизнес. В сегашния му 
вид Законът за храните пред-
ставлява една „джунгла” от 
изменения и допълнения само 

и само да има някаква угодия 
някому. Допълван и изменян е 
над 27 пъти – дори, невероятно, 
но факт – 6 пъти през 2006 г. 
Джунглата идва точно оттам, 
от намесата на политици и 
непрофесионалисти в тази не-
преходна материя – храната.

Къде са „пробойните” в сега 
действащия Закон?

• Липсата на писана дър-
жавна (не на политическа / пар-
тийна воля, а на държавата 
България, като страна-членка 
на ЕС) политика в областта на 
храните – в Закона / Конститу-
цията на храните.

• Въвеждане на три „хра-
нителни вериги” в Закона за 
храните: производител, търго-
вец, обществено хранене.

• В един рамков Закон за 
храните отговорностите и пра-
вомощията трябва да са раз-
пределени на всички участващи 
в съответната  „хранителна 
верига”, посочени по-горе. Воде-
що е Здравното министерство 
– здравето на Потребителя! 

• В сега действащия Закон 
съзнателно са заложени ниски 
изисквания относно персонала 
в обектите. За какво качество, 
хигиена и безопасност говорим? 
Абсурдът съзнателно е изис-
кван в чл. 23, ал. 2.

По-нататък, Законът за хра-
ните трябва да включва в себе 
си три основни групи субекти: 
производители на храни, търго-
вци на храни и общественото 
хранене – секторът, който се 
подценява умишлено от създа-
ването на Закона през 1999 г. 
до ден днешен. Това са три кон-
гломерата, които са характерни 
със своите специфични, много 
различни условия и изисквания 
разглеждани поотделно. Произ-
водството на групите храни 
е най-сложно по изисквания и 
естествено контролът трябва 
да е най-висок. След производ-
ството идват търговците – с 
характерните за мащабите им 
условия и изисквания за прие-
мане, транспорт, съхранение и 
продажба на храните. Както и 

лично мнение
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общественото хранене – при 
изпълнени условия и изисквания 
от производителите и търго-
вците, този сектор, макар и 
най-масов или равен по брой с 
този на търговците, заслужава 
своето внимание в Закона за 
храните – там отиват произ-
ведените и изтъргувани храни 
за производството на готова 
за консумация храна. Споделям 
с вас една обществена тайна в 
сила от 1961 г., когато имаше 
и се спазваха „норми и правила 
за проектиране на заведения за 
обществено хранене”, утвър-
дени с решение на Комитета 
по архитектура и благоустрой-
ство, с Протокол № 65. Вършеха 
много работа, но след 1989 г. се 
оказаха неудобни – трябваше да 
се печелят пари от здравето 
на потребителите. 

Според мен промените в 
Закона за храните би трябвало 
да се съобразят със следните 
определящи моменти:

• Основното, което тряб-
ва да се приеме е, че От хляба 
по-високо няма! Храната е 
надетническа, надпартийна, 
надпрофесионална. Храната е 
продукт от социална дейност, 
който се полага (нормално 3 
пъти в денонощието за здраве) 
всекиму: на новороденото, на 
децата в яслите и градините, 
в училището и университета, 
на хората в заводите и цехо-
вете, в ТЕЦ-ове и АЕЦ-ове, в 
рудниците, в администрацията, 
в армията, в болниците, в мес-
тата за лишаване от свобода 
и изтърпяване на наказания, 
на гостите ни, на транзитно 
преминаващите през страната 
ни и на всички, пребиваващи в 
Република България.  

• Създаване на експертна 
комисия по изготвянето на нов 
Закон за храните (Председате-
лят се избира от Комисията), 
в  която да имат легитимен 
достъп с право на мнение, глас 
и налагане на вето всички учас-
тници в „хранителните вериги”, 
изброени по-горе. Включително 
и Потребителя – първо с отго-
ворности, и после с права, кой-
то чрез здравето си ще е краен 

потърпевш в „хранителната 
верига” от прилагането и спаз-
ването му. 

• Законът трябва да бъде 
рамков и препращащ към съот-
ветни наредби, осигуряващи до 
подробности прилагането му.

• Задължително рамкира-
не на три „хранителни вериги” 
в рамковия Закон, със съответ-
ните три основни наредби за 
качеството, хигиената и без-

опасността: за производител, 
за търговец и за обществено 
хранене (организираното сто-
лово хранене плюс заведения-
та за развлечения и хранене). 
Помислете и вижте необходи-
мостта от рязкото открояване 
на трите „хранителни вериги” 
– със специфичните им условия  
и изисквания към качеството, 
хигиената и безопасността.  В 
сега действащия Закон това 

лично мнение
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лично мнение

ИЗБОРЪТ НА ПОКОЛЕНИЯТАИЗБОРЪТ НА ПОКОЛЕНИЯТА

“Булконс Първомай” АД – продукти с високо съдържание на пюрета, 
приготвени по собствена технология от български суровини, които са 

основни съставки за лютеници и апетитка:
 Лютеница Първомай по БДС, домашни лютеници, „ЛЮТЕНИЧКО” – четири 

варианта детска лютеница.
 Имамбаялдъ по БДС, домашно кьопоолу, апетитка,   

кетчуп, доматени сосове.
 Боб яхния, леща яхния.
 Печена белена капия, печен патладжан.
 Стерилизирани краставички, люти чушки.

“Булконс Първомай” АД – продукти с естествени подправки, 
без оцветители, емулгатори и консерванти.

Сертификати БДС EN ISO 9001:2008 
и БДС EN ISO 22000:2006

“Булконс Първомай”АД
Първомай, ул. „Малина” 1,

тел: 0336/ 62301, 62313
факс: 0336/ 62312 
www.bulcons.com

открояване не изнася някому и 
объркването е пълно.

• Най-ниската цена, като 
основен критерий за избор на 
доставчик на храни или орга-
низирано столово хранене (дет-
ско, училищно, учрежденско, ра-
ботническо, болнично, войсково) 
в процедурите по обществе-
ните поръчки не трябва да се 
допуска. Не е възможно най-нис-
ката цена да е с тежест от 
70% при избора на доставчик, 
независимо от мълчанието на 
агнетата – на Здравното ми-
нистерство и на Труда и соци-
алната политика. За какви здра-
ви подрастващи деца, служещи, 
администрация и работници 
говорим тогава? В Закона ка-
тегорично трябва да се поста-
ви изискването възложителите 
да искат доказателства от 
кандидатите за доставчик на 
услугата за хигиена, качество 
и безопасност на предлаганата 
услуга. А не най-ниската цена.

• Да се дадат по-големи 
отговорности и права на бран-
шовите организации на произ-
водителите, търговците на 
храни и общественото хранене. 
В повечето европейски страни 
контролът на тези организации 
е в пъти по-ефективен и поле-
зен от официалния контрол. В 
България тези отговорности и 
права са на кота нула. И това 
право не им се дава съзнател-
но.

• Административно-на-
казателните разпоредби да са 
ефективни, адекватни и дифе-
ренцирани, а не общи, водещи 
често до решаване на пробле-
мите в „сивото пространство”.

В заключение цитирам Бя-
лата книга за безопасността 
на храните, където се казва: 
“Политиката по храните на Ев-
ропейския съюз трябва да бъде 
изградена на базата на високи 
стандарти на безопасност на 

храните, целта на които е да 
защитават и допринасят за 
здравето на потребителя”. В 
параграф 7 е записано: ”За Евро-
пейския съюз е от изключително 
значение да бъде възстановено 
доверието на обществото в 
храните, които се предлагат на 
пазара, в науката по храните, 
законодателството и контрола 
по храните”. Не в небивалите 
безсмислици!

Това не подлежи на коментар, 
а на професионално изпълнение. 
Това не са лозунги или пожела-
ния. И, стига сме се оправда-
вали с Брюксел! В тази насока 
се виждаме изправени пред три 
жалона, по които да се равнява-
ме за възстановяване на дове-
рието на обществото в храни-
те – наука, законодателство и 
контрол. 

Просто и ясно: Закон за хра-
ните = Конституция на храни-
те!
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новости

Представител за България

Нашата мисия
Да откликнем на 
търсенето на аромати и вкус за 
хранителната индустрия...

Нашата визия
Като водещ производител 
на аромати Аромса реализира 
и се адаптира към промените в 
хранителния сектор, благодарение на 
своето творчество, богата култура и 
новаторство...

Аромса от 1982 г. до днес!Аромса от 1982 г. до днес!

ЕТ „Д-р Грозева - Аромса”
Пловдив, ул. „Младежка“ 40
тел./факс: 032/ 64 62 85; 032/ 64 62 86; 
GSM: 088/7629411
e-mail:boiang@abv.bg
web site: www.aromsa.net

PPeugeot започва предлагането на специа-
лизирано оборудване, в полза на различни 
сегменти от бизнеса. В партньорство с 
българската фирма Трансформа, автомо-

билната компания представя трансформации за ле-
котоварни автомобили, изключително подходящи за 
превоз на лекарствени медикаменти, готови храни 
и напитки, хлебни и тестени изделия, свежи продук-
ти, химически препарати, бои, лакове, и др.

Трансформацията представлява санитарна обли-
цовка от стъклопластови анатомични модули за 
лекотоварни автомобили и ванове. Системата 
се предлага за нови и употребявани автомобили 
от марката Peugeot. 

Лекотоварните модели, които могат да бъ-
дат санитарно облицовани са Bipper, Partner, 
Expert и Boxer.

 Анатомично прилягащите стъклопластови 
панели покриват изцяло всички стени, врати, 
таван и под, следвайки напълно извивките на 
автомобила – пълно покритие на всяка повърх-
ност, оставящо след себе си един цялостно 
херметизиран отсек с отличен естетичен вид.

Липсват отвори, неравности, фуги и непокри-
ти части. До минимум е сведена възможността 
за замърсяване при транспорт. Благодарение 
на висококачествените материали, използвани 
в производството на анатомичните панели, 
новата трансформация е особено подходяща за 
транспортиране на медикаменти и медицински 
материали (съгласно 94/C63/03), свежи проду-
кти и храни, хляб, хлебни и тестени изделия 
(съгласно изискванията на Закона за храните; 
Наредба №5 за хигиената на храните, Раздел 
IV; Наредба №7 за хигиенните изисквания към 
предприятията, които произвеждат или търгу-
ват с храни, и към условията за производство и 
търговия с качествени и безопасни храни, Раз-
дел VIII), за които не се изисква температурен 
режим.

Предимствата на новата трансформация 
са:

- създава подходяща хигиенна среда за пре-
воз;

- не позволява развитие на плесен и мухъл по 
повърхността на стените и пода;

- санитарната изолация е изработена от 

Peugeot със Peugeot със 
специализирана специализирана 
трансформация трансформация 

на лекотоварните на лекотоварните 
автомобили в автомобили в 

услуга на бизнесауслуга на бизнеса
антибактериални, водоустойчиви, неабсорбиращи 
плоскости;

- оптимизирано тегло на облицовката и запазва-
не на полезна товароносимост на автомобила;

- перфектна херметизация и запазване на целия 
вътрешен обем на товарния отсек;

- осигурява лесно дезинфекциране и хигиенизира-
не със или без препарати.





От 1 март до 15 май 2013 г. 
производителите на био-про-
дукция отново могат да кан-
дидатстват за компенсаторни 
плащания по Програмата за раз-
витие на селските райони (ПРСР) 
2007-2013 г. Безвъзмездните 
средства се отпускат по Мярка 
214 „Агроекологични плащания” 
от програмата, която се прилага 
в България вече пета година. 
Нейната цел е да подпомага 
финансово стопани, които се 
занимават с дейности, опазващи 
околната среда. Поощрява се 
развиването на биологично зе-
меделие, планирането на еколо-
гични дейности в стопанствата, 
поддържането и възстановява-
нето на традиционния ландшафт  
и др. Помощите се отпускат като 
годишни компенсаторни пла-
щания за петгодишен период. 
Право на тях имат земеделци, 
които изпълняват агроекологич-
ни дейности върху определена 
площ, биологично пчеларство 
или опазване на застрашени от 
изчезване редки местни породи 
животни. Кандидати могат да са 
физически и юридически лица, 
регистрирани в Интегрираната 
система за администриране и 
контрол (ИСАК) на Държавен 
фонд „Земеделие”. Документи се 
подават всяка година в общин-
ските служби „Земеделие” на 
Министерство на земеделието и 
храните.

Производителите, отглежда-
щи редки породи по биологичен 
начин, могат да получат до 200 
евро субсидия на животно. За 
стопаните, развиващи биологич-
но растениевъдство, максимал-
ният размер на субсидията е до 
900 евро на хектар.

Европейски земеделски фонд: 
„Европа инвестира в селските райони”

От 1 март започва приема на заявления 
по агроекологичната мярка

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
ЗА ПОДПОМАГАНЕ

1. За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, 
еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски 
стопани по смисъла на§ 1, т.23 от Закона за подпомагане на зе-
меделските производители (ЗПЗП).

2. За прилагане на дейностите по чл.2, ал.1, т.1, буква “б”, т.2, 
буква „а” и т.5 кандидатите за подпомагане се вписват в система-
та за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал.2, 
т. 3 ЗПЗП.

3. Земеделските парцели, върху които се прилагат агроеко-
логични дейности, подпомагани по тази наредба, се идентифи-
цират в ИСАК.

Чл. 20 1. Подпомаганите лица преминават агроекологично 
обучение или информационни дейности по агроекология до 
31 декември на втората година, считано от датата на първото 
одобрение на заявлението за подпомагане или доказват нали-
чие на опит в извършването на дейностите, които са избрали да 
прилагат.

2. Изпълнението на разпоредбите по ал.1 се установява с 
диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, 
или удостоверение за преминат курс, обучение или информа-
ционна дейност по агроекология, издадени от обучаваща ин-
ституция.

3. При подпомагане на юридически лица или еднолични тър-
говци на условията по ал. 1и 2 отговаря лицето, изрично упъл-
номощено да управлява агроекологичната дейност.



АНЛ – България предлага повече от 100 вида машини за различни сектори на ХВП, нуждаещи се от ръчно, 
полуавтоматично и автоматично опаковане на крайния продукт. Машините се отличават с изключи-
телна издръжливост, практичност, ниска консумация на ел. енергия, евтина и лесна поддръжка. Те от-
криват много нови възможности пред Вас и дават  ефективни решения, свързани с опаковането на Вашия 
продукт. Някои от предимствата на предлаганите от нас машини са:

 Възможност за единична и групова опаковка на продукта
 Естетичен търговски вид на опакования продукт
 Гарантиране на търговската цялост на продукта
 Удобство при транспортиране
 Ниска себестойност на опаковката

 UNIQUE XK е изключително ефективна и многофункционална 
машина, предлагаща бързо и качествено опаковане с всички видове 
фолиа, както на единична така и на групова опаковка.

Основното й предимство  е бързото преминаване на опаковане на 
различни по вид /като размери / и брой продукти, без ограничение за 
дължината на продукта.

Целофанираща машина 
UKWRAP-S200 с лента за лесно 
отваряне е предназначена за 
единично  опаковане на раз-
лични продукти с формата на 
паралелепипед. 

Модулни линии за рязане и опаковане на хляб, киф-
ли, рула, франзели. Отделните машини могат да бъдат 
комбинирани така, че да изпълнят изискванията на кли-
ента и процесът да бъде напълно автоматизиран.  Пред-
лагат се и машини по поръчка. 

Линии за дозиране и опаковане на храни-
телни продукти в твърди опаковки с възмож-
ност за вакуум газ. Възможност за монтаж на 
дозатор за течности, кремообразни продукти 
или дозатор мултиглава за насипни продукти 
като ядки, сушени плодове и др. 

Извеждане на опаковките в линия, автома-
тично поставяне на капак върху опаковките, 
етикиране, маркиране, автоматично подреж-
дане в касетки за  стерилизация и др.

Машините могат да бъдат снабдени с някол-
ко матрици за различните по размер опаковки, 
които се сменят бързо без изчакване за охлаж-
дане.20



Широка гама машини, подходящи за производство на мас-
лени бисквити, меки и твърди сладкиши, бутер теста, целувки, 
сладкиши с пълнежи и най-разнообразни форми. Машините 
могат да бъдат снабдени с множество аксесоари, които ги пра-
вят универсални в областта на сладкарството. 

Машините за миене и дезинфекция на каси са с изключи-
телно високо качество. Предлагаме както малки и компакт-
ни, така и тунелни, камерни и линейни модели. Машините 
могат да бъдат с лява или дясна версия, електрически или 
на пара. Процесът на миене е автоматичен. 

Конкурентни предимства:
 Поддържане на постоянни складови наличности
 Мобилност и кратки срокове за изпълнение на заявките
 Консултиране на клиента, инсталиране и тестване на машините и пер-

фектно сервизно обслужване в гаранционен и извънгаранционен период
 Екип от специалисти с висок професионализъм, с открито отношение и 

разбиране за специфичните потребности на всеки клиент
Европейското качество, добрите цени и отличния сервиз, които предлага 

АНЛ-България, са гаранция за успех на нашите партньори и повишаване на 
конкурентоспособността на вътрешния и външен пазар.

1700 София, 
бул. „Симеоновско шосе” 40
тел.: 02/ 8689310; 0888 20 57 57
e-mail: offi  ce@anlbg.com
www.anlbg.com

Предлагаме Ви рецепта!
Въпреки всички призиви за ограничаване на тестените изделия, все още добрата стара кифла си е сред 

най-любимите закуски.  Според позабравеният вече БДС, в конкретния случай 4339-79г., кифлите притежават 
добри вкусови качества и висока хранителна стойност. И наскоро, тананикайки си добрата стара песен на 
Тангра за хазайката, виенската кифла и кафето, всъщност осъзнах колко ни липсват днес истинските, без 
разни пълнежи, виенски кифлички, от които впрочем си правехме и други сладкиши. Предлагаме на вниманието 
ви рецепта за класическите виенски кифли, според цитирания вече стандарт. Затова не се учудвайте на че-
тирите знака след десетичната точка… 

Кифли ВиенскиКифли Виенски
Необходими суровини за произ-

водството на 100 броя при маса 
0,070 кг на1бр:

Брашно тип 500 – 5,5538 кг
Мая хлебна пресована – 0,1666кг
Сол – 0,0666 кг
Захар – 0,3332 кг
Масло слънчогледово – 0,3443 кг
Масло краве – 0,2221 кг

Начин на приготвяне: 
Процесът на замесване на 

тестото трае 10-12 минути за 
маяното и 12-15 минути за главно-
то тесто. Замесва се добре, без 
наличие на неизмесени части от 
вложените материали. Тестото се 
разделя на късове и се размерва с 

тегло от 2-3 кг. Остава се да от-
лежи около 5-10 минути, след което 
се оразмерява и окръглява ръчно 
или машинно на късове с размер, от 
които се оформя самото изделие. 
Малките късове отлежават още 5-
10 минути, след което се навиват и 

оформят като полукръг с удебелена 
среда и заострени краища. Офор-
мените вече изделия се поставят 
в тави да ферментират, преди да 
се поставят в пещта за изпичане 
се намазват се с яйца или каша от 
брашно. Изпичането може да се 
извърши във всички видове пещи при 
температура от 210- 220о и про-
дължителност на изпичането 12-16 
минути. Тъй като изделията се на-
мазват с глазура от разбити яйца 
(най често за глазурата се използ-
ват добре разбити яйца – жълтъци 
и белтъци) или глазура от оклеяно 
(попарено) брашно (попарването 
става, като брашното се залива с 
гореща вода, при което нишестето 
на брашното се оклейва).

Важно! При глазираните изделия 
в пекарната камера през време на 
изпичането да няма пара.
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Ц
ена и стойност. Две 
думи, които в речника 
са синоними, но които 
всъщност имат доста 

различен смисъл. В тълковния 
речник цената е паричният из-
раз на стойността на дадена 
стока или услуга. Тя се определя 
от търсенето и предлагането 
на пазара. Някои от факторите, 
които влияят на ценообразува-
нето са конкуренцията, разхо-
дите, печалбите и намесата 
на правителството. Но това 
далеч не изчерпва значението 
на думата. 

“Знам цената на всичко и 
стойността на нищо”, пише 
Оскар Уайлд с типичния за него 
брилянтен изказ и остроумие, 
акцентирайки колко много мо-
гат да са различни значенията 
на двете думи. Фридрих Ницше, 
един от най-големите западни 
философи на всички времена 
изглежда е на същото мнение, 
когато казва, че “ Знаем цената 
на всичко, но не и стойността 
на каквото и да било”. 

Опростявайки икономически-
те закони, можем да кажем, че 
всяко търговско благо, трябва 
да има продажна цена, която 
да покрива разходите за него-
вата реализация, както и един 
разумен марж на печалба за 
този, който го е създал. Фун-
даментално правило, което 
обуславя всеки бизнес. За да 
се удовлетвори това правило, 
следователно е от съществено 

значение коректният контрол 
върху разходите, което в рес-
торантьорството (общест-
веното хранене) означава да 
се знае цената на храната в 
предлаганите ястия. Точна ин-
формация за реалния добив на 
закупените продукти, използ-
ването на постоянни теглилки 
при изпълнението на различ-
ните рецепти, контролът на 
отпадъците – това са няколко 
аспекта, които днес могат да 
променят производителността 
на всяка кухня. Вече не е време 
да се подхранват чувства по 
отношение на собствената 
рентабилност, сега са ни от 
полза икономическите сметки 
по професионалната матрица. 

В резултат на голямото 
разнообразие на храни, про-
даващи се едновременно на 
пазара от множество фирми, 
клиентите са объркани и все 
по-трудно могат да преценят и 
да контролират качеството на 
онова, което купуват. В тази 
неопределеност, дебатите се 
водят преди всичко около съот-
ношението “качество - цена” и 
върху денонощното присъствие 
на рекламата. Съвременната 
концепция за маркетинг се фо-
кусира върху начина, по който 
днешните потребители тър-
сят една оферта, която бихме 
могли да дефинираме като 
„ол-инклузив” и в която всички 
фактори играят важна роля: от 
качеството на храната до ат-

Когато думите Когато думите 
“стойност” и “цена” “стойност” и “цена” 
не са синонимине са синоними

Всичко си струва цената, която купувачът 
е готов да плати 

мосферата на заведението, от 
времето за чакане до привет-
ливостта на сервитьорите; от 
удобния паркинг до платената 
цена. Ако имаме съмнение по 
този въпрос, нека да си припом-
ним, че когато от привържени-
ци се превърнем в клиенти, раз-
граничението цена и стойност 
изведнъж става ясно.

В практиката на предпри-
емаческия мениджмънт все 
повече се налага разбирането, 
че в глобалната конкуренция 
може да се просъществува 
само ако се съблюдава олимпий-
ското мото за доволния клиент, 
а именно: по-добре, по-бързо и 
по-евтино. Маркетингът не е 
магическо средство, а ориенти-
рано към клиента планиране и 
внедряване на стратегии, кои-
то служат за функционирането 
на предприятието, както и за 
извличането на печалба. В край-
на сметка печалбите, както и 
заплатите и другите разходи, 
се плащат от клиентите, а не 
от предприятието. 

Статистически е доказано, 
че клиентът се оплаква рядко. 
Това сочи проучване на автори-
тетния Рокфелер Институт, 
според което само определен 
процент от клиентите – между 
3 и 5%, изявява по изричен начин 
своето недоволство или един 
на всеки двадесет-тридесет 
клиента. Този проблем, очевидно 
лесен за управление, е все пак 
усложняван в много от случа-
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ите, когато първоначалният 
подход към разрешаването му 
е погрешен. Тук не може да има 
никаква реторика, ние всички 
знаем, че фразата “клиентът 
винаги има право” не може да 
бъде приложена по неопределен 
начин. Затова е по-адекватно 
да имаме предвид мисълта на 
Сам Уолтън, основателят на 
Уолмарт (Wal-Mart), според ко-
гото “има само един върховен 
шеф: клиентът. Клиентът може 
да уволни всички в компанията, 
от директора надолу, просто 
похарчвайки парите си някъде 
другаде”. Уолмарт е дистри-
буторска верига, която вече 
навърши петдесетата си го-
дишнина и има повече от два 
милиона служители.

Но нека цитираме и един 
друг от великите хора на ико-
номиката, основателят на 
Майкрософт, самият Бил Гейтс, 
който казва че “недоволните 
клиенти са най-добрият  източ-
ник на обучение”. 

Съставянето на коректна 
ценова листа е техника, не 
изкуство. Тя не е просто един 
списък, а е вашето обещание 
към клиента. По отношение 
на маркетинга, ценообразува-
нето е от решаващо значение 
за маркетинговата стратегия 
поради две причини:

1. цената трябва да възста-
нови разходите и да даде печал-
ба, и

2. цената трябва да е така-
ва, че клиентите да са готови 
да я платят.

Цената е един от елементи-
те, който неизбежно докосва 
една чувствителна зона на 
всеки посетител. Разгръщайки 
речника виждаме терминът 
цена да е дефиниран като па-
ричен израз на стойността на 
дадена стока или услуга, макар 
че определението, което пред-
почитам, е „морален израз на 
стойността”. В обещанието, 
което давате на всеки ваш кли-
ент, цената представлява един 
морален договор за едно правил-
но равновесие на вашето пред-
ложение спрямо очакванията, но 

също и по отношение на алтер-
нативите, които предлага па-
зарът. Потребителят е наясно, 
че стаята с изглед море може 
да струва повече в сравнение 
с идентична стая, гледаща 
към двора, следователно той е 
в състояние да признае стой-
ността на една оферта, дори и 
в случаите на парадоксалното 
„на всяка цена”. Така че цената 
е по-скоро морална, отколкото 
икономическа тема, и това не 
бива да се забравя. 

Ако резюмираме тълкува-
нето на концепцията за мар-
кетинга в изложените дотук 
определения можем да направим 
обобщението, че маркетингът 
се възприема като: 

– нов подход към органи-
зирането и управлението на 
цялостния възпроизводствен 
процес на фирмата от гледна 
точка на потребностите и же-
ланията на потребителя; 

– система от организа-
ционно-управленски функции, 
свързани с производството и 
реализацията на стоки и услуги, 
съответстващи на потреби-
телското търсене в условия на 
конкурентна пазарна среда; 

– ориентирана към ценност-
ната система на потребителя, 
интегрирана целева бизнес-фи-
лософия на организацията или 
отделната личност, т. е. като 
методология на преуспяващия 
бизнес. 

Главното в разбирането за 
маркетинга се състои в това, 
че той е системна дейност, 
насочена не въобще към пазара, 
а към потребителя. Фирмите 
постигат целите на бизнеса 
само чрез по-пълното удов-
летворяване потребностите и 
желанията на своите клиенти. 
Наред с това, задачата на мар-
кетинга е не само да открива и 
удовлетворява съществуващи 
потребности, а да определя но-
вопоявяващите се и скритите 
нужди на потенциалните купу-
вачи, да създава нови продукти 
с нови потребности, т.е. да 
формира пазара на фирмата.
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Фирмата 
е специали-
зирана в 
инженеринг, 
проектира-
не и произ-
водство на дестилационни 
инсталации за висококачествени 
продукти: ракия, бренди, уиски, 
пречистен зърнен спирт и 
биоетанол.

КООП БенковскиКООП Бенковски
1220 София, ул. Първа българска армия 1
тел./факс: 02/ 931 39 74, 931 39 68
e-mail: office@bencovski.com
www. bencovski.com

Най-скъпият сандвич в света може да се 
опита в хотелите от веригата „Фон Есен” и 
струва 100 паунда (почти 200 долара). Между 
три резена хляб, който е направен от 24 часа 
ферментирало кисело тесто са наредени 
Иберийска шунка, Бреска домашна кокошка, 
бели трюфели, пъдпъдъчи яйца и полуизсушени 
италиански домати.

И малко “примери” от книгата И малко “примери” от книгата 
Рекордите на ГинесРекордите на Гинес

Най-скъпото месо в света е от японските 
крави Wagyu, които се отглеждат в близост до 
град Кобе при специални условия, включващи ре-
дица ритуали, като например масажи със саке. 
Рядката порода животно се пои с бира и се храни 
с органични треви. В Австралия, Америка и Ан-
глия редица животновъди започват да проявяват 
интерес към скъпото месо, като се опитват да 
адаптират породата крави към собствените си 
условия. Резултатът обаче не е същия. Но цената 
на месото върви само нагоре: за да се подобри 
качеството на продукцията австралийските фер-
мери  започнали да дават на кравите червено вино 
(по16 долара на бутилка). 200 грама филе струва в 
Европа повече от 100 долара. Някои особено дели-
катни стекове се продават за хиляда долара.

Най-скъпата пица в света се казва “Луи XIII” 
и цената й е нескромната сума от 8300 евро. 
Според италианският майстор готвач Ренато 
Виола „тази цена не е  преувеличена, като се 
имат предвид ексклузивните продукти, които 
се  използват за приготвянето й и  това, че 
двама души идват в дома ви, за да я приготвят”. 
В състава на пицата влизат: сирене „Моцарела”, 
три вида хайвер, червен омар и скариди, и всички  
продукти  са  елитни и много скъпи. Дори солта 
на тази пица е деликатната австралийска розо-
ва сол “Мъри ривър”.
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Покана за общо събрание

Управителният съвет 
на Съюз по хранителна 
промишленост към ФНТС 
на основание чл.26 от 
закона за ЮЛНСЦ свиква 
Общо събрание на 18.04. / 
четвъртък /2013 год. от 
11,00 часа в Национален 
дом за наука и техника, 
София, ул.”Г.С. Раковски” 
№ 108, ет.2 ,зала № 3 при 
следния дневен ред: при 
следния дневен ред:

1. Приемане отчета на 
Управителния съвет за 
2012 год.

2. Приемане отчета на 
Контролния съвет за 2012 
год.

3. Приемане бюджета 
на Съюза за 2013 год.

4. Приемане на Програ-
ма на Съюза за 2013 год.

5. Промени в Управи-
телния съвет

6. Избор на делегати за 
Общо събрание на ФНТС

7. Разни
Председател на УС: 
Д-р Светла Чамова

СХП в действие
В изпълнение на своя-

та амбициозна програма 
да бъде в помощ на про-
изводителите на храни 
и напитки Съюзът по 
хранителна промишле-
ност редовно организира 
курсове за професионално 
обучение и придобиване 
на квалификация по про-
фесията “Техник-технолог 
в хранително-вкусовата 
промишленост”.

Обучението се провежда от квалифицирани преподавате-
ли по съответната дисциплина и завършва с полагане на дър-
жавен изпит по теория и практика на професията. Държав-
ните изпити се провеждат по национални изпитни програми 
в съответствие с държавните образователни изисквания за 
придобиване на квалификация по професията. Завършеното 
професионално обучение с придобиване на степен на профе-
сионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство 
за професионална квалификация” по образец на МОН.

През февруари приключи курсът за специалността Про-
изводство на месо, месни продукти и риба”, а през март е 
финалът на обучението по “Производство на хляб, хлебни и 
сладкарски изделия”, както и за актуалната специалност 
“Техник-технолог по качеството на храни и напитки”.

Много често курсовете се организират в партньорство 
със съответната браншова организация или с помощта на 
водещи одиторски и консултантски фирми.

наблюдател

Момент от държав-
ния изпит по теория 
и практика за поред-
ния курс по специал-
ността “Производ-
ство на хляб, хлебни 
и сладкарски изделия” 
(трета квалифика-
ционна степен). След 
успешно положения 
изпит бъдещите про-
изводители споделят 
със своята препода-
вателка Ружа Панева 
впечатленията си 
от курса и планове-
те си за професио-
налното развитие.
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наблюдател

Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Министерство на образованието, младежта и науката

Европейски съюз Европейски социален фонд

Проект „Усъвършенстване на системата за управление на работните 
процеси в УХТ – Пловдив”

Проектът се осъществява по Договор за безвъзмезд-
на финансова помощ BG051PO001-3.1.08-0012 „Усъвър-
шенстване на системите за управление във висшите 
училища” на Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален 
фонд на Европейския съюз.

Стойността му е 440 824,30 лв., а продължителността 
18 месеца. Ръководител на проекта е проф. д.т.н. инж. 
Кольо Динков.

Общата цел на проекта е: Да се усъвършенстват ра-
ботните процеси в УХТ – Пловдив чрез внедряване на 
системи за управление на учебния процес и човешките 
ресурси. 

Специфичните цели на проекта са:
- да се усъвършенства системата за управление на 

качеството на учебната дейност и университета чрез 
разработване и внедряване на системи, обхващащи 
образователните процеси, човешкия капитал и админи-
стриране;

- да се повиши ефикасността на образователния 
процес, чрез въвеждане на мерки и критерии за 

управление на качеството на присъщите дейности в 
УХТ – Пловдив.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
- Анализ и моделиране на работните процеси в УХТ –

Пловдив;
- Изведени критерии и мерки за управление на ка-

чеството на работните процеси;
- Разработени и внедрени софтуерни системи за 

управление и контрол;
- Закупено и инсталирано оборудване и софтуер; 
- Повишена обществената осведоменост за същ-

ността и ползите от проекта, и ролята на ЕС за тяхното 
постигане.

Този документ е създаден в рамките на проект „Усъвършенства-
не на системата за управление на работните процеси в Университе-
та по хранителни технологии – гр. Пловдив”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на публика-
цията се носи от УХТ-Пловдив и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

ЕС и Управляващия орган.

Негово превъзходителство 
Филип Отие – посланик на Фран-
ция в България, бе на официално 
посещение в УХТ. В наситената му 
програма бе включено откриване 
на оборудван по последна дума на 
техниката Франкофонски център 
за академично качество при УХТ, 
подписване на двустранен договор 
между Университета Клод Бернар 
Лион, Франция (УКБЛ) и Универси-
тета по хранителни технологии, 
както и среща с академичното ръ-
ководство и франкофонски препода-
ватели и студенти. 

На срещите присъстваха почет-
ният консул на Франция в Пловдив 
Теофана Брадинска, аташето по 
културно и научно сътрудничество 
на Франция в България Жил Руе и 
Петър Топарев, представител на 
Университетската франкофонска 
агенция (AUF) в България. Гостите 
бяха приветствани от Ректора на 
УХТ проф. Кольо Динков, заместник-
ректора по международна и инфор-
мационна дейност проф. Николай 
Менков, както и от ръководителя 
на Центъра за франкофонско обуче-
ние проф. Симеон Василев.

След подписването на договора 
за академично и научно сътруд-

ничество и обмен между УКБЛ 
и УХТ, заместник-ректорът по 
международно сътрудничество и 
европейски въпроси на УКБЛ Дени 
Буржоа изрази задоволството си 
от откриващата се възможност за 
нови международни проекти в об-
ластта на дистанционното обуче-
ние. Ректорът на УХТ проф. Динков 
благодари за оказаната материална 
и методологична помощ и потвърди 
намерението на българската стра-
на да задълбочи сътрудничеството 
си с френските академични инсти-
туции.

В словото си Негово 
превъзходителство Филип Отие 
изказа удовлетворение от „дългого-
дишното пълноценно сътрудничест-
во с Университета по хранителни 

технологии”.
Във Франко-

фонския център 
за академично 
качество 
представителят 
на Университетс-
ката франко-
фонска агенция в 
България Петър 

Топарев представи проекта за 
създаване на регионална мрежа 
за Центрове за университетско 
развитие, по който бе осигурено 
оборудване на стойност 15 хиля-
ди евро – интерактивна дъска, 
видеоконферентна връзка, 12 ком-
пютърни конфигурации, четец за 
електронни книги и специализирана 
литература на френски език.

Френските гости посетиха още 
лабораториите по биотехнология, 
биохимичен анализ и учебно-произ-
водствената база на УХТ за хляб, 
хлебни и сладкарски изделия, където 
студенти от УКБЛ и френски ста-
жанти споделиха впечатленията си 
от стажа си в УХТ.

Френският по-
сланик на среща с 
част от ръковод-
ството на УХТ



наблюдател

Най-успешното от поредицата 
си участия в GULFOOD (Дубай, 
Обединени Арабски Емирства) 
регистрира през тази година 
хранителният холдинг „Белла 
България”. Сериозни компании от 
Йордания, Ливан, Египет, Катар, 
Ирак, ОАЕ и Саудитска Aрабия 
заявиха категорично своя инте-
рес за партньорство. Замразени-
те баници и хапки с марка BELLA 
и млечните продукти на мандра 
„Рилци”, чийто представител за 
външните пазари е „Белла Бълга-
рия”, привлякоха вниманието и на 
представителите на бизнеса от 
САЩ и Франция.

Тенденциите са към засилено 
търсене на дълбоко замразени 
продукти, които се приготвят 
лесно вкъщи, изтъкнаха предста-
вителите на „Белла България”. 
Има голям интерес и към зам-
разения хляб, който компанията 
предстои да включи в своето 

портфолио. 
„Вече сключи-

хме няколко сделки, 
като очакваме да 
финализираме още 
партньорства, пре-
говорите по които 
са в ход”, коментира 
мениджър „Експан-
зия” на „Белла Бълга-
рия” Иван Бояджиев. 
Той посочи, че по 
време на тазгодиш-
ното издание на 
GULFOOD компани-
ята е влязла в кон-
такт с над 500 нови 
потенциални бизнес партньори. 
По думите му участието на хол-
динга в изложението, което е 
своеобразна врата към пазарите 
на страните от Близкия Изток, 
Северна и Южна Африка, Индия и 
редица държави от ОНД (пазар, 
който обхваща 31 държави с 2 

млрд. потребители) е в подкрепа 
на плановете на българския про-
изводител за сериозно навлизане 
в региона и двуцифрен ръст на 
експорта на всички пазари през 
2013 г.
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наблюдател

Тази година към Съюзът на пи-
воварите в България (СПБ) се при-
съедини и най-новата пивоварна в 
страната „Бритос” ЕООД, както 
и българското дружество на най-
големия производител на малц в 
Европа – „Малтери Суфле” ЕООД, 
с което консолидацията на бран-
ша под егидата на СПБ е 99%. За 
председател на УС на Съюза през 
2013 г. е избран Драган Радивое-
вич, който от 4 години е генера-
лен директор на „Каменица” АД. 

Независимо от трудната ико-
номическа ситуация пивоварите 
за поредна година отчитат ин-
тензивен инвестиционен процес 
и динамика в производствените 
си листи с 14 нови продукта. На-
правените през 2012 г. вложения в 
дълготрайни материални активи, 
нови опаковки и производства 
надхвърлят 68 млн. лв.  

По данни на Агенция „Митници” 
постъпленията от акциз от бира 
през 2012 са 80,8 милиона лева, ко-
ето е с 5,1% повече спрямо 2011г. 
Според  статистиката на СПБ 
през 2012 г. бирените компании в 
страната  общо са реализирали 5 
242 000 хектолитра пиво. 

„Покачването на обемите в 
продажбите на бира беше гене-
рирано основно през летните 
месеци на 2012 г., когато на па-
зара излязоха бирените миксове 
– комбинация от плодов сок и пиво.  
Проучванията показаха, че както 
в други Балкански страни, бире-
ните миксове имат потенциал и 
на българския пазар. Алкохолното 
съдържание на тези марки (около 
и под 2 об. %) и свежият им плодов 
вкус ги прави много подходящи за 
горещите месеци. Очакванията 
ни се оправдаха и през лятото на 

2012 г. бирените миксове доведоха 
до увеличаване на продажбите на 
бранша с около 7%.” - коментира   
г-н Драган Радивоевич.

При опаковките отново има 
увеличение на продажбите в РЕТ 
бутилки, чийто дял достигна 59% 
от общия бирен пазар през 2012 
г. Делът на стъклени бутилки е 
28%,  кенове – 7%,  наливно пиво 
– 6%.  Както и при другите бър-
зооборотни стоки, тези цифри 
трайно показват преориенти-
рането на консуматорите към 
продажби за вкъщи (т.нар. „топъл 
пазар”) и търсенето на по-евтини 
стоки. Съотношението между 
студения (ХоРеКа) и топъл пазар 
е 22% към 78%. Ежегодният спад 
в продажбите на бира на студе-
ния пазар е характерен за всички 
страни от ЕС. 

От март пивоварната на Карлсберг България в Шумен възобновява работа. След временното преустано-
вяване на производството през зимния сезон в завода вече започна варенето и бутилирането на популярни-
те марки пиво – Шуменско Premium Malt, Шуменско Светло и TUBORG. Така освен за българския пазар, пиво-
варната има готовност да осигури и продукция за износ. 

Зимната пауза бе използвана за извършване на цялостна диагностика, дейности по поддръжката и обуче-
ния. Всичко това ще допринесе за производството на висококачествено пиво и през 2013 година. 

В отговор на очакванията в шуменския регион, първата продукция на пивоварната ще бъде доставена на 
местния пазар. Веднага след това ще започне и дистрибуцията за други части на страната. 

Изпълнителният директор на 
Карлсберг за Югоизточна Европа 
Габор Бекефи застава начело на 
Карлсберг България. Така, докато 
продължава да ръководи региона, 
той ще работи активно и за по-
добряване бизнес резултатите на 
българското дружество. 

От 2010 година като изпълни-
телен директор за Югоизточна 
Европа Габор Бекефи отговаря за 
7 държави с общ нетен приход 
от 285 млн. евро, екип от 1 700 
служители, 5 пивоварни завода и 9 
водещи марки бира. 

“В България живеем във вре-
ме на нови предизвикателства. 
Вярвам, че заедно с екипа на 
Карлсберг България ще създадем 

68 млн. лева инвестиции68 млн. лева инвестиции

Карлсберг България с ново ръководствоКарлсберг България с ново ръководство

Шуменско възобнови работаШуменско възобнови работа

подходящата бизнес програма и 
ще успеем да отговорим на проме-
нящите се търсения на клиенти-
те”, обясни Бекефи.

Към Карлсберг България се при-
съединява и досегашният Търгов-
ски директор на Карлсберг Сърбия 
Груп – Деян Беко. В България той 
ще заема същата позиция, като 
ще използва опита натрупан в ре-
гиона, където е отговарял за тър-
говските операции в три държави 
(Сърбия, Босна и Херцеговина и 
Черна гора). През последните три 
години Беко управлява успешно 
екип от над 200 професионали-
сти, като постига увеличение на 
пазарния дял във всички пазарни 
канали. Г-н Габор Бекефи
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Българският аграрен и горски 
бизнес има вече съвременен специ-
ализиран терминологичен Англий-
ско-български речник. Дългоочаква-
ното от преподаватели, студенти 
и бизнесмени актуално практично 
издание е на нашия книжен пазар.

Английско-българският аграрен, 
бизнес и лесотехнически речник 
е предназначен за агрономи, ве-
теринарни лекари, лесоинженери, 
ландшафтни архитекти, еколози, 
аграрни инженери, биолози, геодези-
сти, икономисти, юристи, препода-
ватели, студенти и всички, които 
работят както в областта на аг-
рарните и лесотехническите науки, 
така и в сферата на бизнеса.

Речникът обхваща терминоло-
гията на всички аграрни и лесоте-
хнически отрасли и свързаната с 

тях търговска и финансова лексика. 
В речника са включени всички зна-
чения на български език на най-из-
ползваните днес английски аграрни, 
лесотехнически и бизнес думи и 
изрази (около 50 000). За растени-
ята и животните, причинителите 
на болести по тях и вредителите 
са дадени и научните им названия 
на латински език. По този начин се 
изключват възможни грешки поради 
неправилна употреба на синоними.

Днес английският е работен 
език при бизнесконтактите между 
физически и юридически лица не 
само в рамките на ЕС, но и в гло-
бален мащаб. Затова специализи-
раният терминологичен Английско-
български речник е много актуално 
издание. Освен това то е изключи-
телно полезен и практичен спра-
вочник. Всеки, който превежда от 
английски език текстове с аграрна, 
лесотехническа или бизнес тема-
тика, може да намери само в един 
речник значението на сложни ан-
глийски термини на български език, 
без да ползва други справочници.

Подобен Английско-български 
специализиран речник се издава за 

Специализиран англо-български 
речник за бизнеса

първи път в нашата страна.
Автор на Английско-българския 

аграрен, бизнес и лесотехнически 
речник е Цветина Цакова, препода-
вател по английски език в Лесоте-
хническия университет - София.

Тиражът на луксозното и об-
емно (656 страници) издание е 
ограничен, а цената е сравнително 
ниска - 35 лв. 
Издател на речника е Академично-
то издателство „Проф. Марин Дри-
нов”, София.
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ГГолемите производители на 
енергия насочват своето 
внимание главно към вя-
търа, водата и слънцето, 

докато биогазът, като алтерна-

За ефективно За ефективно 
използване на използване на 
зелената енергиязелената енергия
Пречистване на биогаз посредством 
полимерни мембрани

Биогазът се смята за екологичен енергоносител. Той може 
да се използва за получаване на електрически ток, топлина 
или директно като гориво и постига високо количество 
енергия на квадратен метър обработваема площ. Преди 
обаче той да може да се подаде в мрежата с природен газ, 
е необходима значителна обработка и пречистване.

тивен източник на енергия, оста-
ва в сянка. Това е неоснователно, 
тъй като той е високоефективен 
енергоносител и важна състав-
на част на децентрализираните 

Това, което на пръв поглед изглежда 
като спагети или четка, в действи-
телност са високоселективни кухи 
полиимидни влакна. Те образуват 
мембранните модули на Sepuran

структури. Биогазът се получава 
чрез ферментация на биомаса. 
Суровият биогаз обаче, наред с 
енергоносителя метан, съдържа и 
въглероден диоксид (СО

2
) и следи 
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„ВКВ СОФИЯ” ЕООД
София, бул. Рожен 22

тел./факс: 02 925 02 03 / 089 5492753
http://www.vkv-sofi a.com

offi  ce@vkv-sofi a.com

Eкспертите на “ВКВ София” ЕООД са специализирани в 
разработване, производство и въвеждане в експлоатация на 

цялостни транспортни системи за RGB и PET бутилки. 
Предлагаме софтуерно решение за управление и контрол, 

гарантиращо нулево износване на транспортния RGB амбалаж, 
както и нулева деформация на PET бутилките.

 Пълначно-затварачни машини;
 Етикетиращи машини;
 Стекоформоващи машини;
 Миялни машини;
 Транспортни системи;
 Елеваторни и палетизиращи механизми.

Предлагаме допълнително:
 Изготвяне на цялостни планове и 

 чертежи за бутилиращи линии;
 Абонаментна поддръжка на 

 бутилиращи линии;
 Изработка на резервни части;
 Изработка на сглобени механични единици;
 Форматни сменни части.

Произвеждаме механични детайли от неръждаема стомана и инженерни пластмаси за 
бутилиращия сектор и извършваме сервиз и поддръжка на:

„ВКВ СОФИЯ” ЕООД – 
собствени иновативни 
решения на европейско 

ниво
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от други газове. Тъй като въгле-
родният диоксид не гори, той на-
малява калоричността и трябва 
да се отдели.

Обикновено използваните ме-
тоди за отделяне на въглеродния 
диоксид като промиване с вода под 
налягане, адсорбция с промяна на 
налягането или аминова промивка 
притежават значителни недос-
татъци. Те изискват сравнително 
много енергия, помощни средства 
и химикали. В резултат от тяхно-
то прилагане се получават отпа-
дъци и отпадни води, които трябва 
да се обезвредят и отстранят. 
При това полученият биогаз има 
обикновено ниско налягане и за 
подаването му в мрежата трябва 
да се компресира до налягане 15-20 
бара. Поради това конвенционал-
ните инсталации за пречистване 
работят ефективно едва при коли-
чества значително над 500 Nm3/h. 
Това означава, че за децентрализи-
рано снабдяване с енергия с мно-
гобройни малки инсталации те по 
правило са неподходящи. 

Фирма Evonik е разработила 
технология за ефективно отделя-
не на въглеродния диоксид. Това, 

което на пръв поглед изглежда 
като спагети или четка са висо-
коселективни мембрани от много-
числени цилиндрични кухи влакна 
от полиимид. Те представляват 
мембранните модули от кухи 
влакна с търговско наименование 
Sepuran Green.

Високоселективни мембрани
Полиимидите (Polyimide) са 

високопроизводителни пластмаси 
с висока устойчивост на наляга-
не и температури. За продукта 
Sepuran фирма Evonik залага на 
специално ориентираната форма 
на наложилите се полиимиди. Тези 
мембрани показват постоянна ви-
сока селективност и са много под-
ходящи за разделяне на въглероден 
диоксид и метан. Подлежащият 
на пречистване биогаз се подава 
към единия край на мембраната 
с високо налягане. Молекулите на 
въглеродния диоксид са по-малки 
от тези на метана и по-добре се 
разтварят в полимерите. Поради 
това те по-бързо преминават 
през микропорите на мембраната 
и така се отделят от метана. 
Водните пари, както и следите от 

амоняк и сероводород се изтеглят 
от страната на ниското налягане, 
докато на другия край на мембра-
ната (на страната на високото 
налягане) се събира метанът. 
Газът с висока концентрация на 
метан се отделя на страната на 
високото налягане и няма нужда 
да се компримира допълнително 
за подаването му в мрежата. Това 
намалява разходите за компресия, 
а така обогатеният биометан 
може да се използва и в по-малки 
инсталации за децентрализирано 
снабдяване с енергия. 

От началото на 2011 година 
експертите на фирма Evonik из-
пробват произведените модули в 
опитна инсталация в град Нойкир-
хен на река Вьокла в Австрия. До-
сегашните резултати показват, 
че мембранните модули Sepuran-
Green представляват един ста-
билен и елементарен инструмент 
за пречистване на газ. С тяхна 
помощ метанът от биогаз се пре-
чиства до над 99%. С тези мем-
брани се получават инсталации с 
по-ниски разходи на енергия и за 
поддръжка в сравнение с алтерна-
тивните методи. 
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Производство и ремонт на:
РЕДУКТОРИ И МОТОР-РЕДУКТОРИ
❏ планетарни
❏ червячни
❏ вълнови
НЕСТАНДАРТНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ПО ЗАЯВКА

ПОМПИ ЗА ГЪСТИ ТЕЧНОСТИ
❏ шнекова
❏ зъбна
(намира приложение в хранително-вкусовата 
промишленост за транспортиране на по-
вискозни течности, като течен шоколад, 
шоколадов кувертюр, кетчуп, сметана, 
извара и др.
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
УСЛУГИ

4230 Асеновград, ул. “ген. Колев” 7
тел./факс: 0331/ 4 9286; GSM 088/ 723 72 37

Производствена база:
Кв. Долни Воден – стопански двор

e-mail: rudikom@hotmail.com
www.rudikom.hit.bg
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П
ри родилки, които кон-
сумират храни с високо 
съдържание на акриламид 
съществува опасност от 

раждане на недоносени бебета. 
Европейската асоциация на 

преработвателите на картофи 
създаде специализиран уеб-сайт, 
съдържащ полезна информация 
с основни практични правила за 
правилна термична обработка 
при пържене.

За нуждите на полупромишле-
ните производства компанията 
Functional Technologies патентова 
специфичен щам дрожди, които са 
мощно средство за предотвратя-
ване формирането на акриламид.

Норвежката фирма Zeracryl 
AS приключи своята програма, 
включваща детайлни изпитания 
на разработения и патентован 
от нея процес за понижаване на 
съдържанието на акриламид в 
пържени картофки с до 90 %. Ком-

панията призовава останалите 
фирми за бързо предприемане на 
регулаторни мерки.

Акриламидът представлява 
потенциален канцероген, който се 
образува в резултат на взаимо-
действието при висока темпера-
тура между различни въглехидра-
ти и аминокиселината аспаргин. 
Кафявият цвят и приятният 
аромат на изпечения, изпържения 
и препечения продукт се дължат 
на протичането на процес, познат 
като реакция на Маярд.

От Zeracryl твърдят, че с по-
мощта на разработения от тях 
метод, който се базира на специ-
ално създаден щам млечнокисела 
бактерия за нуждите на храни-
телната промишленост, съдържа-
нието на акриламид в пържените 
картофки може да бъде понижено 
с 50 до 90%. Млечнокиселите 
бактерии преобразуват редуцира-
щите захари, които се съдържат 

в пържените картофки до млеч-
на киселина още преди тяхното 
приготвяне, като по този начин 
образуването на акриламид се по-
тиска. По-силен потискащ ефект 
върху формирането на акриламид 
може да бъде постигнат с помо-
щта на специални щамове бакте-
рии, които също така използват 
като субстрат аминокиселината 
аспаргин.

Генералният директор на 
Zeracryl, Тронд Томасен признава 
пред FoodNavigator, че компанията 
е завършила своето пълномащаб-

но изследване и вече е гото-
ва да започне предоставяне-
то на разработения от нея 
процес за всеобщите нужди 
на хранителната индустрия. 
„Това е сензация. твърди той. 
Не трябва да има никакво оп-
равдание да не започне прила-
гането на тази технология”.

Отсъствие на всякакви 
действия от страна на 
промишлеността

След като през 2002 годи-
на екип от Шведски изследо-
ватели установи наличието 
на високи нива на акриламид 
в нишестени храни, все пове-
че расте броят на изследва-
нията за понижаване съдър-
жанието на този канцероген. 
Въпреки това, в редица слу-
чаи хранителният сектор не 

ZeracrylZeracryl11 иска понижаване  иска понижаване 
на акриламида в хранитена акриламида в храните
“Нивата на акриламид остават в голяма степен неповли-
яни” – сочи последният доклад на Европейския орган за без-
опасност на храните (EFSA).
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предприема конкретни действия в 
тази насока. 

Всяка година EFSA прави оцен-
ка за съдържанието на акриламид 
в храните в ЕС, като последният 
годишен отчет показа, че нивата 
на акриламид като цяло са без 
изменение.

Според Томасен „Големите ком-
пании – производители на картофи 
за пържене са наясно за големите 
разходи в тази насока. Ако става 
въпрос за увеличаване на разходи-
те с около 1%, то това означава 
адски много парични средства. 
Смятам, че именно това ги ужа-
сява”.

Предприемане на 
принудителни действия?

Въпреки всичко компанията 
твърди, че нейната технология 
е със сравнително ниска себе-
стойност и тя успя да предизвика 
интерес у някои основни произво-
дители в сферата на хранител-
ната промишленост, както и на 
местни компании, производители 
на картофи. Според Томасон обаче 
е малко вероятно по-широк кръг 
от фирми в сферата на хранител-
ната индустрия да се отнесат 
сериозно към предложената тех-
нология за понижаване съдържа-
нието на акриламид в храните, 
преди да бъдат предприети регу-
латорни мерки.

„Смятам, че Американската 
агенция за контрол на храните и 
лекарствата (FDA) и EFSA рано 
или късно могат да форсират 
предприемането на такива мерки. 
Защото докато това предста-
влява допълнителен разход за 
промишления сектор, фирмите не 
биха желали да направят каквото 
и да било”.

Той добавя, че разработеният 
от Zeracryl процес за понижаване 
на съдържанието на акриламида е 
успешен при картофи и отбеляза 
също, че компанията предприема 
изследвания за разработването 
на методи при други продукти, 
например кафе и снаксове.

1 Zeracryl е основана през 2006г. от 
Норвежкия институт за изследване на 
храните, рибарството и аквакултурите 
и шестима висококвалифицирани негови 
учен, като най-важната му цел е да га-
рантира безопасността на храните на 
световния пазар.

Превозът по море Превозът по море 
на хранителните на хранителните 
мазнини и масла мазнини и масла 

EFSA завърши оценките на пре-
дходните товари

Световната търговия на хра-
нителни мазнини и масла в насип-
но състояние се осъществява със 
сухопътен, железопътен, речен и 
морски транспорт. В Европейския 
съюз, превозът по море на храни-
телните мазнини и масла в Евро-
па е разрешено в големи резерво-
ари, които вече са използвани за 
транспортирането на  вещества,  
одобрени в Списъка на ЕС на раз-
решените предходни товари. Тъй 
като наличието на тези вещества 
може да доведе до замърсяване на 
храните, те трябва да бъдат оце-
нени по отношение на възможните 
опасения, касаещи безопасност-
та. Европейският орган за безо-
пасност на храните (EFSA) при-
ключи оценката на 64 такива ве-
щества или групи вещества, като 
определи по-голямата част от тях 
за “приемливи” като предходни то-
вари и в някои случаи посочва кога 
условията за ползване следва да 
се прилагат (например, като опре-
делени от законодателството на 
ЕС) преди хранителните мазнини и 
масла да могат да се транспорти-
рат в същите резервоари.

Веществата от Списъка на 
ЕС имат различни промишлени или 
селскостопански употреби: те 
включват хранителни съставки 
като питейна вода, мастни кисе-
лини и меласа, съставни части на 
храната (напр. калций, други видо-
ве мазнини и масла), както и ре-
гулирани вещества като добавки 
към храните или ароматизанти. 
Други примери включват екстрак-
ционни разтворители, торове и 
вещества, използвани в химически 
процеси.

Научните експерти на EFSA 
стигнаха до заключението, че ре-
дица вещества не отговарят на 
критериите: Калциевият лигносул-
фонат вече не се счита за прием-
лив поради вариациите в състава 
си и заради липсата на информация 
за неговите примеси и потенциал-
ната реакция с мазнини и масла. 
За Винените утайки и Планинския 
восък е недостатъчна наличната 
информация за техния състав, за 
да се заключи, че те не са застра-
шаващи здравето на хората, кога-

то са използвани като предходен 
товар. Карнаубският восък и Сили-
циевият диоксид също пораждат 
опасения за безопасността, тъй 
като те не се разтварят във вода 
и при висока точка на топене, ко-
ето може да повлияе върху ефек-
тивността на почистване на ре-
зервоарите.

През 2010 г., след искане от Ев-
ропейската комисия, Панелът на 
EFSA по замърсители в хранител-
ната верига (CONTAM) започна 
оценка на веществата в списъка 
на ЕС на разрешените предходни 
товари за хранителните мазнини 
и масла, на базата на новите меж-
дународно договорени научни кри-
терии. Тези критерии бяха поста-
новени от бившия Научен комитет 
по храните (НКХ) и преразгледани 
от Панела CONTAM през 2009 г. в 
светлината на критериите на Ко-
митета Кодекс алиментариус за 
мазнините и маслата. Критерии-
те изискват оценката на всички 
замърсявания, които могат да се 
появят предвид възможния риск, 
произтичащ от тези вещества в 
хранителната верига. 

Копнеж F1 – нови Копнеж F1 – нови 
БГ доматиБГ домати

Учени от пловдивския Инсти-
тут по зеленчукови култури „Мари-
ца” към Селскостопанската акаде-
мия  създадоха нов хибриден сорт 
домати – „Копнеж F1”. Продуктът 
беше отличен на тазгодишното 
издание на Международната сел-
скостопанска изложба „Агра” като 
най-добра иновация в категорията 
„Сортови семена и посадъчен ма-
териал”. Доматите „Копнеж” са 
перфектни за свежа консумация 
и за промишлена преработка, пло-
довете им са интензивно червени, 
едри и тежат средно по 180-280 
грама, според директорът на на-
учното звено доц. д-р Стойка Ма-
шева. Имат приятен сладко-кисел 
вкус и типичен доматен аромат. 
Особено подходящи са и за консер-
виране. Хибридът е признат за нов 
сорт на Експертна комисия през 
2012 г. и е получил сертификат от 
Патентното ведомство от 31 ав-
густ 2012 година. „Копнеж F1” е ре-
зултат на целенасочена селекция 
за повишаване на натуралните ан-
тиоксиданти в плодовете и запаз-
ване на традиционния български 
доматен вкус.
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За първи път Concours Mondial 
de Bruxelles (CMB), едно от воде-
щите винени състезания в света 
ще се състои в страна отвъд Же-
лязната завеса.  От 10 до 12 май 
над 8.000 проби вина и жури от 320 
водещи професионалисти в облас-
тта на виното от цял свят ще се 
съберат в Братислава, столицата 
на Словакия. 

Изборът на Братислава за про-
веждането на тазгодишното изда-
ние на това реномирано състезание 
е стъпка в посока на избраната 
стратегията на организаторите на 
CMB за интеграцията в конкурса на 
винопроизводители от Централна 
и Югоизточна Европа. Най-голяма 
част от изпратени досега проби 
вина са от Франция, Италия, Испа-
ния и Португалия, но също и от дър-
жави, традиционни производителки 
на вино отвъд Стария континент 
като Южна Африка, Чили, Аржентина 
и Австралия. С близо 8500 мостри, 

Изтокът среща Запада Изтокът среща Запада 
в  Братиславав  Братислава

Словакия ще бъде домакин на най-големия и престижен международен 
конкурс за вина Concours Mondial de Bruxelles 2013 

включително и на спиртни напитки, 
изданието 2012 на Concours Mondial 
de Bruxelles в Гимараеш, Португалия 
достигна нов рекорд от участници. 
След отделянето на спиртните 
напитки в отделно издание, което 
ще се състои в Тайван тази година, 
броят на мострите може да е по-
малък от този през 2012 г., но поне 
ще достигне цифрата от  8000, 
според директора на CMB Томас 
Костенобл. 

    В миналото по-малко от 5% 
от представяните вина на Con-
cours Mondial идваха от Източно-
европейските страни. През 2012 
обаче, конкурсът отбеляза 30% уве-
личение на участници и голям брой 
медали, спечелени от производите-
ли от страни като Чехия,  Слова-
кия, Унгария, Словения, Хърватска, 
Румъния, България, Молдова, Гърция 
и Турция. “Добрите резултати на 
тези държави са потвърждение, 
че те имат голям потенциал за 

производство на качествени вина. 
Вече няма да им е необходимо да 
се крият зад известните имена 
на Запада”, това заяви Томас Бран-
дъл, посланик на CMB за Източна 
Европа. Спечелването на медал на 
високо реномирания CMB поставя 
производителите на световната 
карта и дава силен тласък на тех-
ните национални и международни 
маркетингови усилия.

Известният винен конкурс се 
провежда от 1994 г.насам и е осно-
ван от белгиеца Луи Аво. Бъдещите 
планове на организаторите са CMB 
да се провежда и в други източно-
европейски страни. Тъй като 2/3 
от дегустаторите са журналисти, 
избирането на Словакия като стра-
на-домакин на CMB й дава добра 
възможност да бъде поставена на 
картата на света като винена и 
туристическа дестинация. 

За повече информация за CMB: 
www.concoursmondial.com

Вкус плюс функционалност Вкус плюс функционалност 
за саламитеза саламите

Екстрактите от серията Rapsolution Range на фир-
ма Raps от град Кулмбах не съдържат и съответно ня-
мат нужда от деклариране на Е-номера. Главната насо-
ка е вкусовото оптимизиране. Тези продукти се отли-
чават с редица полезни свойства: те предотвратяват 
бързото окисляване, подобряват микробиологичната 
стабилност, способстват за апетитен цвят, прите-
жават емулгиращи свойства или придават естестве-
на сладост при ниска калоричност. Така например про-
дуктът Rapsolution AO представлява билков екстрат, 
получаван главно от розмарин. Той се диспергира във 
вода и олио и основната му насоченост е сенсориката. 
Той оформя аромата на варени мариновани продукти, 
сурови и попарвани салами, риба, печени сладкарски 
изделия и др. Поло-
жителен страничен 
ефект: благодарение 
на естествените си 
активни вещества 
екстрактът от роз-
марин защитава хра-
нителните продукти 
от оксидация на маз-
нините, гранясване и 
неприятни миризми. 

Естествено сладък Естествено сладък 
концентратконцентрат

Концентратът 
TreattSweet е една нис-
кокалорична смес от 
естествени есенции. 
Тя придава на хранител-
ните продукти желания 
вкус и приятно усещане 
в устата и не притежа-
ва профила на сладост 
и нежелания остатъчен 
вкус на стевията и 
други подобни подсла-
дители. Разтворимият 
във вода и напълно ес-
тествен подсладител 
TreattSweet придава на сокове, вода, алкохолни напит-
ки, млечни продукти и сосове мек, сладък плодов вкус. 
Благодарение на своята бистрота и безцветност 
той е особено подходящ за бистри разхладителни 
напитки. Може да се разбърква с концентрация от 
1000 ррм, при което се получава сладко плодово въз-
действие без доминантни вкусови ноти. При по-ниски 
консистенции от 100 до 250 ррм той осигурява при-
ятно усещане в устата, а интензивната сладост се 
получава при около 1,5 брикса.
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Приложение на неразрушаващи техники 
за мониторинг на ферментацията 
при производството на червени вина

Сузана Брунати, Габриела Джованели
Катедра „Хранителна наука и технологии“, Университет на Милано

Едно от най-перспективните направления за 
развитието на нови методи е приложението 
на сензорни системи, чиято скорост и онлайн 
капацитет отговарят на изискванията на ав-

томатизирания и непрекъснат контрол на процесите. 
Електронният нос и електронният език са технологич-
ни опити за имитация на човешките сетива. И двете 
устройства съдържат масиви от химични сензори, 
свързани с подходящи разпознаващи системи, които 
са способни да изработват „пръстов отпечатък“ на да-
дения продукт. Електронният нос съдържа набор от 
газови сензори с различна селективност1. Електрон-
ният език е устройство, което се базира на набор от 
сензори, способни да разпознават вкус2 или да дават 
информация за група от вещества, намиращи се в 
комплексна течна система3.

Инфрачервената спектроскопия в близката и сред-
ната област представлява бърз и неразрушаващ ме-
тод, който е алтернатива на конвенционалните химич-
ни анализи за наблюдение на различни продукти и 
процеси. Абсорбцията в тези спектрални зони може да 
се свърже с основните химични компоненти на храни-
те – протеини, въглехидрати, мазнини и вода.  Инфра-
червената спектроскопия е намерила много и различ-
ни приложения при контрола и онлайн управлението 
на лабораторно и индустриално ниво.

В настоящата работа инфрачервената спектро-
скопия, електронният нос и електронният език са при-
ложени и комбинирани със статистически методи за 
наблюдение на биохимичните промени протичащи по 
време на алкохолната ферментация на червени вина.  
Целта е да се класифицират пробите на база на фер-
ментационната степен и да се предскаже химическият 
състав. 

Всички тези техники с тяхната бързина и простота 
представляват валидна алтернатива на обичайните 
разрушаващи аналитични методи. Те имат и едно до-
пълнително предимство по отношение на опазването 
на околната среда и безопасността – не включват при-
ложение на химически вещества и не пораждат свър-
заните с това рискове.

Опитни процедуриОпитни процедури
Проведени са опити с микроферментация на гроз-

дова мъст от сорта Nebbiolo Chiavennasca при контро-
лирана температура 19±2°С, с използване на активна 
суха биомаса S.cerevisiae. За всеки опит пробите са 

Бързите темпове на промени във винарската 
индустрия изискват нови методи за осигуряване 
на информация в реално време, с цел да се осигури 
качеството на крайния продукт. Спектроскопията 
в близката инфрачервена област (NIR) и средна-
та инфрачервена област (MIR) в комбинация със 
сензорно-инструментални методи (електронен 
нос и електронен език) могат да осигурят идеални 
решения за наблюдение на молекулярните и сен-
зорни промени във вината по време на алкохолната 
ферментация. Целта на настоящата работа е да 
се изследва потенциалът на NIR и MIR спектро-
скопията, електронният нос и електронният език, 
съчетани с анализ на хемометрични данни за на-
блюдение на свързани с времето промени по време 
на алкохолна ферментация на червени вина. Прове-
дени са микроферментации през 2008 и 2009 г. със 

суровина от ра-
йона на Valltellina 
(Северна Италия). 
На всяка проба 
по време на фер-
ментацията са 
определяни спек-
трите с помощта 
на FT-NIR и FT-IR 
спектрометри и 
пробите са анали-
зирани с помощта 
на електронен 
нос и електронен 
език. Проведени 
са химични анали-
зи за определяне 
на концентраци-
ята на захари, 
фенолни съеди-
нения, етанол 
и глицерол. За 
получаването на 
регресионни и 
класифициращи 
модели са прило-
жени мултивари-
антни статисти-
чески методи. 
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Равновесната влажност на едро- и дребносмлени 
листа от пауловния е определена при температура 
25оС, чрез периодично навлажняване (подсушаване) 
и измерване на водната активност. Хистерезисният 
ефект не е ясно изразен при изследваната температу-
ра. Пет математически модела са използвани за описа-
ние на експерименталните данни. Моделите на Halsey 
и G.A.B. най-точно описват равновесната влажност на 
дребната фракция. Моделът на  G.A.B. е най-подходящ 
за описание на експерименталните данни на едрата 
фракция. Влажността, над която има опасност от раз-
витие на микробна развала при съхранение е 14,78% 
с.в. за едрата и 15,43% с.в. за дребната фракция.

Ключови думи: листа от пауловния, равновесна 
влажност, сорбционни изотерми.

Equilibrium moisture 
content of milled 
Paulownia spp. leaves

Nikolay Dimitrov, Anna Koleva, Bogidar Bozadzhiev
University of Food Technologies, Bulgaria, 

Plovdiv 4002, Maritza Blv. 26; 
phone +359 32 603 729; e-mail: bussy@mail.bg

Equilibrium moisture content of coarse and fi ne milled 
Paulownia spp. leaves by desorption and adsorption were 
determined at 25°C with alternation of moistening (dry-
ing) and water activity measurement. The hysteresis ef-
fect was not distinctly observed in this temperature. Five 
mathematical models were used to fi t the experimental 
data. The G.A.B. and modifi ed Halsey models were the 
most suitable models for estimating experimental data 
for fi ne milled leaves. The G.A.B. model gave the best fi t 
to the equilibrium moisture data for coarse milled leaves. 
The safety storage moisture content was 14.78% d.b. for 
coarse milled and 15.43% d.b. for fi ne milled leaves.

Key words: Paulownia leaves, equilibrium moisture 
content, sorbtion isotherm. 

ВъведениеВъведение
През последните години дървото пауловния 

(Paulownia spp.) добива широка популярност в Бълга-
рия. Листата му съдържат протеини, включително не-
заменими аминокиселини, ценни минерали и др. и мо-
гат да се използват като фуражна суровина (El-Showk 
and El-Showk, 2003; Zhaohua, 1987). 

Сорбционните изотерми описват равновесната 
влажност като функция на относителната влажност на 
въздуха, респективно водната активност aw (Bell and 
Labuza, 2000; Rahman, 1995). Те намират широко при-
ложение при опаковане, моделиране на измененията 
на влажността по време на сушене, за предсказване 
на стабилността и срока на съхранение и за прогнози-
ране на влагообмена при съставяне на смески. Чрез 
тях се установяват границите на влажност, при които 
се прекратява развитието и размножаването на ми-
кроорганизми и спира продуцирането на микотоксини 
(Boente et al., 1996).

Публикуваните проучвания относно равновесната 

Равновесна влажност на 
смлени листа от пауловния 
(Paulownia spp.)

гл.ас. д-р Николай Димитров, 
гл.ас.д-р Анна Колева, 

гл.ас. д-р Божидар Бозаджиев
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Хранително-вкусова промишленост

храни и наука

РезюмеРезюме
Разработени са рецептури за получаване на ка-

чествен хляб от пшенично брашно тип 500 с влагане 
на различно количество брашно от  елда (15 %, 20 % и 
25 %) спрямо масата на пшеничното брашно. Въз ос-
нова на това са проведени пробни лабораторни изпи-
чания на хляб. 

Готовите изделия са окачествени по органолептич-
ни и физични качествени показатели. От получените 
резултати се установи, че качеството на хляба е много 
добро при добавка на брашно от елда до 20 %. При 
това биологичната стойност на готовите изделия се по-
вишава, а енергийната им стойност намалява.

Ключови думи: пшенично брашно, брашно от  
елда, биологична и енергийна стойност, качествени 
показатели, хляб.

Qualitative indicators of 
wheat bread enriched 
with buckwheat flour

I. E. Dimov, A. V. Georgieva 
Trakia University – Stara Zagora, 

Faculty of Engineering and Technology – Yambol
Yambol,  38 Graf Ignatiev  str., tel. 0898 800 286, 

e-mail: ivendi_81@abv.bg

AbstractAbstract
The authors developed recipes to obtain quality bread 

from wheat fl our „type 500” with using of different quantity 
of buckwheat fl our (15%, 20% and 25%) to quantity of 
wheat fl our in this paper. We conducted laboratory tests 
for baking bread based on this thesis. 

Final products were categorized by organoleptic and 
physical quality indicators. We found out after receiving 
the results that the quality of the bread is very good with 
the addition of buckwheat fl our to 20% of wheat fl our. 
Moreover, the biological value of fi nal products is increased 
and energy value is decreased. 

Keywords: wheat fl our, buckwheat fl our, biological 
and energy value, quality indicators, bread.

ВъведениеВъведение
Здравословните ползи от консумацията на хляб 

и хлебни изделия, обогатени с елда се определят от 
следните характеристики [Баробой В. А., 1984; Киси-
лев В. Е., Коваленко В. Е., Минаева В. Г., 1995; Krauze 
J.,  1996]: 

- Високото съдържание на белтъчини, които пъл-
ноценно се усвояват, способства за увеличаване на 
мускулната сила, което я превръща в изключително 
подходящ продукт за активно спортуващите;

- Богата на флавоноиди, елдата ефективно се бори 
с процесите на стареене на клетките;

- В 250 грама елда количеството магнезий е около 
86 mg, а той е изключително важен за профилактиката 
на сърдечно-съдовата система;

- Наличието на калий, калций, желязо, цинк и фос-
фор превръща елдата в задължителна хранителна до-
бавка;

Качествени показатели 
на пшеничен хляб обогатен 
с брашно от елда

И. E. Димов, А. В. Георгиева 
Тракийски университет – Стара Загора, Факултет „Техника и технологии” 
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тенденции

П
арадоксално е, че здравето е една от най-
важните теми на съвременността, но ба-
лансираното хранене, което е важна пред-
поставка за здравето, не намира своето 

място в нашето ежедневие. Липсва ни време, а по-
някога и възможност да си приготвим здравословна 
храна. В тази обстановка в хранително-вкусовата 
промишленост се обособи едно направление, което 
си поставя за цел да подпомогне потребителите в 
стремежа им към здравословна и лесна за приготвя-
не храна: Functional Food – т.е. функционални храни, 
които имат доказуем положителен ефект върху 
здравето. Понастоящем функционални хранителни 
продукти се предлагат в най-различни варианти: 
продукти, оказващи положително влияние върху 
имунната защита или сърдечно-съдовата система, 
понижаващи нивото на холестерола или подпомага-
щи здравата кожа, или способстващи за повишаване 
плътността на костите. Наред с тях се предла-
гат функционални хранителни продукти, специално 
пригодени към потребностите на спортисти, въз-
растни хора или малки деца. Палитрата на тези 
продукти е много широка. Същото се отнася и за 
обхвата и потенциалния начин на въздействие на 
функционалните добавки, използвани в тях. Досега в 
Европа няма еднозначна обща дефиниция за функци-
онални хранителни продукти. За да защити потре-
бителите от измама и фалшиви обещания European 
Food Safety Authority (EFSA Европейски орган за 
безопасност на храните) проверява въздействието 
на функционалните добавки, претендиращи че при-
тежават подпомагащи здравето свойства, преди да 
разреши рекламирането на продуктите на пазара. 
В крайния продукт функционалните добавки с под-
помагащо здравето въздействие, наричани Health 
Ingredients (здравословни съставки), са вградени в 
една комплексна матрица от хранителни продукти 
и в този контекст проявяват своето специфично 
хранително-физиологично въздействие. Преработ-
ката на такива биоактивни субстанции трябва да 
се извършва изключително щадящо, за да запазят 
те своята ефективност. Това е едно предизвика-
телство, с което трябва да се съобразяват про-
изводителите на функционални храни. Друго пре-
дизвикателство е това, че функционалните храни 
и напитки не са лекарства, а са продукти, които 
трябва да засищат и да са вкусни. Ако те разоча-
роват потребителите по отношение на вкус, тек-

Съвременните Съвременните 
вълшебни прахчета вълшебни прахчета 
Функционалните съставки като инулин, омега-3-мастни киселини или фитостероли превръ-
щат обикновените храни във функционални – продукти, които се търсят от потребите-
лите защото обещават младост, красота и здраве. Много от тези биоактивни субстан-
ции обаче не растат на полето, а са продукти на химически и биохимични процеси. 

стура и външен вид, ще залежават на витрините 
в супермаркета, въпреки всичките си обещания за 
подпомагане на здравето. 

“Носещи” вещества
Много от функционалните съставки не може 

да се прилагат директно в хранителни продукти и 
напитки. Причините за това могат да бъдат напри-
мер:

 - слаба разтворимост във вода или олио,
 - трудно конролируемо разграждане,
 - трудна дозировка,
- недостатъчна бионаличост. 
Ако при това, благодарение на специфичната 

Холгер Цорн
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структура на молекулата, те проявяват висока 
активност на граничния слой, както се случва при 
фитостеролите, това затруднява използването им 
в хранителни продукти. За осигуряване на желаната 
бионалична форма на функционалните съставки чес-
то се използват съпътстващи (носещи) вещества. 
Тези органични съединения модифицират свойства-
та на съставките или подобряват разтворимостта 
и възможността за дозирането им. Това облекчава 
и стандартизира използването на активните веще-
ства при производството на функционални храни. 
Тези “носещи” вещества са подходящи и в случаите, 
когато една функционална добавка трябва да се до-
бави към рецептурата в много ниска концентрация.

Друг важен аспект е формата на предлагане, 
респ. формулировката, в която се включват тези 
функционални активни вещества. Значението на 
този аспект е видно от примера с фитостеролите. 
Техният хранително-физиологичен потенциал за по-
нижаване нивото на съдържание на холестерол зави-
си от формулировката (рецептурата). В кристална 
форма фитостеролите проявяват много неблагопри-
ятно съотношение дозировка-въздействие. Затова 
за производството на функционални хранителни 
продукти често се използват фитостерол-естери 
на мастни киселини. Те притежават по-добро съот-
ношение дозировка-въздействие и са добре разтво-
рими в олио. Това облекчава преработката в мазни 
хранителни продукти, като например маргарин и 
осигурява достатъчна концентрация на активното 
вещество в крайния продукт. Ако обаче фитостеро-
лите трябва да се използват в системи, небазирани 
на мазнини, като например напитките, те трябва 

да се намират в друга формулировка, а именно във 
форма, която може да се диспергира във вода. 

Понятието бионаличност идва първоначално от 
фармакологията. Приложено към функционалните 
храни то представлява мярка за количеството ак-
тивно вещество, което се предоставя на организма 
при консумирането на даден хранителен продукт. 
Бионаличността представлява за съответната 
функционална добавка една специфична величина, 
която зависи от вида, състава и приготвянето на 
хранителните продукти и напитки. Естествено 
съществува взаимозависимост между бионалич-
ността и формулировката на функционалните ак-
тивни вещества и тяхната микроструктура. 

Действително въздействащо количество 
активно вещество

Така например в емулсиите бионаличността се 
определя не само от определените съставки, но и 
от големината на техните капки. Колкото по-малки 
са те, толкова по-добре се абсорбират от орга-
низма. Затова функционалните съставки често се 
предлагат във формата на така наречените миние-
мулсии. При тези емулсии големината на капките е 
в диапазона от 0,1 до 1 микрон. При това различия в 
порядъка на десети от микрона може да влияят вър-
ху бионаличността.

Предвид важността на формулировката на 
функционалните съставки се променя и ролята на 
производителите на тези съставки. От обикно-
вени доставчици те се превръщат в експерти за 
всеобхватни консултации и подпомагане. Наред със 
задълбочените познания в областта на науката за 
хранене, всеобхватната технологична експертиза 
представлява важна предпоставка за разработва-
нето (съвместно с производителите на хранителни 
продукти) на функционални продукти, които бързо 
могат да се внедрят на пазара, отговарят на най-
високите изисквания за качество и не притежават 
сензорни недостатъци. 

“Познаването на формулировките, технологиите 

Функционал-
ните веще-
ства се прила-
гат предимно 
в продукти, 
които по 
принцип имат 
здравословен 
имидж като 
например 
ригелите.

От корените на цикорията се получават функционал-
ните вещества инулин и олигофруктоза.
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и производствените процеси е от решаващо значе-
ние за успеха на пазара”, казва г-н Руди Вутерс, шеф 
на отдела Food Application на фирма Beneo – водещ 
производител на функционални съставки. “Потре-
бителите не са готови да приемат влошаване на 
вкуса заради допълнителни ползи. От друга страна 
производителите на функционални хранителни про-
дукти отдават все по-голямо значение на бързото и 
ефективно разработване на нови продукти. Затова 
те търсят компетентни производители на функци-
онални добавки, които точно познават възможност-
ите за приложение, свойствата и поведението на 
техните продукти.”

Засилване на здравословния имидж
Функционалните съставки се прилагат с пре-

димство в продукти, които по принцип се радват на 
добър имидж, каквито например са пробиотичните 
млечни продукти. Те бяха пионер при налагането на 
пазара на функционалните храни. Друга област на 
приложение на функционалните добавки са ригели-
те. Потребителите често избират тези продукти, 
защото те имат добър имидж, подпомагат здраве-
то и от друга страна отговарят на желанието им 
за удобен и лесен начин на хранене. 

Един от най-големите производители на ригели 
е холандската фирма VSI, която използва много-
бройни биоактивни съставки. Г-н Хенк Ян Неерхоф 
– мениджър за разработване на нови продукти във 
фирмата – много точно познава произтичащите от 

това предизвикателства: “Много от тези функцио-
нални съставки са лесни за преработка, но някои ни 
поставят пред действително големи технологични 
и сензорни предизвикателства. В тази връзка искам 
да назова омега-3-мастните киселини, при които 
основната задача е да се преодолее техният собст-
вен вкус на риба. Ние успяваме, защото използваме 
само най-висококачествени омега-3-мастни кисели-
ни. Освен това при разработката на рецептури ги 
комбинираме с различни аромати, които маскират 
рибния привкус. Също така прилагаме технологични 
методи, при които не допускаме кислород при форму-
лировката, защото при окисляването рибният вкус 
би се усилил.”

Ефективност на ресурсите и качество
Как да се осигури снабдяването с хранителни 

продукти при измененията в климата, растящата 
нужда от възобновяеми суровини, увеличаването 
на населението в световен мащаб и демограф-
ските проблеми? Необходими са нови концепции и 
стратегии при изследването и производството 
на хранителни продукти – това се подчертава в 
изявлението на специалистите по технология на 
хранителните продукти на изложението Dechema. 
В публикацията “Изследване на хранителните 
продукти и храненето – актуално поле за дейст-
вие и необходимост от изследвания” експертите 
от работната група се занимават интензивно с 
изискванията за сигурност и в бъдещето произ-
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водство на храните. Те подчертават, че 
биотехнологичните методи ще играят все 
по-голяма роля при откриването и използ-
ването на суровините. Посредством тези 
методи може да се подобри хранително-фи-
зиологичното качество на хранителните 
продукти. Биотехнологичните методи се 
използват и при получаването на функцио-
нални съставки. 

В своята публикация експертите под-
чертават конкретната нужда от изследва-
ния за създаване на по-здравословни храни-
телни продукти: “Трябва да се разработят 
нови съставки на хранителните продукти, 
подпомагащи здравето и съответните 
производствени процеси и да се повиши 
хранително-физиологичното качество на 
продуктите. Необходими са системи за 
снабдяване, съобразени с възрастта, както 
и активни съставки за хранителни проду-
кти, храни и диети за запазване здравето и 
когнитивните възможности при напреднала 
възраст. Трябва да се разработят подходя-
щи методи за доказване ефективността 
на функционалните компоненти и въз-
действието на комплексните хранителни 
продукти върху обмяната на веществата и 
физиологическите процеси след приемането 
на храна и да се идентифицират подходящи 
биомаркери. Това предполага разработката 
на нови системи за откриване и разработка 
на оригинални субстанции с доказано ефек-
тивни механизми на въздействие.”

Дали функ-
ционалните 
вещества в 
този йогурт 
действител-
но могат 
да проявят 
своето въз-
действие, 
зависи от 
тяхната би-
оналичност.

Авторът, проф. д-р Холгер Цорн рабо-
ти в Институт за хранително-вкусова 
химия и биотехнологии към 
Юстус-Лиибих университет - Гиисен, 
Германия
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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

èíæåíåðèíã

®

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 
на вода в котелни и охладителни системи ♦ 

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 

(модифицирани и 
нативни)

Фибри 
Емулгатори
Хидроколоиди
Стабилизатори за 

сладолед
Сухи млека
Лактати
Фосфати и 

фосфатни блендове
Аромати и вкусови 

подобрители
Натурални 

оцветители
Подсладители
Биотехнологични 

и специализирани 
продукти за 
винопроизводството

бизнессправочник



54
3 /13

“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

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.

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.

МИЛМЕКС ООД
Шоколадена фабрика Милмекс 

ППроизводство роизводство 
на широка гама на широка гама 

шоколадови изделияшоколадови изделия

2227 Божурище, бул. Европа 156, ПК 25
тел.: (02) 993 29 00, 490 12 36
факс: (02) 993 32 25, 490 12 3

e-mail: info@milmex.eu
web: www.milmex.eu

Шоколадова 
фабрика 

Анимекс 98
Т +359 2 920 43 09
F +359 2 920 00 07
animex98@abv.bg

http://www.animex98.com

ЕЛИТ- МЕС ЕЛИТ- МЕС 
Минев-Родопа- Минев-Родопа- 

В.Т. ООД В.Т. ООД 

Велико Търново, ул. Гара Трапезица 11
Тел: +359 62 612 124

Факс: +359 62 612 133
E-mail: elit_mes@mail.bg 

http://elitmes.bg

Производство на малотрайни, 
трайни варено-пушени 

колбаси и сурово-
сушени месни 

деликатеси
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бизнессправочник

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

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

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. 

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

“ЗЕНА” ООД

Пълна гама санитарни помпи от неръждаема 
стомана, устройства за обливане и 
миене, бъркалки. Пълна гама арматура и 
принадлежности от неръждаема стомана. 
Пластмасови блок форми за сирене. 
Хомогенизатори 
и сепаратори.

6300 Хасково, 
пл. Общински 5
тел./факс: 038/ 626 042
склад тел.: 038/ 620 256
e-mail: zena@zena-bg.com; www.zena-bg.com

„77K” ООД „77K” ООД 
Газирани и негазирани 

напитки; напитки 
“Фонтана”, студен чай, 
тонизиращи напитки

2300 Перник, 
ж.к Кристал, з-д Кристал
тел./факс: 076/ 631 320
e-mail: pernik77k@abv.bg; 

fontana77k@abv.bg








