
2/2020

www.fpim-bg.org

Новости

Да направим 
Университета 
си видим

Планиране 
вместо 
напрежение

Осем 
потребителски 
тенденции 
през новото 
десетилетие

Месото е част 
от устойчивия 
свят

0

w

ХРАНИТЕЛНО-
ВКУСОВА 
ПРОМИШЛЕНОСТ





СъдържаниеСъдържаниеСъдържание Година LXIX
Брой 2/2020

Фирми, представени в броя:

АЛИМЕНТИ-ОМНИЛАБ  

АРСТ   

Артемис  

Готи  

Лесафр България

Омега Ж  

ФНТС

Хелфи пластик  

ЦСБ Систем България

IBAKTECH

WORLDFOOD UKRAINE

Да направим Университета си видим в глобалния 
свят на модерното образование 5

Новости 9, 16, 23, 27, 38 

Оценка на здравния риск  в хранителната верига 
при пандемия от  COVID-19 10

Планиране вместо напрежение 14

Пилотна технология за по-добра 
ресурсна ефективност 17

Боите за Великденските яйца – за и против 18

Осем потребителски тенденции през новото 
десетилетие 24

За повече знания и умения 28

Наблюдател 30

Месото е част от устойчивия свят 31

Използване на брашно от просо при производство 
на захарни бисквити 33

Сърми с лозови листа „Долма” по азербайджански 36

Бизнессправочник 39

1818

Здравейте, 

уважаеми читателю,

Много бяха в края на 2019-а негативните прогнози за на-
стъпващата високосна година. Трябва да си признаем, че сигур-
но не всичко сме приемали и не с всичко сме били съгласни, 
но това, което се стовари върху човечеството, надмина всички 
очаквания. Един вирус, една микроскопична частица живот е на 
път да унищожи десетки хиляди други животи, да срине светов-
ната икономика, да промени живота на милиони. И това вече е 
факт.

Ударът не подмина и нашата малка и не особено стабилна 
икономически страна. Управляващите се втурнаха да предпри-
емат мерки, налице излязоха редица недостатъци в здравната 
ни система и тотален недоимък на най-елементарни здравни 
пособия. Все пак, като че ли успяхме да намерим някакъв модус 
вивенди, който да ни позволи да се справяме с агресията на 
вируса. Но сигурно дълго ще трябва да лекуваме икономиката 
си, да възстановяваме нормалния ритъм на живота си, докато 
се върнем към естествения ход на ежедневието си.

Естествено, ударът, нанесен на икономиката и на личния жи-
вот на българина, се отрази и на нашето-ваше списание. Знаем, 
че едно списание в такава ситуация едва ли е най-важното нещо 
в живота ви, но също така вярваме, че когато получите новия 
брой, сигурно ще внесем поне малко надежда, че светът гледа 
напред и нещата все пак ще се оправят. Именно затова, въпреки 
трудностите и рестрикциите, се постарахме да направим мар-
тенския брой на списанието в срок. Изпращаме го на всички 
свои абонати в електронен вариант, а в знак на съпричастност 
към проблемите на отрасъла ще го получат в пълен вид и всич-
ки наши партньори от базата ни данни, която е над 6500 адреса. 
Сигурни сме, че с материалите в него, с новостите от световната 
хранителна индустрия ще вдъхнем малко увереност, че ще се 
справим с проблема, че животът ще продължи напред.

Искаме да Ви предупредим, че поради създадената ситуа-
ция хартиеният вариант на този брой ще получите с известно 
закъснение, а е много вероятно някои от следващите броеве 
да получите само в електронен вариант, за което молим да ни 
изпратите и-мейл адрес за получаването му. Вярваме, че ще ни 
разберете и молим да ни извините.

Желаем на всички Вас Здраве, безпроблемно преминава-
не през кризата и бързо възстановяване на бизнеса и 
личния живот!

     За екипа на сп. ХВП

       Петко Делибеев,
главен редактор
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Дигитализация на образованието 

във всичките аспекти на нейното при-

ложение. Това, което познавам от дългите 

години като преподавател в Университета 

и днешната реалност, до голяма степен се е 

превърнало в рутина, която спъва опреде-

лени възможности за развитие. В годините 

промените са правени изключително консер-

вативно, много внимателно, което има и свои-

те предимства. Но от друга страна, подобен 

модел на развитие на Университета в днешно 

време не е съвсем адек-

ватен спрямо пазарната 

среда. Необходимо е УХТ 

да разполага със силни 

конкурентни предимства 

както за привличане на 

български, така и за чуж-

дестранни студенти. 

Съществуването на Уни-

верситета зависи пряко от 

броя на студентите, които 

ще привлечем, и следователно трябва да тър-

сим атрактивни за тях форми, които отговарят 

на съвременния начин на живот.

Младите хора, за разлика от нашето поко-

ление, мислят по друг начин. Те са родени с 

лаптопи и айпади в ръцете, комуникират из-

ключително през интернет, социални мрежи и 

т.н. Електронното устройство в ръката е част 

от самите тях. Смарт концепцията, на която 

залагам, е своеобразна провокация към мои-

те колеги и към самия мен, за да се замислим 

– доколко са адекватни на тази променяща се 

среда, доколко сме способни за дистанцион-

но образование? Дали пречките са свързани 

само с инфраструктура, с неизградена мрежа, 

несигурен  WF или някакви други технически 

Да направим Университета 
си видим в глобалния свят на 
модерното образование
Университетът по хранителни технологии в Пловдив е единственото специализирано  

висше училище в България, подготвящо кадри за хранителната и питейна индустрия и 

туризма у нас. Затова е логично и партньорството на списание ХВП с Университета, 

вниманието, което винаги сме отделяли на неговото развитие. Днес ви предлагаме интервю 

с новия ректор на УХТ, проф. д-р Пламен Моллов, който представихме в брой 10/2019. 

Интересен момент в неговата предизборна програма е така наречената SMART1 концепция, 

която според него е спечелила доверието на колегите му. Започнахме разговора си с въпроса 

какво се крие зад Смарт концепцията?

1  Smart, англ. – умен, интелигентен – термин, 
активно навлязъл в съвременния език като символ 
на всичко, което е свързано с дигитализиране и 
използване на компютърни технологии – б.а.

„Стъпваме на традициите, на 

плещите на нашите предци, но градим 

с модерни технологични подходи, 

търсим начини да дигитализираме 

Университета.“
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интервю интервю

въпроси, или са въпроси на манталитет и на 

навик. Убеден съм, че има преподаватели 

сред моите колеги, които не биха били готови 

да преподават дистанционно, не биха били 

способни да създадат бързо подобни мате-

риали и ще им трябва специфично обучение. 

Така че това беше една провокация и за тях.

Много от процесите в Университета са из-

ключително затлачени и вървят по една слож-

на и тромава процедура – документооборот, 

който върви нагоре-надолу и в крайна сметка 

утежнява самата работа. Сякаш работим, за да 

създаваме документи, а не създаваме доку-

менти, за да работим ефективно.

Т.е., целта е дигитализация на процесите 

на управление в Университета, на комуника-

цията между преподаватели, преподаватели 

и студенти, между служби и преподаватели, 

служби и студенти и т.н. Всички тези комуни-

кационни канали, които съществуват вътре в 

Университета, а също и вън от Университета, 

потенциалният пазар, изискват нов подход, 

смарт подход. В крайна сметка имаме нов 

етап в развитието на човечеството и днес тех-

нологиите се развиват с темпо, при което за 

три-четири години се случват толкова неща, 

колкото преди са се случвали за 50 години. 

Има обективна необходимост от нова дина-

мика и висока ефективност в работата ни. 

Убеден съм в едно от основните послания 

в програмата ми: Стъпваме на традици-

ите, на плещите на нашите предци, но 

градим с модерни технологични подходи, 

търсим начини да дигитализираме Уни-

верситета. Затова заложих като основна 

концепция дигитализацията. Първо изграж-

дане на стабилна мрежа, която може да поеме 

нови информационни потоци, WF мрежа във 

всяка точка на Университета. Защото аз ми-

сля, че студентите в много голяма степен, ако 

имат интернет навсякъде, биха работили и по 

това, което учат. Промяна въобще в модела 

на мислене, известна провокация, но и мое 

убеждение, че това е начинът да заинтригува-

ме младите хора. Ние имаме традиции, имаме 

опит, имаме изключителни възможности да 

обучаваме качествено. Но процесът е дву-

странен и когато няма достатъчно конкурен-

ция от страна на кандидат студенти, съответ-

но нивото естествено пада. Това е проблем 

на цялото образование в България и ние сме 

засегнати от него. Затова трябва търсим фор-

ми, чрез които да излезем на този пазар адек-

ватно, интересно и интригуващо за младите 

хора. На този принцип изградих смарт про-

грамата си. Подредих нещата, които според 

мен трябва да се случат в пет отделни сфери 

и като цяло ми се струва, че се прие добре.

 

Залагате на активен диалог с младите. 

А може ли Университетът да привлече и 

млади преподаватели?

Привличането на млади хора за препо-

даватели става по няколко начина. Един от 

тях е да подбираш качествени студенти, които 

завършват, преминават през всички степе-

ни – бакалавър, магистър и докторантура, и 

онези, които са най-добри да привлечеш за 

преподавателска дейност. Това е традицион-

ният подход, който не винаги е атрактивен, 

защото това са млади хора, които създават 

семейства, имат нужда от пари, а бизнесът 

много често им предлага по-добри условия за 

реализация отколкото ние. Ниското ниво на 

заплащане в Университета е голям проблем. 

И този традиционен подход не винаги работи. 

Другата форма, която е използвана в нашия 

Университет, е чрез съществувалия Франко-

фонски филиал, който се надявам, че ще успе-

ем да възстановим. Според мен децата, които 

учат в езикови гимназии са по-подготвени и 

съответно те се реализират по-добре и в пос-

ледващите степени на обучение. Редица наши 

преподаватели са минали по този път и той 

дава резултат. Убеден съм, че това е нещо кое-

то в днешно време трябва да се цени и трябва 

да ползваме. Езиковата култура на един млад 

преподавател е изключително важна. Тя раз-

ширява кръгозора, създава възможност да се 

черпи опит от западните университети. В този 

смисъл това е един друг подход, по който мо-

гат да се създават кадри. 

Една перфектна формула, която работи 

изключително успешно в Германия, съм виж-

дал там още през 1989г. Хора, завършили 

магистърска степен, работили две-три години 

в някоя компания и вече знаят какво точно 

искат, започват да правят докторантура. Това 

е формула успешна за трите страни – за фир-

мата, защото получава изключително квали-

фициран специалист, за университета, защото 

работи тясно с компанията и има ясна пред-

става каква практически ориентирана наука 

трябва да прави, и за самия докторант, който 

получава възможно най-доброто от своите 

преподаватели и вече знае точно какво иска. 

Затова много ми се иска да променим 

нашите програми, за да има засилване на 

практическото обучение в нашия универ-

ситет. Аз си го представям чрез въвеждане 

в една или друга степен на модулно обучение, 

което позволява да има по-голяма динамика 

и гъвкавост в учебните планове и програми. 

По този начин, когато има кампания в един 

сектор на индустрията, студентите да могат 

да отидат там и да постоят известно време 

в едно предприятие, да видят практически-

те проблеми, да видят как изглежда едно 

производство и да разберат искат ли да се 

занимават с това или не. Идеята ми е една 

опознавателна практика в първи курс, след 

това реална работа на различни позиции и 

в трети курс те да са наясно какво да учат. 

Защото обучението в нашите лаборатории е 

едно ниво, обучението в реалната практика е 

съвсем друго.

Но да се върна на докторантурата и при-

мера от Германия. Тогава, като млад специа-

лист, попитах моя професор защо в пред-

приятието, в което ме води (голяма немска 

компания за преработка на плодове и зелен-

чуци), технологичната база е около една пета 

от лабораторната им база? Той ми отговори 

„Нашите компании, понеже са на международ-

ния пазар, имат няколко задачи – първо, да 

следят конкурентите какво правят, да зна-

ят точно какво се случва на пазара; от друга 

страна да бъдат иновативни, да измислят 

нови продукти, нови неща и тук науката е на 

много по-високо ниво отколкото в универси-

тетите.“ Тогава това ме шокира, но впослед-

ствие осъзнах, че наистина е така. Само че 

нашите компании още не са осмислили и не 

са осъзнали тази необходимост, смисъла на 

тясната връзка, на това взаимодействие биз-

нес-наука. Има и изключения разбира се, а и 

не случайно има много европейски програми 

в тази посока, политика за едно по-тясно вза-

имодействие между бизнес и наука за създа-

ване на иновации и пазарната им реализация.

Какво може да направи Университетът в 

тази посока?

Със създаването на бизнес-университет-

ската асоциация преди две години всъщност 

направихме първата крачка (виж. сп. ХВП, 

бр.8/2018). Но тя не е достатъчна, защото има 

смисъл бизнесът реално да се ангажира с 

този процес, да помогне на Университета да 

създаде добри кадри, което е от взаимен ин-

терес. Има огромен потенциал за развитие 

и голямо поле за работа, единствено и само 

при ясно регламентирано равнопоставено 

партньорство на УХТ и бизнеса, конкретни 

средно- и дългосрочни цели, професио-

нално и прозрачно управление на Асоци-

ацията. Аз бих насърчавал включването на 

Университета в създаването на програма с 

ясни виждания какво трябва да се промени 

и какво не. Новото ръководство на УХТ 

ще бъде проактивно в диалога с бизнеса и 

има готовност да представи визията си 

за промяна на модела и възможните аспе-

кти на сътрудничество.

Свидетели сме на странни течения по 

отношение на храненето, които често 

рефлектират негативно и в легалния бизнес 

от хранителната индустрия. Мисля, че 

Търговия и производство на 

оборудване от неръждаема стомана. 

Фирмата разполага с машина за 

плазмено рязане Microstep CNC PLS 

6001.20P както и друга техника за 

огъване и заваряване на стомани.

„Арст” ООД

6000 Стара Загора,

кв. „Индустриален”

ул. Промишлена

тел.: +359 42 601 477

търговски отдел тел.: +359 42 601477

факс: +359 601471

offi  ce@arstood.com

http://arstood.com

АРСТ ООДАРСТ ООД

„Много ми се иска да променим 

нашите програми, за да има засилване 

на практическото обучение в нашия 

университет.“
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мястото на науката тук е много важно, за да 

се излиза с ясни и конкретни становища по 

онези неистини, които се разпространяват 

по медии, социални мрежи и др.п. все в името 

на здравето на хората.

Неизбежно с някои полезни новости, 

които се споделят чрез мрежите и в различ-

ни ТВ формати и други медии, има и много 

информация, която въобще не е адекватна 

на реалността. Няма как този процес да бъде 

контролиран от някой. Единственият начин 

е да се създаде комуникационен канал, през 

който нашите университетски преподаватели 

и различни други специалисти от бизнеса да 

взимат отношение по такива теми. Те са инте-

ресни за обществото от една страна, а от дру-

га страна изискват научна и информационна 

подготвеност, за да бъде третиран въпросът 

по адекватен начин. 

Ще дам само един пример – случаят с така 

нареченият „Двоен стандарт“. Дълго време 

се говореше масово и то от хора, които не 

разбират по същество въпроса, че има двоен 

стандарт. Трябваше да минат години, да изле-

зе ЕК с ясно становище за какво става дума –

че няма двоен стандарт в смисъла, в който 

беше дефиниран. Аз още в самото начало, без 

да познавам конкретиката на проблема, чисто 

теоретично изказах хипотеза, че не може да 

има двоен стандарт по много съображения, 

които произтичат от познанието за това какво 

представлява качеството на продукта. Изра-

зих своето мнение и от самото начало се явих 

като опонент на масовата теза. Доволен съм, 

че то в крайна сметка се потвърди, защото 

беше ясно, че има разлики в различни посо-

ки, но това в крайна сметка е адаптиране към 

пазарите. Когато един пазар изисква нещо, ти 

не можеш да му разпореждаш, а му предла-

гаш такъв продукт, който пазарът поема. 

Тогава се замислих, че нещо трябва да се 

направи. Нашите професори от УХТ трябва да 

излязат на показ и да изразят мнение. Затова 

се захванах със създаване на, както сме го 

нарекли, „Комуникационен борд по храните“. 

Това е електронна платформа, която има за 

цел да създаде контакт между преподаватели, 

представители на бизнеса и журналисти. Това 

са трите основни групи, които по важни за 

обществото въпроси в нашата област могат да 

дадат и популяризират експертни становища. 

Сигурно в началото ще бъде трудно, но съм 

убеден, че с времето ще даде резултати. Това 

виждам като един модел, чрез който Универ-

ситетът ще популяризира себе си, а от друга 

страна ще бъде полезен и за обществото, за-

щото ще се дава точна информация. 

И понеже сте в началото на мандата си, 

какви са основните цели, които си поставя-

те?

Първото и най-важно за мен е да извадя 

Университета от „Капсулата на безвремието“, 

както съм писал в програмата. Какво имам 

предвид? Отварянето на Университета навън 

и първият пример за това е посещението на 

г-н Пау Рока (председател на Международна-

та организация на лозата и виното – б.р.). Това 

е едната цел – да популяризираме Универси-

тета, да се говори за него. А има нужда и от 

вътрешно отваряне. Според мен с времето 

са насложени отношения, които пораждат 

недостатъчна комуникация между хората, а тя 

дава възможност да се постигат резултати на 

екипен принцип. Екипният принцип е много 

по-добър и аз се опитвам да го налагам. Това 

е едната линия, по която искам Университетът 

да стане видим за външния свят.

Второто нещо е дигитализацията. Това е 

нещото, което съм убеден, че трябва да на-

правим, ако искаме да останем и оцелеем 

в тази среда. И третото е желанието ми да 

създам условия, в които колегите да се чувст-

ват спокойни и уверени в това, което правят. 

Да търсят възможности за изява на екипен 

принцип по начин, който да дава резултат в 

интерес на Университета. Мисля, че това е 

постижимо, защото тотално променям стила 

на управление, като делегирам функции на 

повече на брой хора, свалям нивото на ком-

петенции за някои неща, които не изискват 

непременно ректорът да се произнася и смя-

там, че постепенно ще създам един по-добър, 

по-ефективен модел. Ако реализирам тези 

три цели, мисля, че ще е достатъчно.

С проф. Пламен Моллов 

разговаря Петко Делибеев

„Новото ръководство на УХТ ще 

бъде проактивно в диалога с бизнеса 

и има готовност да представи визия 

за промяна на модела и възможните 

аспекти на сътрудничество.“



интервю

В стремежа си да се наложи на свързания с 

Великден пазар, Soreen разшири своята линия 

малцови хлябове с добавяне на шоколадови и пор-

токалови мини хлебчета (Chocolate and Orange Mini 

Loaves). Те съдържат по-малко от 100 калории и са 

позиционирани като вкусна, но по-здравословна 

алтернатива за пролетния сезон. 

Предлагани в мини-опаковки по пет броя, мини 

хлебчетата са индивидуално пакетирани и по този на-

чин могат да се консумират като закуска в движение. 

Бетан Браун, маркетинг директор на Soreen, ко-

ментира: В хода на подготовката за великденските 

празници, когато хората по традиция си угаждат, 

ние забелязваме, че родителите проявяват инте-

рес към подбора на по-здравословни алтернативи 

за своите деца. 

Нашите цветни опаковки подхождат идеално 

на пролетта и същевременно предлагат на семей-

ствата лакомство с под 100 калории на мини хлеб-

че (98 kcal), съдържащо с 50% по-малко захар и с 67% 

по-малко мазнини в сравнение със средностатисти-

ческия великденски козунак, а освен всичко останало 

е и богат източник на влакна. 

И нещо повече – в светофарното етикетиране 

на хранителните данни на продуктите Spring Mini 

Loaves на Soreen няма да срещнете червени светли-

ни. Още през 2017 г. ние взехме решението да пред-

ставяме тази информация на лицевата част на 

нашите опаковки, именно за да улесним родители-

те в стремежа им да правят по-здравословен избор. 

Специалното издание на мини хлебчетата вече се 

предлага в някои британски търговски вериги, като 

препоръчителната му цена на дребно за периода до 

великденските празници е един паунд. 

новости

Вследствие на положителната реакция 

към фирмената бобова паста, произведена 

от една-единствена съставка, Barilla допъл-

ни своето портфолио с продукта Red Lentil 

Spaghetti (спагети от червена леща). 

Пастата от бобови растения с една със-

тавка дебютира през 2018 г. и новият формат 

на Barilla идва в отговор на нарастващото 

търсене на тази гама продукти на растителна 

основа. 

Според представители на компанията 

произведените от една-единствена състав-

ка спагети имат орехов вкус и текстура „ал 

денте“, като в същото време представляват 

подходящ източник на протеин и влакна. От 

фирмата допълват, че всички техни бобови 

паста решения предлагат на загрижените за 

своето здраве потребители, включително 

онези, които следват специфични хранителни 

режими като безглутеново или веган хране-

не, една полезна алтернатива за разнообра-

зяване на диетите. 

С новото решение линията бобова паста 

от една съставка на Barilla вече се предлага 

в пет разновидности: Red Lentil Spaghetti, 

Chickpea Rotini (Ротини от нахут), Chickpea 

Casarecce (Касарече от нахут), Red Lentil 

Penne (Пенне от червена леща) и Red Lentil 

Rotini (Ротини от червена леща). Всички проду-

кти в гамата са сертифицирани като безглуте-

нови и верифицирани като несъдържащи ГМО. 

Спагетите са един от най-популярните 

типове паста, което значително улесни 

нашето решение, какво да представлява 

следващото ни предложение. Готови сме да 

продължим да надграждаме и разширяваме 

тази линия и в бъдеще – коментира Жан-Пиер 

Комте, президент на Barilla Americas.

За Великден малцови хлябове с шоколад и портокал

Barilla разширява линията бобова паста
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От началото на тази година епидемията от 

новия коронавирус (COVID-19) се разпростра-

нява бързо в глобален мащаб и обхваща все 

повече страни, като се превърна в пандемия. 

Освен Китай, най-застрашена е Европа. Еже-

дневните съобщения на компетентните органи 

показват прогресивно увеличение на заболе-

лите и починалите от  COVID-19. В много дър-

жави се въвежда извънредно положение. Нор-

малният ритъм на социалните и икономически 

отношения в обществото е възпрепятстван от 

предприетите   спешни  мерки за ограничаване 

разпространението на заболяването в целият 

свят. И ако рестриктивните мерки, водещи до 

спиране на определени дейности в някои об-

ласти са оправдани,  производството и търго-

вията с храни, макар и в затруднена ситуация, 

продължават да функционират в условията на 

възникналата криза. Основна грижа на упра-

вляващите е да осигурят по всяко време доста-

тъчно количество качествена и безопасна хра-

на на потребителите. Разгледана в този аспект 

необичайната обстановка създава редица ор-

ганизационно-технически и здравни проблеми 

по цялата хранителна верига. Необходимо е да 

се направи компетентна оценка на здравния 

риск на всички етапи от добива, преработката, 

производството и търговията с храни, както и 

ролята на човешкия фактор, за да се изключи 

възможността от вторично контаминиране на 

хранителните продукти с новия коронавирус.

Кратка история на епидемията 

Както е известно заболяването COVID-19 

води началото си от град Ухан в Централен Ки-

тай с население 11 млн. жители. Първоначално 

се приема, че инфекцията възниква от голям 

рибен пазар с над 10 000 сергии, на които тра-

диционно се продават освен рибни и нериб-

ни хидробионти и различни видове животни, 

като пилета, фазани, прилепи, котки, мармоти, 

змии и др., които най-вероятно са носители на 

новия коронавирус. Този вирус е идентифици-

ран в Китай към края на 2019 година и се оп-

ределя като нов щам на коронавирус, който 

досега не е изолиран от човек. Коронавируси-

те се откриват често при  животни, като може 

да еволюират и да се предават на хората, пре-

дизвикващи сериозни заболявания  известни 

като зоонози. Така например вирусът причи-

тел на Близкоизточния респираторен синдром 

(MERS-COV) при човека  е изолиран от камили, 

а вирусът на  тежкият респираторен синдром 

(SARS-COV) известен повече като ТОРС се до-

казва при котки – циветки. Заразените с тези 

коронавируси хора могат да предават инфек-

цията от човек на човек. Според Европейският 

център за превенция и контрол на заболява-

нията (ECDC) (2,3), новият коронавирус, открит 

в Китай, е тясно свързан с вируса на ТОРС, из-

олиран също в Китай през 2002 година и най-

вероятно притежава подобна характеристика. 

Независимо от някои общи признаци двата 

вируса са и много различни. Все още не е из-

вестно до каква степен новият коронавирус се 

предава лесно и устойчиво между хората. Ос-

новният механизъм за инфектиране е въздуш-

но-капков, при който заразените с вируса лица 

чрез кихане или кашляне предават вируса в 

близък контакт с околните. Само за един ме-

сец след възникване на епидемията в гр. Ухан 

новият коронавирус преминава границите на 

Китай и се установява в 27 страни от Европа. 

За това спомагат интензивните директни само-

летни полети с пътуващи до Италия, Франция, 

Великобритания и др. европейски държави. 

Епидемичната ситуация е много динамична и 

се променя ежедневно, като заболяването об-

хваща нови територии. 

Кратка характеристика на 
коронавирусите

Коронавирусите се отнасят към род 

Coronavirus на семейство Coronaviridae. Наи-

менованието им произхожда  от латинското 

обозначение „corona“ и се свързва с характер-

ната морфология на вирусните частици (вири-

они). Те са обвити с едноверижен РНК геном 

и нуклеотид със спирална симетрия. Поради 

много малките си размери може да се наблю-

дават само под електронен микроскоп. Сре-

щат се в две основни форми – извънклетъчна 

(неактивна) и вътреклетъчна (активна). Коро-

навирусите са известни като причинители на 

заразни болести при бозайниците и птиците. В 

инфекциозната патология на човека те са де-

финирани като етиологични агенти на респи-

раторни заболявания протичащи предимно в 

лека форма. В определени случаи някои от тях 

са в състояние да   предизвикат тежки инфек-

ции (MERS-COV) и (SAS-COV) с летален изход.

Вирусите, в т.ч. и коронавирусите, са ми-

кроскопични агенти, които инфектират клет-

ките на живите организми. По природа те се 

явяват строги вътреклетъчни паразити, които 

използват синтезиращите системи и енергията 

на клетките за своето размножаване, тъй като 

нямат собствен клетъчен апарат за самопроиз-

веждане. Не могат да се размножават в изкуст-

вени хранителни среди, а само в живи клетки.

Новият коронавирус (nCOV-19) се нарича 

вирус на тежкия акутен респираторен синд-

ром  – коронавирус -2 (SARS-COV-2), а заболя-

ването, което се причинява от него – COVID-19. 

До момента все още няма конкретни данни за 

устойчивостта на новия коронавирус. Налич-

ната информация се отнася главно до устой-

чивостта на известни до момента други коро-

навируси от човешки и животински произход. 

Установено е, че човешките коронавируси за-

пазват своята инфекциозност върху различни 

контактни повърхности за период от 2 h до 9 

дни. Животинските коронавируси са значи-

телно по-устойчиви към неблагоприятните 

фактори в рамките на 28 дни. Важно влияние 

върху устойчивостта им оказват температур-

ните колебания и относителната влажност на 

въздуха. При температури от 30 до 40оС тяхна-

та устойчивост чувствително намалява, докато 

при температура 4оС може да се увеличи до 28 

дни. Коронавирусите се запазват по-дълго при 

стайна температура и относителна влажност 

от 50%. Същите са много чувствителни към 

етанол (75-95%), натриев хипохлорид (0,21%) 

и водороден прекис (0,5%).  Обезвреждането 

на коноравирусите  се реализира за 1-2 min.(4)

Епидемиология  на COVID-19

Динамиката в разпространението на новия 

коронавирус в отделните държави, отсъстви-

ето на убедителни данни за неговия произ-

ход и изменчивост, както и непълната научна 

информация за характеристиките на nCOV-19 

на сегашния етап не дават обективна възмож-

ност за изграждане на стройни представи за 

развитието на епидемията от COVID-19 в све-

товен мащаб. Независимо от това са доказани 

някои специфични различия в развитието на 

инфекцията, предизвикана от новия корона-

вирус. Прави впечатление продължителния 

инкубационен период (до 2 седмици) или вре-

мето от контакта с болно лице до появата на 

първите клинични симптоми на заболяването. 

Проведените наблюдения показват, че някои 

заразени лица не проявяват видими симпто-

ми продължително време, през което може 

да инфектират голям брой хора в своето об-

кръжение. Тази особеност се явява сериозна 

пречка за ранното откриване на инфекцията и 

предприемане на ефективни мерки за нейното 

ограничаване. В тази бързо променяща се епи-

демична ситуация е много трудно да се напра-

вят дългосрочни предвиждания, но като цяло 

прогнозите на епидемиолозите не са оптимис-

тични. Очаква се пандемията от COVID-19 да 

обхване от 40 до 70% от населението на земя-

та. Друг проблем е, че все още няма разработе-

на ваксина, а при преболедувалите не остава 

траен имунитет, което означава, че през след-

ващата година е възможно повторно инфекти-

ране с този коронавирус.(2,3)

От гледна точка на епидемичния риск е ва-

жно да се установят пътищата за разпростра-

нение на COVID-19. До настоящия момент е из-

вестно, че основният механизъм за предаване 

на заразата е въздушно-капков.  Сравнително 

ограничени са данните за разпространение на 

новия коронавирус чрез храносмилателната 

система. Медицинските изследвания на болни 

актуално актуално

Проф. д-р Йордан Гогов
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от COVID-19 показват, че nCOV-19 може да се 

изолира от техните фекалии. Все още е неизяс-

нен въпросът дали е възможно короновирусът 

да се разпространява по хранителната верига. 

Очевидно има много неизвестни в прогреси-

ращата пандемия, което налага проучванията 

на учените да продължат. Все още информаци-

ята относно вирулентността и патогенността 

на новия коронавирус не е напълно изяснена. 

Твърде общи са знанията относно тежестта на 

последиците от COVID-19 в национален и све-

товен аспект. Необходим е задълбочен научен 

анализ на събраната  и систематизирана ин-

формация по отношение на възможните моде-

ли за предаване, резервоарите и източниците 

на инфекция с новия коронавирус nCOV-19.

Клинични прояви на COVID-19 

Клиничните изследвания върху болни от 

COVID-19 свидетелстват, че в началната фаза 

на заболяването преобладават леки до средно 

изразени грипоподобни симптоми изразява-

щи се в треска с повишена температура (над 

38оС), суха кашлица, затруднено дишане, отпад-

налост и мускулни болки. При част от болните, 

предимно възрастни лица със съпътстващи 

заболявания, се регистрира тежка пневмония, 

респираторен дистрес и септичен шок водещи 

до смъртен изход.(3) Проведените проучвания 

върху повече от 72  000 потвърдени случая на 

COVID-19 показват, че над 80% от тях протичат 

с леки грипоподобни симптоми, а около 14% са 

с прояви на задух, дихателна недостатъчност 

и тежка пневмония. Смъртността е около 2% и 

засяга основно лица над 70 годишна възраст с 

повишен здравен риск, страдащи от хронични 

заболявания на сърдечно-съдовата система, 

белият дроб, диабет и имунна недостатъчност.

(1) Макар и в редки случаи е възможно да се 

наблюдава тежка пневмония с летален край и 

при по-млади хора заразени с nCov-19 поради 

свръхвисока реактивност на имунната система. 

Такъв е случаят с починалият 34-годишен ки-

тайски лекар от болница в гр. Ухан, който пръв 

съобщи за възникналата епидемия от COVID-19. 

От анализа на достъпните данни е видно, че 

за този кратък период  починалите от COVID-19 

в световен мащаб са около два пъти повече от 

тези, починали при епидемиите от други ко-

ронавируси – (Близкоизточния респираторен 

синдром и Тежкият остър респираторен синд-

ром). Според експертите епидемиолози в ня-

кои страни реалната смъртност при COVID-19 

е по-висока от обявената, поради факта, че тя 

се отчита на база приети и лекувани лица в 

болниците. Извън тази статистика са почина-

лите болни в домовете си.  Все още не е изясне-

но на какво се дължи  повишената смъртност 

при заразените с nCOV-19. Необходимо е да се 

проучат по-подробно  неговите молекулярно-

билогични характеристики  и факторите, кои-

то определят поведението му в инфектирания 

човешки организъм.

Профилактични мерки

За ограничаване бързото разпространение 

на възникналата  пандемия от COVID-19 Све-

товната здравна организация, Европейската 

комисия, Европейският център за превенция 

и контрол на заболяванията, правителствата 

и компетентните органи в отделните държави 

предприемат спешни мерки за превенция и 

информиране  на населението.(2,3,5) Поради 

високият здравен риск в някои страни, в т.ч. и у 

нас е въведено временно извънредно положе-

ние. Превантивните мерки включват: повише-

но самонаблюдение след контакт със съмни-

телно болни или болни лица и контрол на тем-

пературата. Необходимо е стриктно спазване 

на правилата за лична хигиена, старателно из-

миване на ръцете със сапун, използване на де-

зинфекционни разтвори на алкохолна основа 

преди хранене, след използване на тоалетната 

и след контакт с домашни животни. Не трябва 

да се допуска докосване на лицето и особено 

на очите, носа и устата с неизмити ръце. 

Оценка на здравния риск в 
хранителната верига 

Сложността на хранителната верига и мно-

гообразието на прилаганите технологии в пър-

вичното производство на храни, както и спе-

цифичните особености на тяхната преработка, 

съхранение, транспорт и реализация създават 

потенциална възможност на определени етапи 

да възникнат потенциални рискове за здравето 

на крайния потребител. За това и оценката на 

здравния риск в хранителната верига е много 

динамична и следва периодично да се опти-

мизира, с оглед настъпилите промени в разви-

тието на пандемията, както и актуалната научна 

информация свързана с поведението и харак-

теристиката на новия коронавирус nCOV-19.

Във връзка със създалата се извънредна 

ситуация свързана с глобалното разпростра-

нение на COVID-19, застрашаващо здравето и 

живота на милиони граждани, са ангажирани 

с действията си редица компетентни институ-

ции – СЗО,  EК, ЕCDC, ЕFSA. 

ЕК съобщава, че до момента няма регистри-

рани случаи за предаване на новия коронави-

рус (nCOV-19) чрез храни. Липсват доказател-

ства, че храни, обект на внос от Китай, които 

съответстват на действащите разпоредби за 

здравната безопасност на животните и човека 

може да създават риск за здравето на потре-

бителите. ЕFSA следи отблизо ситуацията с 

разпространението на новия коронавирус и 

счита, че храната следва да се изключи като ве-

роятен източник за предаване на инфекцията 

при човека. Според специалистите от EFSA на-

трупаният опит от предишните огнища на ко-

ронавируси  показва, че същите не се предават 

на хората чрез храната. Няма научна информа-

ция, че новият коронавирус е различен в това 

отношение. В свое становище ЕCDC обръща 

внимание на факта, че животните най-веро-

ятно се явяват като първичен източник на за-

разата, но последващото разпространение на 

коронавируса между хората е чрез въздушно-

капковия механизъм.(2,3) Подобно заключе-

ние прави и Германският федерален институт 

за оценка на риска (BfR). (1) В съобщението си 

от 29 януари 2020 година BfR защитава тезата, 

че съществува малка вероятност за пренасяне 

на новия коронавирус чрез консумация на за-

мърсени храни или чрез контакт с потребител-

ски стоки. Независимо от това се правят кон-

кретни препоръки за стриктно спазване на до-

брите хигиенни и технологични практики при 

добива и обработката на сурово месо и месни 

продукти поради факта, че в тях 

може да се съдържат други пато-

гени. Суровите продукти трябва да 

се съхраняват отделно от топлин-

нобработените храни, предназ-

начени за директна консумация. 

Наред с това е необходимо работ-

ното оборудване, инвентарът и 

работните повърхности, които са 

били в контакт със сурово месо и 

сурови месни продукти да се из-

миват обилно с топла течаща вода 

и миещи препарати с последваща 

дезинфекция, с оглед елиминира-

не на риска от вторично биологич-

но контамиране. Не по-малко зна-

чение се отдава на здравния ста-

тус и личната хигиена на работния 

персонал. В условията на панде-

мия от COVID-19 важно изискване 

е не само стриктното спазване на 

хигиенните процедури в обектите 

на хранителната индустрия, но и 

личната осъзната отговорност на 

всички участници в отделните ета-

актуално актуално

 пи на хранителната верига.

В тази връзка Центъра за оценка на риска 

по хранителната верига обръща внимание, че 

при продължаващата пандемия от COVID-19 в 

световен мащаб и огромния поток от инфор-

мация е важно да се обръща внимание само на 

официални и потвърдени източници, с оглед 

да се избегнат спекулациите и излишната па-

ника сред населението. 
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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.
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Системите за производствено планиране в 

месния бранш спомагат за повече гъвкавост и 

намаляват разходите. Най-подходящи са систе-

ми, които директно са интегрирани в ERP софту-

ера.

Най-високо качество, гарантирана свежест, 

навременна доставка – и всичко това на изгод-

на цена. Клиентите на месопроизводителите са 

взискателни. Все по-комплексни стават и про-

изводствените процеси, тъй като крайните по-

требители искат голямо продуктово разнообра-

зие с различни вкусове, съставки и опаковки. А 

времето между входа на поръчката и доставката 

става все по-кратко. Често се налага спешни по-

ръчки да бъдат вмъквани между другите. Тогава 

бързо става напрегнато: коя поръчка трябва да 

бъде приготвена първа? Имаме ли достатъчно 

суровини на склад? Колко време още ще работят 

опаковъчните линии? Подразбира се, че в тази 

ситуация и при нарастващо многообразие на ва-

риантите никой човек не може да запази цялост-

на представа.

Всички области трябва да бъдат 
интегрирани

Също така и традиционните инструменти за 

планиране имат трудности с това да компенсират 

последствията от краткосрочни размествания 

или непланирани спирания на машини и съоръ-

жения. По-точни и по-гъвкави са ИТ базираните 

системи за производствено планиране и упра-

вление. В идеалния случай предприятията не 

ползват островни решения, а интегрирана в ERP 

системата програма. Защото, като „разпредели-

телен център“ на данните само една ERP система 

е в състояние цялостно да интегрира в производ-

ствения процес всички важни фирмени области 

като снабдяване, складово управление, диспози-

ция и пласмент, както и производствените пред-

писания и отделните производствени области. 

Други важни критерии, които трябва да изпълни 

системата за производствено планиране: 

Да осигури оптимално планиране на суро-

вини, помощни средства и консумативи, правил-

ните суровини да са на разположение в точното 

време и качество в правилните машини;

 Системата прави възможно както общо, 

така и детайлно планиране;

 Същевременно тя така планира оптимал-

ната последователност, че произведените поръч-

ки да получават възможно най-кратки времена 

за подготовка. Решаващи фактори, които оказват 

влияние при планиране на последователността, 

са цвят, зърнена структура и съдържани веще-

ства (алергени, ГМО), както и фирмени предпи-

сания;

 Системата трябва да разполага с гъвкави 

инструменти, за да планира краткосрочните вре-

меви промени целесъобразно;

 Тя осигурява едно константно високо на-

товарване във всички производствени етапи и в 

отделните отдели;

 Поръчки за техническа поддръжка също 

трябва да бъдат включени в планирането;

Тя гарантира, че вътрешното складово сто-

панство ще бъде оптимизирано.

Софтуерът дирижира 
производството

Наред с тези „Must-haves“ (англ. –  неща, които 

трябва да има – б.р.) е важно софтуерът да разпо-

лага с различни планови сценарии. Едва тогава 

той оптимално може да ръководи производство-

то и същевременно да остави достатъчно прос-

транство за гъвкавост за планиращите. Произ-

водственото планиране в CSB-System например 

предлага на потребителите дългосрочни, сред-

носрочни и краткосрочни планови сценарии. С 

изключително гъвкавия инструмент за планира-

не могат оптимално да се планират, организират 

и управляват всички производствени ресурси 

като човек, машина и материали дори и при труд-

ни условия, които възникват поради променли-

вото поведение на заявките и голямото разноо-

бразие от компоненти. Така се гарантира нужната 

свежест, оптимално натоварване на машините, 

по-бърза скорост на производствения цикъл 

и висока степен на готовност за доставка. Чрез 

индивидуално конфигурируема производствена 

матрица важната информация като поръчки, на-

лични количества, спецификации, ограничения 

и методи се свързва с времевото измерение и се 

изобразява в прегледна матрична форма. Дали 

дългосрочно, средносрочно или краткосрочно – 

планирането винаги се поддържа от същата про-

грама. Процесът най-често е триетапен: първо се 

изгражда плановата матрица, планиращото лице, 

респ. диспонентът може след това да преработи 

изчисленото производствено количество, впо-

следствие се изготвя производственият план за 

следващите етапи в производствения процес.

Взаимовръзки стават видими
В края на производствения процес остават 

отворени само малко въпроси: производстве-

ните поръчки се групират автоматично към ма-

шини и линии за производство и опаковане и 

персоналът се разпределя автоматично според 

квалификация и наличност. Значи перфектният 

план? Не, понеже такъв в крайна сметка не съ-

ществува: почивни дни, провеждане на акции и 

не на последно място метеорологичното време 

имат огромно влияние върху пласмента и по 

този начин също директно върху производстве-

ното планиране. Внезапна лятна жега например 

стимулира продажбите на леки ястия, грил стоки 

и летни напитки. Обаче по-хладно ли е от очак-

ваното, може би ще се купува повече говеждо за 

печене. Тогава е добре, ако софтуерът не само 

включва в планирането данни от миналото, но 

също така е достатъчно гъвкав, за да модифици-

ра планирането. Едно от големите предимства на 

производственото планиране на CSB се състои в 

това да визуализира взаимозависимости, които 

съществуват например поради производствения 

метод, машинното натоварване, персонала или 

поради самите продукти. Също едно прекалено 

или недостатъчно складово 

покритие и производствени 

забавяния бързо стават ви-

дими, така че производстве-

ният мениджмънт своевре-

менно да може да реагира.

Приключи ли всич-
ко по план?

Планирането е полови-

ната наем, гласи една нем-

ска поговорка. Но и най-до-

брият план не струва, ако 

накрая се направи по друг 

начин. Затова задължително 

е препоръчително произ-

водственото планиране да 

се организира в комбина-

ция с въвеждане на произ-

водствени данни. Само така 

отговорните лица имат едновременно надеждна 

обратна връзка под формата на План-Факт-Срав-

нение в офиса, а и мобилно. Чрез производствен 

мониторинг в реално време те бързо могат да се 

намесят целенасочено, а също и да получат ва-

жна информация, например, за да оптимизират 

дългосрочно производствените процеси, да ор-

ганизират по-ефективно пр оцесите и да редуци-

рат брака.

Планиране Планиране 
вместо вместо 
напрежениенапрежение

ЦСБ-Систем България
ул. Преслав 19
4000 Пловдив
Тел: 032/646370
Факс: 032/648-988
Е-mail: info.bg@csb.com
www.csb.com

Производственото планиране трябва да 

интегрира в производствения процес всички важни 

фирмени области като складово стопанство, 

снабдяване, диспозиция и пласмент.
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Производителят на 19-литрови галони за 
вода „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ реализира пилотна 
технология за подобряване на ресурсната ефек-
тивност и предотвратяване образуването на 
отпадъци.

По данни на Евростат, българската икономика 
е на последно място в ЕС по производителност 
на ресурсите (БВП/Използвани ресурси). Висо-
ките нива на разходване на природни ресурси в 
производствата и ниската степен на екологосъо-
бразност на предприятията се дължи на остарели 
технологии и ограничен достъп до иновативни  
производствени практики. 

Чрез реализацията на проект „Подобряване 
на ресурсната ефективност в  „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ 
ООД“, финансиран от Оперативна програма „Ино-
вации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., 
процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пи-
лотни и демонстрационни инициативи за ефек-
тивно използване на ресурсите“, единственият в 
страната производител на 19-литрови галони от 
поликарбонат за вода „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ разре-
ши проблемите си с ресурсната ефективност, като 
внедри в производството си пилотна за България 
технология за смесване на свежата суровина с 
30% преработен поликарбонат на флейк.

Иновативната технология е имплементирана 
в закупената по проекта Едностъпкова издувна 
машина NISSEI ASB 650 EXHS. Производителят на 
машината NISSEI ASB Machine Co.,Ltd е световен 
лидер в производството на едностъпкови издув-
ни машини и съвместно със своите клиенти – про-
изводители на бутилки и опаковки за хранително 
вкусовата, фармацевтичната и други промишле-
ности непрекъснато разработва и внедрява в ма-
шините си иновативни технологични решения.

Пилотният за страната елемент се състои в упо-
требата на преработен поликарбонат на флейк. 
Към момента, в България няма друг производител, 
който да използва преработена суровина в произ-
водството на поликарбонатни бутилки за храни-
телно - вкусовата промишленост.

Внедряването на технологията в производ-
ството на „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ донесе значителни 
ползи за компанията:
 Спестяване на 30% първичен материал, 

чрез влагане на преработен поликарбонат на 
флейк: шнекът на новата машина е с изцяло про-
менена конструкция, пригодена за хомогенизира-
не на преработен поликарбонат със свежи гра-
нули, загрявайки и разтопявайки материала при 
строго контролирана по-висока температура на 
топене, без това да доведе до неговото изгаряне. 
По този начин се получава хомогенизирана раз-
топена поликарбонатна смес с високо качество.
 Повишаване на производствения капа-

цитет с 60%, спрямо възможностите преди ре-

ализацията на про-
екта.
 Предотвра-

тяване образуване-
то на 100% от от-
падъка при произ-
водството на га-ло-
ните: машината е 
с нов тип хидравли-
ка. Гребните мас-
лени помпи са заме-
нени от турбинни, увеличена е работната площ 
на зоната за издуване, основните компоненти по 
електрониката са защитени от загряване и прег-
ряване. Управляващият софтуер е от най-ново 
поколение и задава необходимите настройки с 
изключителна прецизност, като осигурява пълна 
синхронизация на процеса и допринася за прекра-
тяването на образуване на технологичен брак. 

Постигнатите резултати показват, че подобря-
ването на ресурсната ефективност не е самоцел, 
продиктувана от актуални към момента стремежи 
за демонстриране на „зелени“ практики, а изклю-
чително мощен инструмент за цялостно подобря-
ване на производствените процеси в предприя-
тията и повишаване на тяхната конкурентоспосо-
бност. Много от технологиите за подобряване на 
ресурсната ефективност, включително и приложе-
ната от „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ са достъпни и лесно 
могат да бъдат имплементирани в производствата 
и на други производители от бранша. 

Демонстрирането на положителният ефект от 
реализацията на подобни технологии и мултип-
лицирането на постигнатите резултати е и една 
от основните цели на проекта и на „ХЕЛФИ ПЛАС-
ТИКС“, като компания – лидер в производството на 
галони за минерална вода.

Пилотна Пилотна 
технология за по-добра технология за по-добра 
ресурсна ефективностресурсна ефективност

Проект BG16RFOP002-3.004-0127-C01 „Подобряване на ресурсна-
та ефективност в „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД“, финансиран от Опе-
ративна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинан-
сирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие.

В партньорство с Тръст за опазване на 

земната пчела (Bumblebee Conservation Trust) 

компанията Camden Town Brewery пусна ли-

митирано издание пролетна лагер бира, като 

част от фирмената гама Seasonal Hells. 

Лагер бирата Blooming Hells е сварена 

с хмел от Нова Зеландия, Южна Африка и 

Австралия и предлага аромат на цитруси и 

плодова салата. Алкохолното й съдържание е 

4,6% и от 9 март 2020 г. напитката се предлага 

новости

В отговор на нарастващото търсене на без-

алкохолни алтернативи Bacardi пренасочи своя-

та марка вермути Martini към безалкохолната 

категория. Martini Non-Alcoholic Aperitivo е съз-

даден за онези моменти, когато потребителите 

избират да не консумират алкохол, но все пак 

искат да се насладят на напитки с освежаващ 

вкус. Въпреки че в продукта се влагат същите 

вина, използвани за направата на класическите 

вермути Martini, в случая алкохолът бива внима-

телно премахнат. 

Продуктите от гамата се предлагат във 

Великобритания в два варианта. Martini Non-

Alcoholic Vibrante е смесица от естествени билки, 

балансирана с италиански бергамот с цел създава-

нето на „плодов аперитив“. От своя страна Martini 

Non-Alcoholic Floreale е вдъхновен от сладостта на 

лайката, преплетена с други билки, за да се постигне 

„изживяване с флорален вкус“. 

Ник Стрингър, вицепрезидент на Martini, спо-

деля: В миналото решението да не пиеш алкохол 

предполагаше газирана вода тогава, когато всички 

останали се наслаждават на своя коктейл, или да 

си останеш вкъщи в петък вечер, когато прияте-

лите ти излизат за по аперитив. Обаче времената 

се менят и днес потребителите не желаят да се 

чувстват така, сякаш изпускат нещо, когато прос-

то искат да подходят по-разумно към питието си. 

В сърцето на нашия иконичен бранд стои идеята за 

„Времето за Martini“ – моментът, когато прияте-

лите се събират, за да се насладят на по аперитив 

в началото на вечерта. Новото ни предложение 

предлага на потребителите избор, като им гаран-

тира, че ще могат да се радват на своето време за 

Martini, без значение дали употребяват алкохол, или 

не. 

През миналата година Bacardi подкрепи портфо-

лиото Martini с лансирането на вермут с аромат на 

портокал, както и на артикула Martini Asti Ice. 

Нова бира в подкрепа на земните пчели
в опаковки от по четири кена в магазините на 

Великобритания. 

През последните 80 години броят на зем-

ните пчели в Обединеното кралство бележи 

стабилен спад и пивоварната ще подкрепя 

Тръста, като във всяка опаковка от четири 

бири Blooming Hells, предлагана в Sainsbury’s, 

поставя подложки за бира със семена от диви 

цветя, насърчавайки потребителите да ги за-

саждат в помощ на земните пчели. 

Основателят на пивоварната Джаспър Къ-

пейдж коментира: С тази последна добавка 

гамата бири Seasonal Hells вече покрива цяла-

та година. Винаги сме се стремили да подхож-

даме със свеж поглед към нашите лагер бири 

от линията Hells и е чудесно,  че феновете на 

Camden приемат сезонните ни предложения. 

Настоящата инициатива предостави на пи-

воварната платформа, посредством която 

да заявим отношението си по важни за нас ка-

узи и да подкрепим великолепни инициативи, 

включително Тръста за опазване на земната 

пчела.

Два нови безалкохолни 
аперитива Martini
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за празника за празника

ВВ еликден наближава, а с него и тра-

диционното боядисване на яйцата в 

четвъртък или събота непосредствено 

преди Възкресение Христово. Боядис-

ването на яйцата и тяхното декориране зависи 

от индивидуалния вкус на всеки човек. При де-

корирането на яйцата се използват оцветители, 

които могат да бъдат закупени от търговската 

мрежа или получени от естествени източници. 

Оцветителите могат да бъдат синтетични и 

естествени. Всички оцветители са кодирани с Е-

номера от 100 до 199 в Приложение II „Списък на 

Съюза на добавките в храните, одобрени за упо-

треба в храни и условията за тяхната употреба“ на 

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския пар-

ламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. (посл. 

изм. 29.05.2019 г.), чиито изменения са 85 броя [1].

Съгласно Регламента, оцветителите, използ-

вани за великденски яйца, са същите, одобрени 

за влагане и в храни – сокове, нектари, газирани 

напитки, сладкиши, соленки, чипс, снакс, пукан-

ки, бонбони, близалки, торти, сладоледи и т.н. В 

зависимост от цвета, кодирането е: 

Е100 – Е109 – жълти оцветители

Е110 – Е119 – оцветители в оранжево

Е120 – Е129 – червени оцветители

Е130 – Е139 – оцветители в синьо и виолетово

Е140 – Е149 – зелени оцветители

Е150 – Е159 – оцветители в кафяво и черно

Е 160 – Е199 – други оцветители

Синтетични оцветители в Синтетични оцветители в 
хранитехраните

В търговската мрежа най-често предлагани-

те синтетични оцветители в състава на боите 

за яйца са тартразин (Е 102), сънсет жълто (Е 

110), азорубин (Е 122), индиготин (Е 132), бри-

лянтно синьо (Е 133).

През последните десетилетия вниманието 

е насочено към възможността някои оцве-

тители да предизвикват алергични реакции 

или прояви на непоносимост, особено при 

деца. Проучвания на европейски експерти 

твърдят, че те имат ефект върху активността 

и вниманието и се свързват с по-висока хи-

перактивност при деца. През 2007 г. проучва-

ния, проведени в университета в Саутхемптън, 

предоставят доказателства в подкрепа на това 

твърдение [2]. Тези проучвания са проведени 

върху сравнително малък брой малки деца, по-

ради което не успяват да убедят EFSA  (Европей-

ски орган за безопасност на храните – б.р.) и да 

променят регулаторната позиция на описаните 

оцветители. Въпреки това през 2010 г. в Англия е 

въведено изискване за текст „Може да има ефект 

върху активността и вниманието при децата“ 

върху етикета на продуктите, съдържащи някой 

от тези оцветители. Въведената от Англия про-

мяна е приета и от другите страни членки на ЕС. 

Е 102  ТАРТРАЗИН (лимонено жълт цвят) 

(Фиг. 1)

Фигура 1

Синтетичен оцветител от групата на азо-

багрилата, одобрен от ЕС. Добре разтворим 

във вода. Широко използван за оцветяване на 

безалкохолни напитки, консервирана риба, чи-

псове, корнфлейкс, готови супи, сладкиши, кон-

фитюри, тестени изделия и яйца. Предполага се, 

че причинява астматични пристъпи, обриви и 

хиперактивност при деца [3]. Свързва се с чувст-

вителност към аспирин, с образуване на тумори 

на щитовидната жлеза, както и с увреждане на 

хромозомите. Забранен за употреба в Германия, 

Австрия, Норвегия, с тенденция забраната да 

бъде разширена за целия Европейски съюз. В 

Регламент (ЕО) № 1333/2008 е записано, че при 

използване на тази добавка, на етикета на съ-

ответната храна изрично трябва да присъства 

следният текст (от юни 2010 г.): „Е 102: Може да 

има неблагоприятни последици върху дейност-

та и вниманието на децата.“

Е 110 СЪНСЕТ ЖЪЛТО (оранжево-жълт цвят) 

(Фиг. 2)

Фигура 2

Синтетичен оцветител от групата на азобагри-

лата, одобрен от ЕС. Добре разтворим във вода. 

Използва се в производството на тестени изде-

лия – в пекарството, в сладкарството, също за 

сладолед, замразени храни, консервирана риба, 

напитки и яйца. Е 110 се използва за оцветяване 

на сухари, подправки, супи на прах; добавя се в 

глазури, конфитюри, сладолед, мармалад, порто-

калови и кайсиеви желета, горещ шоколад, мар-

ципан, разхладителни и ободряващи напитки. 

Сънсет жълто може да доведе до алергични 

реакции, особено при лица с непоносимост 

към аспирин. Други странични ефекти са га-

дене, уртикария (обрив), ринит (хрема), свръ-

хактивност при деца. Забранен е за употреба в 

хранителната промишленост в Норвегия, Фин-

ландия, САЩ.

Е 122  АЗОРУБИН, КАРМОЗИН (червен цвят) 

(Фиг. 3)

Фигура 3

Синтетичен оцветител от групата на азоба-

грилата, одобрен от ЕС. Добива се от въглищен 

катран. Използва се най-вече в сладкарството 

за приготвяне на желета, бонбони за смучене, 

чийзкейкове, марципани, някои алкохолни на-

питки, сирена, десертни плодове и яйца. Добре 

се разтваря във вода. Забранен в САЩ, Канада, 

Япония, Русия, Швеция, Австрия, Норвегия. В ЕС 

все още се оценява рискът за здравето.

Е 132  ИНДИГОТИН, ИНДИГОКАРМИН 

(тъмносин цвят) (Фиг. 4)

Фигура 4

Индиготинът е синтетично вещество под 

формата на прах или гранули. Добре се разтва-

ря във вода. Съществува естествен източник на 

оцветителя и това е индиговото растение, което 

вирее в Индия, Африка, Америка. По-рано Е 132 

се е получавал от листата и стъблата му, а днес –

чрез синтез на фенилглицин и натриев азид. 

Добавката се характеризира с висока чувстви-

телност към светлина. В комбинация с други 

оцветители се получават следните цветове: зе-

лен, виолетов, кафяв и черен, подходящи за оц-

ветяване на яйца. Оцветителят Е 132 се използва 

в хранителната промишленост за оцветяване на 

безалкохолни напитки, които се произвеждат в 

стъклени бутилки и на сладолед. Добавя се при 

производството на бисквити, кексове, сладкар-

ски изделия, десерти. В комбинация с други оц-

ветители се използва за боядисване на ликьори. 

Е 132 може да повлияе неблагоприятно чо-

вешкия организъм, предизвиквайки алергични 

реакции и задух. Ако се наруши технологичния 

процес, веществото въздейства негативно като 

причинява дискомфорт, гадене, нарушена сър-

дечна дейност. Съществува предположение, че 

индигокарминът е канцероген, но тестовете, 

проведени върху лабораторни животни, не по-

твърждават това. Добавката е разрешена за из-

ползване в много страни, но в малки количества. 

Забранен е за употреба в Норвегия.

Е 133  БРИЛЯНТНО СИНЬО (червено-син или 

виолетов цвят) (Фиг. 5)

Фигура 5

Синтетичен оцветител, одобрен от ЕС. Доби-

ва се от въглищен катран. Добре разтворим във 

вода. Прилага се в производството на млечни 

продукти, напитки, сладкиши и сладолед. В ком-

Боите за великденските Боите за великденските 
яйца – за и против!яйца – за и против!

Доц. Валентина Христова – Багдасарян, 

Светла Петрова
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бинация с жълт оцветител дава зелен оттенък, с 

червен – виолетов оттенък, с червен и оранжев 

– кафяв и черен цвят, подходящи за оцветяване 

на яйца. Веществото може да въздейства небла-

гоприятно върху човешкия организъм, като 

предизвиква алергични реакции, астматичен 

пристъп. Особено чувствителни са хора, алер-

гични към аспирин. Е 133 се абсорбира лошо от 

стомашно-чревния тракт, затова почти изцяло се 

отделя от организма. Забранен е за употреба в 

Австрия, Швеция, Франция, Испания, Норвегия, 

Белгия, Германия, Швейцария, но все още е сер-

тифициран като безопасна хранителна добавка 

в регламентирани количества.

Всички съставки, които се съдържат в пред-

лаганите в търговската мрежа бои за яйца, са в 

списъка на разрешените добавки, затова няма 

причина за безпокойство. Те са добре разтво-

рими, указанието за употреба е изписано върху 

етикета и по-често включва разтварянето на до-

зата в определен обем вода. Известно безпокой-

ство могат да предизвикат употреби, свързани 

с различни способи на декориране, например 

прилагането на концентриран гел от ампули ди-

ректно върху яйчената черупка, за постигане на 

ярка окраска. Други начини включват използва-

нето на пяна за бръснене [4] в смес с концентрат 

на оцветител, за постигане на многоцветна де-

корация. Тези способи за боядисване безспорно 

създават ефектен дизайн, но не трябва да забра-

вяме, че при по-пореста черупка на яйцето или 

спукване боята може да проникне през нея и да 

оцвети повърхността на яйцето. Дори в белтъка 

на яйцето да има боя, това не е опасно, тъй като 

синтетичните оцветители за яйца са разрешени 

за влагане в храни. 

Препоръката е да се ограничи консумаци-

ята от деца в тези случаи, особено в по-големи 

количества, за да не се натоварва подраства-

щият организъм с по-високи дози. Разбира се, 

Великден е веднъж в годината и няма причина 

да се засенчва радостта от красива великденска 

трапеза. 

За потребителите, които изпитват притесне-

ния от употребата на синтетични оцветители, 

могат да бъдат препоръчани редица способи за 

постигане на цветове чрез използване на естест-

вени материали. В сравнение със стандартните 

бои за яйца цветовете, получени с помощта на 

природни продукти, са по-деликатни и не толко-

ва наситени, но няма притеснение, ако проник-

нат през порестата черупка на яйцето. 

На пазара има и бои с естествени багрила, 

които също са кодирани с Е-номера.

Естествени хранителни Естествени хранителни 
оцветителиоцветители

Някои оцветители се извличат от растения и 

билки като захарното цвекло, куркумата, шафра-

на и червения пипер. Други се срещат в плодове 

и зеленчуци, някои водорасли, коприва, люцер-

на, магданоз, моркови и др. 

Такива оцветители са Куркумин (Е100), Ри-

бофлавин (Е101), Хлорофили и Хлорофилини 

(Е140), Ликопен (Е160d), Шафран (Е164).

Е 100  КУРКУМИН –ярък жълто-оранжев цвят 

(Фиг. 6)

  

  Фигура 6

Природен оцветител, одобрен от ЕС. Цветът 

се определя от киселинността (рН) на средата. 

Извлича се от корена на индийската подправка 

Куркума. В разтвор претърпява кето-енолна тав-

томерия (Фиг. 6), като равновесието е изтеглено 

в посока към енолната форма в органични раз-

творители и към кетоформата във вода. Използва 

се масово като оцветител на маргарини, сирена, 

кашкавали, ликьори, подправки (къри), сладолед, 

кексове, портокалов сок, бисквити, сосове, яйца. 

Оцветителят е известен с някои ползи за здраве-

то: има антиоксидантни и противовъзпалителни 

свойства. Чрез антиоксидантните си свойства 

куркуминът поддържа функциите на дебелото 

черво и сърдечносъдовата система. Счита се за 

безопасен при количества до 1 mg/kg телесно 

тегло. Като компонент на куркумата, куркуминът 

може да взаимодейства с лекарства, отпускани по 

лекарско предписание и хранителни добавки [5]. 

В големи количества може да е опасно за жените 

по време на бременност. Това може да причини 

нежелани реакции, като гадене, диария, коприв-

на треска или виене на свят [5].

Е 101 РИБОФЛАВИН (ВИТАМИН В2) –

жълто-оранжев цвят (Фиг. 7)

Фигура 7

Природен оцветител, одобрен от ЕС. Слабо 

разтворим във вода. В естествено състояние се 

среща в зелените зеленчуци, като ряпа, цвекло, 

листа от репички, дива роза и листа от моркови; 

плодове, като папая, стафиди, кайсии, ябълки 

и тропически плодове и храни от животински 

произход, като овчи черен дроб, яйца и мляко. 

Употребява се в производството на маргари-

ни и сирена, в кремове, тестени и сладкарски 

изделия. Може да се получи и синтетично (най-

често). Препоръчителна доза 0,5 mg/kg телесно 

тегло [6].

Е 140  ХЛОРОФИЛИ И ХЛОРОФИЛИНИ – 

зелен цвят (Фиг. 8)

Фигура 8

Е 140 или Хлорофил е естествен оцветител, 

подобно на восък вещество с различни нюанси 

на зеления цвят (от маслинено зелен до тъм-

нозелен), разтваря се добре във вода, масла и 

мазнини, характеризира се със силна чувстви-

телност към светлина и високи температури, 

под чието въздействие добавката се разпада и 

губи цвета си. Хлорофилът в природата – това е 

зеленият пигмент на растенията и водораслите. 

Веществото се състои от синьо-зелен и жълто-

зелен хлорофил. За добиването му се прилага 

процеса на извличане от коприва, треви, бро-

коли с помощта на разтворители (ацетон, мета-

нол, етанол и др.). Е 140 намира приложение в 

различни промишлени отрасли. Тъй като е без-

опасен за човешкото здраве, той се използва в 

хранителната индустрия: придава на продуктите 

маслинено зелен цвят, употребява се за оцветя-

ване на сладоледи, кремове, различни десерти, 

пудинги, кисело-млечни  продукти, сосове и 

майонеза [7].

Е 160d ЛИКОПЕН – червен цвят (Фиг. 9)

Фигура 9

Червен каротеноиден пигмент, одобрен от 

ЕС. Един от най-мощните естествени антиокси-

данти – около 100 пъти по-ефективен от витамин 

Е. В естествен вид може да бъде открит в домати, 

диня, розов грейпфрут, шипки, папая. Ликопенът 

Е 160d се добавя към храни и напитки, плодови 

консерви,сладкарски изделия, мармалади и 

желета. Няма установени странични ефекти, но 

е забранен в Австралия. Има проучвания за по-

тенциалните му ефекти върху сърдечно-съдови 

заболявания и рак на простатата [8,9,10]. EFSA е 

оценила безопасността за влагането му в храни 

през 2012 г., като определи допустима дневна 

доза за ликопена от 0,5 mg/kg b.w./d.

Е 164 ШАФРАН – златисто-жълт цвят 

(Фиг. 10)

Фигура 10

Шафранът е подправка, получавана от цвето-

вете на шафрановия минзухар. Трите близалца 

на цвета и част от шийката му (стъбло, свързва-

що близалцата с останалата част от растението) 

се изсушават и се използват в готварството като 

подправка и оцветител. Той съдържа също баг-

рилото кроцин, което дава богат златисто-жълт 

цвят на храната. Заради това той се използва 

широко в арабската, централноазиатската, евро-

пейската, индийската, иранската и мароканската 

кухня. Има и сладкарски изделия и спиртни на-

питки с шафран [7].

В домашни условия потребителите могат да 

получат красиви цветове за декорация на велик-

денски яйца с помощта на някои лесно достъпни 

продукти. 

Червен цвят може да бъде получен от чер-

вено цвекло, боровинки, обелки от червен лук. 

Зелен цвят се получава от сварен спанак. Жъл-

то се постига най-лесно от стрита куркума, а 

оранжево – от чили, лилаво – от червено вино, 

обелки от червен лук. За син цвят се използват 

пасирани замразени черни боровинки. За по-

наситени цветове е желателно яйцата да са с 

бели черупки и да се сварят с описаните про-

дукти.

Някои рецепти са подробно описани в раз-

лични интернет сайтове (фиг. 11) [11].
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Illycaff è 
нов готов 
за пиене 
продукт

В отговор на търсенето на по-нискокалорий-

ни напитки, притежаваната от PepsiCo компания 

Naked Juice представи във Великобритания гама 

смутита със занижено съдържание на захар. 

Naked Lean се предлага в три разновидности: 

диня и малина, киви и краставица, круша и 

джинджифил. 

150 милилитра от всеки от изброените 

варианти, които нямат добавени захар или 

консерванти и същевременно са източник на 

витамин С, съдържат максимум 42 калории. Из-

следванията показват, че потребителите все 

повече се стремят да ограничават приема на 

захар и калории, като това е в сила и при избора 

на напитки – коментира Шарлот Ашбърнър, 

маркетинг мениджър на PepsiCo. – Ние създадо-

хме гамата Naked Lean именно за тези потре-

бители, на които предлагаме по-здравословна 

опция, без да 

допускаме 

компромис с 

отличния й 

вкус. 

Напитки-

те се пускат 

на пазара в 

360 и 750- 

милилитро-

ва разфасов-

ка. 

Американският производител на храни на рас-

тителна основа Kite Hill представи сметана без съ-

държание на мляко и линия йогурти на основата на 

кокосово мляко. 

Сметаната Sour Cream Alternative е създадена 

посредством влагането на калифорнийски бадем 

и кокосово мляко. От фирмата твърдят, че тя е под-

ходящо допълнение към печени картофи, буритос, 

сосове или чийзкейк. 

От своя страна Blissful Coconut Milk Yogurt е 

представен като „богат безмлечен йогурт и с много 

каймак“, предлаган в шест разновидности: ванилови 

зърна, ягода и крем, боровинково лимончело, солен 

карамел, кафе макиато и круши с крем. 

Търсенето на разнообразие, отличен вкус и про-

стички съставки на пазара на безмлечни продукти 

на растителна основа продължава да расте, като 

потребителите активно издирват хранителни 

опции, които да им импонират – обяснява Шанън 

Тойос, главен вицепрезидент по маркетинга. – Ние 

непрекъснато търсим начини да изненадаме и удо-

влетворим нашите настоящи и бъдещи клиенти, 

предлагайки им вкусни, занаятчийски храни на рас-

тителна основа, и едновременният дебют на тези 

два наши продукта  се явява най-мащабната едно-

кратна иновация в историята на компанията. 

Нова линия смутита с ниско 
съдържание на захар

Illycaff è анонсира своя нов готов за пиене продукт от 

типа на студено сварените кафета, който ще дебютира в 

САЩ през април. Артикулът Illy Cold Brew Ready-to-Drink 

е базиран на селекцията 100% кафе арабика на бранда 

Illy, като за получаването на готовата за консумация на-

питка кафето е подложено на студено варене в продъл-

жение на 12 часа. 

Новото изделие се присъединява към съществува-

щата богата гама готови за пиене продукти на Illy. Пазар-

ният дебют на студено свареното кафе ще бъде съпро-

воден с рекламна кампания, основана на промотиране 

в социалните медии и „експериментални събития“, вклю-

чително спонсориране на фестивала за храна и музика 

BottleRock през май 2020 г. 

Масимилиано Полиани, изпълнителен директор на 

Illycaff è, коментира: Новата напитка отразява наше-

то желание да предоставим на консуматорите най-

разнообразни възможности да се насладят на вкуса и 

качеството на кафето Illy в контекста на модерните 

тенденции в потреблението. Новата ни студено сваре-

на напитка е не просто готова за пиене. Тя е средство, 

посредством което още повече хора ще могат да от-

крият удоволствието от кафето Illy.

Новата напитка ще се предлага в кенове с вмести-

мост от 250mL. 

 Сметана и йогурти с кокосово мляко
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тенденции тенденции

  Е ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА:

1.  Аромати за води, безалкохолни и алкохолни напитки.

2.  
Инулин и 
олигофруктоза, 
оризови: брашна, 
нишестета, 
сироп и протеин, 
изомалт и 
палатиноза.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
       CERES GmbH 
       Vorderhaslach 1 
       91230 Happurg 
       Germany 
 

Phone: +49-9151-96692-0 
Fax: +49-9151-96692-10 
E-mail: ceres@ceres-cert.com 
www.ceres-cert.com 
Trade Register: HRB 21261 

ISO/IEC 17065 accredited for 
product certification by: 

 

 

 
Certificate 

Сертификат 

of conformity with Regulations (EC) 834/07 and (EC) 889/08 
(за съответствие с Регламенти (ЕС) 834/07 и (ЕС) 889/08) 

Certificate Number: 83548 
Сертификат Номер 

issued by CERES (BG-BIO-04) to (издаден от CERES (BG-BIO-04) на): 
Artemis Ltd. / Артемис ООД 

12B Yanko Zabunov str. / ул. Янко Забунов 12Б 
Sofia 1000 / София 1000 

Bulgaria / България 
CERES-BG-0819 

This certificate covers the following products and activities (сертификатът е 
издаден за следните продукти и дейности): 

Product  
(продукт) 

Quantity (количество) Status  
(статут) 

ORAFTI BIO agave inulin 

According to purchased and sold 
quantities / Съгласно купувани 

и продавани количества 

Organic / Биологичен 
Organic rice flour REMYFLO CO(…T) Organic / Биологичен 
Organic rice flour REMYFLO CO(…P) Organic / Биологичен 
Organic rice flour REMYFLO RO(…P) Organic / Биологичен 
Organic rice flour REMYFLO RO(…T) Organic / Биологичен 
Organic rice starch REMY O-DR Organic / Биологичен 
OrganicNutrizM-O-L Organic / Биологичен 
OrganicNutriz CD-O Organic / Биологичен 

 
Activities (дейности):  

 Trade (търговия):   
 
  
 Happurg, 21.06.2019                                              Daniel Matov, CERES GmbH 
 
Inspection date: 14.06.2019                      Certificate valid from date of issuance to: 30.06.2020  
Дата на инспекцията:                          Валидността на сертификата e от дата на издаване, до:30.06.2020 
 
Any previous versions of the certificate issued to the above-mentioned operator under the same standard and with the 
same scope, lose their validity from the date of issuance of this new certificate. The operator is subject to the control 
system and fulfills the requirements of the above-mentioned regulations / Всички предишни версии на 
сертификата издадени на горепосочения оператор, според същия стандарт и същия обхват, губят 
валидността си от датата на издаване на този нов сертификат. Декларираният оператор е подложил 
дейността си на контрол и изпълнява изискванията, определени в горепосочените регламенти“ 

The CERES certifier code BG-BIO-04 must be used on all labels, delivery notes, invoices and other relevant 
documents related to organic sales. 
Note that this certificate applies only to the organic mode of production according to Art. 29(1) of Reg. (EC) 834/07, and not to any 
other aspect of food quality (Забележка: Този сертификат се прилага единствено по отношение на биологичното 
производство съгласно чл. 29(1) на Регламент (ЕС) 834/07 и не се отнася за качеството на хранителните продукти). 
CERES authorises the above mentioned operator to use the CERES seal on the organic products specified above, but not on products 
in conversion. The CERES Seal is property of CERES GmbH, Happurg, Germany. (CERES дава право на оператора да използва 
логото на CERES за посочените по-горе продукти, но не за продукти в преход. Логото на CERES е собственост на 
CERES GmbH, Хапург, Германия)  (4.8.1.4en v13.03.2019) 

ул. София 101, 
1320 Банкя, България
Tel/Fax: + 359 2 9971012
Tel: + 359 2 9977374/75/76
M: + 359 888 515483
ladamska@kendy.com
www.Artemis-bg.com

АРТЕМИС ООД 
е сертифициран 
търговец с 
органични 
продукти: био 
инулин от синьо 
агаве, оризови 
брашна и 
нишестета.

Социологическата агенция Минтел (Mintel) 

разпространи тенденциите, според които екс-

пертите ще моделират световната индустрия 

за храни и напитки през следващите 10 години. 

Новите разбирания за корпоративна социална 

отговорност, личен хранителен режим и земе-

делие ще променят производството на храни 

и напитки през следващите 10 години, според 

изследователите на пазара от Минтел. Докладът 

„Тенденции в храните и напитките 2030“, пред-

ставен на неотдавнашното събитие FiE 2019 (FiE 

– Food Ingredients Europe) в Париж, идентифи-

цира множество тенденции, които индустрията 

трябва да наблюдава през следващото десети-

летие. До 2030 г. „потребителите ще очакват 

компаниите да им помогнат да се чувстват 

горди от своите екологични усилия, те ще 

търсят подобрения в зелените опаковки и ще 

консумират храни полезни за здравето им и 

опазването на околната среда“. Тези тенденции 

бяха разпространени чрез световната мрежа от 

анализатори на Mintel, които работят в различни 

категории и индустрии. Те са потвърдени и от 

проведени интервюта с повече от 30 външни 

експерти. В следващото десетилетие, потре-

бителите ще имат нужда от ясна, демонстра-

тивно изразена лидерска позиция по въпросите 

на околната среда, етичните бизнес практики, 

общественото здраве и други значими теми – 

казва Алекс Бекет, заместник-директор на Mintel 

Food & Drink. – Потребителите ще търсят 

търговски марки, които предприемат действия 

и работят за разрешаването на важни общест-

вени проблеми. Печелившите компании в след-

ващите 10 години ще бъдат онези, които насър-

чават ерата на съзнателното потребление. 

Утрешните осъзнати потребители ще търсят 

екологични продукти и опаковки, като същевре-

менно ще опитват да направят хранителния 

си режим по-устойчив.

Интелигентните диети ще се 
разпространяват

С увеличаване на световното население се 

увеличава и потреблението на ресурсите на Зе-

мята. Затова потребителите ще вземат предвид 

въздействието върху околната среда на нашите 

диети, и ще се обръщат повече към „Планетар-

ната диета“1, се казва още в доклада.

Този факт, заедно със способността на потре-

бителите да придобиват задълбочени познания 

за своята биология чрез системи за тестване 

на личното здраве, ще им даде възможност да 

персонализират режима си на хранене и здраве, 

казва още Бекет: Анализът на тези инструмен-

ти ще информира потребителите за следва-

щите стъпки, които трябва да предприемат 

за справяне с всеки аспект на тяхното здраве, 

включително интелектуално и емоционално 

благополучие. Така че, за да успеят през след-

ващото десетилетие, търговските марки ще 

трябва да правят персонализирани предложе-

ния за хранителни продукти, да разработват 

интелигентни решения за дома и да подпома-

гат потребителите при справяне с настроени-

ята и интелектуалното здраве.

1  „Планетарна диета“ е резултат от тригодишен проект 
на Комисията по храните и здравето на планетата Eat-
Lancet с участието на 37 специалисти от 16 страни. 
Според нея, средната консумация на храни като 
червено месо и захар трябва да бъде намалена с 50%. 
В същото време трябва да се удвои консумацията на 
ядки, плодове, зеленчуци и бобови растения.

Подобреният вкус на стевията ще 
помогне срещу затлъстяването

Прогнозата е за 250 милиона деца, които ще 

страдат от затлъстяване към 2030 г., към 2019 г. 

тяхната бройка беше 150 милиона, според Све-

товната федерация за борба със затлъстяването. 

Подсладителите на растителна основа с нулеви 

калории, като стевията, бяха обявени като реше-

ние, но техния вкусов профил има ограничена 

употреба, се отбелязва в доклада на Минтел.

Очаква се големи световни марки като Coca-

Cola, Red Bull, Pure Circle и Dr Pepper да подобрят 

своите продукти и да обогатят продуктовото си 

портфолио с нови изделия със стевия. Един  от 

патентите на Кока Кола, например, е свързан с 

потенциала на използването на стевиолов гли-

козид и/или могрозид (извлича се от монахски 

плод или Луо Хан Гуо, който е естествен подсла-

дител – Siraitia grosvenorii), „за да направи вкуса 

на консумативите си като захарен“.

Опаковки, подходящи за 
консумация и компостиране ще се 
предпочитат

През 2030 г., потребителите ще търсят ино-

вативни опаковки, които да бъдат лесни за 

рециклиране, повторно използване и дори опа-

ковки, годни за консумация.  

Забележителен пример в тази тенденция е 

Caff e Pascucci Torrefazione, което има временен 

италиански патент за напълно биоразградими 

кафе капсули, направени от палмова кора, листа 

и дъвка на основата на нишесте. Групата за тър-

говия на едро Int Pty има издаден австралийски 

патент за опаковъчно фолио от евкалипт, което 

може да се използва като почвен микронутриен-

тен тор. Във Франция Lactips имат няколкогоди-

шен патент за годни за консумация термоплас-

тични опаковки, при които е използван млечен 

протеин казеин.

„По-малко е по-добре“ ще 
бъде мантрата за употреба на 
животински продукти

През 2030 г. тези, които са загрижени за здра-

вето на планетата, вероятно ще намалят често-

тата на консумация на месо и млечни продукти 

и ще изберат продукти с високи етични и еко-

логични стандарти, когато е възможно, твърдят 

от Минтел. Даже храните за животни ще бъдат 

разглеждани като средство за осигуряване на 

прозрачност в тази посока.

Компаниите ще подпомагат 
потребителите да следват техните 
препоръки

Търговските брандове за храни и напитки ще 

оценят възможността да помогнат на потребите-

лите да разберат собствените си потребности и 

да улеснят пазаруването им. Например, „умният 

помощник“ XiaoAi на Nestlé Китай служи като 

съветник за семейното хранене. Програмата 

Nestlé‘s Wellness Ambassador (уелнес посланик 

на Нестле) в Япония дава препоръки на потреби-

телите на кафе и смути въз основа на хранител-

ните данни. Във Великобритания Vita Mojo стана 

Осем потребителски 
тенденции през новото 
десетилетие

Оливър Морисън

Утрешните потребители ще търсят по-екологични 

опаковки

Очакват се нови научни открития при 

преформулирането на стевията 



26
2/20



новости 

първата верига за хранителни услуги, която дава 

на клиентите си хранителни насоки, въз основа 

на генетичните им характеристики.

Технологиите извеждат хипер-
индивидуализацията на следващо 
ниво  

Минтел прогнозира, че храните, техноло-

гиите и софтуерът, комбинирайки уредите в 

интелигентна кухня, ще могат да предлагат пер-

сонализирани рецепти и списъци за пазаруване, 

докато 3D принтерите приготвят персонализи-

раните ястия. Патенти за 3D храна са подадени 

от Nestlé, Bosch и софтуерни фирми. Потребите-

лите ще искат и по-иновативни решения, които 

да препоръчват любими аромати, специфични 

хранителни вещества или функционални състав-

ки, които ще им помагат да се справят в реално 

време с помощта на подходящи технологии. 

Microsoft например има патент за очила, които 

предоставят информация за хранителните веще-

ства на продуктите. 

Нова земеделска революция
Климатичната криза ще създаде среда, в 

която традиционните селскостопански райони 

и модели ще бъдат изправени пред екстремни и 

непредвидими метеорологични условия. В след-

ващото десетилетие, както изобретателността, 

така и необходимостта ще доведат до създава-

нето на все повече Закрити вертикални ферми 

и разширяване на видовете растения, които се 

произвеждат там. Вертикалното земеделие ще 

бъде широко използвано до 2025 г., а до 2030г.  

вертикалните и местните микроферми ще доста-

вят голямо количество прясна храна за хората.

Иновациите, илюстриращи тази тенденция, 

включват веганският лимон на Gotham Greens 

Basil Vinaigrette – дресинг, който се прави от 

прясно събрани съставки, отглеждани в градски 

оранжерийни ферми в Ню Йорк и Чикаго. Меж-

дувременно кореноплодни култури за азиатски 

салатен микс вече се отглеждат под земята в 

бивше противовъздушно скривалище в Лондон.

В периода 2025-203 0 г. ще се появят нови зе-

меделски региони и селскостопански иновации 

за справяне със световните кризи в областта на  

продоволствената сигурност. Селското стопан-

ство ще бъде не само възможно, но и проспе-

риращо в региони като Субсахарска Африка и 

Индия, прогнозира Минтел.

Синтетичните съставки ще се 
увеличат

Популярните, но скъпи подправки за обща 

употреба, като рафинираното масло и алкохо-

ла, имат обещаващо бъдеще като синтетични 

съставки, смятат от Минтел. Био или синтетичен 

ванилин? – ванилията е втората най-скъпа под-

правка в света и предлагането днес не може да 

отговори на търсенето. 

- Синтетичният ванилин вече е широко упо-

требяван и все по-търсен от производителите. 

- Синтетично палмово олио – Бил Гейтс под-

крепи базирана в Калифорния лаборатория 

(C16Biosciences) и нейната синтетична алтерна-

тива на палмово масло – най-консумираното в 

света растително масло.

- Синтетичен алкохол – Алкареле  (Alcarelle) е 

името на синтетичен алкохол, който въздейства 

на мозъчните рецептори, създаващи усещането 

за употреба на алкохол, но без ефектите от мах-

мурлук и други последици за здравето. 

Науката ще обедини усилия с търговските 

вериги за доставка на храни, за да увеличи про-

изводството и ще се бори с изменението на 

климата – заключва Бекет. – Отбелязването 

и популяризирането на устойчивите, здраво-

словни и финансови ползи от отглежданата в 

лаборатория храна ще бъдат от съществено 

з начение за образоването на потребителите 

по отношение на идентични на природата 

алтернативи. Но хранителната и питейна 

индустрия ще бъде принудена да издигне роля-

та на природата в култ, за да убеди хората в 

тези нови, модерни решения. Прозрачността 

на информацията е от съществено значение 

за изграждането на доверие в бъдеще, когато 

учените ще играят неразделна роля заедно със 

земеделските производители. И привличането 

на производителите на храна, независимо дали 

е отглеждана в лаборатория или на полето, ще 

остане основен начин за изграждане на доверие 

у потребителите.  

Диляна Дойчинова

По: www.foodnavigator.com 

тенденции

Вертикалното земеделие ще бъде широко 

използвано 

Националният 
конкурс

ПРИЗ ПАК 2020
очаква

Вашата най-добра 
опаковка...

Вашата най-добра идея 
за опаковка..., 

за да я награди и 
покаже на 

потребителите

Подробности на 

www.fpim-bg.org

Наскоро Danone обяви старта на своята бе-

бешка формула Track & Connect и услугата с ци-

фрова поддръжка, която дава на потребителите 

и търговците по-голяма прозрачност при пъту-

ването на продукта по веригата на доставки. 

Купувачите ще получат достъп до тази нова 

услуга чрез своите смарт телефони, като скани-

рат два QR кода на опаковката. Тази иновация за 

опаковане ще има един QR код, отпечатан върху 

външната опаковка, и втори, вътрешен QR код, 

лазерно отпечатан и устойчив на подправяне, 

който може да бъде сканиран само след закупу-

ване на продукта.

Двойната система с QR код ще 

позволи на потребителите да про-

верят качеството и автентичността 

на храната, като същевременно 

им предоставя нов начин да се 

свържат с производителя, твър-

дят от компанията. Услугата Track 

& Connect също ще позволи на 

Danone и нейните дистрибутори 

и търговци на дребно по-лесно 

да прогнозират потребителското 

търсене и потребителските пред-

почитания.

Сканирането на външния QR 

код на опаковка ще даде достъп до 

страница на марката, съдържаща 

информация къде и кога е произ-

ведена храната, както и нейното 

движение. След закупуване и отва-

ряне на опаковката, сканирането 

на вътрешния QR код задейства 

еднократно съобщение, което уве-

рява, че продуктът е автентичен.

Коментирайки съобщението, 

Дейвид Boulanger, старши вице-

президент „Специални храни“ в 

Danone казва: Благодарение на 

тази иновация в опаковането и 

управление на данни, ще можем да 

предложим една от най-пълните 

услуги за проследяване в индустри-

ята за бебешки храни и да се свър-

жем по-тясно с нашите потреби-

тели и търговците на дребно. 

Danone първоначално стартира 

услугата бебешка формула Track & 

Connect в Китай миналия ноември, като планира 

да въведе услугата по-късно тази година във 

Франция, а след това в Германия, Австралия и 

Нова Зеландия
По https://www.aipia.info/

Двойни QR кодове позволяват Двойни QR кодове позволяват 
проследяване на проследяване на 
детските формулидетските формули
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Софийската професионална гим-

назия по туризъм (СПГТ) от години 

уверено и със самочувствие работи 

по десетки големи международни 

проекти и прилага максимални усилия, за да 

продължи по този път и в бъдеще. Така през тази 

учебна година тя работи по два европейски про-

екта.

От 10 до 14 февруари 2020г. гимназията 

беше домакин на работна среща по проект № 

2018-1-PL01-KA229-050548_3 „Предприемаче-

ството – ключ към успеха“  по програма „Ера-

зъм+“, дейност КА2 за стратегически партньор-

ства. Инициатор и координатор на този проект е 

училището от град Гдиня, Полша, а партньори са 

професионални 

училища от Ис-

пания, Италия, Германия, Румъния и България. В 

рамките на проекта през двете години бяха осъ-

ществени шест работни срещи между учители и 

ученици от партниращите страни. 

При всяка работна сесия се акцентира върху 

определена тема, свързана със сферата на пре-

дприемачеството. Този път темата беше „Правата 

на потребителя“. Работната седмица беше наси-

тена с много интеграционни игри, формиране на 

международни екипи, представяне на предвари-

телно изработени презентации за въздействието 

на рекламата върху потребителските решения. 

Учениците от всяка страна проведоха упражне-

За повече знания За повече знания 
и уменияи умения

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

сладкарство, пакетиращи машини, 
силозни стопанства и макарони

ния, свързани с темата на срещата, участваха в 

уъркшоп за познаването на правата на потреби-

теля в ЕС. Двама известни български предприе-

мачи, занимаващи се с онлайн търговия и услу-

ги, представиха компаниите си (БИО Зоя и Flat 

Manager) и обясниха какви са правата и задъл-

женията на предприятията им към потребителя. 

Българските ученици проведоха викторина за 

България, запознаха гостите си със забележител-

ностите на София чрез участие в игри в градска 

среда. В рамките на културната програма бяха 

проведени две екскурзии: в София и в Пловдив. 

Последният ден от срещата, 14 февруари, съв-

падна с празниците: Свети Валентин и Трифон 

Зарезан. Всички с ентусиазъм участваха в профе-

сионални работилници, приготвяйки празнични 

коктейли и сладки със сърчица. А най-емоцио-

нална беше заключителната част от деня – обя-

дът, посветен на двата празника. Ястията бяха от 

българската национална кухня, приготвени и оф-

ормени от учениците от СПГТ в модерен стил. По 

време на обяда бяха показани най-запомнящи-

те се моменти от изминалата седмица, а накрая 

всяка страна, участник в проекта, показа свои

национални танци. 

Гостите си заминаха с много нови знания за 

предприемачеството, за правата на потребите-

лите в ЕС и управлението на електронния бизнес, 

подобриха езиковите си умения, запознаха се с 

културата, кухнята и забележителностите на Бъл-

гария и намериха много нови приятели. 

Неусетно след всяка следваща среща се прео-

доляват географските, езикови и културни грани-

ци и „различията”. Освен лични срещи, учителите 

и учениците от шестте държави активно общу-

ват помежду си и по интернет през целия пери-

од на проекта и вероятно това приятелство ще 

продължи и след приключване на официалното 

партньорство.
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по света

Има реален шанс Университетът по храни-

телни технологии - Пловдив да стане третият 

университет в света след Калифорнийския 

университет  Дейвис в САЩ и Университета в 

Монпелие, Франция, в който да се развие клю-

човата магистърска програма Master of wine, 

свързана с мениджмънта на виното – каза пред 

студенти и преподаватели на УХТ Пловдив, ге-

нералният директор на Международната орга-

низация по лозата и виното (OIV) Пау Рока. Той 

обясни, че партньорството и разработването 

на общи образователни програми на различни 

нива е възможно, благодарение на подписания 

в София меморандум за разбирателство между 

него и премиера Бойко Борисов. Рока припом-

ни, че целта на документа е да се засили сътруд-

ничеството между двете страни в областта на 

лозарството, винопроизводството, технологи-

ите, маркетинга, да популяризира българските 

лозаро-винарски традиции, предвижда се още 

обмен на нови технологии и обучение за профе-

сионалисти от сектора. Бранимир Ботев, прези-

дент на Европейската лига за икономическо съ-

трудничество за България и Балканите, с чието 

съдействие се реализира визитата на Пау Рока в 

наблюдател

Пау Рока в УХТ

България, подчерта пред участниците в срещата, 

че генералният директор на OIV е визионер, и 

че нито един регламент на голяма институция, 

в това число и на ЕК, не се приема, без да е съ-

гласуван с OIV. Ботев отбеляза, че Master of Wine, 

е най-високото ниво в йерархията на винения 

бранш. 

Пау Рока презентира историята на OIV, която 

е създадена през 1924 г. и показа съвременните 

тенденции в развитието на винопроизводството, 

изискванията на пазара, разходите за иновации 

и имидж на продукта. Подчерта, че нашата стра-

на не е сред големите производители в световен 

мащаб, но има шанса да заложи на регистрира-

ните райони и производството на качествени 

бутикови вина. 

Ректорът на УХТ, проф. Моллов му връчи по-

четен плакет на Университета, луксозен албум 

на Пловдив и вино, произведено във Винзавод-

Асеновград през 1958 г., в която е роден Рока. 

На съпругата на госта, Диана Рибера де Рока, 

поднесе букет и припомни, че зад всеки успял 

мъж стои една силна жена. В рамките на посеще-

нието гостите се запознаха с учебната и изследо-

вателската база на УХТ.

При заминаването си от нашата страна ге-

нералният директор на OIV увери, че е много 

доволен от визитата си в България, която е из-

ключително ползотворна:  Много съм доволен 

от резултатите от визитата си в България. 

Ние отново потвърдихме общите принципи 

на взаимодействие и подсилихме това, което 

подписахме още през 2001 г. В тази рамка имаме 

меморандум за разбирателство… Активно 

изследваме възможностите за взаимна образо-

вателна програма на различни нива. Например 

магистърска програма Master of Wine, насочена 

към мениджмънт на виното, която до момен-

та се прилага единствено в САЩ и Франция. 

Шансът за това се увеличава след подписания 

меморандум за разбирателство между нашата 

организация и вашата страна за подкрепа на 

лозарството, винопроизводството, технологи-

ите и обучение на професионалисти в сектора. 

Смятам, че България е много добра платформа, 

защото образованието във вашата страна 

винаги е било на челно място по важност и свър-

зано с традиции. Определено имате капацитет 

и на академично ниво, освен на технологично. 

В
ъв връзка със създалата се кризисна ситуа-

ция, предизвикана от разпространението на 

коронавирус COVID-19, Българската стопан-

ска камара стартира „Е-борса за взаимопомощ“, 

където фирмите ще имат възможност да ре-

гистрират обяви за търсене или предлагане на 

продукти, услуги или възможност за ангажиране 

на служители, които в периода на извънредното 

положение не могат да бъдат натоварени и са 

поставени под риск от загуба на работно място. 

За периода на извънредното положение, на тези 

служители биха могли да им бъдат предложени 

допълнителни трудови договори при друг ра-

ботодател, без това да е свързано с финансови 

ангажименти на самите работници или по отно-

шение на основния им работодател. 

С цел противодействие на потенциално не-

коректни действия (регистриране на обяви, нес-

вързани с решаване на кризисните проблеми, 

фалшиви обяви, спам и др.), администраторите 

на БСК ще одобряват всяка обява, като преди 

това ще правят проверка на регистрирания по 

ЕИК. В тази връзка, се налага събирането на лич-

ни данни от фирмите (ЕИК, лице за контакт, елек-

тронна поща и телефон), които ще се ползват 

единствено за целите на администрирането на 

базата при спазване на изискванията на GDPR.

Работодателите трябва да имат предвид, че 

независимо, че целта на кампанията е запаз-

ване на работни места, е необходимо съгла-

сието на техните работници и служители, 

преди да бъдат предоставени данните им на 

други работодатели. Важно е да уточним, че 

в е-борсата си БСК не събира лични данни на 

работниците, а само брой и професионални 

характеристики, които съответният работода-

тел заявява с попълване на регистрационната 

форма.

С оглед екстремните срокове за разра-

ботка на електронната борса е възможно в 

началния етап на нейното съществуване да 

се появят затруднения, които се ангажираме 

своевременно да отстраним. Предварително 

поднасяме извинение за евентуални неудоб-

ства!

Надяваме се чрез тази инициатива да 

улесним, доколкото е възможно, връзката 

между отделни бизнеси, с което да миними-

зираме потенциалните щети от COVID-19 за 

икономиката.

Борсата е с адрес www.bia-bg.com/off er

Е-борса за 
взаимопомощ

Професор Луиз Фреско (Louise Fresco) из-

ползва престижен хранителен форум в Лондон, 

за да аргументира  ползата от преминаването 

към флекситарни и редукционистки диети1. Но 

тя сподели тревога от решения, като това изця-

ло да не се консумира месо. Месото е част от 

устойчивия свят, от световния хранителен 

баланс. То е най-добрият начин да се използва 

земята, която ни изхранва. Яденето на месо е 

важна част от устойчивата хранителна вери-

га – твърди водещата холандска учен и профе-

сор Луиз Фреско.

Влиятелната коментаторка по световните 

хранителни теми, каза пред 650 индустриал-

ни лидери и учени по време на Лондонския 

хранителен форум на 20 февруари 2020г., че 

бъдещето на хранителната индустрия ще се 

определя от хора, които ядат по-малко месо. 

За Фреско, председател на Изпълнителния 

съвет на Wageningen University and Research 

Centre, една от водещите академични органи-

зации в хранително-вкусовата промишленост 

в Европа и Център за научноизследователска 

и развойна дейност, изваждането на месото от 

хранителния режим изобщо не е решение: Ясно 

е, че животновъдството влияе на околната 

среда чрез парниковите емисии и метана.  Но 

усещането, че по някакъв начин то е опасно 

се овладява – казва тя и добавя: Ние не може 

за разрешим бъдещите проблеми с храните, 

без да разгледаме целия въпрос, за това как ще 

обезпечим света с животински протеин. Дори 

ако се откажем от всички животински проду-

кти, земята ще бъде завладяна от дивите жи-

вотни, които също имат собствен въглероден 

1  Флекситарианците са вегетарианци, които ядат месо 
и риба само в специални случаи, а редукционистите 
ядат от всичко, но по-малко – б.пр.

Месото е част Месото е част 
от устойчивия от устойчивия 
святсвят
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по света

отпечатък. Така, че дебатът против месото е 

просто излишен.

Три основателни 
аргумента, че се нуждаем 
от животновъдството в 
хранителната система 

Проф. Фреско твърди, че в тревопасните жи-

вотни е надеждата на планетата за намаляването 

на парниковите емисии чрез извличането на 

въглерода от атмосферата и съхраняването му в 

почвата: Голяма част от земната повърхност 

е твърде суха, твърде гореща, твърде студена, 

твърде камениста или твърде стръмна, за да 

се използва за нещо, освен от тревопасните 

животни. А те, тревопасните животни, могат 

да направят неща, които ние хората, никога не 

бихме могли – да превърнат неядливи растения 

в ценни храни. Днес ние знаем, че пасищата са 

вероятно най-добрия начин да се улови въглерод 

и да се задържи в почвата, един постоянен на-

чин на улавяне на въглеродния диоксид.

Междувременно, животните могат да помог-

нат за разрешаване и на нарастващия проблем 

с хранителните отпадъци.

Наскоро от Вагенинген публикуваха проучва-

не, което твърди, че проблемът с хранителните 

отпадъци е по-лош от колкото се предполага. 

Потребителите изхвърлят много повече храна, 

отколкото си мислят. „Може би около 500 калории 

отпадъци на човек, на ден – отбелязва Луиз Фре-

ско. – Ако използваме тези отпадъци за хранене 

на животните ще бъде много по-добре, откол-

кото да я изхвърляме. 

Значението на богатото на хранителни 

вещества месо ще става все по-голямо, с нара-

стването на възрастта на световното население: 

Месото ни дава концентрирано количество 

хранителни вещества. Т о е много добър източ-

ник на желязо – особено за жени и малки деца, но 

и за възрастни хора. 

Кои са алтернативите на 
животинския протеин?

Проф. Луиз Фреско препоръчва използва-

нето на повече  растителни протеини за подо-

бряване на световното здраве. 3/4 от месото в 

света е преработено – отбелязва тя. – Ако доба-

вите до 1/3 растителен протеин в месото, по-

вечето потребители няма изобщо да разберат.

Изобщо тя смята, че множеството проблеми 

идват от сегашния стремеж към алтернативи 

на растителна основа. Всичките тези вегански 

бургери имат огромен проблем и той е, че са 

супер обработени. Тоест, от хранителна гледна 

точка, те не са най-доброто решение – отбеляз-

ва тя.

Насекомите, добавя Фреско, са твърде 

неустойчиви. Освен това, ако искате да ги от-

глеждате, това отнема много енергия и създава 

парникови газове. Безопасността на храните 

също може да е проблем.

Лабораторното месо, според нея, е твър-

де скъпо, за да бъде „истинска алтернатива“. 

Фабрично отглежданите аминокиселини имат 

по-голям потенциал, но и този сектор е твърде 

нов. Ние можем да отглеждаме аминокиселини 

в резервоари, като фабричните. Това може да 

бъде много ефективно и да намалява цената 

всяка година. Но не може да ядете само течно-

сти, така че има още дълъг път до постигане на 

целта.

Водораслите, каза тя пред аудиторията, са 

източници на растителни протеини, които нами-

ра за  много интересни. За съжаление, отглежда-

нето им е наистина сложно и те растат много 

бавно –  подчерта проф. Фреско и заключи: В 

бъдеще не мисля, че ще ядем месо всеки ден, ние 

можем лесно да останем два или три дни без 

месо. Но пълният отказ от месо и животински 

продукти е напълно грешен подход от гледна 

точка на здравето и на околната среда… Но 

трябва да гарантираме, че произвеждаме месо 

по най-устойчивия начин... месото е част от 

баланса в хранителния свят – най-добрият на-

чин за използване на земята, най-добрият начин 

да се храним.

Диляна Валериева

По https://www.foodnavigator.com/ 

Една от най-важните задачи пред съвремен-
ната наука в хранителната и преработващата 
промишленост е създаването на нови технологии 
и рецептури за продукти, които биха се превър-
нали в допълнителни източници на необходими 
за човешкото хранене витамини, макро и микро 
елементи, белтъци и други хранителни вещества. 
Но всяко нововъведение трябва да бъде не само 
научно обосновано, но и икономически изгодно. 
От тази гледна точка изглежда целесъобразно да 
работим с отдавна известни и обичани от хората 
продукти. Един такъв продукт са захарните бис-
квити. Често именно рецептата за бисквити става 
база за иновации, защото по правило подобрява-
нето на техните хранителни свойства не изисква 
сериозни разходи и техническо преоборудване 
на съществуващото производство, но позволява 
да се получи вкусен, полезен и достъпен по цена 
продукт. От тази гледна точка се представя като 
целесъобразно да се работи с отдавна известни и 
обичани от населението продукти. Към тeзи про-
дукти може да отнесем и бисквитите. Много често 
тяхната рецепта става обект на иновации, защото 
подобряването на хранителните им свойства не 
изисква значителни разходи и техническо прео-
борудване на съществуващото производство, но 
позволява да се получи вкусен, полезен и с дос-
тъпна цена продукт.

Една от перспективните суровини за сладкар-
ското производство се явява брашното от просо 
[1, 2]. Просеното брашно се включва в сладкар-
ските изделия в качеството на обогатяващ ком-
понент – то съдържа значително количество ви-
тамини, минерални вещества, аминокиселини и 
ненаситени мастни киселини, които повишават 
хранителната ценност на готовите продукти. 

В Алтайския държавен технически универси-
тет е разработена технология за получаване  на 
просено брашно с прилагане на хидротермична 
обработка (ХТО) на просото, включваща овлаж-
няване с използване на вакуум и изсушаване на 
зърното [3]. В статията са посочени резултатите 
от проведени изследвания за влиянието на про-
сено брашно, получено от зърно, преминало ХТО 
върху качеството на бисквитите. Рецептата за 

производство  на бисквити (при замяна на 30% 
от пшеничното брашно с просено) в лаборатор-
ни условия е показана в Таблица 1.

Проучено е влиянието на количеството про-
сено брашно в смес с пшенично брашно с високо 
хлебопекарно качество върху физико-химиче-
ските и органолептични качества на бисквитите. 
Брашното от просо се получава чрез смилането 
на предварително олющено просо. При опитите 
е използвано просо от селекцията АНИИСХ. Ка-
чеството на бисквитите е оценявано в съответ-
ствие с действащите стандарти. Количеството на 
просено брашно в брашнената смес е в грани-
ците от 10 до 60%. Освен това за сравнение е са 
приготвени  бисквити от пшенично – контрола и 
от просено брашно. Физико-химическите показа-
тели на качествата и външния вид са показани в 
Таблица 2. 

Анализът на качеството  на бисквитите показ-
ва, че влажността им отговаря на изискванията 
по ГОСТ 24901-89. С увеличаване съдържанието 
на просено брашно нараства водопоглъщането 
на бисквитите. Това може да се обясни с промени 
в структурата на бисквитата – добавянето на про-
сено брашно води до увеличаване на неговата 
шупливост и бисквитките стават по-ронливи. Во-
допоглъщането на бисквитите, направени само 
от просено брашно е по-ниско от това при напра-
вените от смесено брашно. Възможно е това да е 
свързано с отсъствието в просеното брашно на 
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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

и

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 (300 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 

глутенообразуващи белтъчини, характеризира-
щи се с висока влагозадържаща способност.

Водопоглъщането е важен показател за ка-
чествата на бисквитите и е определено по стан-
дарт, според който трябва да е не по-малко от 
150%. Такова ниво е отчетено при бисквитите, 
приготвени от смес със съдържание на просе-
но брашно 30% и повече. Трябва да се отбележи 
също, че водопоглъщането на бисквитите от кон-
тролата от пшенично брашно е по-ниско от зало-
жената в стандарта. Алкалността на бисквитите 
се колебае в границите на грешката и не преви-
шава нивото, заложено в стандарта – не повече 
от 2,0 градуса.

Добавянето на просено брашно в сместа по-
добрява цвета на готовите изделия – окраската 
на повърхността става равномерна, бисквитите 
придобиват красив златист оттенък. Но при по-
големи дози просено брашно (50% и повече) на 

наука и практика наука и практика

Таблица 1. Рецепта за захарни бисквитки с просено 
брашно

Суровина
Сухо 

вещество 
в %

Разход суровина на 100г 
продукция

Количество, 
g към налична 

влага

Количество, 
g към сухо 
вещество

Пшенично брашно 
високо качество 85,50 46,20 39,50

Просено брашно 88,00 19,80 17,42
Сол 96,50 0,52 0,50

Сода бикарбонат 50,00 0,80 0,40
Нишестен сироп 78,00 3,85 3,00
Захар на пясък 99,85 20,03 20,00

Маргарин 84,00 17,86 15,00
Общо - 109,06 95,82

Краен продукт 95,00 100,00 95,00

Таблица 2. Качество и външен вид на бисквити с просено брашно

Състав на брашното
Качество на бисквитата Външен 

вид на 
бисквитата

Влажност 
%

Водопоглъщане 
%

Алкалност 
градуси

Пшенично брашно 100 % 5,5 130 1,4

Пшенично брашно – 90%
Просено брашно - 10% 6,00 139 1,5

Пшенично брашно – 80%
Просено брашно - 20% 5,5 144 1,4

Пшенично брашно – 70%
Просено брашно - 30% 5,9 153 1,5

Пшенично брашно – 60%
Просено брашно - 40% 5,8 212 1,3

Пшенично брашно – 50%
Просено брашно - 50% 6,1 180 1,3

Пшенично брашно – 40%
Просено брашно - 60% 5,4 217 1,4

Просено брашно – 100 % 4,6 191 1,3

повърхността се появяват пукнатини и издути-
ни, тестото се формира трудно, а при изпичане 
бисквитите се разливат. При влагане на просено 
брашно до 30% включително вкусът и ароматът 
на бисквитите съответства на контролата от пше-
нично брашно. По-нататъшното увеличаване на 
количеството просено брашно води до поява на 
привкус, характерен за каша от просо.

Според анализа на физико-химическите и ор-
ганолептични показатели за качеството може да 
се заключи, че бисквити с най-добро качество са 
получени при смес със съдържание 30-40% про-
сено брашно.

Поради това, че при определяне дозировката 
на просеното брашно е използвано сравнително 
едро смляно брашно (сито №045), беше проучено 
влиянието на едрината на смилане на просеното 
брашно върху качеството на захарните бисквити. 
Просеното брашно бе разделено на 4 фракции: 
-/43; 43/38; 38/27; 27/045 (числителят показва но-
мера на ситото, над което се получава надсявка, 
а в знаменателя е номерът на ситото, от което се 
получава пресявка, т.е. готов продукт).

С оглед данните от предхождащия експери-
мент тестото за бисквитите е приготвяно от смес, 
съдържаща 30% просено брашно и 70% пшенич-
но брашно. За контрола са приети бисквитите, 
изпечени от пшенично брашно. В таблица 3 са 
показани физико-химическите качества и външ-
ния вид на бисквити изпечени с различно по ед-
рина брашно.

От проучването се вижда че шупливостта  на 
бисквитите е малко по-ниска при добавяне на 
най-едро и най-фино брашно, в сравнение с тази, 
получена при използване  на просено брашно 
със средна едрина. Като цяло шупливостта на 
бисквитите с просено брашно е в допустимите по 

стандарт отклонения.  
Всички варианти на бисквити-

те имат красив златист цвят, глад-
ка повърхност и правилна форма, 
приятен вкус и аромат, без стра-
ничен привкус. По консистенция 
бисквитите от пшенично брашно 
(контрола) са по-плътни, докато 
бисквитите с просено брашно се 
характеризират с ронливост. При 
дъвчене усещането при бисквити-
те с добавено брашно – пресявка 
от сита с номера: -/43 и 43/38 е за 
по-фина структура. Тези бисквити 
са най-близо по всички органолеп-
тични показатели до контролата. 
Бисквитите с брашно от другите 
фракции имат малко по груба кон-
систенция, което обаче им придава 
оригиналност и не влошава други-
те органолептични качества.

Резултатите от експеримента 
свидетелстват за перспективност 
при използването на смеси от пше-

Таблица 3. Качество и външен вид на бисквити с просено брашно с 
различна едрина на смилане

Състав на 
брашното

Сита за 
пресяване

№

Качество на бисквитите Външен 
видВлажност 

%
Водопоглъщане

%
Алкалност 

градуси
Пшенично 
брашно 100% 5,2 130 1,4

Пшенично 
брашно – 70%

Просено 
брашно – 30%

-/43 5,0 151 1,4

43/38 4,8 156 1,2

38/27 4,5 159 1,2

27/045 5,0 150 1,3

нично и просено брашно при про-
изводството на бисквити, тъй като 
използването на просено брашно 
позволява получаването на вкусен 
и полезен продукт с традиционна 
форма и качества, обичани от по-
требителя.

От всичко изложено дотук, при 
производството на  бисквити , може 
да се препоръча следното:

 заместване на пшенично 
брашно високо качество с 30-40% 
просено брашно.

едрината на смилане на про-
сеното брашно може да се избира 
според желанието на потребители-
те.
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Прокопец А.С. Перспективы использования 
муки из проса в производстве мучных конди-
терских изделий / А.С. Прокопец, И.Б. Красина // 
Техника и технология пищевых производств. — 
2009. — №4. — С. 34-36.

Способ гидротермической обработки про-
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Време за приготвяне: 15 минути

Време за варене: час и половина

Порция: 5-6 лозови сърми долма по азербай-

джански, с малък размер, кръгла форма, неве-

роятно вкусни с пълнеж от обилно количество 

пресни билки и други вкусни съставки с малко 

подлучено кисело мляко за вкус. 

 1 килограм смляно агнешко или говеждо 

месо (или комбинация);

 1 средна глава лук, смляна или накълцана 

на ситно;

 ½ чаша средно едър бял ориз, добре из-

плакнат (не използвайте дългозърнест ориз, 

като Басмати!);

 ½ чаша ситно нарязан пресен кориандър; 

 ½ чаша ситно нарязан пресен копър;

 ½ чаша ситно нарязана прясна мента;

 1 чаена лъжица сол;

 ¼ чаена лъжица черен пипер;

  Около 100 броя малък размер или 50 броя 

среден размер пресни лозови листа за предпо-

читане (може и замразени или от консерва);

 3 супени лъжици чисто масло (гхи) или 

обезсолено масло (добавете още, ако месото е 

чисто, без тлъстина), или зехтин;

 Обикновено кисело мляко или подлучено 

с чеснов сос кисело мляко за сервиране (вижте 

рецептата в края).

Приготвяне

Първо, пригответе пълнежа. В средно голяма 

купа смесете съставките за пълнежа, добавете 

малко сол, ако използвате листа от консерва. 

Миксирайте всичко добре с ръце, докато полу-

чите хубава смес.

Ако използвате пресни лозови листа, кипнете 

ги в леко подсолена вода в средно голяма тен-

джера и ги бланширайте на малки партиди (около 

10 листа заедно) за около минута или по-малко, 

ако са много крехки. Това ще омекоти листата и 

ще ги направи по-лесни за завиване на руло и го-

твене. Извадете листата от тенджерата с помощта 

на решетъчна лъжица и отцедете в гевгир. 

Ако използвате листа от консерва, сложете ги 

в гевгир, изплакнете ги добре със студена вода, 

за да отстраните солта и изцедете. Ако консерви-

раните листа са прекалено дебели, бланширайте 

ги във вряща вода за около минута, след това 

изцедете. В противен случай, не бланширайте. 

Изрежете стеблата. 

Пригответе средна големина тенджера. Ако 

използвате среден размер лозови листа, сре-

жете ги на две. Малките, млади листа могат да 

останат цели.

Ако има скъсани или повредени листа, не 

ги изхвърляйте –  използвайте ги, за да закър-

пите дупки в други листа, ако е необходимо. 

Също така, използвайте част от повредените 

листа за подложка, като ги наредите по дъното 

на тенджерата. Ако нямате повредени листа, 

използвайте цели за да покриете дъното на тен-

джерата. 

Сега започва сгъването на сърмите. Хванете 

листото (цяло или отрязано) с грапавата страна 

към дланта на ръката ви. Сложете една чаена 

лъжица от пълнежа в края на стъблото на лис-

та. Сгънете отгоре надолу,  след това от двете 

страни над пълнежа и навийте плътно, за да 

оформите топче с размер около 2,5 см. Подре-

дете завитите сърмички плътно една до друга на 

дъното на тенджерата. Продължете докато всич-

ките лозови листа и пълнеж бъдат употребени, 

традиции традиции

Сърми с лозови листа 
„Долма” 

по азербайджански
Фериде Буюран

ННито една азербайджанска трапеза не е пълна без 

сърмички с лозови листа – „долма” или „ярпаг”. Това 

са миниатюрни вкусотии, завити с крехки лозови 

листа (пресни за предпочитане или от консерва) и 

пълни с мляно месо, лук, ориз, билки и щипка подправки. В 

много страни по света има варианти на сърмите долма – Тур-

ция, Ливан, Иран, Гърция, България и други. Но без да звуча 

предубедено, трябва да призная, че любимите ми долма са 

направени по азербайджански маниер – твърди Фериде Бую-

ран от Азербайджан. 

„Какво ги прави различни от останалите?“ ще ме попита-

те вие. Първата и най-важна разлика са размерът и формата. 

Азербайджанските сърми са много по-малки и с кръгла фор-

ма за разлика от тези в другите страни, които обикновено 

имат продълговата форма. В Азербайджан колкото по-малки 

са долмите, толкова по-добре, с размер на една хапка. Втора-

та отличителна черта е използването на различни количества 

пресни билки в пълнежа, включително кориандър, копър и 

мента. Тези подправки придават много богат аромат на дол-

мите и ги правят много вкусни. Прекрасни!

Имам усещането, че вие вече сте готови да си приготви-

те ваши сърмички с лозови листа. Действайте! Не се плаше-

те от увиването на сърмичките. Много по-лесно е отколко-

то изглежда. Моята рецепта ще ви води през цялото време:

като ги подредите плътно една 

до друга на няколко реда. 

Намажете последния ред с 

масло и залейте с вода до сре-

дата на тенджерата. Поставете 

чиния върху сърмите, за да не 

се местят при варенето. Покрийте тенджерата с 

капак и оставете водата да заври.

Намалете температурата на котлона и оста-

вете да къкри за около час и половина, докато 

листата омекнат, пълнежът се свари и остане 

малко вода (ако по време на варенето водата се 

изпари, добавете още вода, за да продължи да 

къкри).

Сервирайте веднага с хляб и обикновено 

кисело мляко или с лъжица подлучено кисело 

мляко за вкус. 

Подлучено кисело мляко: за да направите сос 

от подлучено кисело мляко, сложете в купа една 

или повече чаши кисело мляко заедно с 2-4 ски-

лидки чесън, смачкани с преса за чесън. 

Всичко това и бонус – съвети от готвача,  

може да видите на 

https://azcookbook.com/2017/09/15/stuff ed-grape-leaves/
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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:

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

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

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

САЛОН ЕООД
Производство 

на хлебни и сладкарски 
изделия, локуми, халва, 

филиран бадем, филиран 
фъстък, фондан.

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.

EООД „Д-р Грозева - АРОМСА

бизнессправочник

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

новости

Gordon’s със сицилиански 
лимон

В стремежа си да привлече по-авантюрис-

тично настроените потребители Diageo допълва 

своето портфолио джинове Gordon’s с нов вари-

ант със сицилиански лимон. 

Според производителя решението Gordon’s 

Sicilian Lemon Distilled Gin, чието алкохолно съ-

държание е 37,5%, добавя средиземноморски 

привкус към оригиналния лондонски сух джин. 

Амбицията на Diageo с този ход е да повтори ус-

пеха на Gordon’s Premium Pink Distilled Gin, дебю-

тирал през 2017 г. 

В светлината на тенденцията потребите-

лите да подхождат все по-авантюристично към 

избора си на напитки и да търсят нови вкусове, 

апетитът за различни стилове джин продължава 

да расте – споделя Джесика Лейс, ръководител на 

Gordon’s Европа. – Отделихме много време и усилия 

за създаването на Gordon’s със сицилиански лимон 

именно с цел да предложим перфектния баланс на 

вкусовете. Резултатът е изключително изящен 

джин, предлагащ елегантна алтернатива на по-

требителите, търсещи нови начини да се насла-

дят на своя любим джин-тоник. С тази поредна 

иновация стремежът ни е да продължим да ангажи-

раме вниманието на заклетите любители на джин 

и да привлечем към категорията нови почитатели. 

Спиртната напитка вече се предлага във Вели-

кобритания в 700-милилитрови бутилки. От Diageo 

допълват, че това е първата от серия иновации в 

рамките на линията Gordon’s, които е предвидено да 

дебютират през настоящата година. 

Нови съставки за „меса“ 
на растителна основа

Bunge Loders Croklaan разработи нова гама 

масла, ориентирана към компаниите от сектора 

„месо на растителна основа”. От фирмата твър-

дят, че новите съставки могат да допринесат за 

репликиране на сетивно възприеманите харак-

теристики на традиционните месни изделия. 

Според официално изявление на предприя-

тието новото портфолио включва масла, специ-

ални мастни фракции, мазнини, флейки и емул-

гатори, направени от слънчогледово, рапично, 

кокосово и палмово масло. От компанията 

претендират, че когато се използват заедно, 

тези съставки са способни да подпомогнат оп-

тимизирането на вкуса, текстурата и външния 

вид на месните алтернативи. 

По-конкретно, включените в гамата мас-

ла стимулират освобождаването на вкус и 

аромат; фракциите и мазнините подобряват 

„сочността“; флейките могат да се използват 

за мраморизиране, а лецитинът подчертава 

кафявия оттенък на повърхността, подобря-

вайки по този начин визуалното представяне 

на изделията. 

Марк Ставро, маркетингов директор на 

Bunge Loders Croklaan, споделя: Макар все 

повече потребители поради различни осно-

вания да прибягват до месните алтернативи 

на растителна основа, те все пак държат да 

получават усещане, характерно за тради-

ционното месо. Мазнината е основополагащ 

фактор за сетивното и кулинарно възпри-

емане на безмесните храни, поради което за 

създаването на висококачествени продукти 

за тази растяща категория потребители са 

нужни точните съставки, вложени в точните 

количества и подкрепени от точната техни-

ческа експертиза при прилагането им.

По https://www.newsbreak.com/ 
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е новият представител на 
изложението WORLDFOOD UKRAINE 

за България
От 03 до 05 ноември 2020 г. в Киев ще се проведе WORLDFOOD – 
единственото Международно изложение в Украйна за храни и 

напитки, машини, технологии и обслужване. 

Важно място за бизнес 

срещи на 

представителите на 

хранителната и питейна 

индустрия с местни 

дистрибутори, търговци 

на едро и дребно, 

с производители, 

ресторантьори и 

хотелиери. 

Пазар с 42 милиона население ви очаква!

Ако желаете да разширите своите пазари, заявете участие в изложението при нас: 

e-mail: fpim_adv@abv.bg, info@fpim-bg.org; 
тел./ факс 02/ 988 05 89; тел. 02/ 987 64 82; GSM 088 464 6919; 

www.fpim-bg.org

WorldFood Украйна 

предлага уникална и 

цялостна програма от 

съпътстващи събития, която 

привлича сериозни бизнес 

посетители (по статистика 

от 2019 г. 93% от тях са 

отговорни за вземане на 

решения) от всички региони 

на Украйна.

Хайпро Хайпро 
България ООДБългария ООД

5200 Павликени, 
ул. Дъскотско шосе 6,

тел.: 0610 52669,
факс: 0610 52670; 

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

Про из вод с т во 
на фуражи, концентрати 

за фуражи, яй ца 
и стокови носачки

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

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

Висококачествени 
месни и млечни продукти 

с автентичен вкус

4027, гр. Пловдив, 
бул. “Васил Априлов” №180

телефон: 032 907 000
факс: 032 941 435

имейл: offi  ce@madjarov.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

www.cremozzo.com 

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

Проектиране, разработка 
и производство на РЕТ 

преформи и РЕТ бутилки, 
пластмасови изделия

ЕТ „Зорница – Илия 
Радев”

Пазарджик 4400, ул.”Петър Бонев” 174
Тел/факс: 034/ 45 29 93, тел.: 034/ 45 29 39

http:zr-bg.com

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

бизнессправочник

КООП   
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