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  Качество на изпълнението – пълно задо-

воляване потребностите и изискванията на 

клиента.
  Качество на отношението – нашите кли-

енти да са доволни както от качеството на 
предлагания им продукт, така и от отноше-
нието към тях и техните специфични нужди 
и потребности, и да са сигурни, че могат да 
разчитат на професионализма ни.

  Качество на живота – оценяваме и свеж-

даме до минимум рисковете за здравето и без-

опасността на хората  и не допускаме замърся-

ване на околната среда.
 Самоусъвършенстване и ефективност – 
непрекъснато се учим и търсим най-ефектив-
ните средства  за да удовлетворим нараства-
щите изисквания на цялостната бизнес среда.

 Лоялност и откритост – за компанията ни, 
ръководена от амбицията за пазарен ръст, 
е от изключително значение работата с на-
шите партньори, със съдействието на които 
изграждаме своя положителен облик. 

 Отговорност и почтеност – лидерство и 
активно ангажиране на всеки служител за 
осъзнаване и възприемане на принципите и 
духа на  фирмената политика.

 Активност и социална ангажираност – 
бизнес идеологията, която следваме в настоящата 
глобална икономическа ситуация, включва спаз-
ване на социална, професионална, етична и еко-
логична отговорност. Защото знаем, че перспек-
тивните компании с бъдеще не могат да останат 
безразлични и апатични към проблемите на обще-
ството, а е техен дълг да инициират и поддържат 
открит диалог и да спомагат за разрешението им.

Ако спрем да работим за нашите клиенти, 
ще престанем да бъдем добри!

Доволният клиент е критерий за успеха на всяка компания. 
На нашите клиенти ние предлагаме : 

Доставка и монтаж, техническа 
поддръжка и сервизно обслужване на 

професионално кухненско, барово, 
търговско и хотелско оборудване, 

хладилна и перална техника
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Здравейте, 
уважаеми читателю,

Изпратихме още една ка-

лендарна година, белязана с 

развитието на важни политически и икономически процеси в 

света, Европа и нашата страна, някои от които се оказаха твърде 

сложни и нееднозначни. И колкото и да смятаме, по български, 

че това не ни засяга, както ще видите от обзорния материал в 

началото на този брой и у нас годината не е била лесна.

Но както се казва, това вече е история. И макар навярно да 

са заложени немалко предстоящи трудности и проблеми за ре-

шаване, нека влезем в Новата година с надежда и оптимизъм не 

само да оцеляваме, но и да вървим напред.

Благодаря искрено на всички Вас, които подновихте абона-

мента си за 2020 година и вярвам, че тези, които са пропуснали 

да го сторят ще се присъединят през този месец към приятелите 

на сп. ХВП. Не само във Фейсбук, а и реално със своя абонамент 

– независимо какъв – за хартиен или за електронен вариант.

Вече съобщихме в предишния брой, че като партньори на 

първото самостоятелно изложение СИХРЕ (28-31 януари) ще 

може да се срещнем там, в Зала 2, щанд D5 Интер Експо Център 

София.

Както знаете, нашият издател, Кооперация ХВП, непрекъс-

нато се стреми да бъде в полза на производителите на храни и 

напитки в България. Наред с организирането на пътувания до 

форуми на отрасъла по света, през тази година поехме предста-

вителство на международното изложение WORLDFOOD в Киев, 

Украйна. То е най-големият форум за отрасъла там, провежда се 

за 23-ти път и представлява много добра отправна точка за бъ-

дещ бизнес на големия украински пазар. Свържете се с нас, ако 

проявявате интерес към това събитие.

А сега да ви информирам, че и през новата година списание-

то ще излезе в 10 броя, че и през новата година ще организи-

раме Националния конкурс за най-добра опаковка „Приз Пак“ 

и съпътстващата научно-практическа конференция, ще се стре-

мим да сме ви полезни с актуална информация за новостите и 

тенденциите в хранителната и питейна индустрия по света и у 

нас. И за да бъдем заедно, за да сте информирани и за нашите 

предложения за пътувания, семинари и други събития, които 

организираме,  отново напомням на онези от вас, които са про-

пуснали – попълнете Талона за абонамент и ни го изпратете. 

Желаем Ви мирна и успешна Нова година!

За екипа на сп. ХВП

Петко Делибеев,

главен редактор
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Снимка за спомен от първото награждаване 
на младите победители в Конкурса с 
министър Танева и част от журито

Нормативни изискванияНормативни изисквания
В средата на януари 2019 влезе в сила изис-

кването имитиращите продукти да се продават 

само предварително опаковани. Те могат да се 

продават само на отделни щандове или на обо-

собени места с надпис „Имитиращи продукти“, 

на които не се предлагат млечни изделия. На 

етикетите им също задължително трябва да е 

изписано четливо „Имитиращ продукт“.

Проблемът с растителните масла и имитиращите 

продукти е стар. Според Центъра за икономи-

чески изследвания в селското 

стопанство за година в стра-

ната са изядени близо 12 хил. 

тона палмово масло, вложено 

в производството на имити-

ращи млечни храни. Експерти 

обаче предполагат, че разме-

рът е по-голям, тъй като има и 

недекларирани количества.

Земеделското министер-

ство предложи и други под-

нормативни изменения за 

ограничаване на употребата 

на палмово масло с цел да 

се засили потребителското 

доверие и да се подкрепят 

производителите на автентич-

ни млечни продукти. Влезе в 

сила промяна на Наредба №1 

от 2016 г. за хигиената на храните, която пред-

вижда забрана за производство в едно и също 

предприятие на млечни и имитиращи продукти, 

които се правят с растителни мазнини. До прие-

мането й фирмите имаха право да произвеждат 

двата вида продукти под един покрив, но на 

отделни линии.

През април земеделското министерство отне 

разрешителните на две биосертифициращи ком-

пании с неясни аргументи и по странна проце-

дура, което доведе до протести от биопроизво-

20192019 – между промените 
и протестите
Нови нормативни изисквания. 

Кризи в отделни сектори. Кадрови 

промени. Продължаващи инвестиции. 

Накратко така би могла да бъде 

описана изминалата 2019 година за 

хранително-вкусовия бранш. 

дителите. Пазарът на биопродукти в ЕС е над 30 

млрд. евро и расте постоянно. В България сек-

торът също цъфти: за десет години търговците и 

производителите в биосектора са се увеличили 

над 35 пъти, обработваемите по биологичен на-

чин земи растат от малко над 30 хил. дка до над 

880 хил. дка, което е създало пазар за между 200 

и 300 млн. лв. годишно.

Отвъд числата обаче българското биопроизвод-

ство се блъска в проблеми. Първо, одити показа-

ха, че в България години наред контролът е бил 
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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

се каже, че този нововъзникнал пазарен сегмент 

излезе от зоната на гражданската инициатива и 

вече има характер на бизнес. Броят на действа-

щите фермерски пазари в страната е между 30 

и 50, като част от тях се провеждат регулярно , а 

други кампанийно или като фестивални събития. 

Пред фермерските пазари обаче стоят три 

проблема, най-големият от които е слабата регу-

лативна рамка за микро- и малките предприятия 

за производство на храни. Националното ни 

законодателство и още повече практиките на 

контролиращите изостават от европейските, 

където отдавна се прилагат официални дефи-

ниции, наръчници и наредби за местните храни, 

в т.ч. и позволените продажби на домашни хра-

ни – обобщава Гергана Кабаиванова основател и 

управител на фондация LocalFood.bg – Пловдив, 

в интервю за “Капитал”.

Удар по животновъдствотоУдар по животновъдството
В средата на годината чумата по свинете на-

несе драматични щети и изтри години усилия в 

посока развитие на бизнеса. Ефектът на болестта 

ще си проличи в отчетите за 2020 на най-големи-

те компании в животновъдството, но за всички е 

ясно, че освен изчезването на редица произво-

дители от картата, кризата ще доведе и до про-

дължаващ ръст на цената на свинското. Скокът 

на цените не е реакция само на случващото се в 

страната, но и глобален тренд, тъй като чумата 

доведе до избиването на над 1 млн. китайски 

прасета, до засилен внос от Европа и съответно 

недостиг на Стария континент.

В края на годината служителите, които пряко 

изпълняват мерките за борба с чумата, излязоха 

на протест. Работещите в Агенцията по безо-

пасност на храните поискаха 

увеличение на заплатите и 

подобряване на условията 

на труд, включително и оси-

гуряване на необходимите 

консумативи за извършване 

на дейностите в Агенцията. 

Инвестиции без Инвестиции без 
ограниченияограничения

Производителите продъл-

жиха да правят нови и нови 

инвестиции за разрастване 

на бизнеса си. 

„Кока-Кола ХБК България“ 

разшири с 40 млн. лв. произ-

водствения си център в Кос-

тинброд. Новата бутилираща 

линия за PET бутилки, която  

удвоява производствения 

капацитет на дружеството, е най-модерната във 

всички 28 държави в групата на „Кока-Кола ХБК“. 

Инвестицията превръща завода в регионален 

център за износ на продукция в Румъния, Сър-

обзор
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бия и Гърция. За 23 години „Кока-Кола ХБК Бъл-

гария“ е инвестирала над 200 млн. лв. в завода в 

Костинброд. Заетите в него са над 350.

„Монделийз интернешънъл“ инвестира над 

22 млн. лв. в нова пакетажна линия за шокола-

дови бонбони във фирмената фабрика в Своге. 

Новата линия е с размери на футболно игрище и 

може да произвежда до 6600 бонбона в минута, 

което я прави най-бърза в целия свят. Капаците-

тът на старата линия е бил 3136 бонбона в мину-

та. Новата технология за пакетиране на бонбони 

води до олекотяване на опаковката с 20% и поз-

волява по-лесното й рециклиране. Началото на 

проекта е поставено през 2018 г., а реализацията 

му позволява на завода да се превърне в център 

за производство на бонбони Milka.

„Нестле България“, която присъства от 25 го-

дини в страната, инвестира обичайно по около 

5 млн. лв. годишно в България, но през 2019-а 

вложи 7 млн. швейцарски франка за увелича-

ване капацитета на една от производствените 

линии и подмяна на 

остаряло оборудване в 

шоколадовата си фабри-

ка. Реконструкцията ще 

продължи до март 2020 г. 

В софийската фабрика се 

произвеждат над 15 хил. 

тона годишно, като 90% от 

продукцията се изнася в 

над 35 страни, включител-

но извън Европа.

Unilever инвестира 

около 350 хил. евро в най-

новата производствена 

линия в „Сладоледена фа-

брика“ във Велико Търно-

во. Технологичното реше-

ние идва, след като през 

2018 г. мултинационална-

та компания купи българското 

дружество – производител на 

сладоледите Denny. Това е втора 

сделка на Unilever в България – 

първата бе за „Дарко“ през 2011 г. 

В резултат сладоледеният бизнес 

на корпорацията се разширява, а 

новото общо дружество – „Юни-

ливър айскрийм България“, става 

най-големият производител на 

сладолед в страната, още повече 

че досегашният лидер Froneri 

закри фабриката си във Варна 

и вече внася продуктите си от 

Сърбия.

„Белла България“ купи унгар-

ския производител и доставчик 

на храни Marathon Foods за 12 

млн. лв. Сделката позволи на 

българското дружество да продава в McDonald’s, 

BurgerKing, Aldi, FamilyFrost, O’Cool, Tesco, Iceland, 

Spar, Auchan, Metro. Това е поредна инвестиция 

на българската компания, която вложи над 15 

млн. лева в автоматизирани производствени ли-

нии и системи за контрол на качеството, изграж-

дане на две нови логистични бази и откриване 

на търговски филиал в Сърбия. 

„Захарни заводи“ инвестира 1,6 млн. лева 

в нова производствена линия за пакетиране 

на захар в хартиена опаковка. Новата машина 

подобрява производителността на труда и пре-

доставя по-удобна опаковка на потребителите. 

Закупуването й е поредното капиталовложение 

на компанията в бизнеса й със захар, в който 

от приватизацията досега са инвестирани над 

10 млн. лв. Плановете за следващите 5 години 

включват засилване на позициите в страната и 

навлизане на съседни пазари чрез рафиниране 

на над 100 хил. тона захар годишно.

Производителят на „Лютеница Първомай“ – 

обзор
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обзор

фирма „Булконс Първомай“, откри официално 

нова производствена линия, в която са вложени 

5 млн. лв. Половината от сумата е субсидия по 

Програмата за развитие на селските райони. 

Инвестицията осигурява на компанията двойно 

по-голям капацитет за преработка на суровина, 

или 8000 тона на сезон.   

Разбира се, списъкът не свършва дотук, но 

като цяло показва една положителна тенденция 

в развитието на отрасъла.

Възходът на веригитеВъзходът на веригите
И през 2019 търговските вериги – партньори 

на производителите, продължиха възходящото 

си развитие. „Лидл България“ започна строежа 

на 100-ия си магазин в страната. Обектът е в 

столичния квартал „Княжево“ и ще бъде открит 

в началото на 2020 година. Инвестицията в него 

е почти 6,5 млн. лв., като сумата включва стро-

ителство, цялостно обзавеждане, оборудване 

и техника. През 2020 „Лидл“ планира да открие 

поне пет нови обекта основно в София и Варна, 

а „Кауфланд България“ отвори петия си търгов-

ски обект във Варна.

В началото на октомври 2019 „BILLA Бълга-

рия“ откри единадесетия си обект във Варна, 

в който инвестира над 1 млн. лв. Търговската 

верига, която отвори първия си магазин в Бъл-

гария през октомври 2000 г., е лидер на пазара с 

най-голям брой супермаркети – 129. 

„Максима България“ – собственик на вери-

гата T Market, нае дългосрочно магазините на 

пловдивската хранителна верига  „Триумф“. В 

края на декември 2018 г.  „Фантастико“ откри нов 

супермаркет в столицата, а в началото на март 

2019 – нов супермаркет на бул. „Черни връх“ в 

София. През 2020 веригата планира да открие 

три нови магазина: в кв. „Манастирски ливади“ в 

София, в Банкя и Перник.

Извън границатаИзвън границата
През годината стана ясно, че всички вноси-

тели на храни в САЩ трябва да се съобразят с 

най-новите изисквания, поставени от Агенцията 

по храни и лекарства – FDA. Част от тях включват 

анализ на по-широк кръг от опасности и нали-

чие на „квалифицирано лице по превантивен 

контрол“, което може да бъде служител в пред-

приятието износител или външен изпълнител. 

Негово задължение е да разработи План за 

управление на безопасността на храните, да 

наблюдава спазването му и да го преработва 

при възникнала необходимост или на всеки три 

години.

На 18 октомври САЩ наложиха 25% мита на 

редица стоки от Европейския съюз, сред които 

вино, сирене, маслини, уиски, като отговор на 

  Е ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА:

1.  Аромати за води, безалкохолни и алкохолни напитки.

2.  
Инулин и 
олигофруктоза, 
оризови: брашна, 
нишестета, 
сироп и протеин, 
изомалт и 
палатиноза.
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       CERES GmbH 
       Vorderhaslach 1 
       91230 Happurg 
       Germany 
 

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

ISO/IEC 17065 accredited for 
product certification by: 

 

 

 
Certificate 

Сертификат 

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

Certificate Number: 83548 
Сертификат Номер 

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

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

Bulgaria / България 
CERES-BG-0819 

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

Product  
(продукт) 

Quantity (количество) Status  
(статут) 

ORAFTI BIO agave inulin 

According to purchased and sold 
quantities / Съгласно купувани 

и продавани количества 

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

 
Activities (дейности):  

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

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

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

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

решението на Световната търговска организа-

ция, че ЕС е отпуснал незаконно субсидии на 

Airbus. Продуктите с мита, които реално засягат 

страната ни, генерират малко под 2,6 млн. до-

лара от българския износ към САЩ през 2018 г. 

Това се равнява на едва 0,5% от целия български 

експорт за Съединените щати. Най-голям дял от 

тези стоки имат черешите (1,8 млн. долара през 

2018 г.) и някои видове сирена (за около 800 хил. 

долара през 2018), показа анализ на БТПП по за-

питване от „Дневник”. Според БТПП българският 

износ няма да пострада значително, но косвени 

ефекти върху икономиката на страната ще има 

заради по-силно засегнатите европейски парт-

ньори като Германия, Франция, Великобритания 

и Испания.

Такава бе отминалата 2019, поне в едри щри-

хи. Какво ще ни донесе Новата 2020 предстои 

да видим. Важно е едно, колкото и да зависим 

от глобалните процеси, трябва да се стремим да 

вървим напред, в крак с времето, не само за да 

оцелеем, а и за да прогресираме и развиваме 

икономиката на страната си.
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Готов за пиене 
Кето шейк 

Компанията Keto 
and Co оповести па-
зарния дебют на кето 
шейк микса Sated в нов, 
готов за пиене формат, 
с който фирмата цели 
да навлезе в сегмента 
готовите за консумация нисковъглехидратни 
кето храни.

Проучванията на Keto and Co сочат, че спо-
ред 15-25-те милиона души в САЩ, които след-
ват кето диета, предлагане на готови за неза-
бавна употреба кето храни липсва. Въпреки 
че Sated се предлага от години като кето шейк, 
който потребителите да приготвят сами, с но-
вия формат компанията възнамерява да от-
говори именно на потребността на пазара от 
удобство. 

Пазарният дебют шейка е финансиран по-
средством краудфъндинг кампания, старти-
рала на платформата Kickstarter преди година 
и събрала над 200 000 долара, което нарежда 
решението на четвърто място в класацията на 
най-успешно финансираните през тази плат-
форма хранителни продукти.

Последните шейкове, предлагани под фир-
мения бранд, съдържат 1,2-1,5 г въглехидрати 
и 18 г протеин на бутилка, предлагайки по този 
начин хранителната стойност на едно баланси-
рано хранене.   Те съдържат също 27 основни 
витамина и минерала, пребиотични влакна за 
поддържане на стомашно-чревното здраве, и 
омега 4 и омега 6 мастни киселини. 

Американската компания Nature’s One предста-
ви нова формула на растителна основа, основана 
на грахов протеин и предназначена за пеленачета, 
която допълва фирменото портфолио в този сегмент, 
стартирало с предложения на соева основа.

С новата си разработка от Nature’s One се стре-
мят за привлекат семействата, които предпочитат 
да избягват рисковете, свързани с чувствителността 
на най-малките към соята, млечните изделия, козето 
мляко и други храни.

Според производителя граховият протеин пред-
лага значително по-ниско съдържание на фитоестро-
гени, които според някои специалисти могат да ока-
жат негативно въздействие върху детския организъм 
по време на първите години след раждането. 

Подобно на всички предлагани от Nature’s One 
продукти, формулата на основата на граховия про-
теин използва отговорно отгледани ингредиенти, 
посредством което се избягва рискът от наличие 
на вредни субстанции. Решението е сертифици-
рано като носител на биологично получени DHA 

(docosahexaenoic acid) и ARA (arachidonic acid).  
Основателят на Nature’s One Джей Хаейман спо-

деля: Нашите органични формули са уникални от 
гледна точка на своето качество и чистота. Бран-
дът Baby’s Only Organic се радва на признанието на 
Pure Market и е носител на тяхната най-висока ква-
лификация, ‘Наградата за чистота’ (“Purity Award”). 
В сравнение с големите фармацевтични брандове, 
склонни да подхождат твърде необмислено към био-
логичния интегритет и стандарти, отпечатъкът 
на Nature’s One е незначителен. Гордея се с ежедневна-
та работа на нашия екип, посветена на това, всяко 
дете да получи шанс за по-добър старт в живота.   

Nestlé Португалия инвестира 11 милиона евро в нова 
производствена линия за органичен бебешки снакс, инста-
лирана във фабриката на компанията в португалската об-
щина Аванка с цел посрещане на нарастващото в глобален 
мащаб потребителско търсене на подобни артикули.  

Новата линия произвежда биологични бебешки сна-
ксове, между които Natures Bio NutriPuff s и Cerelac, които 
се предлагат в 100% рециклируеми опаковки. Освен на 
националния пазар, произвежданите в Аванка снаксове 
намират реализация в над 30 държави. 

Според представители на Nestlé новата линия осигуря-
ва 80 кутии в минута или 130 кг за час, като стремежът на 
компанията е по този начин да покрие нуждите на бранда 
за идните 15 до 20 години.  

В контекста на растежа на глобалния пазар на органич-
ни бебешки храни от Nestlé планират да увеличат чувстви-
телно предлаганите обеми, като достигнат производство 
на около 400 тона годишно до края на 2021 г. 

Сегментът на биологичните бебешки храни се пред-
ставя отлично в държави като САЩ, където достига 40% 
– коментира Людовик Аужоке, изпълнителен директор за 
бизнес развитието на подразделението на Nestlé за детско 
хранене и допълва: На национално ниво този сегмент все 
още е доста малък, с дял от порядъка на 3% в целия сек-

тор на бебешки-
те храни, но от 
това количество 
Nestlé държи 40% 
дял, така че спо-
ред нас компания-
та носи отговор-
ност за стимули-
рането на неговия 
растеж.“ 

Органична формула за най-малките 
от грахов протеин

Биологичен снакс за бебета 
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тенденции

1. Налице е тенденция за засилване на 
контрола на растително-базираните проду-
кти. Този засилен тренд на контрол на данните 
за растителните храни се опитва да прескочи 
модата и да се наложи като тенденция. Въпреки 
че производителите на месо продължават да 
държат 98 % от пазара, растителните храни се 
радват на огромно внимание. Все повече фле-
кситаристи (полу-вегетарианци, които ядат месо 
само в отделни случаи) се опитват да намалят 
консумацията на месо по причини, свързани с 
здравето си и устойчивостта на храните.

Изборът на нашето диетично меню става 
все по-голям, по-разнообразен и по-персонализи-
ран – казва Манди Савен, ръководител на отдел 
Храни, напики и хотелиерство в Стилус (Stylus –
британска компания за изследване 
и анализ на тенденциите в индус-
трията – б.р.), пред публиката на 
Food Matters (годишно публично 
събитие за хранителния бранш) 
през ноември в Лондон. Но,  какво 
се случва, – продължава тя – кога-
то свръхговоренето около веган-
ството отшуми? Какво следва? 
Дали следващата мода наистина е 
тук за да остане и ако е тук, то тя 
полезна ли е за нас? Импулсът към 
хранене само с растителни проду-
кти е много подобен, някои марки 
храни величаят веганството като 
начин на живот и го приемат като 
път към доброто здраве. Те създа-
ват много позитивен имидж и оре-
ол около движението на веганите. 

Но започват да се задават въ-
проси относно предполагаемите 
ползи за здравето и околната среда 
от диетата на растителна основа. 
Перефразирайки авторът и при-
родозащитник Чарли Бурел, Савен 
отбелязва: Освен ако не доставяте 

Шест устойчиви тенденции, 
които бизнесът с храни 
трябва да наблюдава

Оливър Морисън

Според експертите, след като хранителната индустрия продължава да изследва 

иновациите в областта на растителните продукти, тя трябва да обсъди и дан-

ните за тяхната здравословност и устойчивостта им.

вегански продукти специално от девствена не-
разоравана почва, вие значително допринасяте 
за промяната на почвата и активно участвате 
в унищожаването й... Ако сте загрижени за опаз-
ването на околната среда, животните и ваше-
то здраве, вече не можете да се преструвате, че 
сте изпълнили дълга си като просто се откаже-
те от месото и млечните продукти. Трябва да 
помислите и от колко хиляди километри идват 
някои храни. Яденето на агнешки котлети от 
магазина в края на улицата е по-полезно за 
околната среда, отколкото яденето на авокадо 
пренесено от Латинска Америка. Очаквайки 
повече въпроси от потребителите за хранител-
ния профил на тези продукти, тя прибавя: Само 
защото продуктът има вегански етикет, това 
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Ракия, направена с отпадъци 
от ябълки

Британската 
марка за спирт-
ни напитки 
Reliquum пусна 
нова ябълко-
ва ракия, като 
продължение 
на темата за 
намаляване на 
хранителните 
отпадъци. Всяка бутилка от 500мл съдържа 28кг 
ябълки, които иначе биха отишли за отпадък. Ду-
хът е направен чрез пресоване на ябълки, сорт 
„опал”, за да се направи сайдер и след това тази 
„вода на живота” се поставя в бъчви с червено 
вино. „Опал” е сравнително нов сорт ябълки във 
Великобритания. Описва се като кръстоска меж-
ду „Топаз” и „Златна превъзходна” 

(Golden Delicious). Подобно на калвадос, пър-
вата партида от ракията е „гладка и ароматна“ с 
„богати нотки на карамел“. 

Reliquum е основана от трето поколение 
фермер Пийт Томпсън, който си партнира с Ан-
глийската спиртна дестиларна (English Spirit 
Distillery) за създаването на продуктова линия 
напитки.

През 2017 г. Томпсън започва да пресова из-
останали ябълки и круши, за да направи сока 
Котчел (Cotchel). След това стартира Reliquum и 
дава нов живот на узрелите плодове от сливови 
и кайсиеви дървета, като ги влива в лондонския 
сух джин (London Dry Gin).

Томпсън каза: „Бях на 16 години, когато роди-
телите ми ме изпратиха във Франция, за да „из-
лъскам френския си”. Пристигайки в малка фер-
ма на нормандския бряг, не съм сигурен дали 
подобрих френския си, но тогава видях един 
нов свят на морски дарове, сайдер и калвадос. 
Нашето бренди и изтънчените неща в живота са 
на почит в Нормандия.”

Горещ шоколад с 
функционални гъби 

Американският производител 
на суперхрани на растителна осно-
ва Laird Superfood допълва свое-
то портфолио с решението Hot 
Chocolate with Functional Mushrooms („Горещ шоко-
лад с функционални гъби“). 

Новият продукт на фирмата съчетава органично 
какао на прах, органична канела на прах и кокосо-
во мляко на прах с три функционални гъби: рейши 
(reishi), чага (chaga) и майтаке (maitake). 

Според фирмени представители тези адаптоген-
ни гъби не се отразяват на вкуса на горещия шоколад 
и той остава „кадифен“ и „богат“, като в същото време 
продуктът предоставя на своите потребители ползи-
те от изброените гъби, пряко свързани със здраво-

словния живот. 
Методът е пределно прост и из-

исква смесването на 3½ супени лъ-
жици от праха с 8 унции вода; така 
ще се получи горещ шоколад, кой-
то цялото ви семейство ще обикне, 
твърдят от Laird Superfood. 

Съоснователят и главен изпълнителен дирек-
тор на Laird Superfood Пол Ходж коментира: Когато 
разработваме нашите решения, от първостепенна 
важност са четири неща: те трябва да бъдат полез-
ни за вас; трябва да имат добър вкус; трябва да са 
природосъобразни, и трябва да бъдат подходящи за 
всекиго. Нашият нов горещ шоколад с функционални 
гъби отговаря и на четирите изисквания. 

През 2018 г. фирмата разшири своята линия 
Superfood Creamer с добавянето на сметана, която 
използва четири функционални гъби. 

ПепсиКо Австралия ще използва 
масло от рапица за серия от 

снаксовете си
ПепсиКо Австралия въведе използване на австралийско 

масло от рапица за някои от снаксовете си, като по този на-
чин намалява наситените мазнини в тях. В някои продукти, 
наситените мазнини са намалени с повече от 86%. Според 
ПепсиКо Австралия, промяната означава повече от 90% от 
месната гама снаксове да отговаря на глобалната цел на 
ПепсиКо – до 2025г. да намалят наситените мазнини в про-
дуктите си до не повече от 1,1г. на 100 калории. 

През 2018г. чипсо-
вете Смит (Smith’s 
chips) преминаха на 
австралийското мас-
ло от рапица и сега 
ние сме горди, че вна-
сяме тази промяна в 
повечето от наши-
те страхотни марки 

снаксове като Доритос (Doritos) и Туистис (Twisties) – казва 
Дани Селони, изп. директор на ПепсиКо за Австралия и Нова 
Зеландия. – Ние знаем, че нуждите и предпочитанията на 
потребителите се променят и австралийците са все по-
загрижени за здравето си. Затова правим промени в про-
дуктовата гама, доставките и опаковките, за да можем да 
отговорим на нуждите на потребителите си. Променяме 
нашите продукти без да правим компромис с качеството 
и страхотния вкус, който нашите потребители обичат. 
Специален екип работи по намаляването на добавената 
захар, наситените мазнини и натрия в нашите храни и на-
питки. Ние се стремим да предоставим на потребителите 
още продуктови предложения с ясна информация за състав-
ките, отбелязана на етикета. 

Селони добавя – Ние сме ангажирани да подпомагаме на-
шето земеделие. Горди сме, че 80 % от продуктите, които 
използваме, включително картофите за нашия прословут 
чипс Smith са расли точно тук, в Австралия.

ПепсиКо Австралия е в процес и на въвеждане на кате-
гория „Здравословна звезда” (Health Star Rating) на лицевата 
част на опаковката. Категорията има за цел до началото на 
2020 г. 67% от австралийските закуски на ПепсиКо да отгова-
рят на правителствените изисквания за здравословни сна-
ксове. 
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 –  Вертикални 
електро-комисионери 

(Medium and high level order pickers)

Материалът е предоставен 
от г-н Валери Петрунов, 
Оперативен директор, 
„Готи Петрунов“ ООД

Високостелажните комисиониращи електроповдигачи на Jungheinrich от серията EKS, с повдигаща 

се кабина на водача, са изключително подходящи за комисиониране на отделни артикули и опаковки 

от първо ниво на рафтовете до височина над 14 метра, в тесни и широки коридори.   

При L-изпълнението на повдигачите от серия-

та EKS водачът може да стъпва на платформа, от 

която да комисионира свободно, а Z-изпълнение-

то е с допълнително вилично ергономично пов-

дигане до 800 мм, което ги прави много удобни за 

комисиониране.

Jungheinrich EKS 110 са с товароносимост 1000 кг, височина на повдигане на плат-

формата от 1200 до 3000 мм и височина на комисиониране от 2600 до 4600 мм.

Jungheinrich EKS 210 имат същата товароно-

симост както първа серия, но позволяват достига-

нето на височина на повдигане от 3000 до 6000 мм 

и височина на комисиониране от 4800 до 7800 мм.

За най-високи товарообороти в най-натоваре-

ните складови пространства Jungheinrich пред-

лага EKS 412s. Тази мощна машина е с тoвароно-

симост 1200 кг, достига максимална височина на 

повдигане от 12 500 мм и позволява комисиони-

ране на височина над 14 000 мм.

В комбинация с релсово или индуктивно во-

дене повдигачите от серията EKS допълват пъл-

ното продуктово портфолио на Jungheinrich – от 

стандартните ръчноводими повдигачи до полу-

автоматизирани и напълно автоматизирани и 

индивидуализирани логистични системи с ин-

телигентни софтуерни решения, които свързват 

машини, системи и процеси.
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ООрганизиран от Съюза по хранителна 

промишленост към ФНТС, под патро-

нажа на МЗХГ и със съдействието на 

УХТ, ФНТС и браншови организации 

от отрасъла, празникът събра над 200 произво-

дители, научни работници и специалисти, уче-

ници, дошли не само да отбележат Денят, но и 

да чуят какви са тенденциите и перспективите 

пред хранителната ни индустрия. А имаше от 

кого – освен официалните гости, лекторите на 

Шестнадесетата национална научно-практиче-

ска конференция с международно участие, под 

интригуващия наслов „Бъдещето на храната“, 

изнесоха много и интересни теми – от иконо-

мически, през актуалните  въпроси на цифро-

визацията, устойчивостта, до традиционните 

проблеми на ХВП. 

При откриването доц. д-р Янко Иванов, зам.

министър на земеделието, храните и горите, 

извини министър Танева, която в този ден не бе 

в България и прочете нейният поздравителен 

адрес до Конференцията, в който се казваше:

Бих искала да ви уверя, че едни от най-важни-

те приоритети, които си поставя Министер-

ството в провежданите от него политики са 

насочени към подобряване качеството и безо-

пасността на предлаганите храни на пазара в 

страната. Начините, чрез които се реализират 

тези политики са многопосочни и обхващат 

както създаването на ново законодателство 

и усъвършенстване на съществуващото, така 

подобряване и развитие на механизмите за кон-

трол, извършван от компетентните структу-

ри на ведомството.

Може би не е тайна за вас, че ние сме в на-

преднал етап за подготовка на три законопро-

Бъдещето на хранатаБъдещето на храната
Един от водещите отрасли в нашата икономика 

за пореден път отпразнува своя празник – Денят на 

хранително-вкусовата промишленост в България. 
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екта, единият е Законът за храните, другият, 

който мина през нотификации в Брюксел – За-

конът за хранителната верига, които пряко ви 

касаят и промените в Закона за ветеринарно-

медицинската дейност. Разбира се и няколко 

подзаконови акта ще претърпят промени в 

тази връзка. Като много важен акцент следва 

да се подчертае, че през последните години от 

страна на Министерството беше обърнато 

особено внимание на необходимостта от под-

крепа на родния производител на храни и от 

създаване на възможно най-добри условия за 

достъп на българските храни на пазара, вклю-

чително и директно от фермата или малкия 

производител, чрез тъй наречените къси вери-

ги на доставки…

Искам да ви уверя, че за развитието на хра-

нителната промишленост срещате нашата 

подкрепа, поради това и насърчаваме утвър-

ждаването на качествените стандарти в тази 

област… 

Тук министър Танева се отбелязва съществу-

ващите стандарти в месната и млечна промиш-

леност и коментира тяхното значение за качест-

вото на продуктите. Тя акцентира върху това, че 

информираният избор на качествена храна 

предполага и грижа за здравето на потре-

бителите и се ангажира съвместната на 

МЗХГ с производителите да продължи за 

засилване на доверието на потребителите. 

Подчертано бе и значението за разнообра-

зието на продуктите, предлагани на пазара, 

използването на качествени суровини, 

които да отговарят на европейските стан-

дарти за качество и безопасност… 

В своето встъпително слово д-р Чамова 

подчерта, че традиционно ХВП в България 

заема важно място в структурата на иконо-

миката и акцентира на важното социално 

значение на отрасъла. У нас около 14% от 

индустриалното производство се пада на 

ХВП, а добавената стойност при преработ-

ката е 18-20%, а в отрасъла работят около 

80 хил. души. Тя допълни, че към тях трябва 

да се добавят и научните институти, лабо-

раториите за изследване на храни, вериги-

те за доставка на храни, които много актив-

но участват във хранителната верига.

Интересен момент в изказването на д-р 

Чамова бе информацията, че с цел подпо-

магане развитието на отрасъла, с решение 

на УС на СХП, е създадена стратегическа 

рамка, която да очертае основните полити-

чески приоритети на индустрията в крат-

косрочен и средносрочен план, базиран 

на три основни стълба: Засилен растеж; 

Удовлетворяване нуждите на потребите-

лите и Нарастваща устойчивост. Тя се спря 

подробно на същността на отделните стълбове 

в стратегията и призова присъстващите да се 

включат в нейното разработване и реализиране.

Инж. Лилия Смедарчина, зам.-председател на 

Федерацията на научно-техническите съюзи в 

България, връчи федеративни награди на актив-

ни и дългогодишни сътрудници на СХП. 

По традиция в Деня на хранителната про-

мишленост се връчват и наградите на СХП за 

нови продукти и технологии в ХВП. Отличени 

бяха продукти на повече от 30 фирми, които 

получиха наградите си от доц. Янко Иванов. 

А д-р Светла Чамова връчи почетни грамоти 

на активни индивидуални и колективни членове 

на Съюза.

Но празникът си е празник, а конференцията 

– конференция.  Богатата и разнообразна тема-

тика, обусловена от темата „Бъдещето на храна-

та“, представи много и актуални виждания по 

отношение развитието на този, както стана ясно 

в началото, важен отрасъл не само за българска-

та икономика, а и за всеки от нас.
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ТТ радицията е необходима 

база за успешно развитие 

в бъдещето. Една френска 

фирма е категорично до-

казателство за това. Освен че вече 

сто години тя се грижи да осигури 

на мелничари и хлебари необходи-

мите уреди за бърз и сигурен кон-

трол на зърното и тестото, тя  е сред 

най-иновативните фирми в своята 

област. Затова и  не без гордост 

експорт мениджърът за Източна 

Европа на фирма Chopin („Шопен“) 

Кирил Рисев казва: Ние сме пред-

ставени практически в целия свят 

с повече от 70 дистрибутора. С 

българската фирма „АСТЕЛ“  ра-

ботим повече от 20 години и сът-

рудничеството ни е много ползо-

творно. Реализирали сме редица 

добри проекти и марката Chopin е 

добре позната в България. 

Срещнах се с г-н Рисев по повод 

тестването на един нов апарат във 

фирма „ТЕХРА“, която също е сред 

иновативните наши фирми (виж сп. 

ХВП, брой. 2/2019). За да отговори 

на безглутеновата мания, обзела 

света, фирмата започна да произ-

вежда продукти без глутен, за нуж-

дите на хлебопроизводителите. 

Класическите уреди за контрол 

на качеството не са адаптирани 

да извършват анализи на продукти 

без глутен – обяснява г-н Рисеев. 

Нашият нов апарат „Миксолаб“ е 

адаптиран за тези нужди. Имаме 

вече добър опит с фирми във Фран-

ция, САЩ, Англия и навсякъде в све-

та при създаване на нови рецепти 

за продукти без глутен. Технологич-

ното предизвикателство е твърде 

сложно, защото в процеса на произ-

водство на безглутенови продукти 

брашното  трябва да „се държи“, 

сякаш е с глутен, но с помощта 

на заместители. За технолозите 

това е предизвикателство и на-

истина е сложно да създадат нови 

рецептури. Именно тук „Миксолаб“ 

ще им помогне. 

Освен това трябва да се от-

бележи, че това е единственият 

уред, който позволява да се работи 

и с пълнозърнести брашна. Все 

повече се говори за здравословни 

брашна – пълнозърнести, богати 

на фибри, или с добавени трици. Те 

са по-добри за чревната дейност, 

а нашият апарат позволява да се 

контролира тяхното качеството. 

Това е уред от ново поколение, кой-

то позволява комплексен анализ на 

брашното, на тестото и имита-

ция на процеса за подобряването 

му и доближаване до производстве-

ния процес в пекарната. 

Той е подобрен вариант на кла-

сически „Фаринограф“, добре познат 

в балканските страни и в България, 

но „Миксолаб“ е апарат, който пра-

ви голяма крачка напред.Той не само 

изцяло замества „Фаринограф“, но 

дава нови възможности за работа, 

липсващи при предишния уред – 

пълнозърнестите брашна, има въз-

можност за загряване, при което 

дава цялата информация за поведе-

нието на тестото, за качеството 

на протеините, на наличните ен-

зими, нишестето и т.н. Дава много 

по-богата информация в сравнение 

с класическите уреди. 

И наистина, от „ТЕХРА“ ни раз-

казаха, че във физико-химичната 

им лаборатория с новия апарат са 

проведени многобройни тестове в 

две насоки:

В мелничното производство за: 

определяне качеството на 

пшеницата при приемането й, чрез 

отчитане на параметрите: W (сила) и 

P/L(физически свойства на глутена) 

на шротово брашно;

определяне съдържанието 

на вредители;

оптимизиране на зърнени 

смеси, преди смилане;

получаване на специализи-

рани брашна за различни видове 

хлебни и сладкарски изделия ( ба-

ници, кроасани, пици, бисквити и 

др.), чрез отчитане на оптималното 

количество  добавки: окислители, 

емулгатори, ензими и др.;

определяне на увредени 

нишестени зърна при смилане на 

пшеницата.

В хлебопроизводството за:

верифициране на брашната 

при получаването им;

определяне реологични-

те  свойства на теста, получени от 

различни видове брашна (пшенич-

Сто години Сто години 
в помощ на в помощ на 
мелничари и мелничари и 
хлебарихлебари

Фирма Chopin не престава да 

иновира – подчертава Кирил 

Рисеев
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ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
КОМПЛЕКСНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ, СКЛАДОВА ТЕХНИКА 

ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛИНОСТ

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

хранително-вкусовия бранш.

ни, ръжени, пълнозърнести), чрез 

показателите: водопоглъщателна 

способност, време на замесване, 

физически изменения на глутена 

при различни температури, желати-

низация на нишестето, изменение 

вискозитета на тестото, амилазна 

активност, ретроградация (стареене 

)на нишестето.

Окачествяване на безглуте-

нови суровини, миксове и готови 

продукти.

Получени са интересни резулта-

ти, свързани с произвежданите във 

фирмата конвенционални, безглуте-

нови, специализирани и пълнозър-

нести брашна. Тези резултати ще се 

използват за оптимизация на  про-

изводството както на брашна, така 

и на хляб, хлебни и сладкарски из-

делия. По мнението на лаборантите 

методът е стандартизиран, апаратът 

е лесен за работа и обслужване, 

използва се освен за качествен кон-

трол на произвежданата продукция, 

така и за научно-приложна изследо-

вателска дейност.

А когато попитах г-н Рисев с 

какво друго могат да са полезни на 

производителите той акцентира на 

още няколко апарата: Освен уреда 

„Миксолаб“ , трябва да се спомене 

„Алвеограф“, класически уред за 

контрол на качеството, който 

позволява бързо, за 2-3 минути да 

се определи качеството на проте-

ините, съдържащи се в брашното, 

еластичността, силата на тесто-

то. Тези параметри са много важни 

за технолозите за производство на 

качествен хляб. Този метод е добре 

познат и с традиция близо век – през 

2026-а ще се честват сто години от 

създаването му. А нашата фирма се 

казва Chopin по името на създателя 

на този метод, Марсел Шопен. 

Имаме един уникален уред в 

своята категория, „ЕсДеМатик“, 

който позволява да се анализира 

нивото на увреденото нишесте, а 

с апарата „Инфранео“ може да се 

анализират всички параметри на 

качеството, протеините, влаж-

ността на брашното, на зърното, 

на пепелта и т.н.

Напоследък ние развихме и усъ-

вършенствахме един метод, който 

се използва от цялата зърнопрера-

ботвателна промишленост.  Апа-

ратът „Amylab FN“, измерва алфа-

амилазната активност (числото 

на падане) на пшенични брашна по 

метода на Hagberg – нов, уникален и 

по-бърз метод, наречен „Testogram“. 

С него анализът се прави за 90 се-

кунди, докато при класическия са 

нужни повече от 300 секунди. А по-

бързите и прецизни тестове при 

приемането на камионите със 

зърно,  пестят време и пари. Апара-

тът е нов за България, но големите 

играчи на пазара вече проявиха ин-

терес към него.   

Така че фирма Chopin не преста-

ва да иновира. През последните 5 

години на пазара са пуснати 5 нови 

апарата – своеобразен рекорд за сек-

тора на контрола на качеството.

Петко Делибеев

В лабораторията на ТЕХРА след запознаване 

с възможностите на новия апарат
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Хранителната компания Soulfresh, 

предприятие от типа „по-добро за 

вас“ (‘better-for-you’), получи финан-

сиране в размер на 26 млн. паунда от 

инвестиционния фонд True, предназ-

начено да подкрепи по-нататъшния 

растеж и международната експанзия 

на фирмата.

Към момента Soulfresh присъст-

ва на пазарите на шест държави, 

където предлага разработените от 

компанията 11 собствени бранда, 

съсредоточени върху здравето и 

благосъстоянието и покриващи три 

ключови категории: ферментирали 

напитки, храни и напитки на расти-

телна основа. 

Портфолиото на Soulfresh включ-

ва търговските марки Lo Bros (гама 

напитки комбуча), Nutty Bruce (млеч-

ни алтернативи на растителна осно-

ва) и Pico (органичен веган шоколад). 

Представители на True посоч-

ват, че портфолиото на Soulfresh е 

постигнало над стопроцентов ръст 

на годишна база – успех, реализи-

ран до голяма степен благодарение 

на структурните промени в пове-

Sykes Seafood придобива Sykes Seafood придобива 
холандския търговец Klaas Puul холандския търговец Klaas Puul 

финанси

Британският вносител и пре-

работвател Sykes Seafood постиг-

на споразумение за закупуването 

на  Klaas Puul, подразделението за 

скариди на Dutch Seafood Company 

(DSC). Вследствие от сделката на па-

зара ще се установи паневропейска 

корпорация в сферата на морските 

дарове с капитализация от порядъ-

ка на 300 милиона евро. 

В резултат обединените компа-

нии ще предложат на потребителите 

решения, включващи всички видове 

скариди, посредством широка гама 

продукти в охладен и замразен фор-

мат, ориентирани към секторите на 

търговията на дребно, хранителните 

услуги и производството на храни. 

Според представители на Sykes 

Seafood приобщаването на Klaas 

Puul ще окрупни операциите на Syke 

във Великобритания, ще постави 

солидна основа за бъдещ растеж и 

ще допринесе за постигането на по-

висока ефективност в суровинното 

обезпечаване и продуктовата екс-

пертиза. 

И като собственост на DSC, ком-

панията Klaas Pull ще продължава 

да се разраства, възползвайки се 

26 млн. паунда за здраве 26 млн. паунда за здраве 
и благоденствиеи благоденствие  

дението на масовия потребител 

и по-конкретно продължаващата 

преориентация към естествени и 

устойчиви продукти, разработени 

на растителна основа и с ниско съ-

държание на захар. 

Освен инвестиционната под-

крепа True ще работи с основателя 

Диди Ло и управляващия екип на 

Soulfresh с цел осигуряване на под-

крепа за фирмените брандове и 

обезпечаване на продължаващ ма-

щабен растеж и между-

народна експанзия. 

Очакванията са 

Soulfresh да се възполз-

ва от гамата маркетинго-

ви решения и глобалната 

мрежа хранителни тър-

говски обекти на True, 

включваща Waitrose, 

M&S и Morrisons във Ве-

ликобритания, както и 

присъстващите по цял 

свят вериги за търговия 

на дребно 7-Eleven, TJX и 

Shell, постигайки по този 

начин увеличаване на 

присъствието на 

брандовете и тях-

ната дистрибуция. 

Съоснователят 

и главен изпълни-

телен директор на 

True Мат Труман 

коментира: Ние в 

True инвестираме 

в бизнес модели, 

стоящи в челото 

на поведенчески-

те промени на 

потребителите. 

Soulfresh се нами-

ра в епицентъра 

на глобалните 
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мегатенденции в посока здраве, 

благоденствие и устойчивост, а 

техният фокус върху НИРД и ино-

вациите вече им е гарантирал во-

деща роля на този пазар. От своя 

страна нашият уникален бизнес 

модел ни позволява да предложим 

добавена стойност на Диди и не-

говия екип, които е изградил фан-

тастична платформа от бран-

дове с потенциал за бърз растеж. 

От своя страна основателят и 

главен изпълнителен директор 

на Soulfresh Диди Ло допълва: За 

последните 15 години Soulfresh 

реализира значителен растеж по-

средством преформулирането на 

масови категории като плодови 

сокове, безалкохолни напитки и 

мляко. Ние търсехме най-подхо-

дящия партньор, който да изведе 

нашия разрастващ се и иновати-

вен глобален бизнес до следващо-

то ниво, и в крайна сметка го от-

крихме в лицето на True. Нашата 

страст в Soulfresh са иновациите, 

растежа и лидерството в сек-

тора на здравословните храни и 

напитки за масова консумация, а 

True е партньор, който вярва в ма-

щаба на възможностите, предла-

гани от тези пазарни тенденции. 

Повечето компании се развиват 
нормално, работят си сравнително 
добре и демонстрират умерен инте-
рес към новите продукти или услу-
ги. Изведнъж, нещо в пазара им се 
променя. Конкурент пуска съвсем 
нов продукт. Пазарът се преориен-
тира към него. 

Едва тогава мениджърските 
екипи отварят широко очи и уши 
за иновациите. „Дайте ни вашите 
идеи“, ще прочетете навсякъде във 
фирмените им бюлетини. Висшите 
мениджъри непрекъснато ще гово-
рят за важността от иновации. Това 
обаче, което те наистина търсят е 
просто достатъчна доза иновация, 
колкото да догонят конкурента или 
да се откъснат с малко пред него с 
помощта на някоя нова технология 
или изобретение.

Нещата с тези компании се случ-
ват винаги по един и същи начин:
 Компанията решава, че ино-

вациите са твърде рисковани или 
скъпи или отнемащи твърде много 
време. 
Компанията става реактивна 

– следва пазарния лидер. Позволява 
на други компании да иновират и 
тестват пазара вместо нея. 
 Започва да догонва – свиква 

да изостава с 6-18 месеца зад пазар-
ните лидери за всички нови проду-
кти, които се пускат. Губи адекват-
ността си спрямо пазара. 
В рамките на две години про-

дажбите намаляват, подновените 
договори също, маржът започва да 
изтънява. 
 Компанията няма друг избор 

да се пребори с ерозията на марката 

мениджмънт

Предприемачеството 
и индустриалната 
собственост

д-р инж. Марио Христов

Всички знаем, че в днешно време е все по-наложително бизне-

сът и науката да вървят ръка за ръка. За да има успех бизне-

сът трябва да е в крак с новите технологии. Той може да се 

провали, ако не разполага с добри процеси за иновации. 

си, освен да започне да се конкурира 
с по-ниски цени (т.е. да играе срещу 
агресивните азиатски вносители). 
 Започват отстъпките на по-

вечето продукти и услуги, за да се 
бори с конкуренти „втора“ и „трета“ 
категория, за които никой дори не е 
чувал в миналото. 
 За да се намалят разходите, 

се налага да се преустанови работа 
с най-добрите доставчици и да се 
започне сътрудничество с доставчи-
ците, които доставят евтино. 
 Започва аутсорсинг на про-

изводството и/или другите бизнес 
функции (например обслужването 
на клиенти), като задачата се въз-
лага на компанията, която предлага 
най-ниска цена. 
Качеството бавно, но трайно 

върви надолу – повече върнати про-
дукти, повече оплаквания, увеличе-
ни разходи за правене на бизнес и 
още по-сериозна ерозия в маржа. 
Започват проблемите с непо-

стоянните доставки, връщането на 
доставки и др. 
Налага се увеличаване на ре-

кламния бюджет, за да се направи 
нещо в противовес на негативния 
имидж и да се опита да се завладее 
по-добър пазарен дял. 
 Резултатът е изразходване-

то на безполезни пари за маркетинг, 
вместо да се гради по-добра компа-
ния. 
 След няколко години на 

устойчива ерозия на марката, ком-
панията решава, че е време да по-
харчи десетки или стотици хиляди 
долари за промяна в логото, слогана 
си и за да се ре-брандира. 

от капиталови инвестиции за по-

добряване на инфраструктурата 

във фирмените преработвателни 

предприятия във Волендам, Едам 

и Танжер, Мароко. 

В същото време споразуме-

нието ще позволи на DSC да се фо-

кусира върху ускоряването дей-

ността на компанията, свързана с 

пушената сьомга. 

Очаква се транзакцията да 

бъде приключена до края на фев-

руари 2020 г., след като получи 

изискуемото регулаторно одобре-

ние. Въпреки това администра-

тивно забавяне обаче, двете фир-

ми започват да работят заедно 

незабавно с оглед осигуряването 

на плавен преход както за само-

то дружество Klaas Puul, така и за 

неговите клиенти, доставчици и 

служители. 
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да разкрие състоянието на нивото 
на техниката, съществуващо в оп-
ределена област на технологията. 
Познаването на състоянието на тех-
никата в определената техническа 
област дава възможност да се избег-
не дублирането на изследователска 
дейност, може да подбуди идеи за 
бъдещи подобрения, може да даде 
представа за технологичната дей-
ност на конкурентите, а справката за 
страните, за които са издадени па-
тенти – за маркетинговата стратегия 
на конкурентите. Както за отделни-
те предприятия, така и за страната, 
установяването на състоянието на 
техниката разкрива и новоразвива-
щите се области на технологията, в 
които трябва да се следи бъдещата 
дейност. 

Друга област, в която може да се 
използва патентната система като 
инструмент на промишленото пла-
ниране, са статистическите данни от 
дейността по патентоване, които се 
разкриват от публикуваните патент-
ни документи. Тъй като степента на 
патентна активност представлява 
мярка за степента на технологична-
та активност в дадена техническа 
област, статистическият анализ на  
патентната документация може да 
покаже кои страни и предприятия 
са активни в определени техниче-
ски области, в кои клонове на ин-
дустрията технологията се движи в 
бързи темпове и в кои е стабилна. 
Такъв анализ предоставя средство 
да се прогнозира бъдещото индус-
триално развитие, да се определят 
областите, в които пазарното тър-
сене нараства, да се контролира 
общият технологичен напредък и да 
се прецени политиката на капитало-
вложенията. 

Имиджът на фирмата, както и 
предлаганите от нея стоки и услуги 
трябва да бъдат видими на пазара. 
Една марка, положително призната 
от клиента, може да представлява 
единствения най-ценен актив на 
интелектуалната собственост или 
дори най-стойностния актив, който 
даден бизнес притежава. В закона 
за марките и географските означе-
ния (ЗМГО) се съдържа следното 
определение на марка: „Марката е 
знак, който може да бъде предста-
вен графично и се използва за от-
личаване на стоките или услугите 
на едно физическо или юридическо 
лице от тези на друго на пазара”. От 
голямо значение е изборът на нов 

знак, който едновременно да оказва 
въздействие и да е разпознаваем, 
да постигне индивидуализиране на 
стоките и услугите на фирмата. Под-
борът на подходяща марка трябва 
да върви успоредно с проучвания 
на пазара – какви марки са използ-
вани за същите или подобни стоки 
и услуги от други фирми. Във всич-
ки случаи на създаване на нова или 
преобразуване на съществуваща 
марка, трябва да се провери дали 
знакът не е вече „зает“ по силата на 
по-ранни права.

Изключителното право върху 
марка се придобива с регистрация-
та й в Патентно ведомство. Регистра-
цията действа за период от 10 годи-
ни, считано от датата на подаване на 
заявката, и може да бъде подновява-
на многократно за следващи пери-
оди от 10 години срещу заплащане 
на такса. Регистрацията не е задъл-
жителна по закон, но е абсолютно 
задължителна от гледна точка на 
практиката, тъй като тя предпазва от 
нелоялни конкуренти, които неми-
нуемо ще се появят, ако продуктът е 
добър и се търси на пазара.

В областта на изобретенията и 
полезните модели се правят след-
ните видове проучвания:
 проучване за ниво на техни-

ката, което се извършва в наличните 
патентни фондове и бази-данни на 
Патентното ведомство въз основа на 
описание и чертежи, представени от 
клиента. Въз основа на резултатите 
от проучването клиентът може да 
реши да подаде заявка за патент или 
полезен модел във ведомството или 
ако вече е подал национална заявка 

– да подаде заявка в чужбина;
 проучване за патентна чис-

тота, което се извършва за да се ус-
танови дали съществуват патентни 
права на територията на България, 
които могат да бъдат нарушени, ако 
клиентът започне производство, 
внос или продажба на даден про-
дукт или прилага даден метод;
 предметно проучване, кое-

то дава информация за развитието 
в дадена техническа област, като на 
клиента се предоставят копия от до-
кументи по зададена от него тема. 
То се препоръчва в случаите, когато 
започва ново производство или се 
правят научни разработки – проуч-
ване за патенти аналози (патентни 
фамилии), което дава информация 
за наличие на патентни заявки или 
издадени патенти в различни стра-
ни за едно и също изобретение;
проучване по име на фирма, 

изобретател, заявител, собственик и 
др. –  проучване за правен статус на 
издаден защитен документ или на 
заявка;
проучване по име на фирма, 

изобретател, заявител, собственик и 
др. – проучване за правен статус на 
издаден защитен документ или на 
заявка;
номерационно търсене.
Навярно всичко споменато дотук 

може да изглежда сложно и трудо-
емко, но придържането на менидж-
мънта към подобен тип авангардно 
мислене е една от гаранциите за ус-
пешно развитие на фирмата.

За автора: д-р инж. Марио Христов е 
председател на Съюза на 

изобретателите в България

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!

мениджмънт
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еврвести

През първата половина на 2020г. Нестле за-

почва използване на етикети за хранене Нутри-

скор (Nutri-Score) в Австрия, Белгия, Франция, 

Германия и Швейцария. В рамките на две годи-

ни, компанията ще внедри Нутри-скор етикетите 

в своите производствени предприятия за всички 

основни брандове. Общо над 5 000 продукта 

в петте страни ще бъдат етикетирани. Между-

народната компания за закуски Cereal Partners 

Worldwide, която е на Nestlé и General Mills, също 

ще внедри Нутри-скор върху своите опаковки на 

продукти в същите страни. 

Nutri-Score е доброволна схема, която класи-

фицира храни и напитки според техния профил. 

Това е цветно кодирана система започваща от А 

(по-здравословен избор) до Е (по-малко здраво-

словен избор).

Нашата амбиция е да имаме по един здраво-

словен продукт във всяка категория храни, коя-

то предлагаме – казва Марко Сетембри (Marco 

Settembri), изпълнителен директор на Несле 

за Европа, Близкия Изток и Северна Африка. – 

Нутри-скор ще ни мотивира и ще помогне да 

Европейската комисия обяви нова инициа-

тива на стойност 200,9 милиона евро, която ще 

бъде използвана през 2020г. за финансиране на 

промоционални дейности за селскостопански 

и хранителни продукти в Европейския съюз и 

извън него.

Програма 2020 е създадена като политика за 

насърчаване производителите на земеделските 

и хранителните продукти да се възползват от 

разширяващия се глобален пазар. Също така, да 

се повиши информираността относно системите 

за качество, включително за биологична продук-

ция и да се помогне на производителите, засег-

нати от пазарни смущения. Допустимите сектори 

на производство са млечни продукти, сирене, 

трапезни маслини, зехтин и вина. Според ЕК 

118 милиона евро ще отидат за промоционални 

кампании в пазари с потенциално висок растеж 

извън ЕС, включително Канада, Китай, Япония, 

Корея, Мексико и САЩ.

Избраните кампании ще имат за цел да пови-

шат конкурентоспособността и потреблението 

на селскостопански хранителни продукти в ЕС, 

да повишат техния профил и да увеличат пазар-

ния дял в тези страни.

Междувременно в ЕС акцентът ще бъде вър-

ху насърчаването на здравословното хранене и 

увеличаването на консумацията на пресни пло-

дове и зеленчуци. Както е очертано в програма-

та, кампаниите ще информират потребителите 

в ЕС и в световен мащаб за различните системи 

и етикети за качество на ЕС, като географски 

указания или биологични продукти. Промоцио-

налните кампаниите също така ще подчертаят 

високите стандарти за безопасност и качество 

на селскостопанските продукти в ЕС.

200 млн. евро 
за подпомагане на земеделски и 
хранителни продукти в ЕС

Нестле въвежда етикети 
Нутри-скор в Европа

Марки като KitKat, Maggi, Garden Gourmet и Buitoni ще 
ползват новите етикети



продължим напред. Гордея се, че Нестле е първа-

та компания, която въведе Нутри-скор в този 

мащаб в Европа. Сега искаме да се движим бързо, 

тъй като сме сигурни, че това е правилният 

път към успеха. 

Нестле и  Cereal Partners Worldwide са в на-

чалото на въвеждането на Нутри-скор за тези 

европейски страни, които вече поддържат сис-

темата. Двете компании заявиха, че са готови да 

го прилагат в други страни, които имат желание 

да го въведат. Продуктите на Нестле, които ще 

ползват етикетите Нутри-скор са Гардън гурме 

(Garden Gourmet), Нескуик (Nesquik), Бутони 

(Buitoni), Нескафе (Nescafé), Маги (Maggi) и Кит-

Кат (KitKat). Cereal Partners Worldwide ще използ-

ва Нутри-скор за своите зърнени закуски - Фит-

нес (Fitness) и Чокапик (Chocapic).

Дейвид Кларк (David Clark), президент и гла-

вен изпълнителен директор на Cereal Partners 

Worldwide, споделя: Нашият стремеж за по-до-

бри закуска никога не е остава удовлетворен. 

Като лидери в сектора на зърнените закуски, 

ние можем да помогнем на хората да имат здра-

вословен, питателен и вкусен старт на деня, с 

нашите зърнени храни. Потребителите ни са 

в основата на този стремеж – и преди, и сега и 

в бъдеще. Ето защо използваме Нутри-скор, за 

да насочваме развитието и комуникацията за 

хранителната стойност на нашите продукти. 

Широка гама от структури, включително 

търговски организации, организации на про-

изводители и селскостопански хранителни 

групи, отговорни за промоционални дейности, 

имат право да кандидатстват за финансиране и 

да представят своите предложения.

Поканите за представяне на предложения 

за предстоящите кампании за 2020 г. ще бъдат 

оповестени в началото 2020 г. Право да пода-

дат заявление за финансиране и да представят 

предложения имат широк кръг от организа-

ции, например търговски организации, орга-

низации на производители и групи от отрасъ-

ла на хранително-вкусовата промишленост, 

отговарящи за дейностите по насърчаване.

Така наречените „обикновени“ програми 

може да бъдат представяни от една или някол-

ко организации от една и съща държава от ЕС; 

„многонационалните“ програми се представят 

от поне две национални организации от най-

малко две държави членки или от една или 

няколко европейски организации.

За 2020 г. за обикновените програми са 

отпуснати 100 милиона евро, а за многонацио-

налните програми – 91,4 милиона евро.

КООП  
е новият представител на 

изложението WORLDFOOD 
UKRAINE за България

От 03 до 05 ноември 2020 г. в Киев ще се проведе 
WORLDFOOD – единственото Международно 

изложение в Украйна за храни и напитки, машини, 
технологии и обслужване. 

Важно място за бизнес 

срещи на представителите на хранителната 

и питейна индустрия с местни дистрибутори, 

търговци на едро и дребно, с производители, 

ресторантьори и хотелиери. 

Пазар с 42 милиона население ви очаква!

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

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

GSM 088 464 6919; 

www.fpim-bg.org

WorldFood Украйна 

предлага уникална и цялостна програма от 

съпътстващи събития, която привлича сериозни 

бизнес посетители (по статистика от 2019 г. 93% 

от тях са отговорни за вземане на решения) от 

всички региони на Украйна.
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28 януари 2020 г. Датата заема основно място 

в календара на ХОРЕКА сектора - едно ново на-

чалото на СИХРЕ. В четири дни, в 4 от залите на 

Интер Експо Център, международното изложе-

ние ще посреща посетители от България и чуж-

бина и ще предлажи професионална платформа 

за развитие на сектора.

С обогатен тематичен обхват новата концеп-

ция разширява спектъра на пред-

ставените компании и се фокусира 

още по-силно върху професио-

налната съпътстваща програма. 

Акцент в нея са Специализираният 

семинар за хотелиери, Gastrono-

miX 2020 и Bocuse d‘Or. Форумът 

за висша кулинария за поредна 

година привлича световноизвест-

ни имена. Сред тях са Паоло Каса-

гранде - шеф-готвач на ресторант 

„Ласарте” в Барселона с 3 звезди 

Michelin, шеф-готвачи Емил Минев, 

Нихад Мамеледжия от Босна и Херцеговина, 

Алтин Пренга от Албания. А националната ква-

лификация от най- престижното състезание за 

млади готвачи в света - Bocuse dOr, отново ще 

намери място в дните на СИХРЕ.

СИХРЕ 2020 ще изпълни четири изложбени 

зали с площ от 10 000 кв.м. Половината от нея 

заемат компаниите с дейност в професионално-

то кухненско оборудване и посуда. Останалата 

част е за фирмите с решенията за интериорен 

дизайн, оборудване за хотели и ресторанти, СПА 

и фитнес, софтуерни продукти.

О борудване със стил и с О борудване със стил и с 
мисъл към природатамисъл към природата

Стилно, с акцент върху презентацията и де-

корацията. Така може да определим баровото и 

ресторантското оборудване, което ще открием 

на СИХРЕ 2020. Доказват го прецизно изработе-

ните изделия на Box Мах - Robiwoods.

Цветно настроение внася оборудването на 

LAYA. Откриваме висококачествени предло-

жения за готвене, сервиране и презентиране. 

Почистването с пара е фокус на EV International, 

която ще представи уред за почистване със суха 

пара EV3000L В отговор на високите потребител-

ски изисквания Хорека Трейдинг и Сервиз ще 

демонстрира пералните машини на Krebe-Tippo. 

Оптимални Оптимални 
условия условия 
за ХОРЕКА за ХОРЕКА 
секторасектора
Природосъобразност, технологичност и 

професионална съпътстваща програма 

ни очакват на СИХРЕ202



Снабдени със Smart управлението AVANT 516, те 

мога да се контролират от мобилно устройство. 

Сред предложенията от хотелска козметика вни-

манието привличат продуктите на BOTANIKA. В 

сферата на СПА, Флотацията е акцент на SPA Cre-

ative. Уелнес процедурата може да се осъществя-

ва в 50-минутни сесии във вода с 30% магнезиев 

сулфат.

По всичко личи, че природосъобразността е 

основна цел на компаниите от сектора. С новата 

си батерийна платформа за професионални уре-

ди за употреба на открито ни среща Керхер. Ма-

шините осигуряват минимални разходи, макси-

мално удобство и редуцират вредните емисии. 

SHAPE Smart Water Solutions представя SHAPE 

WATER. Продуктът дава възможност заведението 

да сервира своя чиста и свежа вода в елегантни 

и брандирани стъклени бутилки. Чували и пли-

кове за смет, произведени от царевица, ще ни 

предложи Консуматив.

К ухнятаК ухнята
Те са високотехнологични, взимат решения 

сами и могат да се управляват със смартфон. 

Посочихме няколко от характеристиките на 

решенията от Vera 94. Парният конвектомат 

SelfCookingCenter на 

Rational, с предлага-

ната функция „Con-

nectedCooking“, може 

да бъде управляван от 

смартфон и таблет. За 

оптимални резултати 

в кухнята ще открием 

фурната за бързо пече-

не TurboChef. Тя пести 

енергия, не допуска 

компромис с качеството 

и приготвя различни 

количества храна. На 

разположение ще бъде 

и VarioCooking Center 

multifi ciency - система, 

комбинираща в един 

уред разнообразни 

функции. Вниманието 

ни ще привлече и фри-

тюрника под налягане 

BROASTER. Машината 

приготвя храната при 

контролирано налягане 

в херметична среда и 

намалява експлоата-

ционните разходи. При-

състващите ще се запоз-

наят и с предложенията 

на водещи фирми за 

професионално кухнен-

ско оборудване, които 

предлагат богата гама от продукти за хорека 

сектора

Оптимизиране на процеситеОптимизиране на процесите
СИХРЕ 2020 отделя специално внимание за 

оптимизирането на процесите. Сред решени-

ята ще бъде MyMenu. Мобилното приложение 

намалява времето за чакане на поръчката. С 

няколко движения клиентът сваля дневното 

меню, избира и отбелязва предпочитанията си и 

има възможност за пряк контакт с управителя на 

заведението. Оптимизацията е фокус и на UNRE-

ALSOFT, с чиито продукти клиентът може онлайн 

да контролира всички звена в обекта, работещи 

с разплащателни средства. В създаването и 

внедряване на търговски и счетоводен софтуер 

е специализирана Янак Софт. А сред компаниите 

за производство, продажби и сервиз на дигитал-

ни устройства са предложенията на INTEGRATED 

SYSTEMS LABORATORY.

Малко остава до началото на СИХРЕ 2020. 

Компаниите, проявяващи интерес да се включат 

като изложители, имат последен шанс да напра-

вят своята заявка. А всеки посетител може да 

направи онлайн регистрация в сайта на изложе-

нието www.sihre.bg.
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по света

ААмериканската агенция по хра-
ните и лекарствата (FDA) зая-
ви, че поради липсата на науч-

но доказателство не може да заклю-
чи, че канабидиол (CBD) е безопасен 
за употреба в храните. Агенцията за-
яви, че съществуват много въпроси 
без отговор и пропуски в данните от-
носно токсичността на канабидиола. 
Освен това има данни, които водят 
към сериозни опасения за потенци-
ална вреда от маслото от конопено 
семе. FDA публикува актуализира-
на информация за потребителите, в 
която са описани някои специфични 
проблеми на безопасността, свърза-
ни с продуктите от конопено семе, 
включително потенциално уврежда-
не на черния дроб, взаимодействия с 
други лекарства, сънливост, диария 
и промени в настроението. 

Притеснени сме, че има хора, 
които погрешно смятат, че много 
продукти от конопено семе на па-
зара, някои от които незаконни, са 
определени от Агенцията като без-
опасни –  казва Ейми Абърнети (Amy 
Abernethy), главен заместник-коми-
сар на Американската агенция по 
храните и лекарствата. – Освен едно 
лекарство, отпускано по лекарско 
предписание, одобрено за лечение 
на детската епилепсия, тези проду-
кти не са одобрявани от Агенцията 
и искаме да стане ясно, че остават 
редица въпроси относно безопас-
ността на продуктите от конопе-
но семе… Ние виждаме значителния 
обществен интерес към продукти-
те от конопеното семе и затова 
трябва да работим съвместно със 
заинтересованите страни и индус-
трията, за да попълним пропуските 
в знанието относно безопасността 
и качеството на много от тези про-
дукти.

Агенцията е изпратила преду-
предителни писма до 15 компании 
за незаконна продажба на продукти, 
съдържащи конопено семе, които 

Целта на кампанията „Интелигентни пчели – нека да ги запазим” е да 
насърчава вземането на дългосрочни мерки за подобряване на услови-
ята за живот на пчелите, живеещи в диви, незаселени местности в Пол-
ша чрез изграждане на специални „хотели“ и засаждане на медоносни 
растения. В двора на Министерството беше изграден един такъв спе-
циален хотел за червени пчели-строителки (Osmia bicornis). 

- Земеделието е не само производство на храна. То е също и грижа за 
околната среда, за биологичното разнообразие, както и за условията, 
при които живеем и при които искаме да живеем със следващите поко-
ления в една не толкова лоша, а може би дори по-добра държава – под-
чертава Ян Кшищоф 
Ардановски, минис-
тър на земеделието 
и селското развитие.

Драстичното на-
маляване на пчелите 
е световен проблем. 
Тяхното изчезване 
означава бедствие 
за цялата екосисте-
ма. Без опрашване 
от пчелите има риск 
да загубим болшин-
ството от растения-
та, плодовете и зе-
ленчуците.

FDA за конопеното масло в FDA за конопеното масло в 
храните и напиткитехраните и напитките

нарушават Федерал-
ния закон за храните, 
лекарствата и козмети-
ката. На някои от тези 
продукти има преду-
предителни надписи, 
че в тях има добавени 

съставки от конопено семе. Съглас-
но Федералния закон е недопусти-
мо да се прави междудържавна тър-
говия с всяка човешка или животин-
ска храна, към която са добавени 
определени съставки на лекарства, 
като канабидиол.

Някои от продуктите се пред-
лагат на пазара като хранителни 
добавки. Продуктите от конопено 
семе не могат да бъдат хранител-
ни добавки, тъй като не отговарят 
на определението за хранителна 
добавка съгласно Закона. Съветът 

за отговорно хранене (CRN), който 
е търговската асоциация, предста-
вляваща производители на храни-
телни добавки и хранително-вкусо-
ва промишленост, заяви, че ходът 
на Федералната агенция по храните 
и лекарствата тревожно е обезпоко-
ил потребителите. Бездействието 
на Агенцията за последната година 
улесни нерегламентирания пазар, 
което е лошо за потребителите и 
бизнеса – заяви Стив Мистър (Steve 
Mister), президент и изпълнителен 
директор на CRN. – Време е Агенци-
ята да обяви легален път за пред-
лагане на пазара на тези добавки. 
Трябва да започне целенасочено 
прилагане на закона срещу проду-
кти, които не покриват изисквани-
ята за хранителни добавки за цяла-
та категория.

Да запазим пчелитеДа запазим пчелите
„Ние строим хотели – вие садите цветя” е мотото на една образова-

телна кампания, осъществена съвместно от фабриката за захарни из-
делия „Пчеличка“  и Университета за обществени науки в Люблин под па-
тронажа на Министъра на земеделието и  селското развитие на Полша.
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В желанието си „да направи всичко по блес-
тящо за Коледа”, английската компания Попабол 
(Popaball) пусна на пазара нов артикул Glitter Gra-
vy bauble за разнообразяване вида на течности-
те. Тя предлага на потребителите „да пофлиртуват 
с напитките си”. Добавяне на блясък в питието, на 
сироп или ароматизирани мехурчета, артикулът 
става за различни напитки, включително просе-
ко, сайдер и джин, и е подходящ за вегетарианци.

Според Попабол процесът на приготвяне е 
лесен – изсипвате една трета от съдържанието в 
400мл вряща вода, разбърквате добре до получа-
ването на гладка, еднородна смес и готово, доба-
вяте още блясък към коледната вечеря.

Компанията твърди, че новият им продукт – 
украшение е задължителна украса за коледната 
елха и може да послужи чудесно за изненада в 
коледния чорап или като допълнение към маса-
та за вечеря.

Таня Куин, маркетинг директор на Попабол 
казва: „Една година направихме бляскав сок и 
това развесели хората. Беше наистина много 
приятна вечер и тогава си помислихме: Знаем 
кой друг би харесал това – нашите клиенти. Све-

Червените пчели-строителки са братов-
чедки на медоносните. Точно като тях те са 
много работливи и ефективно опрашват мно-
го градински цветя. Червените пчели-строи-
телки са по-добротамерени. Жилота им е по-
малко и не представляват риск за хора, кои-
то стоят близо до тяхната  естествена среда.  
Пчелите, живеещи в дивите незаселени мест-
ности не произвеждат много мед, но опреде-
лено са добри в опрашването, често дори и 
повече от медоносните.

Червените пчели-строителки са ранни 
пролетни пчели. Тяхното летене трае от пър-
вите дни на април до края на юни. Живеят 
само 7-8 седмици, но преди да умрат снасят 
яйца, като по този начин подсигуряват ново 
поколение.

Женските червени пчели-строителки стро-
ят гнезда най-често в кухи стъбла на тръсти-
кови растения, както и в дупки, издълбани от 
дървесни вредители. Хората биха могли да 
създадат за тях подобни естествени условия 
за развитие в специално построени „къщи – 
хотели“ за насекоми. 

За да се построи такава къща може да се 
използва тръстика, възлести бурени, стъбла 
на сенникоцветни растения или бамбук. За да 
започнем размножаването на червени пчели-
строителки в градината си можем да купим 
техни ларви и да ги поставим близо до пред-
варително приготвени тръби за гнездо.    

Мая Гелева 

По сп. Polish Food, есен 2019

За по-блестяща КоледаЗа по-блестяща Коледа

тът е по-щастливо място, когато е бляскав.” 
Наскоро Попабол пусна новата си гама Fusion 
Mist, спрейове, които бързо трансформират цве-
та и аромата на всяка напитка.
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Цените са без ДДС и са в сила от 01. 01. 2019 г. !

Зала №3Зала №3

ФНТС ВИ ПРЕДЛАГА

КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ:
Специалисти-консултанти за 

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

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

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

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

София, 1000 , ул. „Г. С. Раковски” №108

Национален дом на науката и техниката

тел: 02/ 987 72 30  БЕЗПЛАТНО, факс: 02/ 987 93 60

и

Делнични дни
      Зала,  

брой места до
2 часа

до
4 часа

над
4 часа

до
4 часа

над
4 часа

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

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

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

Зала №4 (300 места) 395 лв. 495 лв. 495 лв. 595 лв.

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

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

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

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

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

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

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

Зала №4 Зала №4 

В страните от ЕС вече има над 
10 000 пивоварни, сочат най-новите 
данни, публикувани от Пивоварите 
на Европа (Brewers of Europe). Спо-
ред Годишния доклад на Европей-
ската бирена организация, много от 
ключовите икономически показате-
ли отчитат траен растеж. За първи 
път от 10 години насам обемите на 
производството на бира общо в ЕС 
надхвърлят 400 милиона хектоли-
тра. Полша вече е вторият по голе-
мина пивопроизводител в ЕС, из-
мествайки Великобритания, а Бъл-
гария се намира в златната среда.
От друга страна, потреблението 
на бира през последните 2 години 
е нараснало във всяка от страни-
те, членки на ЕС, на фона на неве-
роятното разнообразие от над 50 
000 марки и асортименти  пиво. За-
ради по-здравословния начин на 

Пивоварните в ЕС 
станаха 10 000

живот, все пoвече потребители се 
насочват към слабоалкохолни и 
натурални напитки и респектив-
но – към бирената категория. Кон-
сумацията на нискоалкохолни и 
безалкохолни бири   също нараства.
Подобни са тенденциите и у нас. 
Провежданите ежегодни незави-
сими проучвания за бирената ка-
тегория показват, че 30% от бъл-
гарите считат, че при умерена 
консумация бирата е част от здра-
вословния начин на живот, а според 
35% – че е подходящото за тях пи-
тие. Ето защо, повече от всякога 
браншът полага усилия да отгово-
ри на очакванията на потребите-
лите с устойчиво производство, 
иновация в продуктите, пълна про-
зрачност за съставките, хранител-
ните вещества и калориите на поч-
ти 100% на всички произвеждани в 

страната бири – отбеляза Ивана Ра-
домирова, изпълнителен директор 
на Съюза на пивоварите в България.
По отношение на консумацията на 
пиво на глава от населението в ЕС, 
страната ни се нарежда на 10-то мяс-
то, а в първата тройка отново са Че-
хия, Австрия и Германия с изпити над 
100 л. бира на глава от населението.
По данни на СПБ, средно претеглена 
честотата на потребление на бира 
у нас обичайно е 8-9 пъти месечно. 
За 2019 г. проучванията показват, че  
70% от българите над 18 г. консуми-
рат бира минимум веднъж в месеца, 
а 52% – поне веднъж седмично. 

Статистиката показва, че бире-
ната категория е във възход, както в 
Европа, така и в отделните държави 
и пазари – без значение колко голе-
ми или малки са те. През март 2020 
г. в Брюксел се очаква и 10-ият Гала 
форум на Пивоварите на Европа 
,,Бирата служи на Европа”, на който 
традиционно присъстват предста-
вители на официалните институции 
на ЕС, журналисти, членове на Бире-
ния клуб на Европейския парламент, 
общественици и експерти. 
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Проф. Пламен Моллов е но-

вият ректор на Университета по 

хранителни технологии в Плов-

див. На балотаж с проф. Николай 

Менков той спечели с 86 срещу 

73 гласа от делегатите на Общо-

то събрание на УХТ.

Проф. Моллов е възпитаник 

на Висш институт по хранителна 

и вкусова промишленост, както 

се наричаше УХТ тогава. В Уни-

верситета работи от 1987 г.

От 1997 г. е с научната степен 

доктор, а от 2009 г. е професор. 

Председател е на Общото събра-

ние на УХТ, мандат 2015-2019 и 

член на Академичния съвет в 

Университета. Ръководи Центъ-

ра за интердисциплинарно обу-

чение „Качество и безопасност 

на храните“.

Специализирал е в Института 

по физикохимия при БАН, Изсле-

дователския институт по вина и 

напитки – Гайзенхайм, Германия, 

Университета в Гент, Белгия, 

Аграрния университет във Ваге-

нинген, Холандия, Университета 

в Бърнемът и Университета в 

Гримсби, Великобритания. 

Автор и съавтор е на 10 книги 

и многобройни научни публика-

ции в областта на храните. Вла-

дее руски, немски и английски 

език.

Бил е два мандата народен 

представител в 39-о и 40-о На-

родно събрание от листата на 

НДСВ.

Почетен председател е на Съ-

юза на преработвателите на пло-

дове и зеленчуци. Бил е предсе-

Университет по хранителни 
технологии с нов ректор

дател на Управителния съвет на 

Националната лозаро-винарска 

камара (2007-2013), а в периода 

2013 – 2015г. е изпълнителен ди-

ректор на Българската агенция 

по безопасност на храните.
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Ключови думи: бамбукови изделия, материали 
за контакт с храни, меламин, формалдехид, специ-
фична миграция

Бамбукът представлява вечнозелено многого-
дишно цъфтящо растение, характерно за Югоизточ-
на Азия. Той е сред най-бързо растящите растения 
в света. Бамбукът е бързовъзобновяем ресурс и 
това го прави привлекателен за многобройни цели. 
Чашите и приборите от бамбук са подходящи за 
употреба в офиса, на път, на пикник. Рекламирани 
са като екологични и биоразградими. Тези харак-
теристики ги правят популярни и използвани дори 
при производство на детски комплекти за хранене. 
Материалите, от които са изработени, са най-често 
бамбуково брашно, царевично брашно и меламино-
ва смола. Бамбуковите влакна и брашна не са вклю-
чени в положителния списък на разрешените със-
тавки на Регламент 10/2011 относно материалите и 
предметите от пластмаса. Бамбуковите продукти не 
са признати за пластмасови и затова на граничния 
контрол за тях не се изискват изпитвания съгласно 
Регламент (ЕС) 10/2011 и Регламент (ЕС) 284/2011. 
Ето защо на пазара е възможно да се предлагат 
артикули, чиято безопасност не е потвърдена чрез 
миграционни изпитвания. От началото на 2019 г до 

момента по системата RASFF са постъпили значи-
телен брой нотификации за установени високи нива 
на миграция на меламин и формалдехид от бамбу-
кови изделия, предназначени за контакт с храни, 
всички внос от Китай (с едно изключение от Турция) 
(Таблица 1). Данните будят безспокойство относно 
намиращите се на българския пазар подобни съдо-
ве и прибори (Фиг.1). 

Настоящото проучване на бамбукови изделия, 
налични на българския пазар, установи различни 
нива на миграция на меламин и формалдехид. Из-
питването е проведено върху 12 артикула от бамбук 
– 6 купи  и 6 чаши, предназначени за деца (Фиг. 2). 
В 42% от тестваните изделия специфичната грани-
ца на миграция (SML от 2,5 mg / kg) за меламин е 
надвишена, като най-високата стойност достига 2,6 
пъти SML. Стойности на формалдехид над SML от 
15 mg / kg не са установени, но миграция на този 
мономер се открива във всички изделия (с изклю-
чение на едно). Резултатите показват силна неед-
нородност между партидите и в рамките на една и 
съща партида.

Материалът, от който са изработени бамбуко-
вите изделия, следва да се определи като пласт-
масов, тъй като съдържа меламинова смола. Сле-
дователно трябва да отговаря на изискванията на 

Проблеми с безопасността 
на изделия от бамбук, 
предназначени за контакт 
с храни

Светла Петрова, Валентина Христова-Багдасарян
Национален център по обществено здраве и анализи, 

Фиг. 1.  „Бамбукови“ съдове, предлагани на 
българския пазар

Фиг.2 Изображение на изследваните артикули
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рамковия Регламент (ЕС) 1935/2004, на Регламент 
(ЕС) 10/2011 и в допълнение – на изискванията към 
вноса на пластмасови изделия от Китай и Хонконг 
на Регламент (ЕС) № 284/2011 по отношение на 
миграцията на меламин и формалдехид. 

Пластмасовите изделия, съдържащи бамбук, 
създават у потребителя грешна представа за „про-
изведени от естествени материали“, „екосъобраз-
ни“, „биоразградими“. В действителност, въпреки 

Таблица 1. 
Нотификации за миграция на меламин и формалдехид по FASFF  януари-септември 2019 г

 Страна-
членка

Месец 2019 Алтикул от бамбук Страна на произход Меламин

mg/kg

Формалдехид, 
mg/kg

Германия януари Чаши Китай, п/з Германия - 164; 224; 163; 
134;226;152

януари Кухненски съдове Китай - 172,5
януари Чаши Китай 10,6 412
март Купи Китай - 248; 284
май Комплект приболи Китай, п/з Дания 5,1 -

Полша януари Контейнер с капак Китай - >30
февруари Чаши Китай - 1,3-24,7
февруари Купи Китай 7,2 191
февруари Чаши Китай - 25,3; 29,7
август Чаши Китай - 62
август Чаши за кафе Китай, п/з 

Германия;Словакия
- 62,5

Чехия Януари Чаши Китай, п/з Испания - 470
Испания Януари детски комплект 

прибори
Китай - 22,8

Юли Прибори за хранене Китай - 29
Норвегия март Бутилки Комплекти 

за вечеря
Китай - 24,0

септември Чаши Китай 3,33 -
септември Детски трапезен 

комплект
Китай 3,88 -

Австрия март Детски декорирани 
чаши

Китай, п/з Германия 8,7 338

Хърватия март Купи Китай - 6,65 mg/dm2 *
Кипър юни Купи Китай, п/з Гърция 5,8 -
Франция юли Детски комплект 

прибори за хранене
Китай 5,6 251

Детски комплект 
прибори за хранене

Китай 3,2 -

Словения юли Чаши Турция, п/з Белгия и 
Хърватия

3,7 17,5

Белгия юли Чаши Китай, п/з Тайван 5,09; 7,78; 
8,4

108,54; 187,54; 
121,12

Словакия юли Чаши Китай, п/з Хонгконг и 
Чехия

- 23

че съдържат бамбукови влакна, те са изделия от 
пластмаса и не са биоразградими.

За контакт с авторите:

Светла Петрова, s.chavdarova@ncpha.government.bg

Валентина Христова-Багдасарян, 

v.hristova@ncpha.government.bg

Национален център по обществено здраве и анализи, 

бул. „Акад. Ив. Гешов“ 15, 1431 София
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Брой 4/2019

Видов състав и фенотипна характеристика на 

стафилококи, изолирани от трайни суровосушени 

месни продукти

Валентин Николов, 

докторант в Лесотехнически университет – София

гл. ас. д-р Гергана Крумова-Вълчева,  

Национален диагностичен научноизследователски

ветеринарномедицински институт –София; 

e-mail: dr. krumova_vulcheva@abv.bg

Брой5/2019

Пиво с по-висок антиоксидантен капацитет чрез 

добавяне на ядливи цветя.

I част – пиво с добавена виолетка (Viola tricolor)

доц. д-р Силвия Милева1, проф. д-р Габриела Маринова1, 

доц. д-р Иванка Петрова2, 

гл. ас. д-р Ива Томова1, доц. д-р Иван Иванов2, гл. ас. д-р 

Надежда Петкова2, 

гл. ас. д-р Мина Тодорова2

1-Институт по криобиология и хранителни технологии 

(ИКХТ) - София, 

2-Университет по хранителни технологии (УХТ) - Плов-

див

Кореспондиращ автор: gabriela.i.marinova@gmail.com, 

ibhi@speedbg.net

Брой 6/2019

Пиво с по-висок антиоксидантен капацитет чрез 

добавяне на ядливи цветя. 

II част – пиво с добавена латинка (Tropaeolum majus)

проф. д-р Габриела Маринова1, доц. д-р Силвия Милева1, 

доц. д-р Иванка Петрова2, 

гл. ас. д-р Ива Томова1, доц. д-р Иван Иванов2, гл. ас. д-р 

Надежда Петкова2, 

гл. ас. д-р Мина Тодорова2

Институт по криобиология и хранителни технологии 

(ИКХТ) – София, 

Университет по хранителни технологии - Пловдив

Кореспондиращ автор: gabriela.i.marinova@gmail.com, 

ibhi@speedbg.net

Брой 7/2019

Брашно от субтропичен плод лукума  (Pouteria 

Lucuma)

доц. д-р инж. Албена Дуракова*, 

Университета по хранителни технологии – Пловдив, 

Катедра „Процеси и апарати“; 

д-р инж. Аделина Богоева, 

млад учен в УХТ-Пловдив, Катедра „Процеси и апарати“; 

д-р Румяна Кръстева, 

старши преподавател в УХТ-Пловдив, Център по 

физическо възпитание и спорт; 

доц. д-р инж. Величка Янакиева 

 УХТ - Пловдив, Катедра „Микробиология“; 

гл. ас. д-р Радка Вранчева, 

УХТ - Пловдив, Катедра „Аналитична химия и 

физикохимия“

* Кореспондиращ автор: Албена Дуракова – 

e-mail: aldurakova@abv.bg; тел: 00359 895 607 427

Брой 8/2019

Изследване на относителната производителност 

при ултрафилтрация на козе мляко

гл. асистент д-р Сийка Кодинова, 

e-mail: sisi.kozludjova@abv.bg; 

доцент д-р Мария Душкова, 

e-mail: maria_douchkova@yahoo.fr; Университет по 

хранителни технологии – Пловдив, 

Брой 9/2019

Приложение на НРР технологията в 

месопреработвателното производство

Инж. Пепа Нацариду, 

Институт по криобиология и хранителни технологии, 

еmail: pnatsaridu@gmail.com, тел. 088 923 5481

Брой 10/2019

Проблеми с безопасността на изделия от бамбук, 

предназначени за контакт с храни

Светла Петрова, Валентина Христова-Багдасарян

Национален център по обществено здраве и анализи 

Съдържание на рубриката 
“Храни и наука” за 2019г.
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Брой 4/2019

Species composition and phenotypic characteristic of 

staphylococci, isolated from raw-drying meat products 

with long shelf life

Valentin Nikolov, phD 

student, University of Forestry - Sofia

ch. ass. d-r Gergana Krumova-Valcheva, phD

National Diagnostic and Research Veterinary Medicine 

Institute – Sofia; e-mail: dr.krumova_vulcheva@abv.bg

Брой5/2019

Beer with higher antioxidant capacity by adding 

eadible fl owers.

Part i – beer with added heartsease (Viola tricolor)

assoc. prof. PhD Silvia Mileva1, prof. PhD Gabriela Marinova1, 

assoc. prof. PhD Ivanka Petrova2, s.as. PhD Iva Tomova1, 

assoc. prof. PhD Ivan Ivanov2, ch.as. PhD Nadejda Petkova2, 

ch.as. PhD Mina Todorova2

1-Institute of Cryobiology and Food Technologies, Sofi a 

1407, 53, Cherni vrah blvd., AA

2-University of Food Technologies, Plovdiv

gabriela.i.marinova@gmail.com, ibhi@speedbg.net

Брой 6/2019

Beer with higher antioxidant capacity by adding 

eadible fl owers.

Part II – beer with added garden nasturtium 

(Tropaeolum majus)

prof. PhD Gabriela Marinova1, assoc. prof. PhD Silvia Mileva1, 

assoc. prof. PhD Ivanka Petrova2, s.as. PhD Iva Tomova1, 

assoc. prof. PhD Ivan Ivanov2, ch.as. PhD Nadejda Petkova2, 

ch.as. PhD Mina Todorova2

1-Institute of Cryobiology and Food Technologies, Sofi a 

1407, 53, Cherni vrah blvd., AA

2-University of Food Technologies, Plovdiv

gabriela.i.marinova@gmail.com, ibhi@speedbg.net

Content of Rubric 
“Food and Science 2019” 

Брой 7/2019

Flour of subtropical fruit Lukuma (Pouteria Lucuma)

Albena Durakova* – Assoc. Prof. PhD 

in University of Food Technologies – Plovdiv, Bulgaria. 

Department of Process Engineering; 

Adelina Bogoeva – PhD Young Researcher 

in UFT – Plovdiv, Bulgaria. Department of Process Engi-

neering; 

Rumyana Krasteva – PhD senior lecturer 

in UFT – Plovdiv, Center of Physical Education and Sport;

Velichka Yanakieva – Assoc. Prof. PhD 

in UFT – Plovdiv, Department of Microbiology; 

Radka Vrancheva – Assis. Prof. PhD 

in UFT– Plovdiv Department of Analytical Chemistry and 

Physicochemistry 

* Corresponding author: Albena Georgieva Durakova – 

e-mail: aldurakova@abv.bg;

 tel: 00359 895 607 427

Брой 8/2019

Investigation of the fl ux during ultrafi ltration of goat’s 

milk

Siyka Kodinova, Mariya Dushkova

University of Food Technologies – Plovdiv, Bulgaria, 26 

Maritza Blvd., Department of Process engineering, Chief 

Assistant Professor, PhD, e-mail: sisi.kozludjova@abv.

bg; Associate Professor, PhD, e-mail: maria_douchkova@

yahoo.fr 

Брой 9/2019

Application of HPP technology in meat-processing 

production

Pepa Natsaridu, 

Institute of Cryobiology and Food Technology, 

1407 Sofi a, 53 Cherni Vrah Blvd., pnatsaridu@gmail.com
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През януари приключва голямата серия зимни празници. И през този месец 

празниците не са малко, но в този брой се спираме на два от тях.

Антоновден – 17 януари
Св. Антоний се представя като брат близнак на св. Атанас. 

Според различни поверия те били ножари, железари, налбанти 

(хора, които подковават коне).

В митологията ковачите се смятат за творци на вселената, 

затова и до днес ковачи и железари празну ват деня на своите 

покровители. Антоновден се тачи и в чест на едрия рогат доби-

тък.

Според една легенда двата дни 17 и 18 януари са празник, 

посветен на един светец с две лица. На първия ден светецът 

влязъл в селската кръчма с бедняшки дрехи и никой не го поз-

дравил, не го почер пил, не поискал да пие с него вино и ракия. 

На втория ден обля къл „знатни дрехи“, влязъл с тях в кръчмата 

и както се очаква, всички скочили на крака да го посрещнат с 

почит и уважение.

На много места жените раздават медени питки за здраве. 

Не се варят боб и царевица, за да не се разболяват децата от 

шарка. Не се пали светлина в стаите, да не съгледат болестите 

светлината и да тръгнат по нея. Не се яде свинско месо, „за да 

не се разсърдят“ болестите. Народът вярва, че само братята 

близнаци могат да добиват и жив, магическ и огън, който да 

лекува хора и животни.

Мързелива баницаМързелива баница
Необходими продукти:

3 яйца 

4 супени лъжици олио 

1 чаена чаша кисело мляко с 1 чаена лъ-

жица сода бикарбонат

2 чаени чаши браш но, щипка лимонтузу 

250 г сирене 

бучка краве масло.

Начин на приготвяне:

Разбиват се с вилица яйцата и олиото, при-

бавя се млякото със содата и лимонтузуто, по-

степенно се сипва брашното, което енергично 

се бърка с дървена лъжица. Ако не е достатъч-

но гъсто, се прибавя още малко брашно. Слага 

се натрошеното сирене. Изсипва се в намасле-

на и набрашнена тава. Пече се в умерена фурна. 

Изпечената баница се изважда и намазва с 

твърдото масло.

Традиционна храна за празникаТрадиционна храна за празника
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Православният календар определя този ден като празник 

в чест на свети Атанаси Велики, архиепископ Алексан дрийски. 

Според поверието на Атанасовден зимата си тръгва. Обръща 

я сам св. Атанас, възсяда коня си и по копринена риза изкачва 

върха на планината, откъдето вика гръмогласно: „Иди си, зимо, 

да дойде лято!“

Св. Атанас е покровител на домашните животни. Това е 

празникът на железарите, ножарите, ковачите. Според народа 

с Атанасов ден завършва един дълъг празничен цикъл. Народът 

казва: „Танасовден разтуря празниците, които св. Петка повеж-

да.“ Свърш ват годежите и сватбите, наближава период на пост 

и  въздържа ние. Който не е успял да заколи прасето на Коледа, 

може да го стори на Атанасовден, затова наричат празника Вто-

ра Коледа. 

На този ден се извършва обичаят побратимяване, който е 

свързан с представата за светците Антон и Атанас като братя 

близнаци. 

На трапезата задължително трябва да има пита, пиле и свин-

ско с бамя.

Атанасовден - 18 януари

Свинско печено с пикантен сосСвинско печено с пикантен сос
Необходими продукти:

Около 1 кг свинско месо 

150 г червено вино

1 чаена лъ жица горчица 

 1 чаена лъжица хрян

1 супена лъжица сол 

1 щипка черен пипер 

2 супени лъжици брашно 

50 г сметана 

50 г олио.

Начин на приготвяне:

Месото трябва да бъде добре 

оформен къс. Не се реже. На трива 

се добре със сол, черен пипер, 

горчица, хрян, залива се с виното, 

захлупва се и се оставя да престои 

1 нощ в хладилника.

В съд с нагорещена мазнина 

месото се изпържва равномер но от 

всички страни, залива се с марина-

тата, покрива се с фолио 

и се слага в нагорещена 

фурна до 250°С. Така се 

пече 20 мин., след което 

фурната се намалява на 

150°С. В две супени лъ-

жици олио се изпържва 

брашното, добавя се 

сосът от печенето на 

ме сото и се сварява. Ако 

е необходимо, се добавя 

малко бульон ил и вода. Няколко 

минути преди да се свали от огъня, 

се приба вя сметаната.

Месото се поднася нарязано на 

филии, сосът - поръсен с магданоз 

в сосиера. Гарнира се със сварени 

картофи и кисели краставици.
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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,

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.

бизнессправочник

EООД „Д-р Грозева - АРОМСА

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

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 

ТЕА ТРЕЙДИНГ 
ООД

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

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

Внос и продажба на 
консумативи за месната 

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

колбаси.
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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

“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

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  

Захарни Заводи АД е най-
големия комплекс в България за 
производство на захар, захарни 

изделия, спирт и опаковки.

гр. Горна Оряховица
ул. “Свети Княз Борис I” 29 

тел.: 0618/69500
факс: 0618/21709

e-mail:office@zaharnizavodi.com

“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

Алуминиеви фолиа и 
опаковки

Печат алуминиево фолио
Пластмасови опаковки

1000 София
ул. Искър 24 вх. Б ет. 1
тел./факс: 02 946 19 24

GSM: 0876 487 674
0879 380 003

e-mail: office@contbul-2007.com 
www.contbul-2007.com

Производство и пакетаж 
на богата гама от 

подправки, десертни 
кремове, кисели, сухи супи 

и др.

РАДИКОМ
4147 Калековец, ул. Независимост 21

Тел. 032/ 624 435
Тел./ факс 032/ 620 068

e-mail: office@radikom-bg.com
www. radikom-bg.com

ЕООД

Производство 
на захарни изделия от ориенталски тип: 

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

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

слънчогледов, сусамов бял, сусамов 
пълнозърнест, фъстъчен.

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

e-mail: bul_tat@mail.bg

СД Слийв 
Дивелъпмънт ЕООД
СДСД
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Производство 
на термосвиваеми 

(PVC, PET shrink sleeves) етикети, 
полипропиленови етикети на 

ролка, термосвиваеми капсули 
и ролен ръкав за галони, 

термосвиваеми капсули за вина, 
напитки и буркани, машини и 

съоръжения.

Ботевград, бул. “Цар Освободител” 34
тел.: +359 887 330 771

е-mail: offi  ce@sleevedevelopment.eu 
www.sleevedevelopment.eu

ПОЛИФОЛ ЕООД
Опаковъчни 

машини, опаковки 
и фолиа

4230 Асеновград, 
ул. “Атанас Свещаров” 15
тел./ факс: 0331/ 63 868                                     

e-mail: polifol@dir.bg



Уважаеми приятели на списание ХВП, 
По традиция тази страница посвещаваме на онези, които ни се довериха през годината 

и използваха списанието за да достигнат по-бързо и сигурно до Вас – нашите читатели, 

до вашите нужди и потребности. Защото няма нищо по естествено от това едно специа-

лизирано списание да бъде мост между вас и онези, които ви снабдяват с необходимите ви 

суровини, опаковки, машини и други неща, без които вашата дейност би била немислима. 

Радостно е, че през тази година, въпреки проблемите, на нашите страници се появиха и 

български производители на храни и напитки, за което сърдечно им благодарим. Със свое-

то участие на страниците ни, рекламодателите допринесоха за това вие, нашите чита-

тели, да получавате и четете своето списание. 

Ние сме убедени, че връзката рекламодател - медия - читател е не само икономическа, 

но и прагматична дейност, осигуряваща ви освен контакт с вашите клиенти и полезна 

приложна информация и поглед към тенденциите и бъдещето на отрасъла. Вярваме също, 

че сте доволни от своето представяне на страниците на сп. „ХВП•,  и че взаимноизгод-

ното ни партньорство ще продължи и занапред въпреки трудностите.  

Уважаеми рекламодатели, искрено сме благодарни за вашата лоялност и възможността 

да работим заедно. Вие сте причината да поддържаме този висок стандарт на информаци-

ята, материалите, дизайна и полиграфията. Без вас нямаше да се справим. Благодарим ви! 

С най-добри чувства пожелаваме на всички наши рекламодатели 
много успехи през Новата година!

Акварор
Александрис инженеринг
Алмер
АНУГА
АНЛ – България
АРСТ
Артемис
Билтранс Велев
Биоком Трендафилов
Брентаг
Галина Дивитър 2
Готи- Петрунов
Грант Аксес
Дерек
Д-р Грозева – Аромса
Джулипак
Дюсена
ЕМА
Енвирохеми
Интер Експо Център
Иса милениум 3
IBAKTЕCH
Интрама
Кока-Кола ХБК България
Кооперация Фармко
Кселекс
КУК България
Лактина
Лесафре България
Международен панаир 
Пловдив

Нека за всички ни 2020 година да е здрава, 
мирна, спорна и плодотворна!

Мото Пфое
Ню лайн
ОМЕГА Ж
Ремко БГ
Орион Матеев
Пантелей Тошев
Папирус
Порше БГ 
Промилк
Сан макс трейд
СК
СТС принт

SIGEP
ТЕА трейдинг 
Технокон
Технофрига
Термохран инженеринг
Техра
Унистър
Франкфуртски панаир
ФНТС
Хидрохикс
ЦСБ Систем България
Яйца и птици „Зора“
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“THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE AUDIT OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND
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