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разработите успешни продукти и да отговорите на предизвикателствата на пазара.
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Здравейте, 

уважаеми читателю,

Ако си спомняте, в миналия брой отбелязах, че настъпва 
активния сезон. И наистина, като че месеците октомври и 
ноември изведнъж се натовариха с конференции, семинари, 
симпозиуми и др. подобни събития, имащи за цел да помагат 
на заинтересованите производители да са в течение на съби-
тията от практиката и нормотворчеството у нас и в ЕС.

Аз поне си мисля, че сп. ХВП постоянно следи тези теми 
като освен чрез своите страници, се включва активно и чрез 
организираните от него, съвместно с КООП ХВП, събития за 
тяхното популяризиране. И понеже по традиция всяка есен 
ние акцентираме на опаковките в ХВП, сигурно ще ви на-
прави впечатление, че темата доминира в този брой. А това 
е напълно естествено, защото, както знаете, в момента ор-
ганизираме традиционната Конференция по опаковане (16 
октомври), както и Юбилейното десето издание на конкурса 
„Приз Пак“, тази година и с младежка секция, който ще фини-
шира на 8 ноември в Интер Експо Център. 

А понеже в редакцията често ни звънят производители 
да им помогнем в търсенето на кадри, решихме да проведем 
станалия традиция Кариерен бизнес форум, но този път в  
София (24 октомври). На него искаме да срещнем вас – про-
изводителите, с хората които търсят работа и могат да ви 
бъдат полезни. Всички наши инициативи може да следите на 
сайта ни www.fpim-bg.org.

Но да не забравяме, че ни предстои и едно от най-големи-
те събития за отрасъла – есенните изложения за ХВП в ИЕЦ 
София (7-10 ноември). Затова ви предоставяме възможност 
да поканите своите настоящи и бъдещи клиенти да посетят 
щанда ви, или просто да ги информирате за продуктите и 
услугите, които предлагате. Не пропускайте този шанс. Освен 
чрез хартиения вариант, тази информация стига и до около 
7000 интернет адреса на фирми от ХВП, от обслужващата 
сфера и търговията. А като добавим, че списанието ще има 
и свой щанда на изложението, възможностите за популяри-
зиране на информацията за вас нараства още повече. Очак-
ваме ви на страниците на списанието и на щанда си в ИЕЦ до 
централната трибуна във фоайето.

И накрая, вярвам не сте забравили, че вече стартирахме 
абонаментната си кампания, за да сме заедно и през 2019 
година. Не пропускайте да попълните и ни изпратите талона, 
който ще откриете в списанието.

Петко Делибеев,
главен редактор

www.csb.com
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Най-важен е този, който 
произвежда
Една от най-актуалните теми на днешния 
ден е Опаковката. Независимо на какво, за-
щото днес опаковката е навсякъде. Но колко 
по-важна е тя за хранителната и питейна 
индустрия и не само от екологична гледна 
точка. Опаковката на храните и напитките 
не е само визия и привличане на потребите-
ля – тя е основен елемент в запазването на 
продукта и неговото качество за колкото се 
може по-дълъг срок на съхранение. Но тук не 
може да не поставим въпроса за пластмасо-
вите опаковки в контекста на екологичните 
изисквания. И докато при някои производства 
тя може да бъде заменена с друг материал, 
има, и то не малко, производства, които не 
могат без различните видове опаковки от 
полимерни материали. Днес при месо- и млеко- преработвателите тези фолиа 
са основен материал за съхранение, транспортиране и предлагане на продукта в 
магазина било под вакуум или в защитна газова среда. И докато преди двайсетина 
години различните гъвкави опаковки бяха основно вносни, днес България има соб-
ствено производство, което не им отстъпва по качество. Затова с удоволствие 
приехме поканата на управителя на ИНТРАМА да се запознаем с производството и 
да си поговорим за състоянието и перспективите пред тези опаковки. Още повече, 
че компанията е участник в глобалната инициатива на ООН „Save food“, което е 
израз на загрижеността на ръководството за запазва-
нето на храните и намаляването на загубите при тях-
ното съхранение.
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 Като добър домакин г-н Александър Божилов, 
създател и управител на ИНТРАМА, ни показа 
новото производствено предприятие край 
Пловдив, което впечатлява със своята техника, 
подреденост и пълно съобразяване с изисквани-
ята на технологията при производството на 
гъвкави опаковки.

А когато поведохме разговор за състояние-
то на опаковките в българската хранителна 
индустрия, г-н Божилов със загриженост сподели 
опасенията си от компрометирането им пора-
ди използването на некачествени или неподхо-
дящи за конкретния продукт опаковки:

Не мога да кажа, че сме най-напредналите 
в света, но за нашите условия мога да твърдя, 
че ние имаме най-доброто оборудване и най-
добрата опаковка. Разбира се, има и още по-
сложни опаковки за по-специални храни. Самата 
технология на производство на тези опаковки 
много напредна и затова ние сме горди с нашата 
технология и с лабораторията, която имаме. Но 
по света тази техника отиде много напред. Зато-
ва логичен е въпросът „Откъде идва некачест-
вената опаковка“? По света има много големи 
производства, при които чисто технологично се 
получава и по-некачествена продукция. Една ви-
сокопроизводителна инсталация докато влезе в 
нормален ритъм в началото произвежда фолио 
с не най-доброто качество. Така се реализират 
големи количества нестандартна продукция. Но 
има търговци по света, които препродават тази 
продукция, а за съжаление има и клиенти, които 

я купуват. Жалко е, но понякога има и 
производители – месопреработватели 
и млекопреработватели, които знаят, 
че това фолио е по-некачествено, но 
понеже е по-евтино го купуват. Те не 
отчитат, че то компрометира опаков-
ката, респективно може да компроме-
тира качеството на продукта в нея, а 
оттук и реномето на фирмата.

Има и още един момент. Днес изис-
кванията към опаковките от екологич-
на гледна точка са много високи. Ето 
защо ние, имам предвид производите-

лите на опаковки в Европа и света, се стремим да 
влагаме колкото може по-малко материал, като 
постигаме същото, даже и по-добро качеството 
на опаковката. Нашето фолио например е по-тън-
ко, но върши по-добра работа. С една дума влага-
ме по-малко материал, по-малко природни ре-
сурси и при това с по-добро качество. Но произ-
водителите у нас са свикнали и търсят по-дебело 
фолио. Може и 120, и 90 микрона да му свършат 
работа, но той търси по-дебелото фолио – 150 
микрона. Да не говорим, че не са малко случаите, 
когато се използва опаковка, не само некачестве-
на, но и неподходяща за конкретния продукт.

Тук се намесва и Стоян Иванов, маркетинг 
специалист на ИНТРАМА: Все още на българ-
ския пазар е много силно наложен стереотипът, 
че по-дебелата опаковка е по-здрава опаковка. 
Ние се опитваме да променим тази нагласа у 
производителите на хранителни продукти, да 
ги убедим, че могат да използват по-тънка опа-
ковка, която ще защити продукта ако не по-до-
бре, то поне по същия начин както по-дебелата. 
Опитваме се да дадем гласност на това, че е 
хубаво да обръщат внимание на качеството на 
опаковката, защото и те самите са заинтересо-
вани от това. Те са вложили немалко средства в 
производството на даден продукт и ако опаков-
ката не е качествена, продуктът им няма да има 
необходимия срок на годност.

Аз съм малко инат човек и 
открай време мечтата ми 
беше ние да произвеждаме 
фолиа, а не само да сме 
вносители и да осигуряваме 
сервиз. И, ето че постигнах 
мечтата си – започнахме да 
произвеждаме. – не скрива 
гордостта си г-н Божилов
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Една от практиките, които съществуват на 
българския пазар, е влагането в опаковките на 
рециклиран материал. Най-вероятно тази опа-
ковка е по-евтина, но е добре производителят 
на храни, без значение голям или малък, сам 
да осъзнае, че опаковката не е един досаден 
разход за неговото производство, а е мощен 
инструмент за постигане на целта да реализира 
по-добра продукция на пазара. Защото купувай-
ки една опаковка с рециклиран материал той 
няма да спести милиони, ще спести някаква мал-
ка сума пари, но това може да му коства много 
повече. 

Как смятате че може да се преодолее пробле-
мът с некачествените опаковки – обръщам се 
отново към г-н Божилов?

Всички  по веригата трябва да искаме повече 

Пример
Кои са основните практики на пазара, които крият рискове по отношението на опаковката? – питам г-н 

Иванов 
Да вземем например опаковките с модифицирана атмосфера. За да бъде качествена и да изпълнява своята 

функция първо трябва да се ползва тарелка с висока бариера, а също и фолио с висока бариера. Попадали са 
ни фолиа от опаковки на пазара, със състав полиетилен /полиестер. Полиетиленът има бариера към влагата, а 
полиестерът придава по-голяма здравина и лъскавина, за по-красив външен вид. Не зная дали на този произ-
водител са му продали фолиото като високобариерно, но в случая това е неподходяща опаковка, дори нека-
чествена за този вид опаковане, защото тази структура на фолиото не предпазва продукта. 

Друг пример е при долните фолиа, които приемат формата на продукта и се произвеждат от полиамид/
полиетилен. Стандартно в света, по изискванията на Добрата производствена практика, тези фолиа трябва 
да имат съдържание на полиамид около 25-30% от общата дебелина. Това е по-скъпият материал, но той при-
дава газовата бариера на опаковката.  А на пазара има порочна практика да се продават фолиа със занижена 
газова бариера - с по-малко вложен полиамид. Ако приемем, че фолиото е 200 микрона с 20 микрона полиа-
мид, т.е. само 10%, след изтеглянето му фолиото изтънява, а в ъглите на долната част то изтънява още повече. 
Реално при този пример след изтеглянето остават 4 микрона полиамид. На практика няма газова бариера. А 
когато производителят на храни го закупи той няма как да провери колко е полиамидът в това фолио и риску-
ва качеството на продукцията си. Обикновено става въпрос за стотинка, стотинка и нещо на единица опаков-
ка, а се рискуват много инвестирани в продукта средства.

от себе си. Затова според мен трябва време и 
тези, които упражняват контролни функции да 
са много строги, да не се позволява на нару-
шителите да повтарят грешките. Защото както 
имаме изисквания към качеството на самия 
продукт, това важи в още по-голяма степен за 
опаковката. Дори бих казал че опаковката е по-
важна. Защото тя може да продава продукта, но 
също така може и да го съсипе.
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 Освен едни от най-големите производители 
на храни, Ваши клиенти са почти всички тър-
говски вериги. Имат ли място те в контрола на  
опаковките на продуктите, които те получа-
ват?

Техният контрол се изразява във връщане на 
стоката. Според мен би следвало те да одитират 
производителите на опаковки и така да упраж-
няват контрол. Ето, при нас идват и производи-
тели да ни одитират, но все още това се случва 
много рядко. 

При това ние имаме 11 регионални звена в 
страната, които се състоят от един регионален 
мениджър на ИНТРАМА и, според големината на 
района, най-малко двама техници. И най-отда-
леченият производител е на не повече от 30 км., 
което е израз на желанието ни да сме близо до 
клиента. Ние се стремим да разберем специфи-
ката на неговия продукт и да му предложим най-
подходящата опаковка. Винаги експерименти-
раме като правим няколко опаковки, изпитваме 
ги, за да видим коя е най-подходяща за клиента. 

В лабораторията   
Можем да контролираме 

физичните качества плюс със-
тава на фолиата – като матери-
али, като процент на влагане, 
като разпределение на слое-
вете и след това чисто меха-
ничния тест ни дава основание 
да правим промени в някои 
рецепти, така че да имаме мак-
симално добро представяне 
пред клиентите – похвали се 
ръководителят на лаборатория 
инж. Станимир Видев. Използ-
ваме нашите изследвания да 
контролираме работата на 
предприятието и качеството 
на продукцията, както и за раз-
война дейност.

18 слойното бяло 
фолио 200 микрона за 
пакетиране на сирене 
издържа на изтегляне 
до шест пъти, което е 
показател за еластич-
ността му и високото 
качество.

А това изисква опит – да си познаваш материала 
и да се запознаеш с проблемите на клиента. Тук 
много ни помага и практиката нашите хора по-
стоянно да се обучават от доставчиците на ма-
шини и на фолиа, да се запознават с най-новите 
тенденции в нашата област. 

Добре, и все пак какво трябва да се направи, 
за да има наистина действен контрол и по-мал-
ко некачествени опаковки?

Вижте, от моите дълги години производствен 
стаж съм стигнал до един извод, валиден за 
всички производства – най-важен е този, който 
произвежда. От там трябва да тръгне контролът, 
от нас самите. И затова има добри практики, 
стандартизации, БДС, ISO и др. Тези правила 
трябва да се спазват – от работника при машина-
та, технолога, от всички и все пак нещо може да 
се изплъзне. Така че всичко зависи от човека, от 
цялото ни общество. 

Петко Делибеев
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Тенденцията държавите-членки на ЕС да „се 

справят сами“ с националните максимални нива 

на витаминните и минерални добавки – без да си 

дават сметка за по-мащабните усложнения, про-

изтичащи от техните действия – могат да окажат 

дългосрочен негативен ефект върху здравето на 

потребителите, предупреждават експерти. 

В свое скорошно интервю за NutraIngredients 

д-р Роберт Веркерк1, основател, изпълнителен 

и научен директор на Международния алианс 

за природно здраве (Alliance for Natural Health 

International или ANHI) отбеляза, че основните 

цели на Директивата на ЕС за хранителните до-

бавки от 2002 г. са да гарантира безопасността 

на тези добавки за потребителите и да подпо-

могне подобряването на търговията с тези до-

бавки в рамките на единния пазар на ЕС. Според 

него обаче крайният резултат от тази директива 

Регламенти на ЕС и 
ефектът от 
витаминните 
добавки 

Тим Кътклиф  

може да се окаже доста по-различен.

По-конкретно, Веркерк твърди, че продъл-

жаващата тенденция към ограничаване дозира-

нето на витамините и минералите може да лиши 

тези добавки от терапевтичния им ефект и в 

някои случай дори да доведе до тяхната недос-

татъчност. 

Той също така изрази предположението, че е 

възможно да става въпрос за преднамерен опит 

за избягване на добавките, представляващи ал-

тернатива на фармацевтичните препарати. 

Всички трябва да бъдем наясно защо регу-

лирането на високите дози на витаминните 

и минерални добавки продължава да бъде все 

така вероятно да се случи – смята Веркерк. В ЕС 

винаги е имало два официални мотива за това: 

един свързан със защитата на потребителите 

и друг – с подобряването на функционирането 

на общия пазар. 

Трети мотив, за който обаче се говори дос-

та по-малко, е преднамереният и до голяма 

степен прикрит опит на фармацевтичните 

компании да изхвърлят от пазара терапевтич-

ните добавки, конкуриращи се с лекарствата –

предполага той. В едно общество, в което хора-

та са възпрепятствани да получават нужните 

им витамини, те няма да имат друг избор, освен 

или да страдат от произтичащата хранител-

на недостатъчност, или да пребягнат до фар-

мацевтични медикаменти. 
 

Недостатъците на подходите Недостатъците на подходите 
Провалът на Европейската комисия да при-

ложи своя член 5, изискващ въвеждането на 

общоевропейски максимални и минимални 

допустими нива, позволи на страните-членки да 

приложат свои собствени ограничения. По този 

начин, твърди Веркерк, двете първоначални 

цели на директивата от 2002 г. бяха обезсмисле-

ни. 

 1  Д-р Робърт Веркерк е учен с над 25-годишен опит в областта на 
устойчивостта на селското стопанство и здравеопазването. Работил 
е в академичните среди, индустрията и нестопанския сектор в Афри-
ка, Азия, Австралия, Северна и Южна Америка, Европа.

През 2002 г.напуска Империал Колидж в Лондон и основава Али-
анса за природно здраве, който ръководи оттогава. 
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Пловдив, ул. „Младежка“ 40
тел./факс: 032/ 64 62 85; 032/ 64 62 86; 

GSM: 088/7629411
e-mail:boiang@abv.bg

web site: www.aromsa.net

ЕТ „Д-р Грозева - Аромса“ЕТ „Д-р Грозева - Аромса“
Нашата мисия

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

Нашата визия
Като водещ производител на аромати Аромса 
реализира и се адаптира към промените в 

хранителния сектор, благодарение на своето 
творчество, богата култура и новаторство...

Сега държавите-членки правят, каквото си 

искат – коментира той. Това доста наподобява 

Дивия запад: двата съкровени принципа на ЕС –

защитата на потребителите и подобрената 

търговия в рамките на единния пазар – на прак-

тика отпаднаха по пътя.  

В обичайния случай Максималните допусти-

ми нива (Maximum Permitted Levels – MPLs) биват 

формулирани, като се взимат предвид До-

пустимите горни нива (Tolerable Upper Levels 

– TULs), установени от Европейския орган за 

безопасност на храните (ЕОБХ) или от неговия 

предшественик – Научния комитет за храните, 

и референтните приеми сред населението, а 

именно Референтните стойности на хранител-

ните вещества (Nutrient Reference Values – NRVs), 

в миналото познати под наименованието „пре-

поръчителни дневни дажби“ (Recommended 

Daily Allowances – RDA). По думите на Веркерк 

обаче, залегналата в основата на възприетите 

от Комисията подходи методология има редица 

проблеми. 

На първо място според него, MPL е основан 

на най-рисковия представител на дадена група 

хранителни вещества.

Например: Железният сулфат е най-токсич-

ната форма на добавката, докато хората, кои-

то предпочитат да приемат далеч по-безопас-

ната форма бисглицинат, ще бъдат ощетени, 

тъй като техният прием ще бъде ограничен от 

по-токсичната форма – обяснява Веркерк. Точ-

но в момента редица държави-членки на ЕС са 

се захванали с витамин В6, сред тях са Швеция, 

Холандия, Белгия и Италия. Те базират своите 

нива около 25-милиграмо-

вия TUL на ЕОБХ, което оз-

начава, че щом бъдат взе-

ти предвид количествата, 

приемани от населението, 

ще получите максимални 

нива, по-ниски от заложе-

ното, в някои случаи дори 

значително по-ниски. Но 

TUL на ЕОБХ е базиран на 

формите на пиридоксина, 

а не на по-безопасните 

форми на пиридоксала  

– продължава той. И така, 

например, на всяка жена в 

менопауза, която желае да 

приема дневно 100 мг или 

повече от биоактивната 

P5P форма (Пиридоксал-

5-фосфат), ще й се пречи 

да прави това. В подобен 

случай тя вероятно ще 

бъде принудена да поеме по 

конвенционалния път и да 

използва хормонозамест-

ваща терапия, рискувайки да пострада от ней-

ните странични ефекти.  

Противопоказни ефекти  Противопоказни ефекти  
Веркерк също така отбелязва, че интензив-

ността на противопоказния ефект при надви-

шаване на TUL варира в широки граници при 

различните хранителни вещества и техните 

форми и изразява предположението, че това не 

е отразено в подходите, възприети от държави-

те-членки по отношение на ограниченията. 

Например временният стомашно-чревен 

дискомфорт при надвишаване на TUL за ви-

тамин С е твърде различен от потенциалното 

чернодробно натравяне, което би могло да 

възникне вследствие от приема на твърде мно-

го витамин А, получен от ретинол, обяснява 

той. 

Експертът допълва, че много от наличните 

в ЕС данни, използвани от ЕОБХ и страните-

членки, са „ограничени“ и този факт е довел 

до прилагането на фактори с висока степен на 

несигурност, респективно до още по-сериозно 

занижаване на максималните нива, възприема-

ни като безопасни. 

ЕС и държавите-членки продължават да се 

провалят в стремежа си да извлекат в подкре-

па на тези равнища убедителни доказател-

ства от клиничната практика и медицинските 

записи, тъй като последните недвусмислено 

показват не само удивителната безопасност 

на тези добавки, но и множество техни предим-

ства – коментира Веркерк. 
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На кои пазари за храни и напитки има 

присъствие Ardagh? 

Ardagh Group има наистина глобално 

присъствие. Поддържаме 109 предприятия 

за производство на стъклени и метални опа-

ковки в 22 държави, осигуряваме заетост на 

приблизително 22 500 души, а стойността на 

глобалните ни продажби възлиза на около 

7,7 милиарда евро. Нашите подразделения 

за стъкло и метал покриват всички пазари 

на напитки, включително газирани безалко-

холни напитки, бира, вино, спиртни напитки, 

Новите диктатори на 
тенденциите 
Оливър Греъм, главен изпълнителен директор на подразделението 

Metal Beverage в Ardagh Group, разказва пред сп. Packaging Today за 

последните иновации на компанията и за ключовите тенденции 

при металните и стъклени опаковки, на които фирмата трябва да 

отговаря, като нарасналото търсене на студено сварено нитро 

кафе и рециклирането. 

енергийни напит-

ки, мляко и овку-

сени млека. 

Вие работите 

със стъкло и метал. Защо? 

Стъклото и металът са дълготрайни мате-

риали, които формират част от така нарече-

ната „кръгова икономика“, където материали-

те могат да бъдат рециклирани до безкрай-

ност в затворен кръг без каквито и да било 

загуби по отношение на качеството. В резул-

тат на това металът и стъклото се разглеждат 

като постоянно налични. Материалите не се 

губят, понеже биват рециклирани в друг ме-

тален или стъклен продукт. 

Стъклената опаковка предпазва своето 

съдържание и увеличава привлекателността 

на дадена марка. Бидейки подлежаща на не-

прекъснато рециклиране, една стъклена 

бутилка (или буркан) може да бъде пре-

върната в нова многократно, без това 

да се отрази върху нейното качество 

или чистота. Направата на нови стък-

лени бутилки или буркани от рецикли-

рано стъкло редуцира количеството 

енергия, необходимо в производ-

ствените процеси, и намалява 

емисиите в атмосферата. 

Металните опаковки, от своя 

страна, се радват на универсално 

признание благодарение на за-

щитните си качества, гъвкавост 

и екологични плюсове. Те също 

така държат най-високите нива 

на рециклиране измежду всички 

опаковъчни материали и се явя-

ват сериозен принос за развитие 

на „кръговата икономика“. 

През 2018 г. компанията откликва на 
потребителската потребност за 
устойчивост и рециклиране, преминавайки 
от производството на стоманени към 
алуминиеви кенове 
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Кои са най-актуалните иновации в ком-

панията? 

Иновациите са водещ приоритет за нас. 

Затова при работата с нашите клиенти се 

стремим да създадем най-разнообразни фор-

ми, размери, цветове и текстури за различни 

продукти в рамките на сектора на напитките, 

включително премиум спиртни напитки и 

газирани безалкохолни напитки. 

Нашият Nitro Can беше разработен в отго-

вор на революцията на нитро кафето1 така, 

че да отговори на потребителските нужди –

удовлетворение, премиум усещане и удоб-

ство. Динамичният пазар на кафе бележи 

стабилен растеж именно благодарение на 

новия прочит на класическите кафени на-

питки. Производителите на продукти експе-

риментират с различни вкусови профили за 

айс кафе и кафени смески със съдържание 

на алкохол. При премиум напитките кеновете 

играят изключително важна роля за отва-

рянето на вратата пред по-младите целеви 

групи, които обикновено купуват този тип 

контейнери поради лесната им употреба и 

удобство. 

Трябва обаче да се отбележат специално 

фанфарите около студено свареното нитро 

кафе, чиято популярност в САЩ продължава 

да расте. Тази инфузирана с азот напитка има 

кремообразна структура и при наливането от 

автомат в чаша оформя пенеста „глава“, с ко-

ето живо напомня класическата тъмна бира. 

Заведенията се надпреварваха да включат 

нитро кафето в своя продуктов микс, а ние 

бяхме не по-малко ентусиазирани да предло-

жим на нашите клиенти решение, позволява-

що им да се възползват от новата тенденция. 

И така разработихме Nitro Can за студено 

варено кафе. 

От наша гледна точка най-важният урок, 

който научихме, дойде от разбирането на 

това, как да подходим към микробиологията 

на кафето в кена. Чрез внимателна обработка 

Ardagh съумя да създаде среда вътре в кена, 

поддържаща пълноценния вкус на продукта 

и осигуряваща условия за дълготрайното му 

съхранение извън хладилната верига. Освен 

това ние инвестирахме значително време и в 

работата по всяка стъпка от цялостната обра-

ботка на кена и пълненето, за да гарантира-

ме, че разполагаме с капацитета да поддър-

жаме оборудването за пълнене на кеновете 

след въвеждането на технологията.  

Други иновации включват Reveal Impact, 

ново двустепенно термохромно решение, 

характеризиращо се с комбинирани чувст-

вителни на температура мастила. Новото 

решение за алуминиеви кенове използва 

две различни термохромни мастила, които 

придобиват един и същ цвят при охлаждане. 

Когато обаче кенът се затопли, единият цвят 

изчезва по-бързо от другия и разкрива тайно 

послание до потребителя. Това съобщение 

изненадва потребителя и в този смисъл из-

пълнява чисто маркетингова функция. За 

първи път през тази година ще представим 

в търговската мрежа матови и бляскави кон-

трасти на алуминиевите си кенове.  

Като част от нашия фокус върху иноваци-

ите проучваме приложението на техники и 

технологии от други отрасли, които възприе-

маме като най-добри практики: 

 Релефното скулптиране е една такава 

 1 нитро кафе – студено сварено кафе, инфузирано 
с азот, което изглежда като тъмна ирландска бира. 
Този вид кафе се различава от обикновеното по това, 
че съдържа около 30% повече кофеин и има кремо-
образна консистенция.

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
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тенденции

Високоефективни европейски съоръжения с 
приложение в Хранително-вкусовата промишленост.

Отопление за  Ферми, 
Оранжерии и Производствени 
помещения

Инфрачервени излъчвате-
ли последно поколение – зо-
нално отопление, нагрява по-
върхностите директно, премахват ефекта изкачване на топлия 
въздух в подпокривното пространство, което пести енергия.

Пелетни горелки до 4 MW - приспособими към повечето 
нафтови, газови, водогрейни котли, както и за сушилни, пекар-
ни и други нетипични конструкции.

Водогрейни котли и Парогенератори FERROLI до 14 
MW за производство на пара и прег-
рята вода с високо качество без при-
меси и окиси.

Тел.: 070018885; 
02 /8686099 /8686199

www.klivento.net

Опаковки за еднократна употре-

ба за кафе, вино и вода – често пъти 

овкусена –предлагат дългоочаквани 

алтернативи за потребителите. Купу-

вачите от Западна Европа в преобла-

даващия случай спират избора си на 

металните кенове, особено в по-мал-

ки размери, за да задоволят потреб-

ността си от удобство и количество. 

Освен това виждаме все по-нара-

стваща тенденция към „смесване“. 

Класическите категории напитки се 

размиват: от нискоалкохолните бири с нови 

вкусове до безалкохолните напитки с претен-

ции за нови функционални и здравословни 

качества. Също така продължава ръстът при 

крафт бирите – където всяка година при нас 

идват нови и нови клиенти – и при енергий-

ните напитки и чайовете, предлагани в голям 

брой различни разфасовки. Във фокуса на 

сектора на напитките при всички категории, 

от безалкохолните та до спиртните напитки, 

попадат премиум усещането и лукса, а крафт 

напитките се налагат като основен двигател 

за секторите на бирите и сайдерите. 

Хранителният отрасъл е стимулиран 

от съчетание от фактори, съсредоточени 

върху автентичността и премиум усеща-

нето; някои типични примери в тази на-

сока бяха лансирани от наши клиенти в 

Европа, включително цитрусовия буркан 

на Duerr и премиум буркана GLUCK на 

Friedrich Gobber Company. Благодарение 

на гъвкавостта ни за нас е възможно да 

разширяваме и подобряваме услугите 

си на тези пазари, като предлагаме стан-

дартни решения и опции за лимитирани 

изделия. 

Какво отлежава в склада с инова-

ции при металните и стъклените 

опаковки, които смятате, че ще на-

влязат на пазара? 

При метала и стъклото нещата про-

дължават да се въртят около привлича-

нето на вниманието от щандовете в обек-

тите за търговия на дребно с помощта на 

опаковки, които производителите са гор-

ди да предложат – опаковки, които отго-

варят на потребителските потребности 

като образ, вкус, качество и устойчивост. 

При металните опаковки ще виждаме 

все повече опции, предлагани на внима-

нието на потребителите, от гледна точка 

на форми, размери и функционалност, 

включително възможности за повтор-

но затваряне. Все по-широко приложение 

ще намират хващащите окото графики по 

цялата повърхност на кеновете, покриващи 

всичко от дъното до капака. Тези варианти 

ще достигнат до потребителите по-бързо, 

тъй като пазарът се нуждае от тях. Затова ще 

продължим да залагаме на иновациите във 

всички направления на бизнеса, да добавяме 

стойност и да отличаваме марките на нашите 

клиенти. 
По сп. Packaging today, декември/2017
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Продължава на стр. 20 

наука и практика

Екип учени от Института по криобиология 

и хранителни технологии (ИКХТ) представиха 

експериментална разработка на нови бири с 

влагане на боровинки и арония, които могат да 

направят пивото по-полезно. Доц. д-р Силвия 

Милева, гл. ас. д-р Ива Томова, проф. д-р Габри-

ела Маринова са авторите на иновативното 

изследване, което разкрива как добавянето на 

плодове в различни етапи на пивоварния про-

цес може да повиши антиоксидантния потенци-

ал на пивото. 

Плодовете са  добре известни със своите 

ползи за здравето. Наред с другите си полезни 

Български 
учени повишават 
антиоксидантите 
в бирата 

качества, те съдържат голямо разнообразие 

от антиоксиданти (полифеноли, флавоноиди, 

аскорбинова киселина, антоцианини, кароте-

ноиди и др.), които освен антиоксидантна имат 

и антимикробна, антивирусна и антибиотична 

активност. Сред плодовете с най-висока антиок-

сидантна стойност са боровинките (Vaccinium) и 

черната арония (Aronia melanocarpa). В същото 

време стотици научни проучвания  потвържда-

ват, че благодарение на естествените си състав-

ки, пивото е ценен източник на витамини, 
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наука и практика

специфични антиоксиданти, минерали, расти-

телни фибри. Учените са установили, че кехлиба-

рената напитка съдържа над 900 съединения и 

биологично активни вещества, които са предмет 

на все повече изследвания.

Имайки предвид тези факти, очевидно е, 

че пивото има голям потенциал като напит-

ка с положително функционално действие. 

Ето защо основното предизвикателство за 

научния ни колектив беше намирането на 

подходящ технологичен подход, който не само 

да подобри антиоксидантния капацитет на 

пивото, но да се получи краен продукт с безу-

пречни  дегустационни характеристики – ко-

ментира инициаторът на разработката доцент 

Силвия Милева.  

Проучването е проведено в лабораторни 

условия, съгласно международно приети анали-

тични стандарти. Пивната мъст и готовото пиво 

са анализирани по основни физико-химични 

показатели, като опитите са проведени в два 

варианта. Първият е с добавяне на плодовете 

в края на  процеса на варене на пивната мъст, 

а вторият – с добавяне на плодовете по време 

на отлежаването на пивото. Количеството на 

добавените плодове е 100гр/л. 

За провеждане на изследването са използ-

вани два щама пивни дрожди от колекцията на 

ИКХТ. Изборът на подходящи щамове дрожди е 

от определящо значение за успешното проти-

чане на ферментацията и получаване на пиво с 

ароматно-вкусов профил, отговарящ на изисква-

нията на потребителите. 

Благодарение на специално подбраните за 

изследването щамове пивни дрожди и техно-

логичните решения за добавяне на плодовете 

и при двата варианта с арония има увеличение 

на основните показатели, свързани с антиок-

сидантната активност в различна степен. Ан-

тиоксидантният тотален капацитет на пивото 

(изразен като еквивалент  на витамин С mmol/l) 

е увеличен с 34-51%, което е много добър ре-

зултат.

При ферментационните опити с добавена 

боровинка, увеличението на основните показа-

тели, свързани с антиоксидантната активност е 

по-високо. Изразена като еквивалент на витамин 

С mmol/l антиоксидантният капацитет е уве-

личен, като достига 40 - 55%. Този резултат е 

очакван за специалистите, тъй като  боровинка-

та е един от плодовете с най-високо съдържание 

на антиоксиданти. 

Авторите на изследването са категорични, че 

методът с добавянето на плодовете към пивната 

мъст по време на варенето, води до по-висока 

антиоксидантна активност на крайния продукт, 

отколкото при отлежаването. Отново, и при 

аронията и при боровинката, добавянето им при 

варенето на пивната мъст води до отделяне на 

повече полифеноли, отколкото при отлежава-

нето. Подобно на полифенолите, флавоноидите 

са с по-високо съдържание в готовото пиво с 

боровинка. 

Получените в резултат на проведените 

ферментационни опити с добавени арония и 

боровинка пива са с много добра дегустационна 

оценка. Те са светли, бистри, с чист вкус, аромат 

и хармонична горчивина. 

Пивата с арония са с по-плътен вкус и аромат, 

чисти и без страничен привкус. С по-добра де-

густационна оценка е пивото с арония, добавена 

в края на варенето на пивната мъст, тъй като 

този метод има ефект на бърза пастьоризация 

и се запазват желаните аромати в крайния про-

дукт. 

Пивото с боровинка, вложена в края на ва-

ренето на пивната мъст е с по-стипчив вкус, но 

като цяло и двете пива са хармонични и пивки. 

Пивата с боровинка са с по-изразена горчивина, 

но са с по-висока антиоксидантна активност.

Като обобщение на получените резултати, 

авторите на изследването смятат, че пови-

шаването на антиоксидантната активност на 

пивото с 34-55%, чрез добавяне на подходя-

щи плодове (в конкретния случай арония и 

боровинка) е работещ подход за подобрява-

не на функционалните свойства на пивото, 

както и добра възможност за получаване на 

нови асортименти бири.  

Научният доклад с резултатите и заключени-

ята от изследването са представени на Деветата 

Национална  конференция по хранене на Бъл-

гарското дружество по хранене и диететика.    

За повече информация:

доц. д-р Силвия Милева

моб.: 088 956 3483



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!



Ñîôèÿ 1138, êâ. “Ãîðóáëÿíå”, óë. “Ëþëÿê” 9;
òåë./ ôàêñ: 02 974 5001, 02 974 50 28; GSM: 0888 915 249, 0887 989 830, 0888 560 120
å-mail: teatrading@abv.bg; www.teatrading.eu

ÁÚÐÇÈÍÀ, ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÊÎÐÅÊÒÍÎÑÒ

ÒÅÀ Òðåéäèíã å
íîâàòîðñêè ïàðòíüîð çà
ãúâêàâè è èíäèâèäóàëíè

ðåøåíèÿ

Íèå òúðñèì íàé-äîáðîòî
çà âñåêè îòäåëåí êëèåíò.

Óäúëæåíà òðàéíîñò, êðàñèâ âúíøåí âèä, èçèñêàí
âêóñ, ÷èñò ïðîäóêò  - òîâà å ôèëîñîôèÿòà íà
àâñòðèéñêàòà ôèðìà WIBERG, ÷èèòî åäèíñòâåí
äèñòðèáóòîð íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð å ÒÅÀ à òðåéäèíã.

ÂÈÁÅÐÃ È ÒÅÀ Òðåéäèíã áëèçî 20 ãîäèíè ñà êîðåêòíè
ïàðòíüîðè íà áúëãàðñêèòå ìåñîïðåðàáîòâàòåëè.

www.teatrading.eu

Ïëåòåíè åëàñòè÷íè îáâèâêè
è ìðåæè. Ðàçëè÷íè ôîðìè,
ëåñíî áåëåíå.

Âèòðèíè çà çðååíå íà
ìåñî

Âå÷å èìà ïî-ëåñåí íà÷èí çà
óçðÿâàíå íà òåëåøêî ìåñî.

Âèòðèíàòà çà çðååíå íà ìåñî
Dry Ager å ïîäõîäÿùà çà
ðåñòîðàíòüîðè, òúðãîâöè,
ìåñîïðåðàáîòâàòåëè, êàêòî
è çà äîìàøíè óñëîâèÿ.

Ìðåæè çà ìåñî,
ïîëóôàáðèêàòè,
ñàëàìè è øóíêè

Ïîäïðàâêè è ïîäïðàâú÷íè
ñìåñè, äîáàâêè, ïàíèðîâêè,
ìàðèíàòè çà ìåñíàòà
ïðîìèøëåíîñò

Ìåòàëíè ôîðìè çà øóíêè

Ïîäõîäÿùè çà
âñÿêà êóõíÿ,
ãðàäèíà, áàëêîí

ASTEUS
Willy

Èíôðà÷åðâåíè
åëåêòðè÷åñêè ãðèëîâå
çà ñòåêîâå

Ñåìèíàðè
Îðãàíèçèðàíå íà ñåìèíàðè â ÷óæáèíà çà îáó÷åíèå
íà áúëãàðñêèòå ñïåöèàëèñòè è ïðåäïðèåìà÷è.

Óîðêøîïè
Èíäèâèäóàëíè ôèðìåíè óîðêøîïè ñ öåë ðàçðàáîòâàíå
íà àñîðòèìåíòíà êîíöåïöèÿ ñ äîêàçàí ïàçàðåí óñïåõ.
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мениджмънт

Международно проучване на 
Обществото за управление на 
човешките ресурси (SHRM), про-
ведено през 2016 сред 10 000 HR 
специалисти, показва, че ключови 
за развитието на компанията са: 1. 
Управлението на знанието в органи-
зацията (Knowledge management); 
2. Задържането и мотивиране-
то на способните хора (Talent 
management); 3. Управлението на 
преживяванията на служителите 
(Employee Experience Management) 
и 4. Управлението на различията, с 
акцент върху поко-
ленческите разли-
чия и насърчаването 
на по-дълъг трудов 
живот и способност 
за работа (Managing 
diff erences).

Това разказа Том-
чо Томов – директор 
на Националния 
център за оценка на 
компетенциите при 
БСК, по време на 
бизнес форум „Екс-
пертите съветват: 
Как да постигнем 
по-високи стандарти 
в бизнеса с цел рас-
теж?“, организиран 
от сп. Бизнес клуб, 
в партньорство с 
Община Пловдив 
и Международен 
панаир Пловдив. Събитието бе част 
от програмата на 74-тия Междуна-
роден технически панаир, който се 
проведе от 24 до 29 септември в гр. 
Пловдив.

В рамките на форума специали-
сти от различни сфери споделиха 
практически опит на ръководители 
на малки и средни предприятия от 
различни сектори на икономиката, с 
цел по-доброто им бизнес предста-
вяне, на база съвременните тенден-
ции в областта на управлението на 
човешките ресурси, интернациона-
лизацията, достъпа до финансови 
ресурси и др.

Във фокуса на презентацията на 
Томчо Томов бе поставен човекът 

като ключов ресурс за съвремен-
ната компания и решаващ фактор 
за нейната конкурентоспособност. 
«Човек не е машина, той има въз-
приятия, емоции, ценности, очак-
вания, идеи, разбирания, нагласи, 
модели на мислене, потребности, 
интереси, его“, каза Томчо Томов и 
акцентира върху необходимостта 
от по-активно прилагане на т.нар. 
мениджмънт на преживяването. 
Той обясни, че мениджмънтът на 
преживяването се стреми да по-
стигне такава промяна в работната 

среда, отношенията, технологиите и 
процесите, която да обогати живота 
на хората, да им предостави личен 
смисъл, предизвикателства, мотива-
ция за усъвършенстване, доброна-
мерена и насърчаваща атмосфера 
на работа. Това включва: Пренасоч-
ване на вниманието от организаци-
ята (company-centred) към отделния 
работник/служител (employee 
centred); Разбиране на гледната 
точка на работниците/служителите 
чрез вътрешноорганизационни 
проучвания; Лично отношение и 
внимание (преход от началник към 
лидер); Обратна връзка (вътрешни 
комуникации); Прилагане на поли-
тики на прозрачност и справедли-

вост, и др.
Томов цитира президента на 

ManpowerGroup Джефри А. Джорес, 
според когото «Работодателите 
трябва да станат по-ловки в начи-
на, по който привличат, обучават 
и развиват своите служители, 
като преосмислят практиките 
си в управлението на хора, за да са 
сигурни, че разполагат с най-добра-
та среда, която да стимулира кре-
ативността, иновативността, 
съпричастността, страстта и 
познанието».

Човекът е ключов фактор за 
конкурентоспособността

Процентите надхвърлят 100, тъй като анкетираните са давали по повече 

от един отговор

В подкрепа на тези думи са и 
данните от проучване на БСК, спо-
ред което трите водещи причини за 
текучество на служителите са: “По-
добре платена работа” (55%), „Ра-
бота, където ще ме уважават“ (45%) 
и „Работа с по-малко стрес“ (42%). 
Също висока степен на важност 
като аргумент за смяна на работода-
теля показват аргументите: „Работа, 
където ще се разбирам с колегите“ 
(40%), „По-интересна работа“ (38%) 
и „Работа, където ще се разбирам с 
ръководителите“ (30%). Към „по-си-
гурна“ и „по-лека” работа се стремят 
едва 10 на сто от анкетираните. 

По https://bia-bg.com/
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ЕЕ дин от проблемите с опаковките на храни-
те е, че веднъж намокрени, те се развалят 
бързо, а загубят ли целостта си, транспор-

тът им става невъзможен. Новите решения с 
термосвиваемо фолио и целофан гарантират, че 
даденият продукт ще пристигне в отлично със-
тояние. При опаковките на кенове обаче от ре-
шаващо значение е образът на марката да бъде 
изведен пред погледа на потребителя. Марк 
Атъртън, ръководител за графичния дизайн на 
Molson Coors Великобритания и Ирландия, раз-
казва за термоопаковането на бирите Carling. 

Как използвате в Molson Coors термофо-
лията, за да получите най-добрия ефект? 

Въведохме термофолиото в нашите вторич-
ни опаковки преди няколко години и сега за 
някои от малките и средни кенове ползваме 
такова фолио вместо предишните напълно 
затворени картонени кутии. Материалната 
ефективност и тенденциите на пазара и сред 
купувачите се оказаха подходящи за прехода 
към фолиото. 

Какви са предизвикателствата, свързани 
с тази опаковка? 

Преди всичко представянето на търговската 
ни марка бива компрометирано, затова предиз-
викателствата са свързани основно с дизайна –
със запазването на цялото,  първостепенно по 
важност съдържание и изображения в зоната 
без изкривявания и в приемането на факта, че 
графичните изображения в зоната с изкривя-
вания могат да изглеждат съвсем различно при 
отделните опаковки, което ограничава контрола 
за запазване графичния вид на марката. Това в 
някои случаи се съчетава и с полупрозрачната 
природа на филма, което ни изправя пред пре-
дизвикателства, свързани с яснотата на послани-
ето, особено ако съдържанието отдолу прозира 
твърде очевидно. 

Какво ще кажете за технологиите от 
типа на термохромните мастила – използ-
вате ли ги? 

Да, в продължение на дълги години използ-
вахме термохромни мастила върху нашите пър-
вични опаковки, както кенове, така и бутилки. 
Напоследък това се прави единствено при Coors 
Light, където термомастилото се използва върху 
планинската верига в рамките на дизайна – за 

да знае потребителят, 
че когато планините 
станат сини, бирата 
е достатъчно изсту-
дена за консумация. 
Проучваме активно 
и други технологии 
и иновации, които 
ще ни позволят да 
предадем посланието 
на марката и ще ни 
свържат ефективно с 
целевата ни аудитория. 

По сп. FOODBEV, 6/2018

Удобство при движение Удобство при движение 
и употреба и употреба 

Пластмаса или картон – кой вариант е по-добрият? Това 
зависи в особено голяма степен от удобството за транспорти-

ране на опакования продукт, но също и от потребителското разби-
ране на устойчивостта. 
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Нова книга

Нашите читатели навярно 
си спомнят, че в началото на 
пролетта публикувахме мате-
риал по случай 90-годишния 
юбилей на една жена, отдаде-
на на науката за млякото. А ето 
че преди два месеца Мария 
Кондратенко ни напусна, като 
остави в тъга близки и прияте-
ли. Нейните изследвания и от-
крития, нейната всеотдаденост 
на млечната про мишленост, 
в продължение на 65 години, 

ще останат в историята и името й ще се помни 
от много поколе ния, защото тя направи много 
за българската млечна про мишленост и наука. 
Но следата от нейния живот е продължена и от 
активното й участие в написването и издаването 
на една нова книга „Млекопреработването в Бъл-
гария“ (минало и настояще). Съчетала усилията 
си със съавторите Иван Кюркчиев, Петър Панай-

отов, Михаил Велков, Николина Манчева и Юлия 
Григорова тя остави на идните поколения една 
история на млекопреработването у нас. Без голе-
ми претенции, но с много данни се описват фа-
кти и събития, без които този бранш нямаше да 
бъде един от най-успешните в икономиката ни. 
Написана е, за да запази спомена за миналото и 
случилото се в настоящето на млекопреработва-
нето и извървения тежък път от всички, които са 
свързани с него от началото на индустриалното 
преработване на млякото до днес.

Отделено е внимание на образованието, съз-
даващо кадри за тази индуст рия, на Централната 
експериментално-производствена лаборатория 
(ЦЕПЛ), за която досега не е писано почти нищо. 
Авторите се спират на факти и събития, свързани с 
получаването на някои млечни продукти и разви-
тието на структури, тясно свързани с този бранш.

Книгата ще бъде полезна за всички, които са 
работили или работят в сферата на млекопре-
работвателната индустрия, а също и за онези, 
които се интересуват от нея или историята на 
страната ни.

Първата кулинарна книга с детски рецепти 
на Лидл България е вече факт и може да бъде 
получена при пазаруване от 24 септември до 
14 октомври във всички магазини на веригата 
в страната.

„Малки рецепти от големи готвачи“ е 
първата по рода си книга, която обединява 
рецепти на професионални готвачи с тези 
на смели експериментатори в кухнята – деца 
и техните родители. Съвместно с шеф Иван 
Манчев и шеф Таньо Шишков, и 15 готвещи 
семейства компанията създаде кулинарна 
книга с предложения, които родителите мо-
гат да използват, за да осигурят пълноценно 
меню за своите деца. Всяка от събраните  
рецепти е внимателно прецизирана от проф. 
д-р Веселка Дулева, специалист по хранене и 
диететика, и отговаря изцяло на принципите 
на балансирано и здравословно хранене.

Тази книга е най-новият ни и отново бъл-
гарски продукт, дело на изключителен екип 
от малки и големи. Проектът е част от 
нашата платформа „Пълноценен живот“ и е 
плод на последователните ни усилия да по-
магаме на родителите в грижата им за тех-
ните деца, тяхното пълноценно израстване 
и развитие – споделя Милена Драгийска, гла-

Детска Детска 
кулинарна кулинарна 
книга на Лидлкнига на Лидл

Производителят на ингредиенти, австрий-
ската компания „Аграна“ стартира разширява-
нето на своето предприятие в Австрия с инвес-
тиция от 100 милиона евро. Ще бъде изградена 
втора линия за производство на нишесте от 
пшеница, като се увеличи годишният капаци-
тет на завода от 800 хил. тона на над 1 милион 
тона. Понастоящем в производството са заети 
200 души, но от компанията заявяват, че раз-
ширяването ще създаде още 45 работни места. 
Изпълнителният директор на “Аграна” Йохан 
Марихарт споделя: „Проектът за разширяване 
на завода ще запази дългосрочната конкурен-
тоспособност на площадката в Pischelsdorf и 
ще отговори на нарастващото търсене, осо-
бено от хартиената промишленост, поради 
нарастващата нужда от опаковъчни матери-
али“. Аграна произвежда широка гама нишес-
тени продукти за хранителната и фармацевтич-
ната индустрия, както и за производството на  
опаковъчни материали.

Agrana разширява Agrana разширява 
производството производството 

за 100 млн. евро за 100 млн. евро 
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От години Асоциацията на месопреработва-
телите организира градинско парти-барбекю 
под наслов „Тайната на българския вкус“. Тра-
дицията отново бе спазена и на 13 септември 
членове на Асоциацията и гости се събраха, за 
да се насладят на традиционни и нови продукти, 
представени от българските месопреработва-
тели. Тържеството бе уважено от представители 
на посолства и търговски представителства, 
както и от МЗХГ, МЗ, БАБХ, браншови организа-
ции и др.  

Председателят на Асоциацията на месоп-
реработвателите, Атанас Урджанов, поздрави 
гостите и изтъкна, че едно от основните предиз-
викателства пред производителите е да наложат  
традиционния български вкус и на чуждите па-
зари. Той изказа благодарност  на фирмите, под-
крепили празника със своите продукти, на РВС 
Русе-София-Пловдив, спонсор на тържеството.
Много от гостите си тръгнаха, зарадвани от 
томболата на вечерта, със специални кошници, 

вен изпълнителен директор на Лидл България.
Пъстрото издание събира на едно място 55 ку-
линарни предложения, подходящи за деца от 3 
до 14 години. 40 от рецептите са на доказаните 
шеф-готвачи Иван Манчев и Таньо Шишков, а 
15  са на родители. 

Ролята на родителите е изключително ва-
жна за формирането на правилни хранителни 
навици на децата. Приятно съм впечатлена 
от активността на семействата, включили 
се в конкурса на Лидл България за детски ре-
цепти и факта, че за кратко време получихме 
повече от 200 предложения. Това показва, че 
има отговорни родители, които се вълнуват 
от темата и тази книга идва тъкмо навре-
ме, за да им помогне в опитите им да научат 
децата си да се хранят здравословно – заяви 
проф. Веселка Дулева, специалист по хранене 
и диететика и консултант на детската кулинар-
на книга.

По www.fpim-bg.org

Захарни цветя, захарни 
фигурки и техники при 
работа с айсинг бяха ос-
новните умения, които 
вълшебницата на деко-
рацията на торти Нели 
Йосефсен се постара 
да предаде на своите 
български колежки. 
В продължение на 
седмица майсторки-
те на красиви торти 
се учиха и попиваха 
съветите на известната 
декораторка по време 
на курса, организиран от 
Кооперация ХВП. 

Срещи с красивото

пълни с продукти на Белла България, Бони хол-
динг, Лалов и Вачев, Лотос, Мес-ко, Плевен мес, 
Стефанов – Иван Стефанов, Тандем В и Сдруже-
ние „Традиционни сурово-сушени месни про-
дукти“. И като при всяко подобно тържество на 
финала имаше торта, подарък от Лабораторията 
за изпитване на храни „Алименти“ и пищна заря, 
осигурена от фирма „Колбасо“

АМБ спази традициятаАМБ спази традицията
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В края на юли Съдът на ЕС прие решение, 
съгласно което храните, произведени чрез по-
редица от нови биотехнологични техники за 
отглеждане, следва да бъдат разглеждани като 
генетично модифицирани организми, спрямо 
които да се прилагат стриктните правила на 
Общността, валидни за този тип продукти. 

Постановлението, което ще изправи храни-
те пред специални проверки за безопасност и 
ограничения по отношение на етикетирането, 
се разглежда като огромна победа за еколозите 
над биотехнологичната индустрия.  

Компаниите от биотехнологичния сектор 
разработват ново поколение технологии за про-
мяна на генетичния материал в различни расте-
ния или животни, и дискусията дали въпросните 
процеси следва да отговарят на правилата на ЕС 
за генетичните модификации – значително по-
строги от действащите в САЩ – се води от доста 
дълго време. 

В своето решение от сряда Съдът на Евро-
пейския съюз постановява, че организмите, 
създадени с помощта на новите техники на 
отглеждане, „попадат по принцип в обхвата на 
Директивата за ГМО и са обект на задълженията, 
установени с тази директива“. 

Представители на биотехнологичния отрасъл 
от своя страна изтъкват, че новите техники улес-
няват създаването на организми, устойчиви на 
суша и болести и същевременно осигуряващи 
добиви с по-високи хранителни стойности. Спо-
ред сектора заключването на тези практики в 
стриктните европейски регулации на ГМО би за-
душило тяхното развитие. Опонентите им обаче 
възразяват, че непроверените и неподлежащи 
на контрол разработки биха могли да поставят в 
опасност природата и човешкото здраве. 

Германският министър на околната среда 
Свеня Шулце приветства решението и го нарече 
„добра вест за защитата на потребителите 
и околната среда. Присъдата е също така де-
монстрация на нашата ясна ангажираност да 
продължим да съблюдаваме принципа на пред-
пазването в Европа.“ 

„Сега най-сетне разполагаме с необходимата 
правна сигурност и прозрачност за потребите-
лите, изследователите и отрасъла – допълва 
тя. Защитата на околната среда и здравето е 
наш водещ приоритет, също както и новите 
генетични технологии.“ 

Муте Шимпф от „Приятели на Земята – Евро-
па“ също изрази задоволство от постановлени-
ето на Съдът на ЕС и подчерта, че вследствие от 
него новите техники „ще трябва да преминат 
пълни тестове, преди да бъдат допуснати в 
нашите села и в храната ни.“ 

От Европейската асоциация за биоиндустрия 
(Europabio) също коментираха решението. Гене-
ралният й секретар Джон Бренан предупреди, 
че Европа може да пропусне значителни ползи, 
произтичащи от редактирането на генома, и 
добави, че постановлението ще се отрази не-
гативно върху изследователите, академичните 
кръгове и иноваторите в ЕС. 

Детлеф Вайгел, директор на Института по би-
ология на развитието „Макс Планк“ в Тюбинген, 
Германия, нарече деня на издаване на постано-
влението „тъжен ден за европейската наука“. 

Съдът „се основава на аргументи със същото 
качество като онези, които отричат клима-
тичните промени“, смята той. 

Сериозни научни организации от ранга на 
американската и германска Национална акаде-
мия на науките, а също и Кралското общество във 
Великобритания, представиха редица свидетел-
ства, в крайна сметка оказали се омаловажени 
от Съда на ЕС, добавя Вайгел. По неговите думи 
решението е, освен всичко друго, и непрактично, 
тъй като голяма част от направените модифика-
ции не могат да бъдат засечени. „Решението няма 
как да бъде приложено правилно, което го прави 
изначално сбъркано“, завършва той. 

 По http://www.yumda.com/

От редакцията: Без коментар…

ЕС приравни новите 
биотехнологични 
техники с ГМО 
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ННатриевите и калиевите соли на ни-
трита и нитрата (E 249-252) се използват ма-
сово от производителите на храни като кон-
серванти и средства за фиксиране на цвета в 
месните продукти, както и за предотвратяване 
на бактериални инфекции, причинени от бак-
терии, като Clostridium botulinum. 

В писмен въпрос представители на Евро-
пейския парламент от Франция са поставили 
питане пред Комисията, как тя обосновава 
използването на нитрити и нитрати в храните. 
Те са изтъкнали предупрежденията на учени-
те, датиращи от 1970 г. насам, за косвения кан-
церогенен ефект върху здравето на хората на 
добавените нитрати и нитрити. Тези добавки в 
храните нямат директен канцерогенен ефект, 
но въпреки това, когато са в контакт с месото, 
азотният оксид, който се съдържа в тях про-
извежда канцерогенни вещества, които пови-
шават риска от развитие на колоректален рак 
при консуматорите. 

Според френските представители, твърде-
нието, че употребата на тези добавки предпаз-
ва храните от ботулизъм е несъстоятелно, тъй 
като спазването на стриктна хигиена по време 
на производство би могло да гарантира безо-
пасността на храната, а също така те отправи-
ха питане към Комисията, дали възнамерява 
да забрани тези добавки. 

В отговор на поставените въпроси, коми-
сарят по здравеопазването и безопасността 
на храните, Витенис Андриукайтис, е заявил, 

че научните становища на Европейския ор-
ган по безопасност на храните (ЕОБХ) пре-
доставят достатъчно информация за безопас-
ността на добавките и не оправдават общата 
забрана за употреба на тези вещества като 
добавки в храните. Той е добавил, че все пак, 
след обсъждане с държавите-членки, Коми-
сията ще се обмисли преразглеждане на сега 
действащите разрешителни за добавки в хра-
ните (Е 249-252), и евентуално да се намали 
употребата и нивата на употреба доколкото е 
възможно. В становища на ЕОБХ и проучване 
на Комисията от 2016 г. се посочва, че проду-
ктите от свинско месо могат да се произвеж-
дат и без нитрати. Това вероятно ще допри-
несе за намаляване на общата експозиция. 

Във връзка с дискусията заместник-гене-
ралният секретар на CLITRAVI (организация, 
представляваща интересите на европейските 
производители на месо) е заявил, че е важно 
да се разбере, че нитратите и нитритите се из-
ползват за целите на безопасността на храни-
те и че 70% от човешкия прием на нитрати 
и нитрити идват от зеленчуци, 13% от во-
дата и 11% от преработените месни проду-
кти. С цел да се намали експозицията когато е 
възможно и на доброволни начала, операто-
рите на храни и напитки използват по-ниски 
нива от разрешените. Организацията е готова 
да обсъди въпроса с Европейската комисия, 
като на първо място се вземе предвид, че без-
опасността на храните е на първо място. 

ЕК и намаляването 
нивата на 

нитрити и 
нитрати 
в месото 

Европейската комисия обмисля евентуалното намаляване 

на максимално разрешените нива на нитрити и нитрати в 

преработеното месо, с цел опазване здравето на хората. 





 

Хранително-вкусова промишленост 31
7/18

храни и наука

РезюмеРезюме
Представена е концепцията на иновационната 

технология CryoHub, основана върху акумулиране-
то на възобновяема енергия като криогенна течност 
(втечнен въздух). Втечненият въздух се използва за 
частично покриване на студопотребността на хладил-
ните съоръжения, както и за генериране на електро-
енергия, която се изразходва на място или захранва 
електроснабдителната система в периоди на пиково 
потребление.

Ключови думи: съхранение на енергия, възобно-
вяема енергия, промишлени хладилници, умни мре-
жи, нисковъглеродна икономика.

Криогенно съхранение на енергия 
за възобновяем изкуствен студ и 
електрозахранване

Костадин Фикиин, Борислав Станков, 
Технически университет – София

Cryogenic energy 
storage for renewable 
refrigeration and power 
supply

Kostadin Fikiin, Borislav Stankov, 
Technical University of Sofi a, Bulgaria

AbstractAbstract
This contribution presents the key features of the in-

novative CryoHub technology, which is based on storing 
renewable energy as a cryogenic liquid (liquefi ed air). 
The cryogen is then boiled at very low temperatures to 
generate electricity for on-site use or feeding the power 
grid during peak demand periods. The cooling effect of 
boiling the cryogen is employed to refrigerate industrial 
facilities.

Keywords: energy storage, renewable energy, refrig-
erated warehouses, smart grids, low-carbon economy.

ВъведениеВъведение
Неравномерното разпределение във времето на 

енергията, генерирана от възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ), е едно от основните предизвикател-
ства, породени от внедряването на все по-големи ВЕИ 
мощности в електрическата мрежа [1]. Като правило 
възобновяемите енергийни източници имат непосто-
янен характер и се характеризират със свръхпроиз-
водство при ниско потребление и с недостиг при вър-
хови натоварвания [9]. Това създава трудности при 
балансиране на електрическата мрежа, особено при 
традиционните мрежи с централизирана структура, 
където потребителите са изцяло пасивни участници 
на пазара на енергия. Преходът от този тип структури 
към т. нар. „умни мрежи”, където потребителите пред-
ставляват активни участници на енергийния пазар, 
допринася за увеличаване на дела на ВЕИ в енергий-
ния микс и спомага за по-ефикасно балансиране на 
производството и потреблението на електричество.

Един от елементите на прехода към „умни мрежи” 
е въвеждането на системи за съхранение на енергия 
както в малък, така и в голям мащаб [10]. Съществу- 
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Зала №4 Зала №4 

ФНТС ВИ ПРЕДЛАГА
КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ:
Специалисти-консултанти за раз-
работване на проекти, свързани с 
технологични иновации, финансова поли-
тика, 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.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

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

Цените са без ДДС !

Зала №3Зала №3

      Зала,  

брой места

Почивни и
празнични дни

до
2 часа

до
4 часа

над
4 часа

до
4 часа

над
4 часа

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

Зала №2 (40 места) 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 (300 места) 375 лв. 475 лв. 475 лв. 575 лв.

Зала №105 А (54 места)    99 лв. 195 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв.

Зала №312 (до 25 места) 65 лв. 89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.

Зала №108 (4 места) 69 лв. 89 лв. 105 лв. 135 лв.

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

Делнични дни
Само за 

делнични 
дни
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1. Варене1. Варене
Сложете добре измитите картофи в голяма тенджера, за предпочитане в един слой. 

Залейте ги с вода и добавете към нея 2 чаени лъжички еврейска сол кашер. Изчакайте 
водата да заври и оставете да ври на слаб огън. Варете картофите, докато не станат на-
пълно меки и могат лесно да бъдат набождани с метален или с дървен шиш. Внимавай-
те да не се преварят. Времето за варене е 30 до 35 минути. Докато картофите се варят, 
поставете чисти кърпи за чинии  върху плота за готвене. Когато картофите са сварени, 
извадете ги един по един от водата и ги оставете да се отцедят за  две-три минути върху 
кърпите.

2. Сплескване2. Сплескване
Сгънете на четири друга кърпа за чинии. Поставяте я 

върху картофа и внимателно натискате с дланта, за да го 
сплескате до дебелина от около 1,5 см. Смачкайте всички 
картофи. Не се безпокойте, ако някои от тях се начупят от-
страни. Въпреки това, можете да ги използвате.

3. Охлаждане 3. Охлаждане 
Покрийте с алуминиево фолио голям лист хартия за го-

твене. Върху фолиото сложете лист пергаментова хартия. 
Внимателно прехвърлете сплесканите картофи върху него. 
Оставете ги да се охладят напълно на стайна температура. 

4. Печене4. Печене
Затоплете фурната до 230O. Ако имате конвекционна функция я включете и нагласете 

температурата на 200OС. Поръсете картофите  с около ¾ чаена лъжичка сол и ги полей-
те със зехтина. Повдигнете ги внимателно, за да се уверите, че част от зехтина е отишъл 
под тях и че са добре омазнени  и от двете страни. Печете картофите докато станат 
хрупкави и тъмно кафяви по краищата – около 30 минути, ако използвате конвекцион-
на фурна или 30 - 40 минути, ако се пече традиционно. Внимателно с шпатула или с гот-
варски щипци ги преобърнете веднъж по средата на печенето. Сервирайте ги горещи. 

Мая Гелева

По сп. „Fine Cooking“

Хрупкави Хрупкави 
смачкани печени смачкани печени 

картофикартофи
Доза за четири ордьовъра

12 до 15 малки червени или жълти картофи 

по около 50 г. всеки с диаметър от 4 - 5 см., 

2¾ чаени лъжички еврейска сол кашер, ½ 

чаша зехтин екстра върджин

Съвет за 
предварително 

приготвяне

За да сте по-спо-
койни сварете и 
сплескайте картофите 
8 часа предварител-
но. Оставете ги да се 
охладят напълно. Съх-
ранявайте ги покрити 
в тавата в хладилника. 
След това всичко, 
което трябва да на-
правите в последната 
минута е стъпка 4: 
полейте със зехтин и 
сол и печете.  
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ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД

1000 София, ул. “Съборна” 9
тел.: 02/ 987 29 01
факс: 02/ 987 59 00

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

Производство Производство 
и търговия и търговия 

с млечни с млечни 
продуктипродукти

“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,

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

sales@thermohran.com;
www.thermohran.com 

Машини и технологични 
линии за консервната 

промишленост.
Топлообменници и 

изпарителни инсталации за 
всички отрасли.

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

Производство 
и търговия  

на суровини и 
материали за 

сладкарството 
и хлебопроизводството

КемОксайд ООДКемОксайд ООД
Почистващи препарати 

и дезинфектанти за ХВП.  
Дезинфектант за питейна вода Eoxide LQ 

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

никакви вредни остатъчни продукти от 
дезинфекцията.

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

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

бизнессправочник

EООД „Д-р Грозева - АРОМСА

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
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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

бизнессправочник

Производство на месни кулинарни 
заготовки – порционирани, 

замразени, готови за директно 
влагане, с насоченост 

конвектомати, скари и фритюри 
в търговски вериги. 

ISO 9001:2008.

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

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

“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

“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

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

Тел.: 042 617101;

e-mail: gradus@gradusbg.com

“Градус-1” ООД

Производство на пилешко месо 
и пилешки продукти, разплодни 

яйца, еднодневни пилета. 
Богата гама охладени 

и замразени птичи продукти, 
полуфабрикати, деликатеси 

и колбаси. 

9354 Дончево, 
обл. Добрич, 

тел.: 058 625534, 626612, 
факс: 058 622766

e-mail: zora@netplusdb.bg
www.zora-donchevobg.com

Производство, преработка 
и търговия на яйца, 

пилета и птичи 
продукти 

“ЗЕНА” ООД

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

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

1784 София, бул. “Йерусалим” 54
тел.: 02 974 05 48, факс: 02 974 08 17

е-mail: office@datrabg.com, 
www.datrabg.com

ДАТРА ООД

Представител 
на европейски фирми, 

произвеждащи 
машини и съоръжения 

за хранителната 
промишленост

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

АКУМПЛАСТАКУМПЛАСТ АД   АД  

7200  Разград , ул. „Бузлуджа” 5           7200  Разград , ул. „Бузлуджа” 5           
тел.: 084 661 584, факс: 084 661 584 тел.: 084 661 584, факс: 084 661 584 

е-mail: galya_rosenova@gbg.bgе-mail: galya_rosenova@gbg.bg

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

„ДЖЕМ МАШИНА „ДЖЕМ МАШИНА 
ИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООДИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД



Десето юбилейно издание 

на Националния конкурс за 

най-добра опаковка 

„ПРИЗ ПАК 2018“
Произвеждате храни или напитки...

Произвеждате опаковки...

Това е Вашият конкурс!  Включете се сега!

Финал на конкурса в Интер Експо Център 

7-10 ноември 2018г.

Не пропускайте и традиционната 

Национална научно-практическа 

конференция, посветена на 

тенденциите в опаковането на храни 

и напитки – 16 октомври 2018г.

Повече информация и записване на 

тел.: 02 988 05 89;

GSM 088 46 46 919; 

е-mail: info@fpim-bg.org; 

www.fpim-bg.org



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

Кариерен Кариерен 
бизнес форум бизнес форум 
20182018

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?



www.vw-lekotovarni.bg

Crafter. 
Отличник в класа. 
И въпреки това скромен.

Икономичен във всяко отношение. 
Crafter. Новата величина. 
Ще впечатли даже и счетоводителя ви: Crafter никога не е бил по-икономичен. 
Отличната изработка и високото качество на всеки един детайл гарантират дълъг 
живот, голям сервизен интервал, особено нисък разход на гориво и екстремно 
висока остатъчна стойност. Изживейте Crafter сега при вашия Volkswagen дилър.

Комбиниран разход на гориво: 9,2-7,6 л/100 км, комбинирани СО₂ емисии: 237-187 г/км, 
данните са прогнозни към момента на публикуване и не обхващат пълната гама. 
Снимката е илюстративна и изобразява допълнително оборудване срещу доплащане.


