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Уважаеми читателю,

Както вече знаете, списанието, което държите в ръцете, си тази 

година навършва 70 години. Всъщност, началото му може да се 

търси още по-рано, някъде през 1946 г., когато започва да изли-

за неговият родоначалник сп. „Производство, цени, снабдяване“ –

практическо стопанско списание при Министерство на индустри-

ята и Министерство на търговията. Още в първия брой е публику-

вана статията на д-р Хр. Мъдров „Хранителната индустрия и плано-

вото стопанство на 1946г.“. 

Днешното списание обаче е приело за свое начало 1951 година, 

в чиито край излиза брой първи на сп. „Доставки“ – като орган на 

Министерство на доставките и хранителната промишленост. Спи-

санието публикува редица статии за развитието на хранителната 

индустрия в България, за да стигне до 1957 г., когато приема назва-

нието  „Хранителна промишленост“ и започва неговото динамич-

но развитие. То се рои и започва да издава допълнително „Рибно 

стопанство“ и „Консервна промишленост“.  

Още от тези години е характерен стремежът му да е полезно на 

практиката – към редакция „Хранителна промишленост“ се създа-

ва направление „Експресна информация“. Превеждат се статии по 

подотрасли и се изпращат на предприятията. Издава се специален 

експресен бюлетин с преводни актуални статии за модерното ръ-

ководство и най-актуална информация за хранителната промиш-

леност по света. 

Така до превратните години на прехода, когато приватиза-

ционната вълна не подминава и нашето списание. В стремежа 

си да го съхранят за този важен отрасъл на икономиката ни и за 

хранителната наука, шепа ветерани се събират и решават да про-

дължат издаването му под заглавието, което четете днес на ко-

рицата – „Хранително-вкусова промишленост“ или по-известно 

като списание ХВП. Това става през 1997г. и продължава до днес. 

А докога – зависи от Вас, нашите читатели, рекламодатели и 

спонсори.

Списание ХВП на 70Списание ХВП на 70

Да си честитим юбилейната 
70-та година и си пожелаем да 

ни има още много години!

Екип на сп. ХВП
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Здравейте, 
уважаеми читателю,

С много надежда посрещнахме тази година, но по всичко 
личи, че проблемите няма да ни оставят лесно. Все по-ясно става, 
че мобилизацията не трябва да ни напуска, още повече, че наред 
с пандемията, която въпреки всичко се надяваме да преборим, 
годината е бременна със събития, които малко или повече ще на-
ложат своя отпечатък както върху обществения и икономическия 
живот, така и върху живота на всеки от нас. И ние трябва да сме 
готови да посрещнем новите предизвикателства. 

Чест прави на браншовите организации от ХВП, че се обе-
диниха в името на защитата на работниците от отрасъла срещу 
вируса. Чест прави и на нашата хранителна и питейна индустрия, 
че въпреки всичко устоява на трудностите и пълни рафтовете на 
магазините за хранителни стоки.

С присъщата ни скромност ще отбележим, че и ние, вече 70 
години се стремим да бъдем полезни на всички производители 
на храни и напитки, на хората на науката за храните, респективно 
на цялото общество.

Затова и тази година, въпреки трудностите, ще се постараем 
да сме до вас – с най-актуалните новости в развитието на отрасъ-
ла у нас и по света, които ще прочетете на хартия или на екрана 
на компютъра, с интернет бюлетина и книгопощата за специа-
лизирана литература. Няма да скрия, че за да продължим да сме 
заедно, разчитаме изключително много на вас, нашите читатели, 
рекламодатели и спонсори. Само с вашата помощ ще успеем да 
издържим на трудностите и да реализираме всичко, което сме 
планирали за 2021г. 

Оценявайки особената актуалност на темата „Опаковки за 
храни и напитки“ ще организираме и тази година Националния 
конкурс за най-добра опаковка „Приз Пак“. Ще се опитаме да ак-
туализираме и преиздадем традиционния двуезичен „Каталог на 
хранителната и питейна индустрия в България“, за да осигурим на 
бизнеса актуална информация за фирмите от отрасъла. 

А следващият ни брой ще е посветен на суровините и добав-
ките в ХВП – основен елемент в съвременната хранително-вкусо-
ва промишленост. Ще потърсим най-актуалните тенденции в раз-
витието и все по-активното използване на натуралните добавки 
за получаване на по-здравословни и качествени храни и напитки.

И, въпреки че вече сме февруари, нека си пожелаем не само 
да устоим на предизвикателствата през 2021 г., но и да се поздра-
вим през декември с успешна и ползотворна година, година през 
която не само сме оцелели, но и сме направили сериозна крачка 
напред! 

Петко Делибеев,
главен редактор
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АА социацията е преминала през наисти-
на сериозни предизвикателни време-
на още в началото си, когато се въвеж-
даха новите европейски норми, пери-

од в който бизнесът се урегулира и премина на 
решително различно ниво. Това е време, в което 
динамиката на преструктуриране на сектора е 
била много висока. Така че в първите години са 
положени много солидни основи, върху които 
се надгражда развитието на нашата индустрия, 
от гледна точка на това да бъдат направени но-
вите предприятия в сектора на безалкохолните 
напитки по европейски еталонен стандарт. Това 
са огромни инвестиции в бутилиращи мощно-
сти, в спазване на стандарти и сертификация. 
Ние сме индустрия, в която формиращите об-
лика й предприятия работят по международно 
признати стандарти и имат установени системи, 
преминали повече от 4-5 периода на сертифика-
ция, непрекъснато увеличаващи нейния обхват. 
Надграждайки  основата – стандартите за упра-
вление на качеството, системите на водещите 
производители гарантират спазването на здра-
вословни и безопасни условия на труд, опазва-
не на околната среда, стандартите, изисквани от 
търговските вериги за международна търговия. 
Това са наистина едни солидни основи, положе-
ни  от нашите членове, които задават облика на 
развитието на индустрията за безалкохолни на-
питки и бутилирани води в страната. 

Освен това през времето АПБНБ направи се-
риозни стъпки да бъде призната като парт-
ньор на държавата и да обедини индустрия, 
която е съмишленик. Не просто защото се 
развиват в една професионална сфера. Наши-
те членове са съмишленици и именно нашата 
индустрия е лидер в редица области:  в само-

регулацията, вкл. с ангажиментите за реформу-
лиране, в установяване на стандарти за етично 
поведение, за отговорен маркетинг. Ние, както 
и колегите ни от Съюза на пивоварите, сме сред 
малкото браншове в отрасъла, които  задълбо-
чено от години развиваме дейности по саморе-
гулация. 

Това са изключително важни аспекти, защото 
нашата индустрия често несправедливо е обект 
на критики, а същевременно ние реализираме 
много отговорни стъпки. Още с приетия през 
2009 г. Кодекс за отговорно маркетингово 
поведение, членовете на Асоциацията постави-
ха изключителен фокус върху  грижата за деца-
та и подрастващите, определяйки  категориите 
и  поведението на отговорния бизнес в бран-
ша по отношение на храненето в началното и 
средното училище.  Спазваните от нас ангажи-
менти по Кодекса залегнаха и като нормативна 
основа – България е единствената държава, 
която има такава регулация за училищното 
и детското хранене като цяло в Европа. Аз 
съм щастлива, че поех организация със солид-
ни основи и значими постижения, върху които, 
вярвам, заедно с колегите от компаниите в нея 
успешно надграждаме.

Бих искала да подчертая, че от първия мо-
мент на създаването си, като член на Европей-
ската асоциация на безалкохолните напитки, на-
шата Асоциация се опитва не просто да се разви-
ва, следвайки пътя на европейската индустрия, 
а да дава свой принос, който се разраства през 
годините. Същевременно Асоциацията винаги 
е приветствала лоялната конкуренция, незави-
симо от различията в мащаба на операторите в 
бранша. Ние, като сектор, можем да бъдем оха-
рактеризирани в глобален и национален мащаб 

По по-трудния, но 
правилен път 
Една от най-активните и динамично развиващи се браншови 
организации в сектора на хранителната и питейна индустрия 
отбеляза в края на декември 2020 своя 25 годишен юбилей. Години, 
които покриват интересен и противоречив период в разви-
тието на страната и поставиха много предизвикателства не 
само пред отрасъла, но и пред браншовите организации, приз-
вани да защитават интересите на индустрията.  За сторено-
то през тези години разговарях с изпълнителния директор на 
Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в 
България, госпожа Жана Величкова: 
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котехнологични бутилиращи мощности, които 
спестяват повече вода и електрическа енергия. 
Всички наши членове имат разделно събиране 
на отпадъците на производствените си пло-
щадки. Ние сме в основата на изграждането на 
Системата за разширена отговорност на про-
изводителя в страната и сме един от активните 
членове, които допринасят за нейното развитие 
и усъвършенстване. Колегите направиха мно-

го инвестиции в намаляване на първичния 

ресурс от пластмаса, въвеждайки стандарт 

за скъсена гърловина и капачка – първи на 

Балканския полуостров. 
Напред има много предизвикателства, за-

щото сами си задаваме амбициозни ангажи-
менти– за повишен процент на рециклиране, за 
кръговост, т.е. използване на рециклиран мате-
риал в новите опаковки. Именно тези наши ан-
гажименти са припознати на европейско ниво и 
са заложени вече в новото европейско законо-
дателство, а ние сме в етап на залагане основите 
за тяхното изпълнение. И съм убедена, че ще се 
справим. 

Същевременно обаче ситуацията, която 
имаме с пандемията, е изключително предиз-
викателна, защото пред индустрията стои една 
много сериозна инвестиция – както за промяна 
в дизайна на бутилката, за да отговорим на из-
искването за трайно прикачени капачки към бу-
тилките за напитки, така също и за реалното из-
ползване в новите бутилки на рециклиран мате-
риал в много голям процент. Това може да стане 
само ако се осигури изключително висок про-
цент на събиране на 
нашите бутилки, ако 
има технологични 
иновативни мощно-
сти за рециклиране и 
влагане на материала 
в нови бутилки. Все 
още на европейско 
ниво очакваме чисто 
формалното верифи-
циране на технологи-
ите за рециклиране 
на материала, за да 
бъде безопасен за 
контакт с храни. Оч-
акваме сериозни из-
менения на законо-
дателството на евро-
пейско ниво, така че 
събраният материал 
от нашите бутилки да 
се върне обратно във 
веригата, а не да оти-
ва за други употреби. 

Като индустрия 

естествено работим и върху иновативни мате-
риали на биологична основа, но така или ина-
че РЕТ, който използваме най-много за нашите 
опаковки, все още е без алтернатива – напълно 
рециклируем и с доказана възможност за 100% 
кръговост, осигуряващ високите гаранции за 
безопасност и удобство. Така че ние паралел-
но отстояваме и тази линия – да способстваме 
за събирането на опаковките от нашите проду-
кти, за рециклирането на материала и да му да-
дем втори живот в бутилка, за което в България 
трябва да се положат допълнителни усилия, вкл. 
и в увеличаване на обществената ангажираност 
за разделното събиране, за да може да се пре-
върнем в 100 процента кръгова икономика. 

Кои са най-големите проблеми които 
една браншова структура като АПБНБ 
трябва да преодолява?

Предизвикателствата са много. Те започват с 
това, че в партньорството с държавните инсти-
туции, особено в по-ранния етап – началото на 
членството на България в ЕС, нямаше правилно 
разбиране за ролята на браншовите организа-
ции. Ние, очаквано, сме партньор на държавата 
в процесите на развитие на законодателството, 
защото и държавата, и ние слагаме потребите-
лят като водещ приоритет в нашата дейност. 
Случваше се така, че редица нормативни регу-
лации не бяха обсъждани със заинтересованите 
страни, не беше предоставена възможност да се 
чуят нашите мнения и да имаме възможност да 
добавим стойност в дебата и съответно да на-
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трия. Ако в началото на века Европа си каза: 
„Ние ще бъдем първите, които ще въведем 
стандарти за безопасност и проследимост по 
веригата, с което ще вдигнем летвата за целия 
свят“, то сега амбицията е европейската храна 
да бъде устойчива храна, което да поведе целия 
свят към една глобална промяна. А това озна-
чава усилия по цялата верига – от първичното 
производство до потреблението, а включител-
но и след него, за да затворим веригата. 

На европейско ниво в момента се обсъжда 
и очакваме към средата на годината да бъде 
разписан така нареченият „Кодекс за отговорно 
поведение“. Той включва аспектите за намалява-
не консумацията на захар, мазнини, сол и дру-
ги хранителни вещества, които трябва да бъдат  
наблюдавани в контекста на нарастващата пан-
демия от затлъстяване и хронични заболявания. 
Но той ще обедини като рамка и всички други 
ангажименти, измерими и проследяеми във 
времето, свързани с развитието на общности-
те, с устойчивото производство на продуктите 
по цялата верига, с ангажиментите за кръговост 
на опаковките. Очакваме тази рамка на евро-
пейско ниво да бъде пренесена на национално 
ниво и да образуваме критична маса. В момента 
безалкохолната индустрия, пивоварният сектор 
лидират като браншове в този процес, но знаем, 
че има фирми и в другите сектори, които влагат 
усилия в устойчивостта и трябва да ги привле-
чем, да направим масата наистина критична, за 
да стигне до въпросния обрат. Така че ние ще 
търсим партньорство за реализиране на подо-
бен кодекс за отговорно поведение на храни-
телната индустрия на национално ниво. 

Сега се отваря Директивата за дизайна на 
опаковките от пластмаса, отворени са регламен-
тите за материали и предмети в контакт с храни, 
а нашата амбиция да направим 100 процента 
рециклирана бутилка е свързана със солидните 
гаранции за това, че стандартите за безопасност 
ще бъдат спазени. Предстоят нови сертифи-
кации на различни етапи както при нас, така и 
при колегите в рециклиращата промишленост. 
Предстоят сериозни инвестиции за покачване 
събираемостта нашите опаковки, предстои ни 
изпълнение на стандарта за трайно прикрепе-
ните капачки, очакват ни предизвикателства, 
свързани с рециклирането, където трябва да 
преодолеем някои специфики на процеса по 
събиране и преработка. В известен смисъл сме 
притеснени, че една сериозна тема, каквато е 
химическото рециклиране, което може да даде 
силен тласък към пълната кръговост, все още не 
виждаме в новите програми, като елемент, кой-
то е възможен и може да бъде подкрепен. А това 
е огромна инвестиция и някои от европейските 
държави вече строят такива мощности за хими-

ческо рециклиране. Затова бихме се радвали да 
партнираме на държавата по идентифицира-
не на този проект като ключово значим и то не 
само за нашата индустрия, а за целия храните-
лен сектор, а защо не и за други сектори. Това са 
аспекти, по които ще работим през следващите 
три-четири години и ще бъдат основния фокус 
на нашата дейност.

След всичко казано не мога да не запитам 
има ли разбиране от страна на държавата 
за вашата отговорна мисия като Асоциа-
ция?

Мисля, че да! Това разбиране се покачва във 
времето. Разбира се всяка институция си има 
своята специфика. Имало е периоди, в които с 
една администрация сме работили по-добре, 
а при промяна в нея отново сме извървявали 
стъпките. Като цяло, когато си експерт, когато 
си диалогичен партньор, когато исканията ти са 
обосновани, когато подкрепяш държавата дори 
при оценка и формиране на националната по-
зиция при развитие на европейското законода-
телство, се създава необходимата среда на раз-
биране. Понякога има нюанси, които са по-дели-
катни, но ние винаги се стараем в своите стра-
тегии да бъдем политически коректни от гледна 
точка на това, че не търсим бързия резултат и 
късата печалба. Ние знаем, че за постигане на 
една цел има различни пътища, но винаги се оп-
итваме да поемем по по-трудния, но правилния 
път. Ето например, през годините имахме две 
сериозни предизвикателства с налагане на не-
обосновани данъчни и финансови рестрикции 
върху нашите категории, но получихме чувае-
мост и на политическо ниво, което ни дава знак, 
че все пак тази дългогодишна системна работа 
и постигнатите резултати от доброволно зала-
гани и изпълнявани от бизнеса ангажименти се 
отплаща.

Тук трябва да спомена липсата на традиции 
в нашата дейност. Ако някои европейски дър-
жави имат сериозни традиции на браншовата 
дейност, при нас ги няма. Държавата у нас не 
делегира определени правомощия на асоциа-
циите, докато моделът, който виждаме в разви-
тите европейски държави, показва например, 
че е немислимо някой да започне бизнес без да 
членува в съответната браншова организация. 
От гледна точка на това, че тя е източник на ноу 
хау, тя е източник на защита, на нея държава-
та възлага специфични регулаторни функции, 
които я подхранват допълнително. Но както се 
казва каквито възможности имаме в тази среда 
ще работим и ще защитаваме  възможностите за 
развитие на бранша.

Петко Делибеев

юбилей
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Сега, повече от всякога, значението на 

устойчивостта в хранително-вкусовата 

промишленост зае централно място. Тъй 

като информираността на потребители-

те за въздействието на производството и 

потреблението на храни нараства, а клима-

тичната криза продължава да бъде забележи-

ма заплаха, предприятията, производители-

те и търговците на дребно са подложени на 

по-строг контрол, за да преоценят своите 

бизнес модели и възможности и да направят 

профила си по-добър, по-зелен и по-ефективен. 

Във всички етапи на веригата за доставка на 

храни и напитки, компаниите полагат усилия 

да намалят въглеродния отпечатък. FoodBev 

Media изследва три устойчиви тенденции, на 

които се очаква да станем свидетели през 

2021г.

Опаковката

Една тенденция, която ще се развива през 

2021г., а и след това, включва прилагането на 

екологични и устойчиви опаковки, като много 

компании започват да използват компости-

руеми, рециклируеми или биоразградими 

материали. В допълнение към постигането 

на екологичните цели, устойчивите опаковки 

подобряват имиджа на марката, тъй като по-

требителите стават еднакво загрижени както 

и съдържанието, така и за опаковането на про-

дуктите. 

Според проучване на Trivium Packaging, 

почти три четвърти (74%) от потребителите 

са готови да платят повече за устойчиви опа-

ковки. Установено е, че повечето потребители 

се определят като „екологично ориентирани“, 

като повече от двама от трима потребители 

определят „екологично чистите, рециклиру-

еми опаковки“, като важни. Компании, като 

Ferrara Candy Company, обявиха, че се стремят 

да направят цялата си опаковка 100% повтор-

но използваема, рециклируема или компости-

руема до 2025г., докато PepsiCo се ангажираха 

да премахнат цялата първична пластмаса  от 

бутилките за напитки под нейната марка Pepsi 

на девет европейски пазара до 2022г. 

С настъпването на 2021г. очакваме непре-

къснато нарастване на пластмасовите опаков-

ки на растителна основа или биопластмаси, 

като биоразградими фолиа, направени от рас-

тителни материали. Ползите за околната среда 

от използването на растителни опаковки са 

значителни – изисква се по-малко въглерод за 

производството им, намаляват се отпадъците, 

изпращани на сметището и не се произвеждат 

токсини при разграждането им. 

Марките, които вече се съобразяват с тези 

тенденции, използват опаковки от Vegware и 

Green Man Packaging.

Хранителни отпадъци

Намаляването на хранителните отпадъци 

е от решаващо значение за справяне с неси-

гурността при храните и намаляване на по-

следствията от изменението на климата. Спо-

ред Програмата на ООН за околната среда, 

приблизително една трета от произведената 

в света храна за консумация от човека – при-

близително 1,3 милиарда тона – всяка година 

се губи или изхвърля. В резултат на това много 

търговски марки намират иновативни начини 

за справяне със загубите на храна и с отпадъ-

ците в опит за превръщане на веригата за дос-

тавка с нулеви отпадъци. 

Основната пазарна тенденция, която цели 

да намали разхищаването на храни, включва 

Три водещи тенденции за 
устойчивост през 2021г.
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ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
КОМПЛЕКСНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ, СКЛАДОВА ТЕХНИКА 

ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛИНОСТ

Специализирана техника за професионално почистване на индустриални, 
складови и търговски площи. Иновативни решения, подходящи за

хранително-вкусовия бранш.

практика за преработване на храните. Проце-

сът на преработване на хранителните отпадъ-

ци позволява на производителите на храни да 

добавят стойност на съпътстващи продукти 

или излишни съставки, които иначе биха мог-

ли да бъдат похабени. Например, Olam Coff ee, 

дъщерно дружество на Olam Food Ingredients, 

разработи гама от нови плодни продукти, из-

ползващи каскара  (от испанското cáscara, 

което означава „обвивка“ - б.р.) – които се пра-

вят от обвивката на плода кафе. Други бран-

дове, опитващи да се справят с хранителните 

отпадъци са Wonky Veg Boxes, Rubies in the 

Rubble и Toast Ale. Ново проучване на Future 

Market Insights, използващо данни, публику-

вани от Rethink Food Waste Through Economics 

and Data, установи, че хранителните отпадъци 

са процъфтяващ бизнес на стойност 46,7 млрд. 

долара през 2019г. и се очаква да нарасне с 5% 

през следващите десет години.

Верига на доставки

Глобалната хранителна система е под нара-

стващ натиск от въздействието на изменение-

то на климата, промяната в хранителните ре-

жими и нарастващото търсене на ограничени 

ресурси в рамките на увеличаващото се насе-

ление. Тъй като тези заплахи продължават да 

нарастват, желанията на потребителите се про-

менят и те много активно търсят марки, които 

насърчават устойчивостта по цялата верига на 

доставки. 

Според проучване, прове-

дено от Forbes, 60% от потре-

бителите купуват продукти и 

услуги от компании, които са 

социално и/или екологично от-

говорни. 

Бизнесът може да предпри-

еме действия и да успокои по-

требителите, като управлява 

устойчиво веригата си на дос-

тавки. За целта много търгов-

ски марки вече възприемат по-

добри стратегии за снабдяване 

в своите вериги за доставки, 

които да им дадат прозрачност 

и проследимост. Що се отнася 

до снабдяването с надеждни 

суровини, повече компании 

се фокусират и върху условия-

та на живот и икономическата 

жизнеспособност на дребните 

фермери. 

Друг начин, по който тър-

говските марки управляват своите вериги за 

доставки, е чрез внедряването на устойчиви 

хранителни технологии. Това включва изпол-

зването на безпилотни летателни апарати 

за опрашване на култури, технологии за из-

куствен интелект, за да се даде възможност 

за автоматизация на фермерските процеси, и 

CRISPR технологии (за редактиране на гено-

ма - б.р.), за да се повиши производителността 

и продоволствената сигурност по веригата 

на доставки, като същевременно се подо-

бри устойчивостта и доходите на фермерите. 

Очаква се повече търговски марки да напра-

вят необходимите промени, като приемат по-

добни практики за насърчаване на силна и не-

поклатима верига на доставки. 

Една хранителна съставка, която е попад-

нала под светлините на прожекторите и ще 

продължи да го прави, е палмовото масло. 

Маслото е обект на дискусия най-вече поради 

опасения относно обезлесяването, застраша-

ващо животни като орангутаните и злоупотре-

бата с човешките права и детския труд. Голе-

мите компании за потребителски стоки, като 

Unilever, вече са предприели радикални стъп-

ки в демонстрирането на прозрачност на дос-

тавките на палмово масло, които биха могли да 

подтикнат другите в бранша да последват при-

мера им, което ще доведе до широкообхватни 

промени.
По https://www.foodbev.com/
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Възникналата в началото на 2020 година 

световна пандемия от Covid-19 продължава и 

до днес с неясен край. Освен сътресения в сис-

темата на здравеопазване и здравния статус на 

населението в отделните държави, пандемия-

та се отрази неблагоприятно върху социално-

икономическите отношения, водещи до нару-

шаване на нормалния режим на производство, 

търговия и комуникации между бизнес опе-

раторите и потребителите в хранителната ве-

рига. Статистическите данни свидетелстват, че 

загубите в тази сфера нарастват прогресивно 

без ясна тенденция за успешно преодоляване  

на кризата.

Във връзка с неблагоприятната  ситуация в 

сектора на храните от съществено значение е 

не само установяване на фактическата обста-

новка и последиците от нея, а и предприемане 

на адекватни мерки с възможности за ефек-

тивно прогнозиране на възможните сцена-

рии за икономическо развитие на отрасъла в 

условията на нарастваща несигурност. В това 

отношение особен интерес представлява до-

кладът на Европейският институт за иновации 

и технологии (EIT-Food) в сътрудничество с 

консултантската компания Deloitte, озаглавен 

„Въздействие на Covid-19 върху агро-хра-
нителния сектор в Централна и Източ-
на Европа“ (ЦИЕ) (2). Докладът е изготвен на 

база разработен проект, в който са включени 

12 страни от ЦИЕ: България, Унгария, Румъ-

ния, Хърватия, Латвия, Литва, Естония, Полша, 

Чехия, Словакия, Словения и Сърбия. Мето-

дичната постановка на проекта съчетава как-

то количествен анализ на данни от секторно 

ниво, така и качествен анализ въз основа на 

литературни данни и обсъждания с експерти 

от съответните държави. Въз основа на това 

са картографирани конкретни краткосрочни и 

дългосрочни последици от пандемията върху 

конкретни сфери в областта на храните. Това 

дава възможност да се разработят краткосроч-

ни и средносрочни действия, които заинтере-

сованите лица могат да предприемат, за да се 

гарантира устойчиво възстановяване на хра-

нително-вкусовата промишленост.

В доклада за България са включени разде-

ли за основните тенденции и характеристики 

на хранителната промишленост преди панде-

мията от Covid-19, в т.ч. състоянието на храни-

телната индустрия, ролята на международната 

търговия с храни и установените макроуязви-

мости. В отделен раздел е анализирано разви-

тието на пандемията от Covid-19 и е направено 

картографиране на последиците от нея върху 

хранителния сектор.

Специално внимание в доклада е отделено 

на прогнозата за възможните сценарии и по-

следици за отрасъла. Направена е оценка за 

състоянието на възстановяване, влиянието на 

икономическите и други фактори, както и на 

държавната политика в тази сфера.

По отношение влиянието на икономически-

те фактори е поставен акцент на вътрешното 

търсене, външните търговски условия, дове-

рието на потребителите и фирмите в бранша. 

При повишено потребителско търсене на въ-

трешния пазар може да се очаква възстано-

вяване на веригите на доставки с минимален 

търговски риск. Ако вътрешното търсене на 

хранителни стоки продължава да се „свива“ 

поради намален интерес от страна на потре-

бителите, прогнозата се очертава като небла-

гоприятна. Все пак, при създаване на подходя-

щи външно-търговски условия за възстановя-

ване на пазарите е възможно местните вериги 

Прогнози за въздействието 
на COVID-19 върху сектора 
на храните в  Централна 
и Източна Европа

Проф. д-р Йордан Гогов
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трябва да бъдат подкрепени от прозрач-

на и всеобхватна оценка на икономиче-

ското въздействие. 

От политическите лидери се изис-

ква да обезпечат стриктно наблюдение и 

реакция за рискове, които биха могли да 

нарушат местните пазари и международ-

ната търговия. 

Правителствата в ЦИЕ и регионал-

ната хранително-вкусова промишленост 

следва да обмислят Европейската зелена 

сделка като възможност, а не само като 

предизвикателство.

 Наложително е да се предприе-

мат по-нататъшни подобрения на тран-

спортната инфраструктура и разработ-

ването на клъстери в ЦИЕ, за да се спече-

лят нови пазари, да се даде тласък в рас-

тежа на малките и средни предприятия и 

по този начин да се постигнат удовлетво-

рителни икономии в сферата на храни-

телно-вкусовата промишленост. 

Необходимо е брандиране и попу-

ляризиране на продукти от хранително-

вкусовата промишленост като реакция 

на променящите се предпочитания на 

потребителите.

 Местните и регионалните прави-

телства следва да си сътрудничат с пред-

ставители на отрасъла и да работят заед-

но с цел подобряване на бизнес средата 

за устойчиво възстановяване. 

В условията на пандемията от 

COVID-19 стана ясно колко е важно да 

има  гъвкава политика и надеждна про-

доволствена система, която да функцио-

нира при всякакви обстоятелства и да 

осигури достатъчно доставки на храни за 

потребителите.

Пандемията ни накара да осъзнаем 

пределно ясно взаимовръзките между 

нашето здраве, екосистемите, веригите 

на доставки, моделите на потребление и 

ограничените възможности на планета-

та.(1)
 

Литературни източници
1.Communication from the Commission 

to the European parliament, the Council, the 
European economic and social committee 
and the Committee of the regions. A 
Farm to Fork Strategyfor a fair, healthy and 
environmentally-friendly food system, 
Brussels. 20.05.2020, COM (2020)381 fi nal

2.EIT-FOOD, 2020. Report. Food Foresight: 
Impact of COVID-19 on the agri-food sector in 
Centraland Eastern Europe, 104 p.

SodaStream сътруд-
ничи с бранда газира-
ни води Bubly в подго-
товката на нова линия 
продукти, наречена 
Bubly Drops. Това е 
първото партньорство 
след придобиването 
на споменатия бранд от гиганта PepsiCo. Bubly Drops ще позволи 
на потребителите да „приготвят напитки Bubly у дома“ и ще се 
предлагат за устройствата на SodaStream в шест вкусови варианта: 
грейпфрут, къпина, лайм, ягода, манго и череша. 

Новата линия е разработена със съвместните усилия на из-
следователските и развойни екипи на PepsiCo и SodaStream, като 
всички вкусови варианти са с нулева калоричност и не съдържат 
изкуствени подсладители. 

Ейал Шохат, главен изпълнителен директор на SodaStream, раз-
казва: Bubly Drops са идеалното допълнение към нашите предложе-
ния, позиционирано в един от най-бързо разрастващите се сег-
менти на пазара на газирани напитки: неподсладените овкусени 
газирани води. Дебютът на Bubly Drops за SodaStream е резултат 
от партньорството на нашите два бранда и отново потвърж-
дава ангажимента ни да предлагаме на клиентите обичаните от 
тях напитки във вид, по-полезен не само за потребителите, но и 
за планетата. 

Стейси Тафет, вицепрезидент за водите в PepsiCo, допълва: 
„Създадохме си невероятна база от почитатели и с помощта на 
бранда Bubly успяхме бързо да се наложим като един от водещите 
играчи в тази категория газирани води. Освен всичко останало, 
така Bubly ще стане и първия бранд газирани води, предлаган в 
тези два формата.“ 

Bubly Drops за приготвяне Bubllyy DDrroops ззаа ппрриигооттввянее 
на напитки наа ннаапиттккии 
у домауу ддоммаа

Британският про-
изводител на сирене 
Norseland обогатява 
своята гама Ilchester с 
ново сирене, посветено 
на Нощта на Гай Фокс 
(на англ. Bonfi re Night 
– нощта на кладите, 
чествана на 5 ноември). 

Артикулът Ilchester 
Bonfi re Night Cheddar се отличава със „сгряващото“ присъствие на лют 
пипер хабанеро, допълнен с парченца манго.  Сиренето може да бъде 
поставено върху печени картофи или ястия от паста, или пък включено 
във всяка топла зимна гозба. 

В същото време дебютиралата през 2019 г. оферта за Хелоуин, наре-
чена Ilchester Black Cat Cheddar, също се завърна през есента на 2020г. 

Лиза Харисън, главен бранд мениджър за двете сирена, коментира: 
Ние обожаваме да въвеждаме иновации в нашите брандове сирена. Есен-
ните празници, като Нощта на Гай Фокс и Хелоуин ни предоставят 
идеалната възможност да създаваме сирена, допълващи събитията 
и предлагащи на хората хранителни и сгряващи изделия, за каквито 
всички си мечтаем през това време на годината. В условията на всеоб-
щите предизвикателства, характеризирали 2020 г., и особено в конте-
кста на факта, че тази година Хелоуин и Нощта на Гай Фокс ще бъдат 
много различни от честванията в предходните години, желанието ни 
е да предложим на любителите на сирена нещо, което да очакват с 
нетърпение в началото на есента.“ 

По-рано през тази година Norseland разшири своята линия веган си-
рена с версия на фирмения бранд Mexicana без съдържание на мляко. 

Ново сирене във Великобритания Ноовво ссирреенее въъвв ВВеелииккоббрриттааниия 
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Проучване, проведено от Гер-

манския федерален институт за 

оценка на риска (BfR), изследва 

разликите между веганската и 

смесената диета, като стига до за-

ключението, че „витамин В12 се 

набавя добре, но липсата на йод е 

проблем“. 

Хората, които спазват строги 

вегански диети и изключват прие-

ма на всички храни с животински 

произход, имат повишен риск от 

йоден дефицит, установиха изсле-

дователите на BfR. 

Изследователският проект „Ри-

скове и ползи от веганска диета“ 

има за цел да проследи снабдява-

нето с хранителни вещества при 

36 души, които следват строга ве-

ганска диета и 36 души със смесе-

на диета. Екипът на BfR анализира 

проби от кръвта и урината на тези 

хора и оценява начина им на жи-

вот в специални  „диетични прото-

коли“. 

Това проучване дава възмож-

ност за сравнение на веганската 

диета със смесената диета по 

отношение на различни витами-

ни и микроелементи – обяснява 

президентът на BfR, професор 

Андреас Хенсел (Andreas Hensel). 

Учените не откриха „никаква съ-

ществена разлика“ по отношение 

на нивата на витамин В12 – храни-

телно вещество, често посочвано 

като притеснително за веганите, 

тъй като се среща основно в ме-

сото, млечните продукти и яйца-

та. BfR установи, че B12 присъства 

приблизително еднакво в нивата 

на взетите кръвни проби, и сред 

тези на веганите, и сред хората на 

смесени диети.

 BfR констатира, че осъзнава-

нето на възможен дефицит на B12 

позволява на веганите да го ком-

пенсират чрез добавки. Тъй като 

В12 се набавя почти изключител-

но от животинска храна, наличие-

то му сред участници на веганска 

диета, може да се дължи на прие-

мането на хранителни добавки – 

предполагат от  официалния орган 

за оценка на риска. 

Всъщност, според оценката на 

BfR, въз основа на въпросниците 

за начина на живот, веганите са по-

активни в употребата на хранител-

ни добавки, чрез които си осигуря-

ват балансирана диета. От участва-

щите почти всички, които следват 

веганска диета и една трета от 

хората на смесена диета, приемат 

различни хранителни добавки. 

Но докато веганите компенси-

рат очакваната липса на В12 в ди-

етата си, по-ниските нива на йод 

са причина за безпокойство. Про-

фесор Хенсел уточнява: И двете 

изследвани диети разкриват лип-

сата на йод. Недостигът обаче 

очевидно е по-отчетлив при вега-

ните. 

Установено е, че по-голямата 

част от участниците имат йоден 

дефицит и дефицитът е „значител-

но по-изразен“ сред веганите. При 

една трета от веганите, които са 

участвали в изследването, нивото 

на йод е било под 20 микрограма 

на литър, границата, определена 

от Световната здравна организа-

ция (СЗО). Всичко под нея предста-

влява сериозен недостиг, отбеляза 

BfR. Веганската диета обаче показ-

ва и ползи за здравето, като по-

висок прием на фибри и по-ниски 

нива на холестерол, подчертават 

от BfR.

 Източник:
„Vitamin and Mineral Status in a Vegan 

Diet”Dtsch Arztebl In   DOI: 10.3238/
arztebl.2020.0575

За рисковете от недостиг 
на хранителни вещества 
при веганството 

храни и здраве

Изследване, според което през 

тази година преобладаващата част 

от британците няма да се преориен-

тира към храни на растителна осно-

ва, показва и объркването на потре-

бителите по отношение на същност-

та на самото хранене на растителна 

основа. 

Ново проучване на Британска-

та фондация за хранене (British 

Nutrition Foundation или BNF)  сочи, 

че 61% от жителите на Великобри-

тания заявяват малка вероятност да 

минат на диети на растителна осно-

ва тази година; най-скептични (66%) 

са респондентите на възраст между 

45 и 54 години. 

Изследването, проведено от 

YouGov от името на BNF, показва, че 

най-голям интерес към този тип хра-

нене се наблюдава при възрастови-

те групи между 25 и 35 години, както 

и при потребителите над 55-годиш-

на възраст, като за близо една чет-

върт (22%) от запитаните от всяка 

група подобен преход е вероятен 

или много вероятен. 

Въпреки нарастващата популяр-

ност на термина „храни на расти-

телна основа“, проучването на BNF 

демонстрира объркването на потре-

бителите по отношение на дефини-

цията на този термин. Мнозинството 

от респондентите вярват, че диета-

та на растителна основа означава 

тотален отказ от консумацията на 

месо и понякога – на млечни храни, 

а според 41% става въпрос за веган 

хранене. За 20% терминът се покри-

ва със съблюдаването на вегетари-

анска диета, а близо един на всеки 

десет (8%) заявява, че няма никаква 

представа какво е хранене на расти-

телна основа. 

Научният директор на BNF Сара 

Станър коментира: Повечето орга-

низации, включително BNF, опреде-

лят като „диети на растителна 

Британците Британците 
и храните на и храните на 
растителна растителна 
основа основа 
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базов лагер за кефирната общ-
ност, от която членовете на общ-
ността колонизират млякото по-
сложен, но организиран и съвмес-
тен начин –  обяснява Патил. – Ние 
виждаме този феномен в кефира и 
след това отбелязваме, че той не 
се ограничава само до кефира. Ако 
погледнете целия свят на микро-
биомите, там сътрудничеството 
също е ключ към тяхната струк-
тура и функция.

Правейки го 
по-привле-
кателен

В ъ п р е к и 
предполагаеми-
те ползи от кефи-
ра за здравето, 
нивата на кон-
сумация остават 
доста ниски в 
световен мащаб. 
В допълнение 
към разбиране-
то, как се полу-
чава кефирът, 
учените се оп-

итват също да го направят по-при-
влекателен за потребителите чрез 
използването на подсладители. В 
статия, публикувана в Journal of 
Dairy Science,  учените изследват 
ефектите на кефира, подсладен с 
пет различни вида захари, върху 
сензорното приемане и емоцио-
налния профил, при редовните кон-
суматори на ферментирали млечни 
продукти. 

Авторите на това проучване от 

Федералния институт на Рио де Жа-
нейро, Федералния университет на 
Флуминезе, Федералния институт 
на Парана и Института за природ-
ни ресурси Финландия, оценяват 
добавянето на тръстикова захар, 
кафява захар, фруктоза, кокосо-
ва захар и мед към кефир от овче 
мляко. Сто потребители оценяват 
външния вид, аромата, вкуса, текс-
турата и цялостното впечатление от 
кефира и изразяват мнение дали са 
доволни, активни, спокойни, енер-
гични, здрави, освежени, отврате-
ни, притеснени или разстроени. 

Резултатите от изследването по-
казват, че тръстиковата захар или 
фруктозата могат да се използват 
като заместител на захарозата, при 
производството на кефир от овче 
мляко, за да се увеличи консумаци-
ята, тъй като те предизвикат най-
добрия сензорен отговор. Проуч-
ването установява, че кефирът, под-
сладен с кафява захар, се оценява 
зле от участниците.

По https:
//www.newfoodmagazine.com/

Цените са без ДДС и са в сила от 01. 01. 2019 г. !

Зала №3Зала №3

ФНТС ВИ ПРЕДЛАГА

КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ:
Специалисти-консултанти за 

разработване на проекти, свързани 
с технологични иновации, финансова 
политика, патентна защита и др... 

Федерацията на научно-техниче-
ските съюзи ще ви осигури конфе-
рентни и изложбени зали, симултан-
на техника, отлични възможности 
за провеждане на вашите събития, 
промоции, коктейли.

Спестете време, средства и 
енергия като се възползвате от ком-
плексните услуги на Федерацията и 
удобните зали от 14 до 250 места, в 
центъра на София.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

София, 1000 , ул. „Г. С. Раковски” №108
Национален дом на науката и техниката
тел: 02/ 987 72 30  БЕЗПЛАТНО, факс: 02/ 987 93 60

ни 

Делнични дни
      Зала,  

брой места до
2 часа

до
4 часа

над
4 часа

до
4 часа

над
4 часа

Зала №1 (85 кв. м) 119 лв. 225 лв. 310 лв. 275 лв. 390 лв.

Зала №2 (40 места) 119 лв. 215 лв. 295 лв. 265 лв. 340 лв.

Зала №3 (90 места) 190 лв. 285 лв. 360 лв. 360 лв. 425 лв.

Зала №4 (250 места) 395 лв. 495 лв. 495 лв. 595 лв.

Зала №105 А (54 места)    109 лв. 200 лв. 295 лв. 255 лв. 340 лв.

Зала №108 69 лв. 89 лв. 105 лв. 135 лв.

Зала №109 (до 27 места) 85 лв. 105 лв. 140 лв. 140 лв. 190 лв.

Зала №302 (14 места/ 65 лв. 89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.

Зала №312 (до 25 места) 85 лв. 105 лв. 140 лв. 140 лв. 190 лв.

Зала №315 (14 места) 69 лв. 89 лв. 105 лв. 135 лв.

Зала №507 (20 места) 72 лв. 95 лв. 130 лв. 130 лв. 175 лв.

Зала №4 Зала №4 
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тенденции

ЕЕвропейски проект е водещ в укрепването 
на доверието на потребителите в биоло-
гичното производство със създаването 
на интуитивна система, която ще въведе 

по-добра прозрачност в рамките на веригите за 
доставка на биологични продукти. Интересът и 
търсенето на биологични храни нарастват в мно-
го части на света. Изглежда че тази тенденция се 
дължи на претенциите за биологично производ-
ство и стремежа за намаляване на отрицателното 
въздействие върху околната среда и подобрена 
устойчивост. 

Освен това пандемията Ковид-19 оказа ог-
ромно въздействие върху хората, които търсят 
повече разнообразие в храненето. Търсенето на 
биологични продукти очевидно нараства, което 
е чудесна новина за биологичните фермери, но 
какво се случва, когато търсенето надвишава 
предлагането? Обикновено резултатът е недос-
тиг и/или голямо увеличение на цените, а също и 
възможност за тези, които искат да мамят и про-
дават конвенционални продукти като биологич-
ни. 

Със съвременните сложни вериги за достав-
ки често е трудно да се разбере откъде точно 
произхождат продуктите, и, за съжаление, ня-
кои хора могат да се възползват от тази липса на 
информация. Лабораторните тестове за разгра-
ничаване на органичните от конвенционалните 
продукти също са с ограничени възможности. 
Освен профилирането на пестициди или торове, 
лабораторните „органични проверки“ са почти 
невъзможни.

Как да проверим Как да проверим 
биологичните продукти?биологичните продукти?

Иновация, проектирана и финансирана от Ев-
ропейския институт за хранителни иновации и 
технологии (EIT-food), може да е създала отговор 
на предизвикателствата за органична проверка. 

Международен екип, ръководен от Института 
за глобална продоволствена сигурност (Institute 
for Global Food Security) към Кралския универ-
ситет в Белфаст, картографира и дигитализира 
две вериги за доставка на органични продукти – 
едната за червено месо, а другата за пресни про-
дукти. Експерти от университета в Кеймбридж, 
Siemens, ABP и Colruyt работят в тясно сътрудни-
чество, за да осъществят тази новаторска разра-
ботка. 

Чрез създаването на цифров близнак от клю-
чови елементи във веригата, те успяват да полу-
чат по-добър преглед на веригата за доставки –
полезен инструмент за търговците на дребно. 
Този подход дава възможност на потребителите 
да придобият представа откъде произхожда хра-
ната им. 

От гледна точка на измерванията, изследова-
телите от Института за глобална продоволствена 
сигурност се обединяват с експертите от Инсти-
тута Фраунхофер, за да разгледат иновативни 
начини за определяне дали месото и пресните 
продукти от органични и конвенционални сис-
теми могат да бъдат разграничени с помощта на 
своеобразна „технология за пръстови отпечатъ-
ци на храни“. 

Резултатите са впечатляващи – използването 
на експресни методи на масова спектрометрия 
показва ниво на успех между 90 и 100 процента 
разделяне. Екипът работи усилено и върху из-
ползването на преносим инструмент за прилага-
не на този метод, резултатите от който ще бъдат 
готови до края на годината. 

Друга важна част от проекта е ангажирането 
на ключовите заинтересовани страни и потре-
бители на биологичния сектор. Проведени са 
редица срещи и работни групи за анализиране 
и обсъждане на констатациите от това изслед-
ване. Ранните резултати от широкомащабно об-
щоевропейско проучване показват, че чрез въ-
веждането на технология за проследяване във 
веригата на органичните храни, доверието на 
потребителите се увеличава. Хората смятат, че с 
тази технология е по-безопасно и има по-малък 
шанс да се правят измами. Те също така са готови 
да платят повече средства, за да бъдат сигурни в 
произхода на хранителния продукт. 

Проверка на биологични 
продукти
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Според Wall Street Journal, при-
добиването на Hu Master Holdings, 
компанията майка на растителна-
та марка за закуски Hu Products, от 
Mondelēz International струва пове-
че от 250 милиона долара. Подроб-
ности около  финансовите условия 
по сделката все още не са оповесте-
ни. Още през април 2019г., глобални-
ят гигант за храни и напитки напра-
ви първоначална инвестиция в Hu 
Master Holdings чрез SnackFutures. 
Hu Master е силно стратегическо до-

бизнес  вести

Базираната в Израел компа-
ния Aleph Farms (виж.сп. ХВП, брой 
9-10/2020) подписа споразумение с 
групата за хранителна промишле-
ност на Mitsubishi Corporation, с цел 
доставката на култивирано месо за 
Япония. 

От подписания Меморандум за 
разбирателство се вижда, че компа-
ниите ще работят съвместно, за да 
продават култивирано месо в Япо-
ния и ще се опитат да подпомогнат 
страната в постигането на целите 
за промяна на климата и продовол-
ствена сигурност. 

Като част от сделката, Aleph 
Farms ще използва своята платфор-
ма BioFarm за производство на пър-

жоли, докато Mitsubishi ще предос-
тави своя опит в биотехнологичните 
процеси, качественото производ-
ство на храни и местните канали за 
дистрибуция в Япония. 

Меморандумът за разбирател-
ство с групата за хранителна про-
мишленост на Mitsubishi Corporation 
е важен знак за нас, тъй като мето-
дично изграждаме основите на на-
шите глобални пазарни дейности с 
избрани партньори – казва Дидие 
Тубия, съосновател и изпълнителен 
директор на Aleph Farms. 

Сътрудничеството е в съответ-
ствие с целта на японското прави-
телство за постигне на нулеви еми-
сии на парникови газове до 2050г. 

Mondelēz придоби Hu Master Holdings

пълнение към нашето портфолио 
за закуски в Северна Америка –  каз-
ва Глен Уолтър, изпълнителен вице-
президент и президент на Mondelēz 
International за Северна Америка. – 
Тази платформа от разпознаваеми 
търговски марки предлага допълни-
телни възможности за растеж в об-
ластта на шоколадовите изделия, 
потенциал за смесване на катего-
рии при крекерите, както и значи-
ми възможности за разширяване 
на дистрибуцията, включително 

в електронната търговия и висо-
кия клас търговия на дребно. Бяхме 
силно впечатлени от мениджърския 
екип на Hu и очакваме с нетърпение 
да работим с него, за да осигурим 
подкрепа и ресурси за следващия 
етап от растежа на марката. 

Hu Master ще работи като част 
от бизнес модела на Ventures Север-
на Америка, като се фокусира върху 
основната си цел – да доставя ултра 
висококачествени сладкарски изде-
лия и закуски, с подробно описание 
на съдържанието и източника на със-
тавките.

Mitsubishi и Aleph Farms – партньорство 
за производство на култивирано месо 

Съобщава се също, че гъсто насе-
лената държава разчита на вноса на 
над 60% от храните и ресурсите си 
от чужбина, но от 2000г. правител-
ството се стреми да повиши степен-
та на самозадоволяване на нуждите 
от храна в страната. 

И двете компании са членове на 
Изследователската група за клетъч-
но земеделие (Cellular Agriculture 
Study Group ) – консорциум, изпъл-
няващ предложения за политики в 
рамките на японския Стратегически 
център за определяне на правила1. 
През април 2020г. Aleph Farms се 
ангажира да елиминира емисиите, 
свързани с производството на месо 
до 2025г. и да достигне нулеви еми-
сии по цялата си верига на доставки 
до 2030г. 

Партньорството започва след 
като компанията Eat Just (виж стр.29) 
получи официално одобрение за 
култивираното си месо, което ще се 
продава в Сингапур и беше прието 
като „първото в света“.

1  Центърът за стратегии за създава-
не на правила (Japanese Center for Rule-
Making Strategy – CRS) е мозъчен тръст 
със седалище в Шинагава, Токио, създа-
ден в университета Тама през 2016 г. CRS 
е първият мозъчен тръст в Япония, който 
работи по стратегии за създаване на пра-
вила и не само идентифицира препоръки 
за политиката, но също така е активен в 
тяхното прилагане.

AB InBev продаде 49,9% от дела си в базираните в САЩ заводи за ме-
тални контейнери на групата, ръководена от Apollo Global Management, за 
приблизително 3 милиарда долара. 

Сделката беше приключена в края на 2020г. Пивоварът продаде ми-
норитарен дял от пакета си на консорциум от инвеститори, ръководен от 
частната инвестиционна компания Apollo и нейните филиали. 

От AB InBev казват, че транзакцията се привежда в съответствие с анга-
жиментите на компанията за намаляване на задлъжнялостта, като генери-
ра приходи за изплащане на дълга си. Пивоварът ще запази оперативния 
контрол на инсталациите, а с дългосрочното споразумение за доставка и 
партньорство ще подсигури нуждите си от метални контейнери. 

Компанията ще има право, но не и задължение, да придобие обратно 
миноритарния пакет след пет години от приключването на сделката. 

Имаме удоволствието да инвестираме заедно с AB InBev във водещ 
бизнес в САЩ за метални контейнери, като подкрепяме стратегически-
те планове на AB InBev и нейните служители. – казва Робърт В. Семинара, 
ръководител на Apollo за Европа.

По материали от: https://www.foodbev.com/

AB InBev продава 49,9% от дела си в 
заводи за метални контейнери 
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 наука и храни

Според професор Масаши Кунитаке, кой-

то ръководи изследователската група, новият 

метод на тестване има потенциала да доведе 

до нарастване на стойността при някои храни, 

както и да подпомогне налагането на добрите 

практики в процесите по отглеждането и про-

изводството. 

Учените от Университета Кумамото в Япония 

са разработили система за бързо и лесно замер-

ване на антиоксидантния капацитет на храните. 

Новата електрохимическа систе-ма използ-

ва гел от двойна микроемулсия (Bicontinuous 

Microemulsion или BME), смес от вода и масло, 

които обичайно не се смесват, интегрирана с 

електрод тип лист.(1) 

Изследователите твърдят, че тази система 

може лесно да бъде въведена навсякъде и от 

всекиго, и очакват тя да намери приложение в 

качествения контрол на производството, пре-

работката и продажбата на хранителни проду-

кти. 

Новата система би могла да подпомогне ре-

дуцирането на количествата силно реактивни 

видове кислород (reactive oxygen species или 

ROS) в тялото. Учените от Университета Кума-

мото вярват, че прекаленото производство на 

ROS може да доведе до артериосклероза, рак, 

стареене и намалена имунна функция. Антиок-

сидантите препятстват генерирането на ROS и 

тяхното функциониране, като биха могли дори 

да елиминират ROS изцяло.(2) Консумацията 

на достатъчно антиоксиданти е от значение за 

поддържането на здравословен режим на хра-

нене, но конвенционалните методи на оценя-

ване изискват сложно сепариране, екстракция 

и колориметричен анализ, което затруднява 

измерването на разтворимите в мазнини анти-

оксиданти в цветни или мътни проби от храни. 

Изследователската група на професор Маса-

ши Кунитаке е разработила нова електрохими-

ческа система, която според учените ще позво-

ли замерването на антиоксидантния капацитет 

на храните да бъде правено нався-къде. Екипът 

съумява да опрости процеса посредством из-

ползването на новия BME гел, интегриран с лис-

товидни електроди.(1) 

В обичайния случай електрохимичният ана-

лиз се провежда чрез разтварянето на дадена 

проба в електролитен разтвор и измерването 

на токовете от три електрода (работен, рефе-

рентен и отчетен). При новата система обаче ге-

ловата мембрана сама по себе си действа като 

електролитен разтвор. Дори маслени субстан-

ции, които не подлежат на разтваряне, могат да 

бъдат анализирани без сепариране и екстрак-

ция. Електродите в системата биват потапяни 

в пробата или капка от въпросната проба се 

поставя върху тях, без, както твърдят изследо-

вателите, да се налага използването на специа-

лизирано оборудване. Според учените, с оглед 

доказване на концепцията тази система вече е 

била използвана за измерване съдържанието 

на витамин Е в зехтина.(1) 

Проф. Кунитаке смята, че новият метод на 

тестване би могъл да се окаже изключително 

полезен за отрасъла. Нашата система може 

да се използва за качествен контрол на месо, 

риба, зеленчуци, плодове, шоколад, козметика 

и други изделия на етапи производство, прера-

ботка и продажба на дребно. – отбелязва той. –

Ако анализът на хранителните продукти 

стане по-достъпен за производители и по-

требители, това би дало добавена стойност 

на  хранителните изделия, би подпомогнало 

намирането на оптималните условия за про-

изводство и в крайна сметка би се наложило 

като критерий за преценка на това, дали даде-

ното изделие е едновременно вкусно и безопас-

но за консумация. Надяваме се, че тази система 

ще допринесе за увеличаване предлагането на 

здравословни храни. 

По https://www.newfoodmagazine.com/

Референции 

1. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.

analchem.0c02948 

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC5966

Нов метод 
на тестване за 
антиоксиданти 
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Група студенти, търсещи ре-

шение на проблема с изхвърля-

нето на излишния хляб в Нотин-

гам, са разработили „иновативен“ 

сладкиш в стила на Гюлаб Джа-

мун (Gulab Jamun – вид индийски 

десерт).

Социалното предприятие 

Foodprint, ръководено от студент 

в Университета на Нотингам, съ-

бира храни, които супермаркети-

те биха изхвърлили, и ги продава 

посредством „социален супер-

маркет“ в рамките на мрежа за 

пренасочване на излишни хра-

нителни стоки. 

Организацията обаче се оказ-

ва изправена пред проблем, 

свързан с излишния хляб, който 

не съумява да продаде или преразпредели, и 

който допринася за около 90% от генерирания 

от Foodprint отпадък. Според британската бла-

готворителна организация WRAP, на национално 

равнище домакинствата във Великобритания из-

хвърлят ежедневно еквивалента на един милион 

самуна хляб. 

Това предизвикателство – предложено от 

Центъра за хранителни иновации (ЦХИ) в кампу-

са Сътън Бонингтън на Университета на Нотин-

гам – е прието от петима студенти, изучаващи 

хранителни науки. 

Те разработват новаторски начин за тран-

сформиране на хляба с изтекла трайност в слад-

киш на основата на традиционния индийски де-

серт Гюлаб Джамун посредством използването 

на излишните количества хляб вместо брашно. 

Студентската иновация печели конкурса 

Ecotrophelia UK, състезание от типа на риалити 

форматите, ориентирано към създаването на 

иновативни природосъобразни храни и напитки. 

Използването на излишния хляб за напра-

вата на нов продукт е приложимо не само за 

нас във Foodprint, но и за отрасъла като цяло – 

коментира Крис Хилънд, студент втора година, 

който управлява Foodprint. – Да видиш как от 

остатъчния хляб могат да бъдат създадени 

нови артикули е наистина обнадеждаващо, и ние 

нямаме търпение да проверим дали това може 

да се наложи като комерсиален продукт, който 

един ден да дебютира и на рафтовете на супер-

маркетите. 

С проблема с отпадъците се заема Центърът 

за хранителни иновации в рамките на проекта 

„Стимулиране на изследванията и иновациите“, 

Сладкиш от излишния хляб

тригодишна инициатива, частично финансирана 

от Европейския фонд за регионално развитие, 

който предлага безплатна специализирана под-

крепа за внедряването на иновации в МСП. 

Ричард Уоръл, който управлява проекта, до-

пълва: В хранителния сектор отпадъчният хляб 

е огромен проблем и ние от ЦХИ сме щастливи 

от факта, че успяхме да изиграем ролята на по-

мощник в инициативата, довела до разработ-

ването на получилия такова високо признание 

десерт. Следващата стъпка е да проучим как 

иновацията би могла да се превърне в комерси-

ален продукт. Foodprint е студентско социално 

предприятие с ограничени финанси, поради кое-

то вероятно ще се наложи да се обърнем към 

партньори от отрасъла за помощ в процеса на 

комерсиализация на решението.  
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ГРАНТ АКСЕС ЕООД 
Разработване и управление на 
проекти по европейски и други 
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Тел.: 089 84 55 638
www.ga-bg.com;  е-mail: offi  ce@ga-bg.com
Превръщаме добрите ви идеи 

в успешни проекти!
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Световната здравна организация (СЗО) обя-

ви нова програма за сертифициране на дър-

жави, които са елиминирали индустриално 

произведените трансмастни киселини (ТМК) 

от националните си хранителни запаси. ТМК са 

рисков фактор за неинфекциозни заболявания 

и увеличеният прием (> 1% от общия енергиен 

прием) е свързан с коронарна болест на сър-

цето и преждевременна смърт, смятат от СЗО. 

Промишлено произведените ТМК се съдър-

жат в печени и пържени храни, предварително 

опаковани закуски, някои растителни масла 

и мазнини за готвене. От СЗО казват, че пред-

ложената програма за сертифициране на пре-

махването на ТМК е от съществено значение за 

установяването на отчетност в държавите. 

СЗО и елиминирането на 
трансмазнини

Програмата също така цели да ускори гло-

балния напредък към целта на Организацията 

за премахване на индустриално произведени-

те ТМК до 2023 г. По-рано СЗО издаде насоки, в 

които препоръчва да се приеме един от двата 

варианта на най-добри практики – огранича-

ването на индустриално произведените ТМК 

до 2 гр. на 100 гр. от общата мазнина във всич-

ки растителни масла, мазнини и храни; или да 

забрани производството и употребата на час-

тично хидрогенирани масла. 

За да се класират за сертифициране по но-

вата програма, държавите трябва да докажат, 

че е изпълнен един от вариантите на предла-

ганата политика и че съществуват ефективни 

системи за наблюдение и прилагане. Понасто-

ящем най-добрите практики за ограничаване 

на ТМК са влезли в сила в 14 държави с насе-

ление 589 милиона души. Други 26 държави 

са приели тази политика и тя ще влезе в сила 

през следващите две години, обхващайки до-

пълнително 815 милиона души.

По този начин след две години приблизи-

телно 1,4 милиарда души ще бъдат защитени 

от индустриално произведените ТМК.

По https://www.who.int/

Изследователи от САЩ са разработили био-

процес, който превръща глюкозата от отпадъч-

ния хляб в продукти с добавена стойност като 

например аскорбинова киселина (витамин С). 

Екипът, работещ в рамките на Центъра за 

селскостопански изследвания (ARS) към USDA, 

е намерил начин да използва бактерията 

Pseudomonas reptilivora, демонстрирайки ис-

тинността на максимата, че „боклукът за един 

е съкровище за друг“. 

Смята се, че в света всяка година неизядени 

остават 12,5 милиона тона хляб – включител-

но кифли, кроасани и други тестени изделия. 

Въпреки че част от този хлебен отпадък се 

реализира под формата на източник на въгле-

хидрати и протеини за добитъка, оползотво-

ряването на остатъка само по себе си поставя 

сериозен проблем. 

Членовете на екипа са разработили проце-

дури на ферментация, които стимулират бак-

терията да консумира глюкозата в отпадъчния 

хляб и да я трансформира в 2-кето-D-глюконо-

ва киселина (2KGA). 

Според химика-изследовател Бадал Саха, 

член на екипа, 2KGA представлява един от така 

наречените „платформени химикали“, който 

Отпадъчният хляб – източник на 
добавена стойност 
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След като преди месец беше получено пър-

вото в света одобрение, отгледано в лаборато-

рия месо дебютира и в менюто на сингапурски 

ресторант. 

Производителят на култивирано месо Eat 

Just обяви, че ще стане първата в света компа-

ния, чието отгледано в лабораторни условия 

месо ще бъде сервирано в ресторант.

Eat Just е технологично предприятие в сфе-

рата на храните, което предлага заместители на 

месо и яйца. Наскоро фирмата стана и първият 

производител, получил разрешение да прода-

ва своя лабораторно отгледан пилешки про-

дукт GOOD Meat Cultured Chicken в Сингапур. В 

началото на декември миналата година прави-

телството на Сингапур стана и първото в света, 

одобрило продажбите на отгледано в лабора-

торни условия месо за публична консумация. 

Пилешкото ще се сервира в ресторант на 

име 1880 в Сингапур като елемент от трио де-

густационни блюда, предлагано на стойност от 

около 23 долара. 

Според представители на 1880 дегуста-

ционните блюда с GOOD Meat Cultured Chicken 

ще включват гуа бао (азиатски хлебчета от 

специфично тесто) с хрупкаво култивирано 

пилешко със сусам и пресен лук, фило тесто с 

пюре от култивирано пиле и черен боб, както 

и хрупкава вафла от клен с култивирано пиле с 

подправки и лют сос. 

Eat Just трасира пътя към бъдещето на кле-

тъчното селско стопанство, което има по-

тенциала кардинално да промени днешните 

хранителни системи, правейки ги по-устойчи-

ви и по-хуманни – смята Патрик Морис, главен 

изпълнителен директор на Eat Beyond, компа-

нията-майка на Eat Just. – Сингапур е пазар, кой-

то следим отблизо и който действително се 

очертава като водещ по отношение на въвеж-

дането на тази технология. В контекста на 

малката територия на страната едва ли е из-

ненадващо, че там се търсят алтернативи на 

традиционните селскостопански продукти. 

Култивираното месо, все още излиза дос-

та скъпо, тъй като производствените разхо-

ди са високи, но в близкото бъдеще, след като 

съумеем да минимизираме себестойността, 

вярвам, че ще станем свидетели на бърз рас-

теж на този отрасъл. Това е единствено въ-

прос на време. 

Джош Тетрик, съосновател и главен изпъл-

нителен директор на Eat Just, допълва: Тази ис-

торическа стъпка, първата продажба на кул-

тивирано месо, ни доближава до един свят, в 

който преобладаващата част от месото на 

нашата трапеза няма да изисква отсичането 

на нито едно дърво, разрушаването на нито 

един животински хабитат или използването 

дори на капчица антибиотик. Щастливи сме 

да си партнираме с 1880 в представянето на 

продукт, който някой ден ще бъде сервиран в 

домакинствата от Бирмингам, през Алабама, 

та до небостъргачите на Шанхай. 

По https://www.newfoodmagazine.com/

подпомага синтезирането на големи количе-

ства аскорбинова киселина и други вещества 

с широк набор от индустриални и хранител-

ни приложения. 

Киселината може да бъде използвана и 

като градивен елемент за перилни и почист-

ващи препарати, пластификатор на цимент и 

прекурсор за направата на хербицидни със-

тавки.

Заключенията на екипа, публикувани в 

„Преобразуване на биомаса и биорафине-

рия“ (Biomass Conversion and Biorefi nery) през 

март 2020 г., представляват елемент от гене-

ралния стремеж на ARS към разработването 

на нови, добавящи стойност приложения на 

селскостопанските стоки и особено на таки-

ва, способни да облекчат зависимостта от су-

ровини, произведени от изкопаеми горива.

По https://www.foodbev.com/

Лабораторно месо официално 
влиза в менюто
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Браншовите организации (БО) от 

хранителната и питейна индустрия 

в България изпратиха официално 

писмо до Координационния  съвет 

по ваксинация и отговорните инсти-

туции, в което отправят молба да се 

ускори ваксинацията на работещите 

в сектора, като бъдат включени в 

Третата фаза на Националния план 

за ваксиниране срещу COVID-19.  

Според тях само своевременната 

ваксинация на работещите в сек-

тор ХВП ще гарантира, че няма да 

спират производства и няма да има 

недостиг на храни и напитки и ще се 

предпази държавата от недостиг на 

основни продоволствия и тежки по-

следици от евентуална трета вълна 

на COVID -19.

В писмото се отбелязва, че на 15 

декември 2020г. Европейската феде-

рация на синдикалните организации 

(EFFAT) и Европейската браншова 

организация на производителите на 

храни и напитки – Food Drink Europe, 

излязоха с призива “Само здрави 

работници могат да нахранят Ев-

ропа“, с който се обърнаха с иска-

не към страните членки да включат 

индустрията като приоритетна във 

ваксинационните планове.

Като изразяват убеденост, че уси-

лията на индустрията в периода на 

криза не са останали незабелязани 

и, че страната ни е от малкото, която 

не допусна празни рафтове в храни-

телните магазини, представителите 

на сектора у нас изразяват надежда, 

че работещите в хранителната и пи-

тейна индустрия ще бъдат включени 

в рамките на Третата фаза на вакси-

ниране. 

Писмото е подписано от: Сдру-

жение „Храни и напитки България“, 

Сдружение на производителите на 

масла и маслопродукти, Съюз на 

преработвателите на плодове и зе-

ленчуци, Асоциация на млекопрера-

ботвателите в България, Асоциация 

на месопреработвателите в Бълга-

рия, Национален браншови съюз на 

хлебарите и сладкарите, Асоциация 

на производителите на безалкохол-

ни напитки в България, Съюз на пи-

воварите в България, Асоциация на 

производителите на рибни продукти 

БГ ФИШ, Федерация на независимите 

синдикални организации от храни-

телната промишленост към КНСБ  

БО за ваксиниране на 
работниците от ХВП
„Само здрави работници могат да осигурят 

прехраната на българското население!“- подчертават 

представителите на БО в отрасъла  

Портал на ЕК 
за улеснение 
на търговията

Европейската комисия разра-
боти нов портал – Access2Markets, 
който по-добре да служи на евро-
пейските търговски компании осо-
бено при търговия с трети страни. 

Целта на създаването на този 
портал е да подпомогне малкия 
бизнес при търговията му   със 
страни извън ЕС като се възползва 
максимално от търговските спо-
разумения на ЕС. Порталът пре-
доставя следната информация за 
продукта, предмет на търговия:
тарифи и данъци, такси;
митнически процедури;
правила за произхода;
пречки пред търговията;
изисквания към продуктите;
статистика за всички държави 
от ЕС и за повече от 120 експортни 
пазара в света.

Порталът е предназначен както 
за неопитни, така и за опитни  по-
требители и предоставя практиче-
ска информация за търговските 
споразумения на ЕС, поетапни 
ръководства, уроци, видео пре-
поръки на успешни МСП, които 
търгуват в световен мащаб. Освен 
това разполага с инструмент за 
разбиране и прилагане на пра-
вилата за произход /ROSA/, кой-
то филтрира и обяснява правилата 
и предлага персонализиран кон-
тролен списък. Информацията е 
достъпна на всички официални 
езици на ЕС.

По своята същност порталът 
Access2Markets е изчерпателно об-
служване на едно гише създаден 
за улеснение на по-малките ком-
пании. Той предоставя на бизнеса 
персонализирана информация за 
условията за търговия с конкретен 
продукт – предмет на износ или 
внос.

Access2Markets и версията на
български може да откриете 
на следния линк: https://trade.
ec.europa.eu/access-to-markets/bg/.

По http://fpim-bg.org/
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С
истемата на Кока-Кола в Бълга-
рия инвестира още 200 000 лв. 
в малкия бизнес у нас. 

Втората фаза на кампанията „Ма-
газинчето на квартала“ ще подпо-
могне още 1200 малки квартални 
търговски обекта 

Системата на Кока-Кола в Бъл-
гария продължава успешната ини-
циатива, стартирала през миналата 
година, с която подкрепя малките 
търговци в страната в справянето 
им с икономическите последствия 
от пандемията COVID-19. След успе-
ха на първата фаза и положителния 
отзвук, както от потребителите, така 

Кока-Кола инвестира още 
200 000 лв. в малкия бизнес
и от собствениците на квартални 
магазини в цялата страна, които по-
лучиха подкрепа за бизнесите си, 
Кока-Кола продължава с подкрепа-
та на местните общности в Бълга-
рия. Само преди дни „Магазинчето 
на квартала“ получи признание и от 
професионалната гилдия, като спе-
чели бронзово отличие в категория 
„Промоции“ на престижните награ-
ди за маркетингови комуникации 
Effi  e Awards. 

Инвестицията във втората фаза 
на „Магазинчето на квартала“ е в 
размер на 200 000 лв. и ще обхване 
1200 магазина в цялата страна. Тър-
говските обекти ще получат инвен-
тар, който ще облагороди бизнеса 
им, ще привлече нови клиенти и ще 
подпомогне задържането на ста-
рите. Търговските представители 
на Кока-Кола ХБК България отново 
ще инвестират от своето време и 
с професионалната си експертиза 
и натрупан опит ще подпомогнат 
собствениците на малки магазини с 
ценни съвети за това как да напра-
вят обектите още по-привлекателни 

за потребителите от кварталите, в 
които се намират. 

„С тази кампания Кока-Кола ни 
помогна да направим магазина още 
по-приветлив и цветен, а пазарува-
нето за нашите клиенти - приятно 
и интересно‘‘, споделя управител на 
търговски обект в Бургас. 

Кампанията „Магазинчето на 
квартала“ стартира миналата годи-
на и обхвана над 500 селектирани 
малки търговски обекта в цялата 
страна, като част от един от приори-
тетите на Системата на Кока-Кола в 
България – подпомагането на мест-
ните общности и клиентите, с които 
работи, и за които е дългогодишен и 
доверен бизнес партньор. Икономи-
ческото въздействие на Системата 
на Кока-Кола у нас се изразява в до-
бавена стойност от 654 млн. лв., кое-
то е общо 0,6% от БВП на страната. 
На всеки лев, изразходван за напит-
ка на Кока-Кола, 70 стотинки остават 
в местната икономика. Системата 
поддържа 16 200 работни места по 
цялата си верига на стойност, което 
е около 0,5% от общата заетост.

Нестле обяви, че тяхната попу-
лярна марка Smarties вече използва 
рециклирана хартия за опаковките 
на своите шоколадови изделия в це-
лия свят. Това представлява 90% от 
гамата на  Smarties, като останалите 
10% са преминали към рециклиру-
ема хартия още преди това. Smarties 
е първата международна марка 
шоколадови изделия, която е пре-
минала към рециклируеми харти-
ени опаковки, премахвайки при-
близително 250 милиона пласт-
масови опаковки продавани всяка 
година.

Александър ван Майлот, ръ-
ководител „Сладкарски изделия“ в 
Нестле сподели: Преминаването 
на опаковките на Smarties към ре-
циклируема хартия е една от наши-
те ключови инициативи за устой-
чиви опаковки в категорията на 
шоколадови изделия. Това е поред-
ната стъпка към реализирането на 
амбицията на Нестле да направи 
опаковките си изцяло рециклиру-
еми или за многократна употреба 

до 2025 г. и да намали използването 
на необработени пластмаси с една 
трета за същия период.

С цел да се повиши осведоме-
ността на потребителите върху опа-
ковката на  Smarties  има и инфор-
мация за това как правилно да се 
изхвърли тя след употреба.

Луиз Барет, ръководител на Тех-
нологичния център за шоколадови 
изделия на Нестле в Йорк, заяви: 
Разработването на безопасни и 
удобни решения на хартиена основа 
за Smarties изискваше новаторство 
при материалите и тестването 
им от експертите по пакетиране 
на Нестле. Адаптирахме съществу-
ващите ни производствени линии, 
за да дадем възможност за внима-
телно боравене с хартията, като 
същевременно гарантираме въз-
можност за рециклиране за всички 
нови формати.

А мениджърът на „Сладкарски 
изделия Югоизточен пазар“, част от 
който е и България Силвия Стиклеа 
коментира: Сега, когато Smarties 

станаха първата шоколадова мар-
ка на световно ниво, която използва 
рециклирани опаковки, ние искаме 
да отдадем заслуженото на всички 
наши партньори, които направиха 
това възможно:  Центъра за проду-
ктова технология, нашия Център 
за проучвания и развитие в сладкар-
ството, Швейцарския институт 
по опаковъчни науки. Аз съм много 
горда, че в България вече изграждаме 
дистрибуция на портфолиото.

  
По http://fpim-bg.org

Smarties с опаков ка от рециклирана хартия
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Полезна бира, богата на антиок-
сиданти, произведе екипът на Кате-
дра „Технология на виното и пивото“ 
в Университета по хранителни тех-
нологии. Тя е с плътен приятен пло-
дов вкус, а иновативното пиво носи 
настроение и се грижи за здравето, 
каза гл. ас. д-р инж. Петър Недялков.

Бирата е ферментирала по кла-
сическа технология, а към нея са 
добавени шоково замразени прес-
ни плодове, които предварително 
са пастьоризирани преди да бъдат 
вложени по време на главната фер-
ментация и доферментиране. Учени-
те избират боровинки и череши, ха-
рактеризиращи се с високо съдър-
жание на фенолни вещества, които 
са силни антиоксиданти и са много 
полезни за човешкото здраве.

Такъв тип пиво се произвежда 
от столетия в редица европейски 

държави, отбеляза Недялков. И дава 
пример с Белгия, чиято бирена кул-
тура е част от световното културно 
наследство. Там производството на 
пиво е доста по-разчупено от наши-
те представи и добавката на плодо-
ве не се възприема като нещо нетра-
диционно. Използват се череши, ви-
шни, горски плодове, ябълки, круши 
и какво ли още не.

У нас все още представите и 
вкусовете в консумацията на пиво-
то трудно се разчупват. В повече-
то случаи, когато български масов 
потребител чуе за бира с добавка 
на плодове, той си представя „оск-
верняване“ на класическия лагерен 
тип пиво, което е свикнал да пие и 
харесва. Истината обаче е, че след 
като опитат новата бира, разбират, 
че това не е радлер, който в голяма 
степен има вкус на сладък газиран 
сок, а тя в действителност им допа-
да, тъй като запазва бирения си вкус.

В УХТ произведоха бира, 
богата на антиоксиданти

Учени от Университета по храни-
телни технологии, Аграрен универ-
ситет, Пловдивски университет, Ме-
дицински университет, Тракийски 
университет,  Агробиоинститут, Бъл-
гарска агенция по безопасност на 
храните и AgroHub.bg започнаха ра-
бота по проект за изграждане на На-
ционален научно-иновационен ком-
плекс „Научно-изследователска ин-
фраструктура в областта на храни, 
хранене и здраве, обвързана с учас-
тието на България в паневропей-
ска инфраструктура FNH-RI (FNH-RI 
BUL)“. Целта на проекта е да се из-
гради научна инфраструктура с уни-
кално оборудване за провеждане на 
изследвания в областта на храните, 
храненето и здравето и създаване 
на научно-изследователски потен-
циал за решаване на задачи от фун-
даментален и приложен аспект в 
агрохранителната система, биотех-
нологиите и медицината.

Откриващата среща между пред-
ставители на партньорските орга-
низации в създадения през 2020 г. 
консорциум с координатор УХТ се 

проведе оn-line, а проф. д-р Пламен 
Моллов,  ректор на УХТ, приветства 
представителите на седемте парт-
ньорски организации и изрази уве-
реност, че богатият опит, знанията 
и добрите партньорски взаимоот-
ношения ще превърнат Пловдив 
в център на научни изследвания в 
областта на хранителните техно-
логии, селското стопанство, меди-
цинската наука и биотехнологиите.
Проф. Ангел Ангелов, координатор 
на проекта и   ръководител на Цен-
тър за интердисциплинарно обуче-
ние по качество и безопасност на 
храните, катедра „Биотехнология“ в 
УХТ, представи целите, дейностите 
и очакваните резултати от изпъл-
нението на проекта. Той акцентира, 
че предстои да се изгради стабилно 
партньорство и възможност за вза-
имовръзка и синергия в различни 
научни области – хранителни, сел-
скостопански науки и медицински 
науки, което ще доведе до значими 
научни резултати, оценени на меж-
дународно ниво. Иновативните на-
учни разработки ще бъдат полезни 

и за бизнеса, където не само ще по-
могнат за разрешаване на същест-
вуващите проблеми, но и ще допри-
несат за сериозното модернизиране 
на агрохранителната верига, био-
технологиите и медицината.

За целите на проекта са предви-
дени близо 5 млн. лв. за период от 
5 години, стартирайки от 2020 г. От 
месец юни тази година Национал-
ният научно-иновационен комплекс 
FNH-RI BUL ще стане част от пане-
вропейска научна инфраструктура 
Food, Nutrition and Health Research 
Infrastructure (FNH-RI). Тя се коорди-
нира от Университета на Вагенин-
ген, Нидерландия и включва редица 
университети и изследователски 
центрове в 19 страни от Европа и Ка-
нада. По този начин УХТ ще участва 
в провеждането на междудисципли-
нарни изследвания на хранителните 
навици на европейските граждани 
с различна култура на хранене и 
съответстващото им влияние върху 
тяхното здраве и устойчивостта на 
околната среда.

По http://fpim-bg.org

Тъй като все повече млади хора 
са имали възможността да опитат 
пиво, произведено в други държави с 
различни съставки и добавки, съм 
уверен, че такъв тип бира, различна 
от масово приетата, ще се тър-
си като вкус. Това би накарало все 
повече пивовари да я произвеждат, 
прогнозира експертът.

Бирата е една от най-полезните 
алкохолни напитки, стига да се кон-
сумира в умерени количества. Бире-
ната мая, която не е премахната от 
пивото, го обогатява със здравослов-
ни съставки, които могат да пречист-
ват кръвта, да се грижат за здравина-
та на кожата, косата и ноктите.

Е, все пак това е алкохолна на-
питка и в никакъв случай не бива да 
се смята, че е заместител на пълно-
ценното хранене, макар вкусът й да 
е изкушаващ, предупреждава гл. ас. 
Недялков.

По http://fpim-bg.org

УХТ стартира национален проект 
за модернизация в науката 
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Резюме Резюме 
Хлябът, хлебните и сладкарски изделия заемат 

основно място в ежедневното хранително меню не 
само за българския, но и за повечето народи в света. 
Биологичната им активност може да се повиши чрез 
включване на функционални компоненти от естествен 
произход, които понижават енергийната им стойност и 
в същото време им осигуряват лечебни, превантивни и 
диетични свойства.

В настоящото изследване е представена рецептура 
и е разработена технологична работна схема за експе-
риментално изпичане на пълнозърнест хляб с базово 
брашно „Грахам“, обогатено с 2% обезмаслено браш-
но от гроздови семки, след алкохолна ферментация, 
с български произход. Отчетена е антиоксидантната 
активност по четири различаващи се по механизъм и 
условия на протичане метода – DPPH, ABTS, FRAP и 
CUPRAC на контролната проба (хляб само от браш-
но „Грахам“) и обогатения хляб. С добавянето на 2% 
брашно от гроздови семки се отчита увеличаване на 
антиоксидантната активност на готовия продукт – пъл-
нозърнест хляб. 

Отчетени са положителни резултати при анализ 
на основните качествени показатели след изпичане 
на обогатения хляб – маса, обем, формоустойчивост 
(H/D) и органолептика. 

От резултатите можем да заключим, че обогатени-
ят пълнозърнест хляб може да окаже благоприятно 
влияние върху човешкия организъм като естествен из-
точник на антиоксиданти..

Ключови думи: обогатен хляб, брашно от гроз-
дови семки, функционални храни

Whole-grain bread enriched 
with bioactive flour of 
bulgarian grape seeds
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AbstractAbstract
Bread, bakery and confectionery products occupy 

a fundamental place in the daily nutrient menu not only 
for the Bulgarian, but for the most nations in the world. 
Their biological activity can rise through the inclusion of 
functional components of natural origin which lower their 
energetic value and at the same time ensure curative 
preventive and dietetic characteristics.

The study presents a recipe and elaborated 
technological scheme for experimental baking of whole-
grain bread with basic fl our “Graham” and ingredient of 2% 
defatted grape seeds of Bulgarian origin. 

The antioxidant activity of the control (bread only of 
“Graham fl our”) and the enriched bread in the four diff erent 
in mechanism and conditions of running methods - DPPH, 
ABTS, FRAP и CUPRAC, is reported, too.  With the 
addition of 2% grape seeds fl our, is reported an increase 
of the antioxidant activity of the ready product. 

Positive results of the enriched bread for its weight, 
volume, dimensional stability and sensory parameters, are 
reported too.

We can conclude from the examination’s results that 
the enriched whole- grain bread could have favorable 
infl uence on the human organism as a natural source of 
antioxidants. The antioxidants reduce the oxidative stress 
by contributing for the normal function of the alive cells.

Keywords: enriched bread, grape seeds fl our, 
functional food

Пълнозърнест хляб обогатен 
с обезмаслено брашно от 
гроздови семки

Албена Дуракова, Аделина Василева, Ана Кръстева, 
Цветана Гогова, Милена Темелкова
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тирите различни метода, спрямо контролната проба –
хляб „Грахам“. 

От проведения анализ можем да заключим, че обо-
гатеният пълнозърнест хляб би могъл да окаже бла-
гоприятно влияние върху човешкия организъм, като 
естествен източник на антиоксиданти. Антиоксиданти-
те намаляват оксидативния стрес, като допринасят за 
нормалната функция на живите клетки.

ИзводиИзводи
Създадена е суха брашнена смес от 2% обезмас-

лено брашно от гроздови семки (ОБГС) от български 
произход и брашно тип „Грахам“. 

Гранулометричният състав на двете брашна е бли-
зък и няма да повлияе  съществено на хлебопекарните 
свойства на обогатеното брашно тип 1850 „Грахам“.

Отчетени са положителни резултати на основните 
качествени показатели, след изпичане на обогатения 
хляб – маса, обем, формоустойчивост (H/D) и органо-
лептика.

Съставена е рецептура и работна схема за пробно 
лабораторно изпичане на обогатен пълнозърнест хляб 
с 2% обезмаслено брашно от гроздови семки.

Установена е по-висока антиоксидантна актив-
ност на хляба, обогатен с 2% обезмаслено брашно от 
гроздови семки и по четирите различни метода DPPH, 
ABTS, FRAP и CUPRAC, спрямо контролната проба – 
хляб „Грахам“.

За контакт с авторите: 
Албена Дуракова1*, Аделина Василева2 , Ана Кръстева 3 , 
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Италианската кухня 
е популярна в цял 
свят. Но ние няма да 
ви занимаваме с пица 
и паста… В няколко 
броя ще се опитаме да 
обогатим десертния ви 
репертоар… 

Крем-пудинг 
с пъпеш и 

шоколад
Подготовка:  

50 мин. + 1 ч. охлаждане

Готвене: 

8 мин. + 4 ч. охлаждане

Необходими 
продукти за 8 

порции:
1 пъпеш

90 г черен шоколад

10 г горчиво какао на прах

30 г желатин на листа 

5-6 с.л. водка

300 мл мляко 

4 жълтъка

140 г захар

300 мл течна сметана

Начин на приготвяне: 
Разтворете желатина в студена 

вода за 10 мин. Отцедете го и го 

разтопете на бавен огън с водката. 

Разбийте отделно 2 жълтъка 

с 40 г захар и какаото на прах. 

Бавно прибавете 150 мл студено 

мляко и оставете  сместа да ври 

само 2-3 мин, за да не се сгъсти. 

Махнете я от огъня, прибавете 

половината от сместа с водката и 

желатина и 80 г настърган черен 

шоколад.  Разбийте отделно 150 

мл сметана и я добавете. Разлейте 

сместа до половината на формич-

ките за пудинг и оставете в хла-

дилник за поне 1 ч. 

Разбийте 200 г от пъпеша и го 

смесете с останалата половина 

от водката и желатина. Разбийте 

другите 2 жълтъка  със захарта и 

бавно прибавете предварително 

кипнатото останало мляко.  Оста-

вете сместа да изстине и смесете 

останалата разбита сметана с пъ-

пешовата смес.  

Извадете формичките от хла-

дилника и добавете отгоре новата 

смес. Покрийте с прозрачно фо-

лио и оставете да престои поне 4 

часа в хладилник. 

При поднасяне, обърнете фор-

мичките в чинийките за серви-

ране и ги аранжирайте с парчета 

пъпеш, нарязани на тънко. Укра-

сете с останалия шоколад.

Подходящо вино: червено 

вино, полусухо шампанизирано 

вино.  

Апетитни варианти:
* Може да декорирате десерти-

те с парченца лешник (ще са необ-

ходими около 30 г).

* Може да замените тъмния 

шоколад с 90 г бял шоколад. 

Италиански Италиански 
изкушенияизкушения
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“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

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: ректор: тел.: +359 32 643 005

факс: +359 32 644 102
rector_uft@uft-plovdiv.bg
http://www.uft-plovdiv.bg

УХТ, Пловдив
Катедра „Биотехнология”
разполага със съвременна 

апаратура за извършване на:

èíæåíåðèíã

®

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

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.

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

ТЕА ТРЕЙДИНГ 
ООД

1138 София, кв. Горубляне, ул. Люляк 9
тел/факс: 02 974 50 01, 02 974 50 28

моб.: 088 8915 249, 088 7989 830
e-mail: teatrading@abv.bg, 
www.teatrading.eu

Внос и продажба на 
консумативи за месната 

индустрия. Форми за шунки. 
Витрини за зреене на месо и 

колбаси.
2227 Божурище
бул. Европа 156

тел.: 02 993 2900
факс: 02 993 3225

e-mail: milmex@mail.bg; info@milmex.eu
www.milmex.eu

Производство 
на захарни 
и шоколадови 
изделия, 
диетични 
и диабетични 
продукти

Милмекс ООДМилмекс ООД

бизнессправочник

www.intrama-bg.com

КОНСЕРВНА КОНСЕРВНА 
ФАБРИКА ФАБРИКА 

“РУБИКОН”“РУБИКОН” 
Индустриална зона Индустриална зона 

Раковски, Раковски, 
www.rubikon.bgwww.rubikon.bg

EООД „Д-р Грозева - АРОМСА”
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Еленски 
Деликатеси 

Велев

5070 Елена
тел.: 088 877 44 47

e-mail: delikatesivelev@gmail.com

Производство Производство 
на месни на месни 

деликатесиделикатеси

ЕООД

Производство 
на захарни изделия от ориенталски тип: 

халви  – нуга, карамелена, слънчогледова, 
сусамова, бяла халва; локум роза, локум с 

добавки – с орехи, с бадеми, със смокини; локум 
със сини сливи, локум с червени боровинки; 
локум виолетка; различни видове тахани – 

слънчогледов, сусамов бял, сусамов 
пълнозърнест, фъстъчен.

гр. Бургас, кв. “Акации”, ул. “Горазд” 16
тел.: 056 / 84 26 84

e-mail: bul_tat@mail.bg

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

“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 

София 1463, бул. България 81, вх. А, ет. 8, оф. 11
тел.: 02 953 24 21, 02 952 66 56, 02 952 03 76

факс: 02 953 24 28
e-mail: office@bulgarconserv07.com

www.bulgarconserv07.com

Булгарконсерв 
Рупите

Консервирани Консервирани 
зеленчуци. зеленчуци. 
КомпотиКомпоти

Производител на халви от 1999

Халва * Локум * Тахан

гр. Ямбол, п. к. 8600

Производствена база: ул. „Клокотница” 99

Тел.: 046/661838; факс: 046/664727

E-mail: offi  ce@hettrik.bg

www. hettrik.bg

гр. Троян, п.к.5600
ул. Ген. Карцов №387

факс: 0670 62518
e-mail: troyahleb@abv.bg

тел. за заявки: 0670 62762
моб. тел.: 0884 851 478

Хлебопроизводство и 
сладкарство ЕООД - 

Троян

Производство 
на хляб и хлебни изделия, 

козунаци, погачи, 
дюнерпитки

Генерал Тошево 9500,
 ул. Св. св. Кирил и Методий 1, 

тел. 057312485
e-mail: alisa_gt@abv.bg 

ДОБРУДЖА ООД

ПРОИЗВОДСТВО 

НА ХЛЯБ 

И ТЕСТЕНИ 

ИЗДЕЛИЯ

1510 София 
жк. Хаджи Димитър 

тел: 02/ 936 72 25, 936 78 06 
e-mail: aea_company@yahoo.com 

www.aeabg.com 

АЕААЕА
Производство 
на сладкарски 

изделия

www.cremozzo.com 

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

Тел.: 042 617101;
e-mail: gradus@gradusbg.com

“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. 

бизнессправочник



Светът днес 

е немислим 

без актуална 

информация! 

Затова за ДЕСЕТИ път 

издателска къща „ХВП“ 

подготвя актуализиране и 

преиздаване на двуезичния 

каталог „Хранителна и питейна 

индустрия в България“.

Кризите идват и си отиват, но бизнесът остава, защото е 

двигател на живота. Именно това ни дава увереност да 

преиздаваме каталога на всеки две години, за да показваме 

актуалното състояние на ХВП-бизнеса в България и да 

улесняваме бизнес-контактите.

По всяка вероятност, в крак с времето, ще го направим и 

дигитален – на CD. Но това зависи и от Вас! Помогнете ни, 

като освен с включването си в каталога изразите своите 

претенции в какъв вид да бъде – на хартия или на CD – в 

анкетата в сайта ни?

Очакваме съдействието Ви за прецизно 

актуализиране на информацията за Вашата фирма! 

Условията за включване в новото издание на Каталог 

„Хранителна и питейна индустрия в България – 2021“ 

вижте на:  www.fpim-bg.org/

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА 

ПОДОБРИТЕ БИЗНЕСКОНТАКТИТЕ СИ !



www.voo-doo.eu
София, ул. Витиня 33Г, 

02 4005000


