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Дейността на Европейската Палетна
Асоциация EPAL и прилежащите й Национални комитети, както и на лицензираните фирми, изгражда стабилна
основа за проспериращ и надежден
палетен пазар, който предоставя възможности за глобален обмен на европалети
EPAL. Повече от 450 милиона такива са в обръщение в целия свят, които се използват във всички сфери на индустрията и не би било възможно да си представим
промишлеността, логистиката и бизнеса без тях. Тяхната постоянна
адаптация към пазарните нужди предразполага приспособяването на почти всички складови и транспортни системи и съоръжения в Европа към стандартните им размери. Постоянният контрол на качеството и използваните
висококачествени материали гарантират безпроблемна и безопасна товароразтоварна дейност и складиране. Многофункционалната им и многократна
употреба спестява значителни природни и икономически ресурси.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Материали: 11 дъски от качествена
дървесина, 9 блокчета от пресована
или масивна дървесина, 78 пирона.
Произвеждат се съгласно техническите спецификации на EPAL.
Дължина
800 мм
Широчина
1200 мм
Височина
144 мм
Тегло
приблизително 25 кг
Максимално натоварване* 1500 кг
* При подреждане един върху друг на
натоварени палети върху стабилна и
равна основа, най-долният палет не
трябва да понася общо натоварване,
надвишаващо 5500 кг.

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ
Качеството е водещият
фактор за надеждна, безопасна и сигурна употреба на европалети EPAL в
рамките по цялата верига
на доставки на международните компании. Производството на европалети
EPAL се подлага на редовни и независими инспекции за контрол на качеството, извършвани от найпрестижните и доказали
се одитиращи дружества
в света. За България това
е Bureau Veritas.

МАРКИРОВКА
Върху четирите ъглови
блокчета: овален печат
EPAL.
Върху средните блокчета по дължината на
палета: символ IPPC,
код на държава и регион, сертификационен
номер от национален
орган за растителна защита, термообработка (НТ), номер
на EPAL лиценз-година на производство-месец на производство.
Контролна метална скоба с маркировка EPAL върху едно от средните блокчета по дължина на палета,
удостовеляваща автентичността
на продукта.
Може да бъде
в черен или
жълт цвят.

ISPM 15
Съответствието със стандарт
ISPM 15 е най-важно условие
за неограниченото използване
на европалети EPAL в международното и междуконтиненталното придвижване на стоки. Затова всички европалети
EPAL са произведени в пълно
съответствие с регламентите
и спецификациите на IPPS и
благодарение на това те могат
да се използват в целия свят.
Всяка местна агенция за растителна защита може да предостави информация за държавите, които признават стандарта IPPC.

ТОВАРО-РАЗТОВАРНА
ДЕЙНОСТ И СКЛАДИРАНЕ
• Четиристранен достъп
Скосените горни ръбове и от двете
страни на долните дъски позволяват
високоефективна дейност по време
на работа, транспорт и складиране.
Европалетите EPAL са съвместими
с повечето товарни съоръжения и
механизация, камиони, платформи и
складови системи.

РЕМОНТ НА ПОВРЕДЕНИ
EPAL ЕВРОПАЛЕТИ
Повредените
европалети
EPAL в повечето случаи
подлежат на ремонт, който
може да се извършва единствено и само от лицензирани
от EPAL фирми за ремонтна дейност и съгласно стандартите. Това
гарантира качество и надеждна
последваща употреба на продукта. След ремонта, върху едно от
средните блокчета по дължината
на палета се поставя специален
пирон с овален печат EPAL и номер на лиценза на ремонтната
фабрика, извършила поправката.

БГР Палетна Асоциация/Национален комитет EPAL – България, Гърция, Румъния
София 1680, бул. България 58, сграда Жаклин В, етаж 4, 4, офис24. Тел.: 02 484 03 41, Моб.: 0887 533 722,
имейл: office@epal-balkan.org, уеб страница: www.epdl-balkan.org
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Здравейте,
уважаеми читателю,
Лятото отмина и ето че отново сме по местата… Е, повечето
от нас, а някои дори не са ги напускали в горещите летни дни.
В началото на юли бе известено създаването на ново браншово сдружение „Храни и напитки България“, което от 28 юни е
член на Европейската асоциация на отрасъла FoodDrinkEurope.
За целите и задачите може да прочетете в броя.
В края на юли девет от съществуващите организации, представители на ХВП в България, изпратиха писмо да министър
Порожанов, в което настояват да се обърне полагащото се внимание на отрасъла. И него ще прочетете в списанието. Но не
мога да не отбележа, че на входната страница на сайта на МЗХГ
са изброени секторите: Животновъдство, Растениевъдство,
Рибарство, Гори. А в названието на това министерство изрично
е посочено …земеделието, храните и горите! Та имат основание браншовиците да пишат такова писмо. Ще видим какъв ще
е резултатът…
Както виждате горещото лято не е спряло съвсем живота.
Това се отнася и за нас, екипът на списание ХВП – подготвяме
участието си в Есенния международен панаир в Пловдив, като
ви каним да ни посетите на щанд А3 в палата 10. Организираме традиционната Конференция по опаковане (16 октомври),
юбилейното десето издание на конкурса „Приз Пак 2018“, като
тази година ще има и младежка секция, който ще финишира на
8 ноември в Интер Експо Център по време на изложенията на
ХВП. Активно работим и по провеждането на Кариерен бизнес
форум в София (24 октомври), на който искаме да срещнем
вас – производителите, с хората, които търсят работа и могат
да ви бъдат полезни. За всички тези и други наши инициативи
може да се осведомявате от сайта ни www.fpim-bg.org.
А следващите ни два броя ще са посветени на есенните
изложения в ИЕЦ София, така че може да се възползвате и да
поканите своите настоящи и бъдещи клиенти да посетят щанда
ви, или просто да ги информирате за продуктите и услугите,
които предлагате. Не пропускайте тази възможност. Освен
чрез хартиения вариант, тази информация стига и до около
7000 интернет адреса на фирми от ХВП, обслужващата сфера и
търговията.
И накрая, от септември започваме абонаментната си кампания с надеждата, че и през 2019 година ще сме заедно.
А сега приятно четене,

Food Business Days
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актуално

Отрасълът си търси
правата
За никого не е тайна, че един от основните отрасли в България е хранително-вкусовата промишленост.
Не е тайна и това, че след дълги
перипетии и прехвърляния между министерствата, най-после тя намери
естественото си място – Министерство на земеделието, което преди
няколко години добави към името си
и храните. Въпреки това, като че по
стара традиция, ХВП е като доведеното дете в семейството. Липсата
на подобаващо отношение към отрасъла накара няколко основни браншови организации да се обърнат към
МЗХГ с писмо, в което поставят основателни искания за по-сериозно отношение към отрасъла. Предлагаме
на вниманието ви писмото до МЗХГ:
Уважаеми господин Порожанов,
През м. май 2017 год. с писмо (вх.№ 62168/16.05.2017г.) представителите на основните
сектори от хранително-вкусовата индустрия
предоставихме на Вашето внимание съществени
въпроси, свързани с развитието на ХВП и изразихме надежда този отрасъл да получи подобаващото отношение и внимание от ресорното си
министерство, съответстващо на значимостта и
приноса му в българската икономика. За съжаление до настоящия момент, по повдигнатите от
нас въпроси няма проведени разговори и предприети действия от страна на МЗХГ.
Причините, довели до административни
промени в МЗХГ са основание за пореден път да
настояваме за ресорен зам. министър на храните,
който да е пряко ангажиран с проблемите и перспективите за развитието на ХВП както следва:
 преглед на съществуващото законодателство и извършване на необходимите промени за актуализиране целия пакет от закони и наредби, свързани с производството и търговията
с храни. Особено сме обезпокоени от забавяне
приемането на нов Закон за храните, подготвен
с участието на всички заинтересовани страни,
вкл. и бизнеса (нотификация 2016/318/BG), и
липсата на информация за планираните следващи действия за приемането на този особено
важен за индустрията и официалния контрол

закон при спазване на установените за това процедури на европейско и национално ниво;
 анализиране суровинната обезпеченост
по подотрасли и предприемане на мерки за стимулиране производството на суровини в съответствие с конюнктурни и настъпващите трайни
климатични промени;
 анализиране на състоянието, проблемите и перспективите за развитие на всички подотрасли на ХВП в съответствие с динамичните
световни икономически реалности и тенденции;
 предприемане на мерки, насърчаващи дълбочинна и безотпадна преработка на
собствените суровини до крайни продукти;
 предоставяне на информация и съгласуване на проекти за международни търговски
споразумения и анализиране резултатите от
прилагането на подписаните такива. Предприемане на мерки за защита интересите на българския бизнес пред ЕК;
 анализиране източниците на сивата икономика в производството и търговията с храни в
различните подотрасли на ХВП и предприемане
на съвместни действия с ресорните държавни
органи за ограничаването й;
 анализиране на обезпечеността на
отрасъла с работна ръка: професионалната
квалификация и приемственост в основни про-



5
6/18

актуално


фесии, както и промяна на образователните програми в средните и висши училища в съответствие с развитието на техниките и технологиите
за производство и търговия с храни;
 изготвяне и провеждане на комуникационна стратегия за промотиране на българските
храни, проследявайки целия суровинен, производствен и реализационен път, както и акцентиране на ползите за здравето и развитието от
консумирането на българските храни. Мярката
е изключително важна за обективното информиране на потребителите и следва да адресира
системното непрофесионално и тенденциозно
предоставяне на невярна информация на потребителите относно качеството и безопасността на
българските храни;
 създаване на съвместна работна група с
Министерство на финансите за:
1. Анализиране прилагането на диференцирана ДДС ставка за храни в ЕС;
2. Изготвяне на предложение за диференцирана ДДС ставка за основни храни в страната и
анализиране влиянието му върху националния
бюджет. Резултатите от този анализ да се представят пред бизнеса и обществеността.
 Продължаване на работата по утвърждаване на Правилата за национална представителност на браншовите организации в сектора
производство и преработка на земеделска продукция. Считаме, че този акт ще е от полза и на
двете страни, ще улесни разпознаваемостта и ще
е гарант за легитимността на организациите от
сектора.

Реакцията
В отговор на депозираното писмо в МЗХГ, с което ви
запознахме, зам.-министър доц. д-р Янко Иванов инициира работна среща на 22.08.2018г. Ето какво сподели
накратко след срещата г-жа Чолакова, вносител на писмото:
Като поздравиха доц. д-р Янко Иванов с назначението му на поста заместник-министър на МЗХГ, представителите на бизнеса за пореден път очертаха
очакванията си за адекватно позициониране на ХВП в
провежданите от ведомството политики, вкл. за анализиране на проблемите по подотрасли и формулиране
на политики и инструменти, подкрепящи развитието
им, както и изразиха надежда за ангажираност за решаване на текущите проблеми на преработвателната
индустрия.
В хода на дискусията се очертаха темите, които изискват ангажираността на ресорното министерство:
- Основен преглед и актуализация в националния
електронен регистър на обектите за производство и
дистрибуция на храни, контролирани от БАБХ, предвид
съобщаваните от бизнеса системни пропуски, неточности и неясноти в публичната информация. Наличието на леснодостъпна, актуална, прецизна и разбираема
информация за законово функциониращите компании е
важен инструмент в защита интересите на потребителя и в борбата със сивата икономика, чийто дял и
към момента е съществен в ХВП.
- Суровинната обезпеченост на отрасъла изисква
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Г-н Министър,
уверяваме Ви, че браншовите организации,
вносители на това писмо, са в готовност да се
включат активно в горепосочените дейности с
наличната си професионална експертиза и обществена отговорност и сме в очакване на Вашата ангажираност по изложените въпроси.
С уважение :
1. Съюз по хранителна промишленост
2. Асоциация на месопреработвателите в
България
3. Национален браншови съюз на хлебарите
и сладкарите
4. Асоциация на млекопреработвателите в
България
5. Съюз на преработвателите на плодове и
зеленчуци
6. Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
7. Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
8. Съюз на производителите на захар и захарни продукти
9. Съюз на пивоварите в България
Писмото е съгласувано с вносителите и е внесено от Марияна Чолакова – изпълнителен директор
на „Сдружение на производителите на растителни
масла и маслопродукти в България”
Координати за връзка: 02 9892408; 0896 60 66 22;
имейл адрес:sunoil@mb.bia-bg.com

задълбочен анализ и стратегия за възможностите и
бъдещите перспективи на българските производители на суровини от животински и растителен произход
за обезпечаване на работата на преработвателните
предприятия.
- Към момента в Европейският съюз има 116 търговски споразумения, които са действащи, или са в процес на договаряне или актуализиране. Този динамичен
процес изисква активна комуникация с бизнеса относно
потенциалните ползи и вреди от прилагането им и периодично анализиране на прилагането им.
- За да направи своя информиран избор родния потребител се нуждае от системно и научно обосновано
промотиране на българските храни. Изготвянето на
Национална стратегия, чрез която да се представят
качествата на българската храна с научно доказани
факти и подкрепата на съществуващата национална
научна експертиза и нейното по-нататъшно ефективно развитие са сред приоритетите, за които настоява
отговорния бизнес.
В заключение, заместник-министър Иванов благодари за ползотворния дебат и се ангажира да е
инициатор на следваща среща, на която да запознае представителите на бизнеса с конкретни
мерки по представените проблеми и изрази готовност за продължаване на активен диалог.
Не ни остава нищо друго, освен да се надяваме, че
МЗХГ най-после ще се обърне и към хранителната индустрия и ще се погрижи да бъдат изпълнени исканията на
отрасъла, което ще бъде в полза на цялото ни общество.

проекти

Устойчивите хранителни
вериги и стратегията на
ЕС „ХРАНИ 2030”

О

чакванията и визията за развитието
на хранителните вериги през следващите десетина години обхващат
наред с осигуряването на висока степен на безопасност на храните и проследимост,
така също и насърчаването на потребителите да
променят хранителните си навици към по-здравословно хранене за добро здраве и благоденствие. Общата идея е храната да се погледне на
системно ниво – от семето и полето през производството на сурова продукция до преработката
й в хранителни продукти, тяхното опаковане и
транспортиране, рециклирането, здравето на
хората и на планетата.
Ключовите думи в стратегията „ХРАНИ 2030”
за постигане на тези цели са: ХРАНЕНЕ, КЛИМАТ,
КРЪГОВА ИКОНОМИКА, ИНОВАЦИИ.
Първият приоритет на стратегията – ХРАНЕНЕ
за устойчиви и здравословни диети, се фокусира
върху гарантирането на продоволствената сигурност, осигуряването на достъп до подходящи,
безопасни и полезни храни за постигане на добро здраве и качество на живот.
Вторият приоритет – КЛИМАТ, обхваща изграждането на способни да се адаптират към
промените в климата интелигентни и екологично устойчиви хранителни вериги, опазването на
природните ресурси и общия принос към забавянето на климатичните изменения.
Третият приоритет – КРЪГОВА ИКОНОМИКА,
е насочен към ресурсната ефективност в хранителната верига, редуцирането на екологичния
отпечатък и намаляването на хранителните отпадъци.
Четвъртият принцип – ИНОВАЦИИ, е насочен
към поддържането на иновационна хранителна
система, която води до нови бизнес модели или
продукти, стоки и услуги с добавена стойност в
хранителната верига, отговарящи на съответните нужди, ценности и очаквания на обществото
по отговорен и етичен начин.
В продължение на темата, двудневна научна
конференция на високо равнище FOOD 2030
(ХРАНИ 2030) в рамките на Българското председателство събра голям брой учени и изследователи от 32 държави в Аграрния университет –

Пловдив в средата на юни 2018 година. Експерти
от Университета по хранителни технологии (УХТ)
в Пловдив също се включиха в работата на конференцията, като представиха резултати от проекта „Хранителни вериги за Европа“ (FoodChains
4 Europe), в който те партнират с „Фондация Европерспективи“ от българска страна, провинция
Флеволанд и АЕРЕС Университет от Холандия,
регион Емилия Романя и Католика Университет
от Италия, регион Марамуреш от Румъния и региона на Голям Манчестър и Манчестър Метрополитън Университет от Великобритания.



АРСТ ООД

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
office@arstood.com
http://arstood.com
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PackRight® Център в Ди Ес Смит България
Уникалният начин на работа в PackRight® Центъра на Ди Ес Смит България
създава заедно с Вас, нашите клиенти, най-оптималнотото решение за
опаковане на продуктите Ви!
Тук, на място и в реално време, можем да материализираме Вашите идеи, да ги
тестваме, както и да Ви представим как ще изглеждат в търговската мрежа.
Бъдете готови за многото въпроси, които ще Ви зададем, за да разберем
напълно потребностите Ви и за да ангажираме всичките си ресурси.
В рамките на workshop-а ще оценим прототип на общата ни идея и ще
начертаем посока за успешно реализиране на проекта Ви!
Екипът ни може да се справи с всяко предизвикателство на веригата Ви за
доставки, изисквания за маркетингова стратегия, оптимизиране на
производствения Ви процес.
Разполагаме с всички необходими умения и инструменти – графичен дизайн, 3D
визуализация, логистичен преглед, дизайн за статична здравина, дизайн за
динамична здравина, експерти по безопасност на храните, широка
международна мрежа в рамките на Групата ни за търсене на добри практики,
креативно мислене и творчески идеи, проверка на въздействието в магазина,
PackRight преглед и инженеринг за опаковъчни линии, оценка на влиянието
върху безопасността и околната среда с фокус намаляване отпечатъка на СО2.
Крайният резултат за Вас е измерим в трите основни посоки за подобрение, в
които работим:
Повече продажби

Намаляване на разходите

Управление на риска
Посетете ни на адрес:
Ди Ес Смит България АД
кв. Главиница, 4400 Пазарджик
тел. +359 886 766882
www.dssmith.com/packaging

9
6/18

проекти


10
6/18

43), а също така има готовност да запише по този
европейски сертификационен стандарт 44 храни с традиционно специфичен характер. Този голям успех е постигнат благодарение на местния
асоциативен дух и климат на взаимно доверие,
който се е развил в този регион сред малките и
големите производители.
След Втората световна война регионът, както
и всички европейски региони, е изправен пред
недостиг и липса на храна. За да оцелеят и да
създадат устойчива хранителна верига от производството до разпространението и крайния
потребител, местните производители са създали
кооперации. Успешното сътрудничество между
местните предприемачи е в духа на справедлива
търговия, уважение към етикета на продукта и
крайния потребител. За да запазят правото си и
в бъдеще да слагат етикети на своите продукти
със ЗНП и ЗГУ, производителите от Емилия Романя полагат усилия за преодоляване на последствията от промените в климата, които силно
засягат производството на суровини.
КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА и ресурсно ефективните хранителни системи включват също
така намаляване на хранителните отпадъци.
Пример за полагане на усилия в тази посока е
проектът „The Real Junk Food“ (Реален боклук от
храни) на регион Голям Манчестър. Под мотото:
„Хранете стомасите, не контейнерите за боклук“,
неправителствени организации и доброволци
от региона провеждат кампании за повишаване
на осведомеността сред бизнеса и населението
с цел намаляване разхищението на хранителни
продукти и постигането на устойчива и по-справедлива за всички хранителна система. Инициативата представлява един идеален баланс между провеждането на кампании и практическите
действия. Както казва една от създателките на
проекта, Корин Бел: „Ние получаваме и съхраняваме хранителни продукти, които може да се
консумират вместо да бъдат изхвърлени като отпадъци от супермаркетите, търговците на едро
и другите хранителни предприятия, превръщаме ги в прекрасни ястия, с акцент върху здравето и хранителната им стойност, като ги предлагаме на принципа „плати, колкото можеш“.
Европейската стратегия FOOD 2030 предоставя една подходяща платформа за избягване на
фрагментацията и координиране на комплексните изследователски програми, за реализирането на кохерентен подход за намиране на ефективни решения за развитието на ориентирани
към бъдещето, диверсифицирани, устойчиви и
конкурентни хранителни системи. Чрез участието си в проекта „Хранителни вериги за Европа“
УХТ поставя важен и полезен български щрих
върху богатата палитра на научните усилия за
по-добра храна и по-добро качество на живот.

Заедно за поблагоприятна
среда за ХВП
В търсенето на пътища за обединяване на фирмите от отрасъла бе създадена нова структура – Сдружение
„Храни и напитки България“, което искаме да ви представим.
Сдружението ще се стреми да обедини интересите на хранително-вкусовата промишленост. То е член на
FoodDrinkEurope – най-голямата европейска организация в хранителната
индустрия

Е

динадесет от най-големите компании
в областта на хранително-вкусовата
промишленост в България създадоха
браншово сдружение „Храни и напитки България“. Основната цел на новата организация е в условията на пълна прозрачност
да работи за създаването на по-благоприятна
среда за развитие на хранителната индустрия
у нас, като обединява и представлява интересите на български и чуждестранни производители, дистрибутори и вносители на храни и
напитки.
Необходимостта от саморегулация, подобряване на диалога с институциите и растящите изисквания на потребителите са сред
причините, които събират заедно едни от
най-големите компании. Нуждата от подобно сдружение става все по-отчетлива през
последните години, когато в дневния ред на
обществото се поставят редица въпроси като
правилното хранене, стандартите за качество
на хрaните, информираността на потребителите.
Учредители на сдружението са „Данон
Сердика“, „Девин“, „Интерснак България“, „КокаКола България“, „Кока-Кола Хеленик ботълинг
къмпани България“, „Куадрант бевъриджис“,
„Марс инкорпорейтед България“, „Монделийз
България“, „Нестле България“, „Престиж-96“,
„Якобс Дау Егбертс“.
От 28-ми юни 2018 година новоучредено-
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кохолни напитки в България и считаме, че със
то Сдружение е вече член на FoodDrinkEurope,
своя опит те биха допринесли много за реалинай-голямата организация в Европа в сектора
зиране на общите цели. Ето защо „Храни и Нахранителна промишленост, която представлява
питки България“ ще се опита да обедини като
интересите на своите членове – компании и
асоциирани членове секторните сдружения,
национални браншови сдружения пред еврокоито осъзнават нуждата от обединение и са
пейските институции по съществени теми като
готови да работим заедно за една по-добра икобезопасност на храните, здравословно хранене,
номическа среда. Радваме се, че на проведените
опазване на околната среда, конкурентност,
предварителни разговори срещнахме положипотребителско доверие. Генералният директор
телно разбиране и се надяваме, че скоро те ще
на FoodDrinkEurope госпожа Мела Фреуен, която
бъдат в редиците ни. – споделя изпълнителният
беше гост на представянето на „Храни и напитки
директор на сдружението Яна Иванова.
България“, състояло се на 5-ти юли, определя
„Храни и Напитки България“ ще предстакато положителен знак, че такова сдружение ще
влява интересите на работещите в българима и в България, тъй като е много важно всички
ската хранително-вкусова промишленост в
фирми да действат заедно, за да се чуе гласът на
европейските и световни организации. Като
индустрията. Така по-бързо и в интерес на всиччлен на авторитетната браншова организация
ки ще се осъществи хармонизиране на законоFoodDrinkEurope ще получи нейната метододателствата и практиките в целия Европейски
логическа и организационна подкрепа за реасъюз.
лизиране на целите си, а от друга страна, чрез
Всички ние, като отговорни компании, сме понея гласът на българската хранително-вкусова
ставили във фокуса на нашето внимание интепромишленост ще може да се чуе в европейскиреса на потребителите. Днес повече от всякога
те институции и така да бъдат защитени наците се интересуват от храната, която консумионалните интереси на нашите производители,
рат и ние вярваме, че е важно за обществото да
дистрибутори и потребители.
може да следи градивен диалог между бизнеса и
Учредителите на сдружението канят всички
институциите по всички теми. Експертизата
компании от хранително-вкусовата индустрия,
ни би допринесла за намиране на правилните
които желаят да работят за подобряване на
решения, а чрез засилване на саморегулацията в
икономическата среда в България и осъзнават
сектора ще докажем, че сме и отговорни. –
нуждата от обединение, за по-добра защита на
споделя председателят на Управителния съвет
интересите на работещите в отрасъла, да се прина сдружение „Храни и напитки България“, г-жа
съединят към „Храни и напитки България“.
Светла Лесова. Сдружението ще бъде коректен
Компаниите, които проявяват интерес към
партньор на държавата в търсенето и намирановото сдружение, могат да се обърнат за повенето на балансирани и полезни за обществото
че информация на мейл: office@fooddrink.bg или
ни решения на въпросите, касаещи индустрията.
на телефон 088 920 2265.
Три са основните неща, които отличават
„Храни и Напитки България“ от съществуващите
досега сдружения в отрасла:
Основателите искат да
обединят и приобщят към
дейността си компании от
всички сектори на отрасла –
млечни, месни, хлебопроизводители, сладкари, производители на безалкохолни напитки
и други. Само обединени
фирмите ще могат да намерят
верния баланс и най-полезните
за обществото и потребителя
решения.
От Сдружението подават
ръка и на секторните организации, защото вярват, че с обединяването им ще постигнат
повече, по-добър баланс и подобра защита на обществения
интерес.
„Респектирани сме от
постигнатото от колегите
като Асоциацията на млеЯна Иванова – изпълнителен директор на сдружение „Храни и напитки
копреработвателите, от
България“, Мела Фреуен – генерален директор на сдружение „Храни
Браншовия съюз на хлебарите
и напитки Европа“, Светла Лесова – председател на УС на „Храни и
и сладкарите, от Асоциацията
напитки България“ (отляво надясно)
на производителите на безал-
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За производството и
употребата на механично
отделено месо в месната
индустрия
Проф. д-р Йордан Гогов
След известно затишие дискусията относно
производството и употребата на механично отделено месо (МОМ) в месната индустрия придобива нова актуалност. В общи линии негативната
нагласа към МОМ доминира сред потребителите
и медийната среда в някои държави членки
на ЕС. От началото на тази година в Унгария се
подготвят промени в националното законодателство, с които се въвеждат по-строги и изисквания и засилен контрол при употребата на
МОМ в някои традиционни продукти. /6/ У нас
напоследък все по-често се появяват впечатлителни обозначения върху етикетите на различни
асортименти месни продукти, че същите не съдържат МОМ.
Като изхождаме от актуалността на проблема
е целесъобразно да припомним, че въпросът
за производството и употребата на МОМ в
месната промишленост не е нов. Той е разглеждан подробно в Европейската комисия (ЕК) и в
края на 2010 година е публикувано специално
съобщение на ЕК до Европейския парламент
и до Съвета относно бъдещата необходимост
и използването в Европейския съюз на МОМ,
включително и за информационната политика
към потребителите /5/. В посоченото съобщение
се прави преглед на действащите правни разпоредби на ЕС свързани с МОМ, оценка на производствените методи и използването на МОМ в
ЕС. Наред с това е изготвен и анализ за прилагането на действащите разпоредби в Общността
при производството и етикетирането на МОМ с
цел да се установи дали е налице необходимост
от тяхното преразглеждане в средносрочен
план. Във връзка с анализа е ползвана и допълнителна информация, базирана на доклади при
посещения на място от контролните служби на
ЕК, Хранителната и ветеринарна служба (FVO)
към Главна дирекция „Здравеопазване и потребители“.

Европейско законодателство
относно МОМ
Изискванията за производство, съхранение

12
6/18

и употреба на МОМ са определени в Регламент
(EO) №853/2004./2/ Според регламента МОМ се
дефинира като „продукт, получен чрез отделяне
на месото от костите след обезкостяване или
от труповете на домашни птици с използване
на механични средства, водещи до нарушаване
или изменение на структурата на мускулните
влакна“. Видовете животни, от които се добива
МОМ, са домашни птици, свине и зайци. Във
връзка със заболяванията трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) /1/ законодателството в ЕС не допуска използването на кости
или необезкостени разфасовки от говеда, овце и
кози за добив на МОМ.

Суровини и методи за
производство на МОМ
Според разпоредбите на Регламент (EО)
№853/2004 суровините за производство на МОМ
трябва да съответстват на изискванията за прясно месо.
Не се разрешават като суровина за МОМ
следните анатомични части:
а) от домашните птици – ходилата, вратната
кожа и главата;
б) от другите животни – костите на главата,
ходилата, опашката, бедрената кост, големия
пищял, фибулата, раменната кост, лъчевата и
лакътна кост.
В производството на МОМ се прилагат различни технологии, които оказват специфично
въздействие върху структурата на мускулните
влакна и микробиологичната характеристика
на крайния продукт. При различните техники
за добив на МОМ се използва оборудване и
определено налягане за отделяне на месото от
костите. При употребата на техника с ниско налягане стойностите достигат до 100 бара, докато
при технологията с високо налягане нивата превишават 100 бара и могат да достигнат до 400
бара /5/. Проведени са и проучвания върху нови
технологии, както и комбинации от различни
Продължава на стр. 14
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филтъра, сензорната оценка на добитото МОМ,
количеството на белтъчините и мазнините, както
и хистологичните промени в мускулните влакна.

Затруднения относно прилагане на
определението за МОМ в ЕС
При анализа в ЕК на обобщената информация
от държавите членки, които произвеждат МОМ,
се констатират различия в прилагането на определението за МОМ след влизането в сила на
Регламент (EO) №853/2004. Възниква въпросът
само костите ли след обезкостяване на труповете от домашни птици следва да се употребяват
като суровина за МОМ или може да се използва
и обезкостено месо. В някои държави членки се
прилагат технологии за механично разделяне
дори ако суровината не съдържа кости след
обезкостяване или от трупове на домашни птици. Продуктът се счита за МОМ и в случаите когато не се установява разрушаване или промяна
в структурата на мускулните влакна. В други
страни се приема, че продуктът е МОМ, ако са
налице всички елементи от неговото определение. Бизнес операторите в месната индустрия
подкрепят този подход и считат, че крайният
продукт следва да се счита като месо или отделна категория месо, независимо от технологията
на производство. Съвременните технологии
за механично отделяне на месото позволяват
крайният продукт да притежава характеристики
близки или подобни на тези за мляното месо.
Европейската комисия счита, че според законодателството на ЕС такъв продукт попада в обхвата на определението за МОМ и следва да бъде
обявен като такъв /5/.
Наред с това в някои предприятия за добив на
МОМ се прилагат техники за отделяне на месото
от костите след топлинна обработка. Тази практика е в противоречие с определението на МОМ
в Регламент (EO) №853/2004, според което само
прясно месо може да се използва като суровина
за производство на МОМ. Лабораторните методи
за анализ не дават възможност да се установи от
каква суровина (прясна или топлинно обработена) е получено МОМ, влагано при производството на месни продукти. Посочените различия
относно прилагането на определението за МОМ
могат да доведат до нелоялна конкуренция на
пазара, тъй като един и същ продукт се използва
при производството на месни изделия, но в едни
държави членки същият може да бъде етикетиран като месо, а в други – като МОМ.

телите МОМ, добито с техниката на ниско налягане трудно може да бъде различено от мляното
месо, поради което следва да бъде обявено за
месо или специална категория месо.
Организациите на потребителите обаче
предпочитат за целите на етикетирането да не
се прави разлика между двата вида МОМ, тъй
като потребителите не биха разбрали разликата
в технологиите на МОМ получено при ниско и
високо налягане. Задължението върху етикета
МОМ да се обозначава като отделна съставка
следва да се запази, тъй като същото се различава от традиционната представа на потребителите за понятието „месо“.
Съгласно изискванията в Приложение VII,
част Б, т. 18 на Регламент (EC) № 1169/2011 /4/
за всички видове продукти, включени в обхвата
на определението за МОМ, следва да се посочи
и наименованието на животинските видове, от
които е добито.

Становище на ЕК относно МОМ
Въз основа на направения преглед на действащите правни разпоредби относно МОМ, ЕК
счита, че използването на МОМ от птици и свине



Високоефективни европейски съоръжения с
приложение в Хранително-вкусовата промишленост.
Парогенератори и водогрейни
котли FERROLI до 14 MW за производство на пара и прегрята вода с високо
качество без примеси и окиси.
Пелетни горелки ECOLINEX до
4 MW и B-MAX до 500 kW с иновативна
система за извеждане на пепел извън
горивната камера на котлите (мин. 95 %).
Приспособими към нафтови, газови, водогрейни котли, сушилни, пекарни и други нетипични конструкции.
Адиабатни охладители FRESCO за
охлаждане и овлажняване на въздуха,
премахват неприятни миризми, прах,
дим и топлина, произведени от машини и
производствени процеси.
Тел.: 070018885; 02 /8686099 /8686199
www.klivento.net

Изисквания за етикетиране на
МОМ в ЕС
Сред експертите в ЕС и бизнес операторите
в месната индустрия се води дискусия относно
етикетирането на МОМ, произведено по различни технологии. И двата вида МОМ, получени
по метода на ниско и високо налягане, попадат
в определението на МОМ и следва да бъдат
коректно етикетирани. Според месопреработва-
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тенденции
а потребителите продължават да
очакват свежестта на продуктите
да бъде запазвана за достатъчно
дълъг период. Така че ключът за
постигането на оптимална трайност
може би не се крие задължително
в това, от какво е направен даден
продукт, а по-скоро в начина, по
който този продукт е произведен.

Ферментация

Удължаване
на трайността
на храните
Потребителите демонстрират нарастваща
осведоменост по отношение на съставките,
влагани в храните, и
очакват от производителите да откликват
на изискванията им за
чисти етикети. В контекста на изключването на химическите
консерванти отрасълът
се концентрира върху
начините, по които се
преработват храните,
с оглед удължаване на
трайността им по естествен път.

С

поред проучване на фирмата за ингредиенти Kerry
почти две трети от потребителите четат секцията в
етикета за хранителните стойности
на продуктите, а повече от 60% от
анкетираните в рамките на проведено от Nielsen изследване заявяват, че избягват да купуват храни
и напитки, съдържащи изкуствени
консерванти.
В същото време производителите са подложени на натиск да
ограничат хранителните отпадъци,

Един от популярните начини за
удължаване на трайността по естествен път е чрез ферментация. На
база на свое собствено проучване
на потребителите Kerry разработва
механизъм за управление на преформулирането в посока чисти етикети. Този механизъм се основава
на така наречените от компанията
„5 Rs“, включващи премахването на
нежелани съставки като сол, захар
и изкуствени добавки.
Главният инсайт мениджър на
Kerry Нанет Солан дава пример:
„Стремим се да премахнем Е номерата там, където това е възможно, но в крайна сметка това дава
отражение върху трайността.
Тогава можем да прибегнем до добре познатия процес на ферментацията, за да запазим трайността
в условията на ограничен брой вложени Е номера. Ферментацията е
нещо, което повечето потребители познават от тестените изделия и пивоварството и което не
ги кара да изпитват притеснения.
Това ни позволява да им предложим
един по-здравословен продукт, без
да се налага да добавяме към него
някаква определена съставка.“
Всъщност именно естествеността на ферментирали продукти от
вида на кефир, комбуча и кимчи се

явява един от стимулите за тяхната
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мениджмънт

На пазар за … ток
Добрата новина е, че вече не сме зависими
изцяло от изчерпаемите енергийни източници. Слънцето, вятърът и водата постепенно завземат територии от традиционните
горива и дават надежда за енергиен комфорт
поне в близките години. Както обикновено се случва, обаче, наред с добрата има и
лоша новина. Енергията в цял свят поскъпва
и няма изгледи цената й да тръгне надолу.
Остава дълбокият резерв – по-икономичното й използване и оптимизиране на разходите за енергия във всяко предприятие. Какво е
мястото тук на свободния енергиен пазар?

Печелим от
по-ниската цена

е желанието да се намаляват разходите за производство. Пътят, който изминават от регулирания към свободния пазар, е опростен и лесен.
Оферти на доставчици на електроенергия се
намират свободно в Интернет, а и самите търговци обикалят производствените предприятия
и предлагат свои оферти. От „Риал България“
взели четири предложения с различни цени на
енергията, включително и от ЧЕЗ, които също
доставят ток на свободния пазар. Избрали „Енерджи Съплай“ по два показателя – надеждност и

Още през първия месец на свободния пазар „Риал
България“ ООД е намалило сметката си за ток с 30%

„Риал България“ ООД произвежда широка гама от адитиви
за месопреработвателната и
млечната промишленост, сладкарството и заведенията за
хранене. То е средно предприятие
с персонал около 50 души, чието
производство е в Костинброд, а
продажбите си осъществява в
цялата страна с дистрибуторска мрежа. Дружеството не е
голям консуматор на електроенергия, но е зависимо напълно от
нея – за производствените машини, 13 климатика и денонощно осветление на производствената площадка. През зимните месеци средният разход за електроенергия е
2000 лв., а през летните – 1500.
Преди една година мениджмънтът на предприятието започва процедура за излизане на
свободния пазар за електроенергия. Причината
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ниска цена. Процедурата за смяна на пазара е
проста – от предприятието дали на доставчика
на енергия пълномощно, за да го представлява
пред ЧЕЗ. Той подготвил и придвижил всички
документи, изготвил договор. След три месеца
започнали да се разплащат само срещу една
фактура от търговеца на ток. През зимните месеци разходът на цялото предприятие за електроенергия намалял с 30%, а през летните – с 20%.

мениджмънт
На два пъти през годината – след увеличение на
цената на тока, са подписвали анекс с доставчика. Излизането на свободния пазар не им е
коствало никакви допълнителни разходи.
Според икономическата логика, появата на
още един търговец между електроразпределителното дружество и консуматора би трябвало
да увеличи крайната цена на тока. Откъде идва
икономията в разходите?
Между доставчиците има конкуренция, която им позволява да ни продават електроенергията на по-ниска цена – пояснява Иво Петров
– ръководител на отдел в „Риал България“ ООД.
Те договарят енергията от различни производители, за да постигнат по-добрата цена. Ние
сме доволни от работата с доставчика ни и
съветвам предприемачите да излизат спокойно
на свободния пазар.

и все още непознато. Мениджърите тръгнали по
проверения път – проучили какво им се предлага от различните търговци на енергия, сметнали
разликата в цените и избрали свой доставчик.
Хубавото е – споделя за нашите читатели
Благой Петров, оперативен мениджър на дружеството – че всички доставчици на електроенергия на свободния пазар предлагат индивидуално
отношение и оферти на своите клиенти. Всеки



Получихме
индивидуално
отношение
„Скаптобара“ ООД е класически пример
за стартиращия бизнес у нас. Започнало
като малко предприятие, то намира своя
ниша на пазара и за около пет години се
превръща в средно предприятие, с верига
от заведения в София и Пловдив, кухнямайка и разносна търговия. Общата кухня
позволява да се поддържа постоянен общ
асортимент в обектите, най-важното – с
постоянно високо качество и икономия на
разходите. Собственият хладилен транспорт позволява на фирмата също да е
сред първите, предлагащи е-доставки на
храни. Потребителите оценяват бързо
уникалното меню на веригата, търсенето
расте, а 40% от клиентите вече са чужди
туристи и гости на двата града.

„Скаптобара“ ООД е едно от първите
предприятия, избрало свободния енергиен пазар

20 години
Промел Инженеринг
лабораторно,
контролно и технологично
оборудване за
зърнопреработването
и хлебопроизводството
web: www.promel.info;
mail: office@promel.info
tel.: #359 56 844468

Производството и търговията на дружеството разчитат единствено на електроенергията,
която представлява сериозно перо в разходите.
При постоянно растящите й цени логически
идва решението да потърсят доставчик на енергия на свободния пазар. „Скаптобара“ е едно
от първите предприятия, които се отказват от
регулирания пазар и поемат риска на нещо ново

мениджмънт
баланси, което води до най-голяма оптимизация
на разходите им за енергия на свободния пазар.
В стопанския ни живот се появи нов субект – енергийната борса. Какво трябва да
знаем за Българската енергийна независима
борса и нейната работа?
Енергийната борса е платформа за търговия
на електроенергия. Тя среща продавачите и
купувачите и целта е целият процес да бъде прозрачен, като достъп до нея получи всеки. В момента на нашата борса количествата предлагана
електроенергия се увеличават, като в резултат
се цели да се оптимизира цената. В същото време таксите за опериране на нея са много високи,
изискват се големи банкови обезпечения, което
прави участието на по-малките търговци и на
потребителите на електроенергия неизгодно.
Активни ли са българските потребители
на енергия на свободния пазар?
Големите и средните предприятия са доста
по-ориентирани и са наясно с правата и отговорностите си на пазара. Проблемът все още е
при малките предприятия, които
не са излезли на свободния пазар
или им предстои излизане. В много случаи те дори нямат обучени
експерти, които да се занимават
с тази дейност. Аз лично смятам,
че трябва да има информационна
кампания, която да улесни предприемачите. В момента тази дейност извършват търговците, а би
трябвало тя да се поеме от енергийния регулатор.
У нас преобладават микро и
семейните фирми. Те имат ли
изгода да излязат на свободния
пазар?
Да, това ще доведе до оптимизиране на разходите им. Ние
съветваме потребителите на електроенергия да проучат и потърсят
търговеца, който ще анализира
потреблението им и ще определи
доколко изгодно е за тях участието
на свободния пазар. До няколко
години всички потребители се надяваме да излязат на него и няма
да има субсидирани цени. На свободния пазар клиентът е защитен
и няма как в един момент той да
остане без електроенергия. Ако се
получи проблем с един доставчик,
той получава веднага енергия от
друг доставчик на пазара.
На пазара вече има 50 активни търговци на електроенергия.
Как едно предприятие да избере
правилния доставчик?
Има няколко критерия за избор
на доставчика. На първо място е
неговият експертен потенциал,
който ще му позволи да направи
точен анализ на потребностите на

фирмата. На второ място, доставчикът трябва
да бъде с добра репутация, да стои стабилно на
пазара, да осъществява постоянна комуникация с клиентите. На трето място са условията на
обслужване, които предлага на предприятията,
членството му в браншова асоциация, което осигурява връзка с актуалното законодателство и с
институциите в страната.
Процесът на излизане на свободния пазар
отнема около месец и половина и изисква подготовката на определена документация – всичко
това може да се поеме от търговеца, затова е важно да се провери дали той предлага тези услуги. Основното е мениджмънтът на производственото предприятие да се запознае внимателно с
предлагания му договор, да не избира доставчик
само по цената, а и по всички останали условия
по него, начина на плащане и предоставяните му
допълнителни услуги, свързани с енергийната
ефективност.
д-р Правда Добрева

наука и практика

Откритие при малца
за по-добро пиво
Изследователи в Южна Австралия откриват връзка между един от ключовите ензими при
производството на малц за нуждите на пивоварната индустрия и специфичен слой от
структурата на ечемичното зърно.
Най-важният малцов ензим, свободната бетаамилаза, произхожда от слой в структурата на
ечемичното зърно, наречен алейронов, състоящ
се от няколко реда изключително полезни за
здравето клетки, изпълнени с минерали, антиоксиданти и диетични влакнини. Изследователите
от Университета на Аделаида доказват, че колкото повече редове клетки на алейроновия слой
се съдържат в ечемичното зърно, толкова по-висока ензимна активност се провокира.
Тези заключения биха могли да доведат до
създаване на нови сортове ечемик, при които се
получават повече ферментируеми захари и се
разграждат по-бързо сложните захари.
Ръководителят на проекта доц. Матю Тъкър
от Школата по земеделие, храни и вино към Университета на Аделаида (the University Adelaide’s
School of Agriculture, Food and Wine) коментира,
че и 36-те сорта, разгледани в рамките на изследването, били източници на посевен материал за селекции и получените резултати се оказали доста изненадващи.

Напречно сечение на зряло ечемично зърно. Клетките
на алейроновия слой са онези с кубичната форма,
разположени между външния слой перисперм (в червено) и
вътрешния слой същински ендосперм.
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Ензимните нива, обаче, били само един от редицата фактори, допринасящи за качеството на
малца, заедно с равнищата на протеини и съдържанието на скорбяла (нишесте), допълва той.
„Хората отдавна знаят, че алейроновият
слой съществува, ролята му също е известна
от години, но днес вече можем да надникнем
вътре в зърното с помощта на мощни микроскопи и техники и по този начин да извлечем
много повече информация, отколкото е било
възможно в миналото – споделя доц. Тъкър.
Разполагаме с фундаменталната наука, а сега
имаме и възможността да се заемем с нейното
приложение. Вече има проявен интерес от някои селекционни компании, както и от няколко
пивоварни.“
Изследването е публикувано в журнала на
Нейчър (Nature) Научни доклади.
В момента се провежда и последващо проучване, съсредоточено върху европейските
сортове ечемик, получени от Института за ечемик в Шотландия, което има за цел да установи
дали същият научен подход е приложим и при
уискито.
Според доц. Тъкър Университетът би могъл
да реализира подобно изследване и с пшеница,
за да максимизира здравословните предимства,
извличани от хранителните вещества в алейроновия слой.
По неговите думи един ечемичен сорт, богат
на алейронов слой, е възможно да съдържа от
15 до 20% повече ензими, отколкото друг с не
толкова добри показатели по отношение на този
слой.
„Онова, което отчитаме в настоящото
проучване, е физиологията – как се случват
нещата по време на растежа и развитието, но
в основата на всичко стоят определени гени,
които контролират формирането на алейроновите слоеве, така че ние инвестираме значително време, за да разберем какви са те и щом
веднъж ги открием, вече ще можем да предадем
информацията към селекционерите.“, допълва
доц. Тъкър (на снимката).
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„Смятаме, че нашите открития доказват
наличието на възможност пред селекционерите и генетиците да използват тази природна
вариация, за да подбират сортове ечемик с
различни равнища на алейронов слой и така да
получават малцове с разнообразни характеристики.“
Според доц. Тъкър все още не е ясно дали
малцовете, получени от ечемик с повече редове
клетки на алейроновия слой, биха се отразили
върху вкуса на пивото:
„Ние наистина не знаем това, но със сигурност знаем, че сортовете с по-дебел алейронов
слой имат различни нива на антиоксиданти,
минерали и хранителни влакнини, което би
могло да окаже влияние върху вкусовете на
крайния продукт – признава той. Това е правено
многократно при виното, където се наблюдава
гроздето и как неговите характеристики биха
могли да допринесат за вкуса на виното, но при
ечемика, в контекста на пивото, просто все
още не са проведени толкова сериозни изследвания.“
По http://theleadsouthaustralia.com.au/

ФНТС ВИ ПРЕДЛАГА
КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ:
Специалисти-консултанти за разработване на проекти, свързани с
технологични иновации, финансова политика, патентна защита и др.
Федерацията на научно-техническите
съюзи ще ви осигури конферентни и
изложбени зали, симултанна техника,
отлични възможности за провеждане на
вашите събития, промоции, коктейли.
Спестете време, средства и енергия
като се възползвате от комплексните
услуги на Федерацията и удобните зали
от 18 до 300 места, в центъра на София.

Зала №4
Делнични дни

Зала,

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

брой места

Почивни и
празнични дни

Зала №2 /40 места/

до
до
над
до
над
2 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа
109 лв. 205 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв.

Зала №3 /90 места/

180 лв. 275 лв. 350 лв. 350 лв. 425 лв.

Зала №4 /250 места/
Зала №105А /54 места/

375 лв. 475 лв. 475 лв. 575 лв.
99 лв. 195 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв.

Зала №108

69 лв.

89 лв. 105 лв. 135 лв.

Зала №302 /14 места/

65 лв.

89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.

Зала №312 /25 места/

65 лв.

89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.
Цените са без ДДС !

Зала №3

София 1000, ул. „Г. С. Раковски” №108
Национален дом на науката и техниката
тел: 02/ 987 72 30; 02/ 987 72 30 БЕЗПЛАТНО, факс: 02/ 987 93 60
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През последните години равнищата на омега-3 намаляват значително и настоящото изследване
би могло да подпомогне възстановяването на тези нива при култивираната риба до стойностите
им отпреди десет години.

Увеличаване
на Омега 3 в сьомгата
Учени от Университета в Стърлинг експериментират с храната за сьомга в рибовъдно
стопанство с цел да се справят с намаляващите
нива на омега-3 в рибеното масло.
В сътрудничество с Ротамщед Рисърч
(Rothamsted Research) учените използват ново
решение за хранене на атлантическата култивирана сьомга, базирано на генетично модифицирано растение.
Полезните масла се осигуряват от улова на
дива риба, но предвид наложените устойчиви
ограничения върху тази дейност съществуващите в момента квоти не могат да предоставят
достатъчно омега-3 за нуждите на населението
на планетата.
За да бъде посрещнато това предизвикателство, понастоящем на култивираната риба се
дава смес от фураж, масло от морска риба (уловена в морето) и растително масло. Цитираното
по-горе изследване, обаче, може би ще успее да
възстанови равнищата на омега-4 при отглежданите в стопанствата риби до техните стойности
отпреди десетилетие.
Професор Джонатан Найпър от Ротамщед
Рисърч и професор Дъглас Точър, специалист по
хранене на рибите от Института по аквакултури
към Стърлинг, съвместно ръководят проучването.
„Нашият общ проект дава възможност да
отглеждаме сьомгата до пазарния й размер в

ГРАНТ АКСЕС ЕООД
Разработване и управление на
проекти по европейски и други
програми
Тел. 089 84 55 638
е-mail: kamen.delibeev@gmail.com

Превръщаме добрите ви идеи
в успешни проекти!
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морски садки, като същевременно извличаме
данни, за да сме сигурни, че новите фуражи осигуряват добър растеж, усвояване от организма
и качество на продукта“, обяснява проф. Точър.
А проф. Найпър допълва: „Това е най-мащабното, свързано с храненето проучване, на
чиято база се надяваме да валидираме ефективността на целия проект. То е от изключително
значение, понеже ще демонстрира възможностите за употреба на омега-3 рибени масла от
растения в хода на целия производствен цикъл
на сьомгата.“
Специално разработеният фураж ще съдържа масло, получено чрез пресоване на генетично модифицираната растителна култура камелина (Camelina sativa). Това растение съдържа високи нива на полезни омега-3 мастни киселини
и има потенциала да се наложи като икономичен
източник на фураж за аквакултурите.
В хода на изследването д-р Моника Бетанкор
периодично ще следи за здравословното състояние на сьомгата и ще събира данните по темата.
Тя коментира: „Събирането на проби и анализирането на данни са задължителен елемент от
проекта. За да имам поглед върху развитието на
рибата, трябва да измервам нейното тегло и
растеж, но също така да следя тъканните и молекулярни проби, като сравнявам резултатите
при рибите, хранени с новия фураж, с онези, получени от рибите на стандартно хранене.“
Проф. Найпър, който от години проучва различни методи за разработване на източници на
омега-3 с помощ на растения, споделя: “Отне
ни десетилетие да разработим растения, способни да произвеждат маслата и да намерят
приложение при аквакултурите. Тази ГМ технология е многообещаваща в качеството си
на потенциално решение, което да позволи на
рибовъдството да запази своята устойчивост
и в същото време да продължи да се разраства
като отрасъл.“
Новото проучване е финансирано от Съвета
за изследвания в сферите на биотехнологията и биологичните науки (Biotechnology and
Biological Sciences Research Council).
По https://www.newfoodmagazine.com/

наука и практика

Магнитни
полимери
коригират
виното
Магнитни наночастици, добавени към
полимерите, се използват успешно за
локализиране и премахване на нежелани
ароматни съединения от вината.

И

зследователи от Университета на
Аделаида в Южна Австралия са разработили полимер за поглъщане на метоксипиразините в Каберне Совиньон
– съединение, известно с това, че произвежда
нежелан аромат на зелени чушки.
Те добавят към полимерите магнитни наночастици и след като метоксипиразините бъдат
извлечени, използват магнити за отстраняването
им от виното.
Изследването е публикувано в Журнала за
селскостопанска и хранителна химия (Journal of
Agricultural and Food Chemistry) на Американското
химическо общество.
Доцент Дейвид Джефри, специалист по виното в Университета в Аделаида, обяснява, че магнитните полимери могат да бъдат използвани за
локализиране и премахване и на други недостатъци при вината.
Според него използваните досега решения
разчитат на маскирането на вредните съединения или принуждаването им да се утаят на дъното на резервоарите.
„При направата на този полимер вие можете да го настроите и за други вредни съединения или нежелани аромати – посочва доц. Джефри. Идеята е да се постигне максимално прецизен подбор на съединенията, с които искате
да се справите, и именно тук се крие проблемът
с алтернативните методи, те чисто и просто
не са достатъчно селективни… Съществуват
патенти, които използват молекулярно щамповани полимери за премахване на вредните
съединения от виното, както и за извличане
на метоксипиразините, но според мен новото
всъщност идва от добавянето на магнитните
наночастици и доколкото зная, това е първият
път, в който те се прилагат по отношение на
виното по подобен начин.“
Изследователите тестват магнитните полиме-

ри в Каберне Совиньон, примесено с осезаемо
количество алкил метоксипиразин, за който е
известно, че се появява при този сорт в районите с хладен климат или в случаите, когато гроздето бива обрано твърде рано.
Със средствата на газовата хроматография и
масовата спектрометрия екипът на проучването
доказва, че магнитните полимери отстраняват
съединението от Каберне Совиньон по-ефективно използваните досега способи. Група дегустатори също заключава, че новият подход премахва тези молекули, без това да се отразява значително върху характерния аромат на виното.
Изследователите забелязват още, че полимерите могат да бъдат регенерирани и използвани
петкратно, без да загубят способността си да
отстраняват съединението.
Ученият допълва обаче, че преди комерсиализирането на тези заключения ще бъдат необходими значително повече изследвания, включително технико-икономически анализи.
„Остава да се свърши още много работа, за
да разберем как бихме могли да приложим това
в една винарска изба по най-добрия възможен
начин – споделя доц. Джефри.
„В лабораторията ние просто използвахме
пръчковидни магнити, но на индустриално
ниво ще се наложи прилагането на нещо малко
по-сложно, например електромагнит, който
да може да се включва и изключва, за да улавя
частиците и след това да ги освобождава отново, след като бъдат изведени от виното и
почистени.“
Кампусът Уейт към Университета на Аделаида
е част от най-големия в Австралия хъб за изследвания в областта на виното, който включва
още Австралийския институт за изследване на
виното, CSIRO и учебна винарска изба към Университета.
По http://theleadsouthaustralia.com.au/
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опаковки

Дайте на
потребителите това,
което искат
Потребителският натиск се превърна в катализатор на развитието при устойчивите опаковки. Дейв Хауъл разговаря с Unilever, Waitrose и други
отраслови лидери за факторите, повлияли върху
начина, по който техните опаковки предлагат
предимства не само за потребителите, но и за
околната среда.

П

рез 2017 г. Гардиън писа, че всяка минута в света се купуват по един милион
пластмасови бутилки, предимно с
вода. Очакванията са към 2021 г. тази
цифра да нарасне с 20%.
Урбанизацията на Китай и културата на консумация в движение на Запад – където продажбите на бутилирани води продължават да растат
– подхранват и без това огромното количество
произвеждани пластмасови бутилки. На всичкото отгоре, едва 7% от закупените през 2016 г. РЕТ
бутилки са били рециклирани. От Фондацията
Елън Макартър обобщават, че „преходът към
действителна кръгова икономика при пластмасите е великолепна възможност да бъде
затворен кръгът, да бъдат спестени милиарди
долари, производството на пластмаси да бъде
разграничено от консумацията на фосилни горива“.

Бъди новатор, за да оцелееш
Положителна реакция на изброените факти
се наблюдава при редица производители и
техните партньори по веригата на доставките,
които разработват иновации, за да ограничат
бремето върху околната среда, дължащо се на
опаковките. Според Technavio1 глобалният пазар на биологично разграждащи се хартиени
опаковки ще бележи съвкупен годишен ръст от
порядъка на 11% до края на 2021 г., а делът на
биопластмасите на пазара днес достига 54%.
Растящият потребителски натиск доказва
своята мощ, налагайки се като основна причина,
довела до тази промяна, смята Рейчъл Кениън,
вицепрезидент на Fibre Box Association, и допъл1
Technavio е водеща компания за пазарни проучвания с глобално
покритие – https://www.technavio.com/
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От ProAmpac
наскоро започнаха
да използват
ефективни по
отношение на
разходите гъвкави
торбички.

ва: „Устойчивостта е много повече от подбора
на суровини и вариантите за края на жизнения
им цикъл. Потребителите наистина разбират
възможностите пред рециклирането, биологичното разграждане и многократната употреба.
Далеч по-провокативният въпрос е как се произвежда дадена опаковка или продукт. Дали са
направени от възобновяеми източници? Дали
производството им е енергийно интензивно?“
Потребителите, и особено милениъл поколението, бързо променят своите покупателни навици – особено в сектора на храните. Гъвкавите
опаковки стават все по-популярни и изместват
твърдите алтернативи, които доскоро бяха без
конкуренция, и това се дължи на удобствата при
освобождаването от тях след употреба. Наскоро
от ProAmpac забелязаха, че преминаването към
гъвкави торбички може да окаже сериозно влияние върху разходите на дадена марка, понеже
този тип опаковки изискват по-малко палети за
транспортирането им по веригата на доставките.
Направените от смесени материали торбички,
обаче, са трудни за рециклиране и предприятията, заети с тяхното пълнене, ще генерират
значителни разходи в хода на преминаването си
към този тип опаковки. Към момента изброените
точки на натиск намират своите отговори и в
близко бъдеще се очаква на пазара да дебютират и крайните решения.

Кръговата икономика и
новите опаковки в името на
рециклирането
Простото увеличаване на количествата рециклирани пластмаси в новите опаковки често

опаковки
пъти се оказва невъзможно. От Кока-Кола, например, твърдят, че понастоящем използват в
своите бутилки 25% рециклирани пластмаси.
Към 2020 г. компанията възнамерява да увеличи
това количество на 50%, но представителите й
отбелязват, че това би подложило на огромен
натиск наличността на съвременните обеми
рециклирани пластмаси. Налице е очевидна и
съвсем актуална опасност услугите по рециклирането да се окажат претоварени, ако продажбите на пластмасови бутилки продължат да
растат. В същото време големите марки си дават
сметка и за нуждата от повече усилия в името
на посрещането на екологичните очаквания на
потребителите, което пък се явява възможност
да проучат как иновациите биха могли да намалят своите разходи. Unilever, например, разработва процеса CreaSolv съвместно с института
Фраунхофер за инженеринг на процесите и опаковките в Германия. Споменатата нова техника е
адаптирана от метод за отделяне на бромирани
забавители на горенето от полимерите на отпадъчното електрическо и електронно оборудване
с цел увеличаване на 14-те% отпадъчни торбички, насочвани за рециклиране. В хода на този
процес пластмасата се извлича от торбичките
и впоследствие бива използвана за направата
на нови опаковки за продуктите на Unilever,
създавайки по този начин затворена кръгова
икономика.
Дейвид Банкард, висш служител на Unilever
в областта на изследователската и развойната
дейност, коментира: „Знаем, че в глобален план
икономиката губи ежегодно по 80 до 120 милиарда долара поради факта, че не съумява да рециклира правилно пластмасите. Намирането
на решение на този проблем представлява уникална възможност. Вярваме, че нашата ангажираност да направим нашите опаковки на 100%
подлежащи на рециклиране, на многократна
употреба или на компостиране, ще гарантира
дългосрочния растеж на бизнеса ни.“
Борбата със свръхопаковането, подобряването на възможностите за рециклиране и развитието на комуникациите на марките в бъдеще
се явяват ключови стимули за компаниите. Джоузеф О’Конъл, главен мениджър на The Hershey
Company по въпросите на приложните изследвания и разработването на опаковките, споделя:
„Ние в Hershey залагаме на балансиран подход
към ограничаване на въздействието, което
нашата дейност оказва върху околната среда, с ключови акценти върху редуцирането на
опаковките, водата, отпадъците и емисиите.
През 2015 г. се присъединихме към повече от 150
компании, подписали Инициативата на американския бизнес за климата (American business act
on climate pledge), за да демонстрираме нашата
подкрепа за предприемането на действия срещу
климатичните промени. За последните две години сме редуцирали отпадъците от опаковки с
9,2 милиона паунда, което ни приближава с около 37% към целта да намалим тези материали
с 25 милиона паунда към 2025 г.“

Повече отговорност от добре
познати марки
Въвеждането на отговорен подход към
опаковките е цел, подкрепяна от множество
компании, сред които е и Waitrose. Опаковките
на техните сандвичи вече разполагат с ушенце
за отлепване, което не само улеснява значително премахването на пластмасовия прозорец
от артикула, но и подпомага потребителите в
стремежа им към активно участие в процеса на
рециклирането.
Карън Грейли, мениджър за опаковките в
Waitrose, обяснява: „Промяната в опаковката
на нашите сандвичи може и да изглежда незначителна, но има голяма вероятност тя да
окаже чувствителен ефект върху количествата рециклирани опаковки. Ние продължаваме
да работим върху решение за пластмасовия
филм в опаковката с надеждата, че нито един
елемент от нея няма да отиде на бунището.
Амбицията ни е 100% от опаковките ни да подлежат на цялостно рециклиране, многократна
употреба или домашно компостиране към 2025
г. и сме убедени, че постигането на тази цел ще
окаже реално положително влияние върху околната среда.“
Компаниите също така възлагат на своите
партньори в областта на опаковките да работят
иновативно с екологични материали и форм
фактори. Нека вземем Parkside Flexibles, на които производителят на „етични“ храни Rhythm
108 възложи създаването на нова опаковка за
фирмената линия бисквити. Доставчикът на
опаковки съумя успешно да разработи материал
от евкалиптови дървета, изцяло подлежащ на
компостиране.
„Все повече клиенти търсят варианти за
здравословни органични закуски. Благодарение
на удобните ни опаковки вярваме, че нашите
чаени бисквити Ooh-la-la отговарят и на трите потребителски предпочитания: здравословен ефект, полезни съставки и великолепен вкус.
Опаковката е не само удобна и съобразена със
съвременния стил на консумация в движение, но
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Кока-Кола и българската
икономика
Над половин милиард лева допринася системата на Кока-Кола за българската икономика.
Това показват данните от доклада за социалноикономическото въздействие на системата на
Кока-Кола в България за 2017 г., който се прави
за трета поредна година.
Цялостното въздействие на системата на
Кока-Кола върху българската икономика е нараснало с 9% между 2015 и 2017 г. Общият принос на
Системата за брутния вътрешен продукт на
България за 2017 г. е 0,6 %, като той се формира
от заплатите, печалбите и данъците, генерирани в цялата й стойностна верига. Традиционно Кока-Кола работи с български доставчици,
като стойността на купуваните от тях стоки
и услуги за миналата година е над 105 милиона
лева. Друг интерес факт е, че всеки 1 лев, изхарчен за напитки на Кока-Кола, води до 0,64 лева
приходи за България. – сподели Теодора Ненова,
старши консултант в „Стюърд Редкуин“.
Докладът разглежда и въздействието на системата на Кока-Кола върху пазара на труда. Заети-

те в Системата в производствените предприятия
и офисите на компаниите през 2017 г. са 2 300
души. Едновременно с това, Системата поддържа още 17 500 допълнителни работни места по
веригата – от производителите на суровини и
съставки, до хората, които продават напитки на
Кока-Кола в заведения и магазини. Общо 19 800
заети или 0,7% от пазара на труда са свързани с
дейностите на Кока-Кола в България. Така с всяко 1 работно място в системата на Кока-Кола се
поддържат още 7 работни места в българската
икономика.

ЧИСТОТО РЕШЕНИЕ
ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ексцентрик-шнековите помпи SEEPEX
от гамата BCSO се използват там,
където чистотата, стерилността и
хигиената са от най-голямо значение.
Помпите от гамата BCSO покриват
най-високите изисквания за чистота,
безопасност, защита от корозия
и износване.
Те осигуряват отлично качество за
широка гама напитки, храни,
козметика и продукти за лична грижа.

Санитарна
ексцентрик-шнекова
помпа от гамата
BSCO

ПРЕДИМСТВА








Съставени от компоненти, отговарящи на изискванията на
Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ,
и с дизайн, одобрен от „3-А Sanitary Standards“ и EHEDG
Помпата с положително изместване с най-ниска скорост
на срязване
Минимална пулсация, прецизно дозиране и пълнене
Дебит, който не се влияе от вискозитет и налягане
Почистване без демонтаж CIP / Стерилизиране без демонтаж SIP
Лесни за поддръжка, не изискват употребата на специални
инструменти



ДЕБИТ
30 l/h – 130 m3/h
(0.132–572 USGPM)
НАЛЯГАНЕ
до 24 bar
(350 psi)

КСЕЛЕКС ООД
1421, София
ул. Орфей 19, ет. 3
Тел: +359 2 866 60 60
Факс: +359 2 963 42 51
Моб: + 359 888 26 96 62
xelex@techno-link.com
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опаковките
тиращи качеството и контрола на опаковките,
тенденциите в създаването на новите биоразградими пластмасови опаковки, начините за
лабораторен анализ и изпитване на различните
видове опаковки.
В края на конференцията бяха синтезирани няколко предложения, които ще бъдат предадени
на заинтересованите органи с цел да се подобри
нормативната уредба, регламентираща производството и контрола на опаковките.

От редакцията

Уважаеми читатели,
Сигурни сме, че едва ли
има производител на храни и напитки, който да не
е убеден в значението на
опаковките за хранителната индустрия. Затова
ОЧАКВАЙТЕ И СЕ ВКЛЮЧЕТЕ в традиционната научно-практическа конференция „Съвременни тенденции в опаковането на
храни и напитки“, организирана от сп. ХВП, която ще
се състои на 16 октомври в
хотел Метрополитен в София и ще предшества финала на конкурса Приз Пак
2018. Повече информация
на сайта на списанието

www.fpim-bg.org.
ние на подбрани витамини в 1 литър
пиво, представено в таблицата, задоволява дневните нужди от тях от
3% до 52%. Консумацията на 1 литър
пиво пилзенски тип (а всички произвеждани светли пива у нас са от този
тип) задоволява от 25 до 50% дневните потребности от рибофлавин,
никотинова киселина, пиридоксин,
фолиева киселина, пантотенова киселина и кобаламин.
Повече от 3500 научни статии са
публикувани в света, за връзката
между медицината и пивото. Редица
научни изследвания са установили,
че умерената консумация на пиво
води не само до повишаване на продължителността на живота (намаляване на общата смъртност с 10-20%),
но спомага за намаляване риска от
заболяване на сърцето и кръвоносните съдове. Естествено, употребата
на пиво трябва да е умерена.
Като напитка с уникален състав
може би няма нужда пивоварите да
подобряват този състав, но те трябва да работят постоянно за позиционирането на пивото като част от
здравословна и балансирана диета.

Производство и ремонт на:
РЕДУКТОРИ И МОТОР-РЕДУКТОРИ
 планетарни
 червячни
 вълнови
НЕСТАНДАРТНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ПО ЗАЯВКА
ПОМПИ ЗА ГЪСТИ ТЕЧНОСТИ
 шнекова
 зъбна
(намира приложение в хранително-вкусовата
промишленост за транспортиране на повискозни течности, като течен шоколад,
шоколадов кувертюр, кетчуп, сметана,
извара и др.
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
УСЛУГИ

4230 Асеновград, ул. “ген. Колев” 7
тел./факс: 0331/ 4 9286; GSM 088/ 723 72 37
Производствена база:
Кв. Долни Воден – стопански двор
e-mail: rudikom@abv.bg
www.rudikom.com
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Процесни характеристики при
едношнеково екструдиране на
царевичен грис и какаови люспи
Нешо Г. Тошков, Иван Н. Панчев,
Апостол Т. Симитчиев, Венцислав Б. Ненов

Резюме

На едношнеков лабораторен екструдер Brabender
20 DN е екструдиран царевичен грис с добавени смлени какаови люспи за овкусяване. Изследвано е влиянието на количеството добавени какаови люспи и
влажността на сместа върху някои процесни характеристики – производителност, специфична механична
енергия, съпротивителен момент и температура на
материала. Проведен е пълен факторен експеримент
от типа 22 при следните нива на вариране на входните
фактори: количество на какаовите люспи (5% и 10%) и
входна влажност на сместа (14% и 20%). Честотата на
въртенe на основния шнек на екструдера е фиксирана
на 200 min-1, а на дозиращия 40 min-1. Степента на компресия на шнека е 4:1. Температурата в трите зони на
екструдера е съответно 150, 155 и 160°С. По-голямо
влияние върху процесните характеристики оказва изходната влажност на сместа.
Ключови думи: eкструзия; какаови люспи; специфична механична енергия; производителност; съпротивителен момент.

Process characteristics
under single screw
extrusion of corn semolina
and cocoa shells
Nesho G. Toshkov1*, Ivan N. Panchev2,
Apostol T. Simitchiev3, Ventsislav B. Nenov3
1
Department of Processes and Engineering, Technical Faculty,
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
2
Department of Mathematics and physics, Economical Faculty,
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
3
Department Machines and Apparatus for Food Industry, University
of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
*Corresponding author:
Assoc. Prof. Eng. Nesho Georgiev Toshkov, PhD;
Department of Processes and engineering, Technical Faculty,
University of Food Technologies, 26 Maritza Blvd. BG-4002 Plovdiv,
Bulgaria, tel.: ++359 32 603 703; mobile: ++359 899 678 6600;
E-mail: nesho.t@abv.com

Abstract

Extrusion of corn semolina and miled cocoa shells for
flavoring using a single screw extruder Brabender 20DN
was carried out. Effects of cocoa shells content and feed
moisture content on the some process parameters – the
flow rate, torque, temperature on extrusion and specific
mechanical energy. Full factorial experiment 22 with combinations of cocoa flakes content (5, 10 %) and moisture
content (14, 20 %) was applied. Feed screw speed and
screw speed were fixed at 40 and 200 rpm, respectively.
Compression ratio of the screw was 4:1. Temperatures of
the feed, II-nd and III-rd zone were 150, 155 and 160 °C.
The obtained results show that moisture of the material
stronger influence on the flow rate, torque, temperature on
extrusion and specific mechanical energy.
Key words: extrusion, cocoa shells, mass flow rate,
torque, specific mechanical energy.

Въведение

Процесът екструзия е много популярен в хранителната индустрия и може ефикасно да служи за създаване на иновационни продукти и оползотворяване на
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Салата с яйчен
крем
Искате яйчна салата, която да има истински вкус на яйца – подчертан, а не загатнат. При малко по-малкото сваряване
на яйцата се получават по-кремообразни
и по-гладки жълтъци, а изстудяването им
в леденостудена вода веднага след варенето, е основна стъпка, която предпазва
яйцата от преваряване.
Отделянето на сварените белтъци
осигурява при всяка хапка да се усещат
и парченцата от белтъка. За по-приятен
вкус разбърквате и лимонов сок, дижонска горчица, лук и магданоз. Накълцаната
целина придава желаната хрупкавина. С
тази проста рецепта може да разработите два варианта: пикантна яйчна салата
с подправки, която включва ароматна
горчица, червен пипер и лютив сос, както и една вдъхновена от Средиземноморието с маслини и риган. В тази рецепта
можете да замените кромидия лук с праз.
По желание сервирайте яйчната салата
между филии хляб с ваши предпочитани
гарнитури за сандвичи.

Салата с яйчен крем
Дозата е за около 3½ чаши;
достатъчна е за 4 сандвича

Продукти:
10 големи яйца,
1/3 чаша майонеза,
1½ супени лъжици лимонов сок,
1 супена лъжица дижонска горчица, сол и
пипер,
1 накълцано листо от целина,
2 супени лъжици накълцан пресен кромид
лук,
1½ супени лъжици накълцан пресен магданоз

Приготвяне
1. Напълнете голяма купа до половината с
вода и с лед. Оставете я на страна. Поставете
яйцата в голяма тенджера. Добавете вода, за да
покриете до 2,5 см над тях. Сложете да заври
и оставете да ври 8 минути. Излейте горещата
вода от тенджерата. Разклатете я напред-назад,
за да счупите черупките на яйцата. Прехвърлете
ги в ледената баня. Оставете ги да се охладят за
5 минути.
2. Обелете яйцата. Разрежете ги по дължина
на половина. Прехвърлете яйчните жълтъци в
голяма купа. Смесете жълтъците с майонезата,

лимоновия сок, горчицата, ¼ чаена лъжичка сол
и 1/8 чаена лъжичка смлян черен пипер. Разбийте яйцата до гладка смес. Нарежете белтъците
на парченца от по 0,5 см. Към сместа прибавете накълцана целина, кромид лук, магданоз и
белтъците. Охладете 30 минути и сервирайте.
(Салатата може да бъде съхранена на студено не
повече от 2 дни).

ВАРИАНТИ
Пикантна яйчна салата с подправки
Намалете количеството на майонезата до ¼
чаша. Заменете френската горчица с 2 супени
лъжици ароматна кафява горчица. В стъпка 2
към сместа с яйчните жълтъци добавете ½ чаена
лъжичка червен пипер и ¼ чаена лъжичка лютив
сос. Пропуснете целината и магданоза.
Яйчна салата с маслини и сушен риган
За предпочитане са по-пресните маслини
каламата. Използвайте пресен риган. Пропуснете целината, лука и магданоза. В стъпка 2 прибавете ¼ чаша нарязани маслини каламата и 3
супени лъжици накълцан пресен риган заедно
с яйчните белтъци.
Мая Гелева
По списание Best-ever salads
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бизнессправочник

Производство
и търговия
на суровини и
материали за
сладкарството
и хлебопроизводството
Хасково 6300,
ул. Васил Друмев 2 Б, п.к.5
тел.:0888 456 667;
0888 379 279; 0885 244 368
тел./факс: 038/62 26 00; 62 29 27
e-mail: alexandra_madlen@abv.bg
www.alexandramadlen.com

Данекс
2002 Е00Д
Внос на машини и комплектни
линии за преработка и
опаковка на хранителни
продукти от водещи
европейски производители

Ние работим за вашия
печеливш бизнес!
1404 София, Бул. „Гоце Делчев“ 103, ет.10, офис 23
Тел.: +359 2 9581307; +359 2 8581149
Email: info@danex2002.bg, www.danex2002.bg

EООД „Д-р Грозева - АРОМСА

®

ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД

“ПИЛ КО” ЕО ОД

èíæåíåðèíã

Машини и технологични
линии за консервната
промишленост.
Топлообменници и
изпарителни инсталации за
всички отрасли.
6000 Стара Загора, ул. Христо Ботев 117 А,
Тел: 042 622 201; 627379; 601870,
Факс: 042 601374
e-mail: thi@mbox.contact.bg;
sales@thermohran.com;
www.thermohran.com

САЛОН ЕООД
Производство
на хлебни и сладкарски
изделия, локуми, халва,
филиран бадем, филиран
фъстък, фондан.
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
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Производство
и търговия
с млечни
продукти

Производство и преработка
на птиче месо
7200 Разград,
Индустриална зона, П.К. 181
тел.: 084/ 66 10 86; 66 10 87
факс: 084/ 66 10 92
e-mail: pilko@mbox.digsis.bg

1000 София, ул. “Съборна” 9
тел.: 02/ 987 29 01
факс: 02/ 987 59 00
e-mail: office@lbbulgaricum.bg
www.lbbulgaricum.bg

УХТ, Пловдив
Катедра „Биотехнология”
разполага със съвременна
апаратура за извършване на:
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

КемОксайд ООД
Почистващи препарати
и дезинфектанти за ХВП.
Дезинфектант за питейна вода Eoxide LQ
(0,75% разтвор на хлорен диоксид).
100% микробиологичен контрол, без
никакви вредни остатъчни продукти от
дезинфекцията.
София 1616, кв. Бояна,
ул. Кумата 77, секция 6, ап. 8
тел. / факс: 02 441 3080; моб. 0885 011 106
www.chemoxide.bg; info@chemoxide.bg

бизнессправочник
“ДИ МИ Т ЪР
МА Д Ж А РОВ-2” ЕООД

“ЗЕНА” ООД

Хайпро
България ООД

Висококачествени
месни и млечни продукти
с автентичен вкус

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

Производство
на фуражи, концентрати
за фуражи, яйца
и стокови носачки

4027, гр. Пловдив,
бул. “Васил Априлов” №180
телефон: 032 907 000
факс: 032 941 435
имейл: office@madjarov.bg

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

5200 Павликени,
ул. Дъскотско шосе 6,
тел.: 0610 52669,
факс: 0610 52670;
e-mail: office@hipro.bg
www.hipro.bg

“РАДУЛОВ” ЕООД
Производство, преработка
и търговия на яйца,
пилета и птичи
продукти
9354 Дончево,
обл. Добрич,
тел.: 058 625534, 626612,
факс: 058 622766
e-mail: zora@netplusdb.bg
www.zora-donchevobg.com

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

„ДЖЕМ МАШИНА
ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД

Представител
на европейски фирми,
произвеждащи
машини и съоръжения
за хранителната
промишленост
1784 София, бул. “Йерусалим” 54
тел.: 02 974 05 48, факс: 02 974 08 17
е-mail: office@datrabg.com,
www.datrabg.com

7200 Разград , ул. „Бузлуджа” 5
тел.: 084 661 584, факс: 084 661 584
е-mail: galya_rosenova@gbg.bg

Производство на пилешко месо
и пилешки продукти, разплодни
яйца, еднодневни пилета.
Богата гама охладени
и замразени птичи продукти,
полуфабрикати, деликатеси
и колбаси.
6000 Стара Загора,
кв. Индустриален, П.К. 285;
Тел.: 042 617101;
e-mail: gradus@gradusbg.com

Варна, ул. “Лиляна Ставрева” 8,
Произв. база: бул. “Хр. Смирненски” № 33,
тел.: 052/511 479; 511 480;
тел/факс:052/511 437

ДАТРА ООД

Търговия с пакетиращи
машини за ХВП, линии за
производство на вафли

“Градус-1” ООД

Производство на месни кулинарни
заготовки – порционирани,
замразени, готови за директно
влагане, с насоченост
конвектомати, скари и фритюри
в търговски вериги.
ISO 9001:2008.

Булгарконсерв
Рупите
Консервирани
зеленчуци.
Компоти
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

АКУМПЛАСТ АД
Широк асортимент от каси
за хляб и хлебни изделия, хранителни
продукти, месо и колбаси, плодове и
зеленчуци, растителни масла,
бира, безалкохолни напитки и
минерална вода.
Кутии за технологично зреене на бяло
саламурено сирене.

Добрич 9300
ул. Свещеник П. Атанасов №20, ПК154
тел.: 058/ 602 793; факс: 058/ 602 792
e-mail: office@akumplast.com
www.akumplast.com

41
6/18

Кариерен
бизнес форум
2018
Отрасъл Хранително-вкусова промишленост се нуждае от
работници и специалисти – технолози, инженери, химици,
икономисти, юристи и др., които могат да намерят своята
реализация в тази важна част от икономиката ни.
Кооперация и списание ХВП организират Кариерен
бизнес форум в София, на който търсещите работа ще
могат да се срещнат с фирми от отрасъла.
ЗАПОВЯДАЙТЕ на 24 октомври 2018г.
в Национален дом на науката и техниката,
София, ул. Г.С.Раковски № 108, II етаж, зала 4.

Уважаеми читателю,
Знаете ли, че списание „Хранително-вкусова промишленост“
излиза вече 67 години?
Ние, екипът на списанието, сме доволни,
че устояваме заедно с вас на трудностите
на времето и продължаваме да издаваме
единственото оцеляло през годините
специализирано научно-приложно списание
за производителите на храни и напитки.
Правим го за Вас и с Вас!
Затова и разчитаме на Вашия абонамент за
2019 година.
Имате избор –
хартиен вариант/електронен вариант!
Ако побързате ще получите и своите бонуси…
Нека сме заедно и през 2019 година!
Запознайте се с подробностите от
приложения в списанието Талон за абонамент
или на страницата „Абонамент“ в сайта ни:

www.fpim-bg.org

