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Здравейте,
уважаеми читателю,
Свалихме от стените календарите 2013. Всички с надежда ги
сменяме с месеците и дните на
Новата 2014-та година и тайно или
явно се надяваме, че най-после и в нашата малка България ще се
заживее нормално. Че няма да четем класации, в които за доброто
сме на опашката, за лошото в челните места... Че ще намерим сили
да се обединим и да разберем, че най-важното е всеки да си гледа
съвестно работата и едва тогава ще обърнем класациите. Разбира
се, тези класации едва ли са най-важното нещо в нашия живот, но
все пак действат на самочувствието, създават негативен образ у
партньорите ни по света, в известен смисъл дори пречат за реализирането на българина в чужбина. Не че искаме нашите знаещи
и можещи хора да работят за други страни, но все пак друго е да
те посрещат като равен, а не като бедния роднина от далечното
село...
Ще ми се да цитирам тук проф. Греков в приветствието му към
випускниците на УХТ: „...Да, вашите дипломи се признават в целия свят, но съм убеден, че ще намерите мотив да останете и
работите тук в България.” Дали през Новата година всички ние,
като народ, ще помогнем на младите хора, а и не само на тях, да
намерят този мотив? Нека си го пожелаем!
И ако все пак погледнем назад към изминалата година и състоянието на отрасъла какво можем да отбележим. За съжаление не са
много положителните моменти, въпреки че през годината се забеляза известно оживление – поне такова впечатление остави есенното изложение в София. Продължиха проблемите със суровините,
с веригите, с контролните органи. Споменах контролните органи и
веднага искам да отбележа, че с назначаването на технолог, проф.
Пламен Молов, за изпълнителен директор на БАБХ, се породиха
надежди за по-добре балансирано присъствие на тази важна за отрасъла, а и за цялото ни общество, Агенция. А ако и изнесената от
МЗХ в навечерието на Коледа информация, че 100% от средствата
по Програмата за развитие на селските райони, предвидени за разплащане през 2013 г., са изплатени и няма да бъде загубено нито
едно евро за българските общини и фермери, се окаже 100% вярна,
също може да се появи проблясък надежда – та нали това е в пряка
връзка с проблема развито селско стопанство и суровини. Само да
не стане като в една нашумяла и много типична за времето, в което
живеем, песничка „ á дано, ама надали”.
Може би трябва да отбележа нещо и за списание ХВП. Старахме
се много през годината, но ние сме функция от Вас, нашите абонати и от нашите рекламодатели. Е, наложи се да издадем два обединени броя, но вярваме, че ни разбирате. Само ще отбележа, че
откакто е започнала кризата не сме коригирали нито цената на абонамента, нито на рекламите в списанието. Нашият стремеж винаги
е бил да сме Ви полезни – с актуална и изпреварваща информация,
която да ви помага да предугаждате бъдещето. Така ще продължим
и занапред. С тази цел подновихме и сайта си, като се стремим да
го актуализираме своевременно – www.fpim-bg.org.
И накрая искам искрено да благодаря на онези над 85% от
досегашните ни абонати, които отново се абонираха и с това
не само ни подкрепят материално, но и ни убеждават, че сме на
прав път, че само заедно ще можем да вървим напред.
Благодаря Ви и Ви желая наистина успешна, мирна и
щастлива Нова година!

За екипа на сп. ХВП
Петко Делибеев
гл. редактор
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В своята юбилейна година
УХТ вля нови сили в българската
хранителна и питейна индустрия.
664 бакалаври и магистри от които 92-ма отличници, а 15 – с успех
6.00, взеха своите дипломи и поеха по нелекия път на житейската
си реализация. Единственото
по рода си у нас и на Балканите
висше учебно заведение продължи с Випуск 2013 традицията да
дава качествено образование и
да подготвя така необходимите
за отрасъла висококвалифицирани
специалисти.
Първите думи на ректора на
университета проф. Кольо Динков и посланика
на Франция у нас Н.Пр.
Ксавие Лапер дьо Кабан
бяха свързани с тежката
загуба на четиримата
трагично загинали при
жестоката катастрофа
край Бачково четвъртокурсници от УХТ.
В своето кратко приветствено слово ректорът на Университета
проф. Кольо Динков каза:
“Днес вие правите най-

сериозната крачка в активния си
живот – от студенти ставате
работещи граждани. И единственият начин да се чувствате наистина удовлетворени е да правите
нещата, които смятате за значими така, както академичната ви
титла го изисква и така, както
сме ви учили”. Ректорът допълни,
че пътят им ще бъде изпълнен с
нови проблеми и предизвикателства, но той е убеден, че младите хора са добре подготвени от
Университета да преодоляват
трудностите в своя професионален път.


старт

старт



Посланикът на Франция у нас Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан поздрави дипломантите
най-напред на български, а после на френски.
Той подчерта, че “въпреки демографската
криза и факта, че много млади хора напускат
България, випускниците на УХТ са продължили
традицията да се получава качествено образование у нас”. По-нататък той подчерта
необходимостта да се изучават чужди езици
във връзка с глобализирането на света и мобилността на хората в рамките на Европейския съюз.

Д-р Евгения Ачкаканова, директор в Министерството на земеделието и храните поздрави завършващите от името на министър Греков, в което между другото се казва: “Горд съм, защото УХТ създава
елита на бъдещите технолози, икономисти, предприемачи, мениджъри и кадрите, които ще решават една
от най-важните задачи на съвремието – безопасността на храните, и ще осъществяват контрола.
Да, вашите дипломи се признават в целия свят, но
съм убеден, че ще намерите мотив да останете и
работите тук в България.”

6
12/13

Поздравителни адреси до дипломантите на УХТ също изпратиха ректорите на Медицинския
университет, Аграрния университет и Академията за музикално и
танцово изкуство.
По традиция ректорът проф.
Динков връчи дипломите на пълните отличници, заедно с грамота,
значка и парична награда. Инж.
Гроздена Николова, също пълен
отличник получи дипломата си от
френския посланик дьо Кабан.
Съюзът по хранителната промишленост продължи традицията
на конкурса, провеждан съвместно
с УХТ и сп. ХВП „За най-добре защитена дипломна работа (дипломен проект)”. Традиционните награди на девет дипломанти бяха
връчени от г-н Атанас Урджанов,
член на УС на СХП. Предлагаме на
вашето внимание техните имена,
може да ви трябва точно такъв
специалист:
Технологичен факултет:
 маг. инж. Атанаска Богданова - Дипломна работа на тема
„Определяне на трайността на
продукти от подмразено пилешко
месо”, ОКС „Магистър”, специалност „Безопасност на храните”.
 инж. Надежда Кавалова
- Дипломен проект на тема „Проектиране на цех за производство
на билков чай”, ОКС „Бакалавър”,
специалност „Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката”.
 инж. Вероника Великова
- Дипломна работа на тема „Проучване на ферментационния процес при пивна мъст, произведена
с участието на пшеничен малц”,
ОКС „Бакалавър”, специалност
„Технология на виното и пивото”.
Технически факултет:
 инж. Христо Въргов – Дипломен проект на тема „Информационна система за управление на
масиви електронни документи”,
ОКС „Бакалавър”, специалност
„Компютърни системи и технологии”.
 маг. инж. Цветан Янакиев
– Дипломен проект на тема „Изследване триенето между гъвкави
опаковъчни материали и работните органи на опаковъчните машини”, ОКС „Магистър”, специалност
„Опаковане и опаковъчна техника”.
 маг. инж. Миглена Иванова – Дипломен проект на тема
„Изследване на поточни линии за

производство на вафли и карамелажни бонбони”, ОКС „Магистър”,
специалност „Машини и апарати
за хранително-вкусовата промишленост”.
Стопански факултет:
 Христина Георгиева – Дипломна работа на тема „Еврейско
културно наследство на гр. Пловдив”, ОКС „Бакалавър”, специалност „Туризъм”.
 Иван Иванов – Дипломна
работа на тема „Проучване на
възможности за проектиране и
изграждане на мобилна кухня за
кетърингови мероприятия”, ОКС
„Бакалавър”, специалност „Кетъринг”.

 Мария Чамова – Дипломна
работа на тема „Здравословно
хранене на деца от 01 – 3 години”,
ОКС „Бакалавър”, специалност
„Хотелиерство и ресторантьорство”.

Празникът на завършващите студенти бе почетен и от
председателя на Асоциацията на
производителите на безалкохолни
напитки, г-жа Жана Величкова,
която връчи грамоти и две стипендии в размер по 1350 лв. Както
всяка година тържеството завърши с обща снимка на випуска
и преподавателите пред Университета.

Открийте как нашето портфолио
може да улесни вашата работа
Като световен доставчик на решения за безопасност
за хранителната промишленост, ние разбираме
вашите ежедневни предизвикателства. Промяна на
наредби, сложни процеси и забавено освобождаване
на продукта може да бъде трудно. Ние предлагаме
години опит в спазването на регулаторните изисквания
и ще ви помогнем да избегнете рискове и пречки.
Нещо повече, нашите иновативни, висококачествени
продукти са предназначени за повишаване на
надеждността и безопасността, като същевременно
намалявате разходите и улесните работата си.

Singlepath® and Duopath® immunological lateral flow tests
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90/100мм петрита

RCS High Flow Touch air
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10 ротора
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Никой не е по-голям
от хляба
По време на традиционния Празник на ХВП една симпатична млада
жена привлече вниманието ни с наградите, които получи и богатия на
интересни и вкусни хлебни изделия
щанд. Оказа се, че това е изпълнителната директорка на “Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД –
частно предприятие, собственост
на холдинг, който преди години
приватизира общинския хлебозавод в Троян. В портфолиото на фирмата влизат широка
гама хлебни и сладкарски изделия. В момента в завода се произвеждат 38 вида хляб и
40 вида закуски, както и голямо разнообразие от козунаци с различни видове пълнежи.
През последните години “Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД се наложи като един
от лидерите сред производителите в този сектор. За да научим повече за фирмата и
производството, разговаряхме с г-жа Стаменка Дамянова, изпълнителен директор на
“Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД:
сторията започва в
далечнaта 1982 г., когато е построено предприятието. Разполагащ
с модерна техника и технология
за производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия, хлебозаводът
е единствен по рода си в района
по това време. През годините са
направени множество подобрения
в материалната база и производството. Въпреки бурните промени през 90-те и трудните моменти във времето, заводът не спира
дейността си. През 2004г. фирма
“Троя – 2002” става собственик, а
днес „Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД е изцяло частно
предприятие. В хода на постепенното, но постоянно нарастване
на нуждите на пазара е закупено
ново оборудване и машини. Асортиментът ни непрекъснато се
обогатява. През следващата година планираме да пуснем на па-

И

зара хляб с инулин и дъх на ябълка.
Благодарение на факта, че инулинът не се абсорбира в стомаха и
тънките черва, както и на някои
други фактори, редовният прием
на веществото има много ползи
за организма: намалява на токсичните метаболити, чернодробния
холестерол и триглицеридите,
понижава кръвното налягане и
нормализира нивата на кръвната
захар, подобрява липидния метаболизъм при пациенти с диабет
тип 2 и като цяло абсорбцията
на минералите в организма. Желанието ни е да успеем да докажем
здравословния и лечебен ефект
от новия хляб.
Вие спечелихте доста награди,
участвате в ключови събития,
имате богат и постоянно увеличаващ се асортимент, въведохте
втора производствена линия… Кои
са основните акценти, които би-

нието е напълно обновено и оборудвано със съвременни машини и
съоръжения.
Осигурен е 24-часов контрол
на производството
Много се гордеем, че успяхме
да защитим международните
стандарти със съответните сертификати. „Хлебопроизводство
и сладкарство” ЕООД - Троян има
защитени четири сертификата:
* Системи за управление на
безопасността на храните в съответствие с ISO 22000:2005 .
* Сертификация на системата за управление на качеството
в съответствие със стандарт
ISO 9001:2008 с включени HACCP
принципи.
* Система за управление на
околната среда в съответствие
със стандарт ISO 14001: 2004.
* Дружеството има сертификация съгласно BS OHSAS
18001:2007 – международно признат стандарт на системите за
управление на здравословни и безопасни условия на труд.
Получихме много престижни
награди за нашите хлябове „Здраве”, ”Релакс”, ”Хармония” и др.,
както и Почетен диплом от БТПП
за представяне и дегустация на
висококачествени хлебни изделия.

телите е липсата на помощ от
държавата. Как се оцелява в днешната криза?
Оцеляването е трудно. Професията на хлебаря е една от
най-трудните. За нас празниците
са най-тежките делници. Притискани от проверяващите органи,
ние работим в среда на стрес,
който не е заслужен. Около 35%
са работещите в сивия сектор в
нашия бранш, продават продукцията си на немислимо ниски цени.
От единия край на България до
другия. Всъщност затова членуваме в браншови и други неправителствени структури, с чиято
помощ се надяваме да защитим
интересите на производителите
в бранша.
Румъния свали ДДС-то на хляба от 24 на 9%. Ще се отрази ли

това на хлебопроизводството в
България, и по-специално в Северна България?
Ако румънският хляб беше с качеството на българския, предвид
ниската покупателна способност
на населението, може би сериозно щеше да се отрази. Аз мисля,
че е време не да се питаме кое,
как ще се отрази, а държавата
да направи нещо и за ДДС-то на
нашия хляб, т.е според мен това
ще рече 10% намаление, което ще
облекчи производителите, а донякъде и потребителите.
По време на БУЛПЕК 2013, Федерацията на хлебопроизводителите
и сладкарите в България проведе
кръгла маса на тема “Българският
хляб – храна, бизнес и политика”.
В хода на дискусията заместник-



Едно от сериозните предизвикателства пред хлебопроизводи-

хте отбелязали в работата и производството на Хлебозавод Троян?
Качество, професионализъм,
съвременна материално-техническа база, добра и перспективна
производствена политика, съобразена с бързо променящата се
действителност и разбира се
отличен екип от инжeнер-технолози, възпитаници на УХТ, Пловдив
– мисля, че нашият успех се дължи
на първо място именно на тях.
Правим това, в което сме найсилни – насъщният хляб на всяка
трапеза: истински, вкусен и здравословен! От година и половина
имаме нова производствена линия
с капацитет 2600 хляба на час.
Производителността е добра и не
сме имали проблеми досега – получава се един чудесен краен продукт.
Също така, през месец март
тази година открихме нов цех за
производство на закуски. Помеще-
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тенденции

 министърът на земеде-

Един сладък
юбилей

лието Явор Гечев каза, че
създаването на електронен
кадастър и контролът на
производствения процес са
основните мерки на Министерство на земеделието
срещу сивия сектор в хлебопроизводството. Какво
е вашето мнение по този
въпрос?
Принципно би било добре, но аз смятам, че в
близките 2-3 години създаването на кадастър и контрол на производствения
процес е трудно изпълнимо
начинание и разбира се –
недостатъчно.
„Никой не е по-голям от
хляба”, казва народната
мъдрост. Каква е вашата интерпретация на тази поговорка?
Хлябът не е просто храна, а
празник за душата. Познат от
най-древни времена той събира
семейството около трапезата
пред горящия огън и ни съпровожда не само като храна, а и като
символ. Той е облог за плодородие
и здраве, за благополучие. С него
започва и свършва живота, с него
се отбелязва всеки празник.
В древността гърците били
убедени, че човек, който се храни
без хляб, ще бъде наказан от боговете. В Индия пък твърдели, че
съдбата на човек, който не употребявал хляб, ще бъде нещастна. Затова „Никой не е по-голям
от хляба”.

През 2013 г. Заводът за захар
на „Захарни заводи” АД Горна Оряховица празнува едновековен юбилей. Захарни заводи произвежда
захар от 1913 г., като от пускането си до днес е произвел около
30% от консумираната в страната захар. Компанията е единственият производител на захар
на бучки в България и първата,
която през 2003 г. предложи на

Коледа вече чука на вратата.
Какво си пожелавате да се случи
през следващата година в личен и
професионален план? Какво може
да очаква пазарът от „Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД в
близко бъдеще?
В личен план си пожелавам
здраве за мен и моите близки,
покоряване на нови върхове в посрещането на новите предизвикателства. В професионален план
пожелавам на моя екип и нашите
клиенти много щастливи мигове
през цялата година, постигане на
набелязаните цели и разбира се
много добри дела, сътворявани и
получавани. Иска ми се също и да
успеем да създадем още повече
здравословни видове хляб.

10-те топ
Компанията за пазарни проучвания Innova Market Insights представи своя доклад за десетте топ
тенденциите в ХВП за настъпващата 2014-та година по време
на търговското изложение Food
Ingredients Europe, което се проведе във Франкфурт в края на ноември. Някои от посочените ключови
тенденции имат оригинални кодови названия: възход на хибридите,
протеинов хоризонт, нови стелт
стратегии и алтернативни алтернативи. Какво се крие зад тях
да видим от самата прогноза:

Снежанка Христова

1. Без отпадъци – ограничаване изхвърлянето на храна в съчетание с оптимизиране на производствените и логистични процеси. Намаляването на загубите на
храни по веригата на доставка до
крайния клиент вече е в обектива на индустрията. Производителите ще се фокусират все повече към редуциране на загубите в
производството и отпадъците в
дистрибуторската и търговската мрежа, както и върху извличането на ценни вещества от тях.

българския пазар кафява захар. Бизнесът на Акционерното дружество е свързан с производство на захар, захарни
изделия, етилов алкохол, опаковки, топло- и електро-енергия и извършване на ремонтно-механични услуги.
По повод юбилея е проведено национално представително проучване „Кой е любимият сладкиш на българина?”.
Резултатите от проучването бяха представени от Валентина Ралева и от Красимир Добрев, търговски директор и член на УС на „Захарни заводи“ АД (на снимката).
Българите трудно определиха своя фаворит, като няколко сладки изкушения си оспорваха първенството. Все
пак 13% от анкетираните са посочили като любим сладкиш крем карамела, който води в съревнованието пред
кекса с 11% и бисквитената торта – 11%.
По време на събитието две от известните лица на
България – Юлиан Вергов и Стефания Колева също споделиха своите рецепти за любимите си сладкиши.

тенденции за 2014-та
4. В очакване на дребосъци
– дребно мащабните иноватори
ще отговорят на предизвикателството. Малките иновативни
компании, които предлагат високо качество имат слабо пазарно
представяне, но огромен потенциал. Социалните медии ще им помогнат да достигнат до своите
нишови потребители.
2. Можете да ни се доверите или подобряване на потребителско доверие. Скандалът с конското
месо разтърси сериозно доверието
на европейските потребители към
месопреработвателния бранш и цялата индустрия. В резултат, производителите ще търсят активно
начини да изяснят и оповестят
произхода на своите суровини и
крайни изделия. Тенденцията ще
бъде водеща и при продукти като
шоколад, кафе, сирена.

3. Семпли удоволствия - завръщане към базовите тенденции
за по-опростени храни. Потребителите се връщат към простите
удоволствия като домашно приготвената храна. Очаква ни бум
на промоциите и продукти с разумно качество на достъпна цена.

5. Здравето е холистично!
Холистичният подход към храните
и напитките ще бъде все по-често
срещан в лансирането на нови решения в индустрията. Хората все
повече осъзнават, че правилното
хранене означава здраве. От Innova
предсказват бум и на медицинските храни, както и
на продуктите
на алтернативната медицина.

6. “Нови” суперхрани – възроден интерес към функционални
природни храни от типа на чиа-

та. Тяхната
подновена
попул я рн о с т
ще последва успеха на киноата, отразявайки тенденцията
на “да се завърнем в бъдещето за здраве”. Според маркетинг анализаторите догодина ще
видим възраждане на интереса и
към “наследствените” зеленчуци
като пащърнак, артишок и къдравото зеле.
7. Възход на хибридите. С
реализацията на новите идеи за
продукти продуктовата категоризация става все по-трудна задача. Възходът на
хибрида отразява тенденцията
към продуктови иновации с
прекрачването
на границите повече от всякога
досега. “Ко-брандирането на привидно несвързани марки също е
все по-разпространено, заедно с
използването на уникални вкусови
комбинации”, завяват авторите на
изследването.
8. Протеинов
хоризонт.
Тенденцията с кодовото име протеинов хоризонт ще се води от
лансирането на нови протеинови продукти, особено млечни. От
Innova прогнозират, че категорията на млечните продукти ще продължи да бъде основен бенефициент и в частност – различните
йогурти и кисели млека. Добавяне-
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пазари

 то на високи нива на протеин към

някои продукти доказано привлече
повече мъжко внимание в някои пазарни категории.
9. Нови стелт стратегии
– намаляване на съдържанието на
наситените мазнини и/или захарта и/или солта. Новите стелт (от англ.
stealth - крадешком,
тихомълком) здравни
стратегии отразяват
движението на хранителната и питейна индустрия към
намаляване на захарта, солта и
наситените мазнини в съдържанието на продуктите. Тази тенденция ще се засили през следващата
година. Според Innova, производителите на храни и напитки ще
трябва да решат дали да предприемат този маркетингов подход
(на англ. stealth health). Към това
съображение спада и бизнес предимствата от поддържането на
„чистия етикет”.

10. Алтернативни
алтернативи – ново съревнование за
алтернативни продукти, като
например соя. Алтернативните
алтернативи се отнасят за „без
съдържание на” алтернативите
на стандартните възможности
за избор в търсенето на подходящи продукти за потребителите с
хранителни алергии и непоносимости. През следващата година, в
соевото състезание ще участват:
кокосовото мляко, млека с ядки и
зърна, заяват анализаторите. Те
също така прогнозира по-широкото използване на нови безглутенови брашна.
Снежанка Иванова
По FoodManufacture.co.uk
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Принципи на
промоционалните
цени
Доминик Уоткинс,
експерт по Закона за храните,
старши сътрудник към DWF1
Всяко посещение на магазин е свързано с бомбардировка
от промоции. Днес промоциите вече не се разглеждат
като случайна инициатива и потребителите са стигнали
дотам да ги очакват като норма. Поради това, продажбите на много продукти, включително и на замразени
храни, често могат да намалеят драстично, ако не са на
промоция. Това доведе до по-голям контрол на промоционалното ценообразуване от страна на регулаторните
органи, по-специално в сектора на храните, както се
вижда от неотдавнашното осъждане на Tesco за подвеждаща промоция на половин цена.
През последната година,
подвеждащото ценообразуване стои високо в дневния ред
на регулаторните органи от
Службата за лоялна търговия
(Office of Fair Trading - OFT2),
която издаде ново ръководство
през ноември 2012-та под названието „Принципи на ценообразуването”. Докато производителите на прясна и замразена храна обикновено подкрепят
промоцирането на техните
продукти в магазините, отговорността за ценообразуването в крайна сметка се носи от
търговеца на дребно. Въпреки
това производителите все пак
трябва да са наясно с проблема
и неговите потенциални последици, за да са сигурни, че са
напълно защитени от последствията при една неправилно

Innovation & Skills - BIS) с неговото Ръководство за ценови
практики и новите Принципи за
ценообразуване на Службата за
лоялна търговия, за да се подпомогне и направлява безопасния
ход.

Предишни /
сегашни оферти
Един от основните акценти в
Ръководството е референтното
ценообразуване или „предишни/
сегашни” типове оферти. В Ръководството се посочва, че при
принципа известен като принцип “един за друг”, предишната,
по-висока цена трябва да бъде
реалната цена, а и че намалението не трябва да се използва за
по-дълго, отколкото продуктът
се е продавал на бившата сума.
Има и съвети за използването на Препоръчителна цена на
дребно (RRP – recommended retail
price) или Максималната цена
на дребно (MRP – maximum retail

price) като референтна точка.

Оферти
с процентни
отстъпки
В допълнение, в Ръководството се излагат изискванията за
офертите с процентни отстъпки, например “Спести 50%”, като
се посочва, че най-малко 10%
от въпросната стока трябва
да бъде маркирана за продажба
на намалена цена в началото на
промоцията. От гледна точка
на търговците на дребно и производителите, тази промоция
може лесно да се докаже и обоснове към потребителите, тъй
като отстъпката се базира на
оригиналната, по-висока цена и
се прилага на касата. Въпреки
това, Ръководството засяга
само „предишни/ сегашните”
тип промоции и механизмите на
процентната отстъпка, а не за
оферти от типа “две за едно”
или “две за £х”, които не се нуж-

изпълнена промоция, особено
ако са пуснали промоции с флаш
цена върху опаковките.

Какви са
правилата?
Законът в тази област е
прост: търговците не трябва
да подвеждат потребителите относно цените или да ги
заблуждават за стойността
на дадена оферта, било чрез
действие или пропуск. Правилото е от общ характер и не
навлиза в подробности за това,
какво е необходимо да се спазва. Ето защо търговците на
дребно и производителите са
зависими от съществуващите
ръководства, предоставени от
Отдела за бизнес, иновации и
умения (Department for Business,

1
DWF – известна английска фирма, работеща в сферата на бизнес правото.
2
Службата за лоялна търговия (OFT) е неправителствена служба на Обединеното кралство, създадена със Закона за честна търговия
през 1973 г., за защита на потребителите и правила в конкуренцията,
действаща като икономически регулатор във Великобритания.

Производствен цех
за плодови сокове
марка “БАГРА”
с. Граница,
общ. Кюстендил

Адрес за
кореспонденция:
София 1113,
жк. Изток,
ул. “Николай Хайтов” № 12,
ет. 5, офис № 18
тел. +359 884 40 20 00,
+359 885 98 83 65
факс: +359 2 878 05 49
e-mail : marshal_91@abv.bg,
www.applejuicy.bg

даят от референтна цена. Тези
методи работят по различен начин, тъй като единица продукт
винаги се продава на пълната
цена, което означава, че може,
поне на теория, да се използва
неограничено време.

Отбелязването
Ръководството на ценовите
практики позволява използването на означения, за да се
направи категорично сравнение
на цените за всяка промоция, която се отклонява от правилата.
Според ръководството, нарушение е извършено само ако офертата подвежда разумния наблюдател и съобразителния клиент
да вземе решение за покупка,
което той не би направил иначе.
В този случай на потребителя
се предоставя цялата информация, от която се нуждае, за да
се определи основателността
на отстъпката, като по този
начин се избягва нарушаването



пазари

пазари

 на регламента. Тези правила на

ценообразуването се прилагат
за всички продукти, включително и за замразените храни и
едно нарушение може да доведе
до глоба. И, както Tesco разбра,
цената на несъобразяването
може да бъде твърде висока.

Какво е бъдещето
на ценообразуването в супермаркетите?
Загрижена за дейността на
промоционалното ценообразуване, предприето от някои супермаркети, Службата за лоялна
търговия наскоро преговаря с
търговците на дребно, за да
ги насърчи да се ангажират с
нейните Принципи за ценообразуването при храните и Промоционални практики. Принципите
правят редица промени в Ръководството за практиките на
ценообразуването и някои от
най-важните точки са обобщени по-долу:
1. По отношение на ценообразуването на единица мярка,
твърдението, че даден продукт
е на “най-добра цена”, когато
същият продукт е възможно да
се закупи на по-ниска стойност,
то това твърдение е подвеждащо.
2. Има объркване по отношение на цената, когато тя
се превърне в реална продажна
цена и когато е само намаляване на цената. Това има особено
въздействие върху сезонните
продукти. Тези продукти се продават целогодишно, но цените
падат, когато през сезона се
предлагат все по-големи количества. Службата за лоялна търговия смята, че сравняването
на цените през пиковия сезон с
тези извън сезона е подвеждащ.
Защо? Ако продуктът е бил в
продажба и се е продавал на повисоката цена, със сигурност
това е една реална продажна
цена и трябва ли потребителят
да бъде подвеждан, че цената в
момента е по-ниска?
3. Службата за лоялна търго-

вия загатва какво се очаква от
референтно ценообразуване по
редица начини като посочва, че:
• Сравнения следва да се
правят само за цените, които
са били актуални преди по-малко
от два месеца, докато предишното ръководство позволяваше
шест месеца.
• Един продукт може да е на
разположение на цена “сега”
само ако това е за по-малко време, отколкото този продукт е
бил на разположение на по-високата цена.
• По отношение на времевата
продължителност на промоцията, продуктът следва да стои
на по-ниска цена, само ако не се
надвишава съотношението 1:1 с
по-високата цена.
• Активно основаване на
по-високата цена, за да се рекламира по-късна отстъпка, не е
приемливо. Въпреки това, въпросът за приемливостта на използването на текст, обясняващ
базата на сравнението на цените не се коментира, което води
до неяснота и при най-добрата
практика. Като цяло всички
принципи (Ръководство на ценовите практики, Принципи на
ценообразуването при излагането на храните и Промоционални
практики) са обединяват около
становището, че отстъпките
трябва да бъдат действителни.
Службата за лоялна търговия
изразява мнение, че цената няма
да е истинска, ако търговецът
на дребно активно въвежда повисока цена, за да проектира
една отстъпка, повдига въпросът за намеренията зад ценовата стратегия и историята на
всеки продукт на рафта в супермаркета. С пренаписването
на Ръководството на ценовите
практики, Службата за лоялна
търговия може да изясни този
въпрос и напълно е вероятно в
бъдеще, регулаторните органи
да изискват цялата ценова история на продукта, за да се установи дали намалението на цената е “истинско” или “изкуствено създадено”. За търговците
на дребно и производителите

на храни, подкрепящи тяхната
промоционална дейност – вземането предвид на историята на
цената на даден продукт, когато се планират оферти и намаления на цената, е по-важно от
всякога.

Какви уроци могат
да бъдат научени
от Tesco?
Неотдавнашната присъда на
Tesco подчертава важността
на вземането под внимание на
правилното време за намаляване
на цените и това се отнася поспециално за сезонните продукти. Под въпрос бе търговското
ценообразуване на пресните
ягоди - един сезонен продукт.
През зимата, когато има помалко на разположение и по-слабо търсене, цената на плода е
висока, но с приближаването на
пиковия сезон, цената започва
бързо да пада, докато достигне до обичайното равнище на
пазара. Въпросът следователно
е дали супермаркети могат да
рекламират намалението от, да
речем 4,99 £ на 1,99 £ като отстъпка, или дали 1,99 £ е просто
новата цена. В този конкретен
случай, ягодите са в продажба
на по-висока стойност само за
няколко седмици, докато при намалената цена, периодът е подълъг. Така Съдът е установил,
че времевата рамка е недостатъчна, за да позволи сравнението да бъде валидно, което съответно го прави подвеждащо.
Според изказването на съдията: “Ако даден продукт се
предлага на “половин цена”, то
се подразбира, че референтната
пълна цена е нормалната цена
за съответния продукт , което
означава, че е бил на промоция
за много по-дълъг период от
време и така ще бъде истински
изгодна сделка при половината
от тази цена. При използване на
такива промоционални оферти,
когато нещо се предлага на половин цена, клиентите може да
приемат, че това е една реална
и истинска сделка”. Фирмата

Tesco е разполагала с
процедури, за да предотврати подобен
проблем, но в нейния
случай те не са били
следвани и, като резултат, компанията бе
призната за виновна
по делото. Глобата от
300,000 £ служи като
ярък пример, който ще
напомня, че когато
промоционалната дейност се обърка, съдилищата са готови да
предприемат действия. С предприетите
проверки от страна
на Службата за лоялна
търговия, контролът
върху ценообразуването ще продължава
и е много вероятно и
други да се окажат в
подобна на Tesco ситуация, особено ако не
представят описание,
което да обясни историята на цената. Можем да кажем, че днес
е по-важно от всякога,
търговците на дребно
и производителите
да са бдителни и в състояние
да гарантират, при една комплексна проверка, че са предприели необходимите мерките за
промоции, които са стабилни и
доказуеми, за да се сведе до минимум рискът от глоби и загуби
за марката, които биха могли да
последват.

Защо
ценообразуването
на единица мярка
има значение?
Тъй като продуктите често
се продават в различни размери
и на различни цени, потребителите не винаги са в състояние
бързо да сравняват цените.
Целта на ценообразуването в
“единица формат “ е да се направи процесът на сравнение
по-лесен, като се изисква всички
продукти да бъдат вписани за
килограм или литър. Въпреки

това, когато се погледне поотблизо, процесът не е толкова
лесен. Например, не е необичайно за храни в една и съща “категория” да бъдат сравнявани
чрез алтернативни единици.
Така търговците ще трябва да
преценяват сами към коя принадлежи продуктът или ако трябва
да запази своята позиция по подразбиране. Това може да доведе
до случай подобни храни да се
третират много различно в случай на промоция. Така например
суровото месо е с различна цена
в сравнение с варени и готови
за консумация месни продукти. В
тази връзка, когато цената за
единица е също и цена на продукта, Ръководството посочва, че
не се изисква допълнителна декларация. При съществуването
на подобни различни ситуации и
насоки, не е никаква изненада, че
объркването сред потребителите е високо.

Ще продължат ли
проверките?
С глобата на Tesco и с преформулирането в Ръководството на ценовите практики на
OFT е много вероятно ценообразуването и ценовите промоции
да останат на върха на регулаторния и медиен дневен ред в
близко бъдеще. Това следователно ще стимулира търговците на
дребно на храни и производителите, да въвеждат системите,
с което да гарантират, че тяхното ценообразуване и оферти
са в съответствие с Ръководството. Това е от ключово значение, за да се сведе до минимум
рискът тяхната промоционална
акция да е следващата клюка в
новините.
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Розова торта
за Новата година

Топчета:
Правим различни по големина и цвят топчета, набождаме ги на клечки за зъби
и оставяме да изсъхнат.

Материали:
Захарен фондан – 1,5 кг
Желатинова маса – 0,3 кг
Айсинг
Гелови бои: червена, черна, розова, бордо
Сухи бои: виолетова, розова, пурпурна, рубинова, малинова,
златна, сребърна
Инструменти за моделиране, нож, резец, скалпел, четки за
рисуване, телчета №18

Събиране
на тортата:

след което залепваме на върха.
Оцветяваме със сребърен и златен брокат.



Първо поставяме клонките,
след това топчетата, като
започваме от най големите и
накрая залепваме ветрило от
коприна.

Година:

Изработване
Подготвяме тортата за декорация, като я обличаме с розов
фондан, края на който остава на
върха на тортата. Изрязваме излишната захарна маса, а на нейно място залепваме розов кръг.
На мека тънка хартия разчертаваме фигурите на тортата.
Поставяме модела върху тортата, с инструмент за декорация
и с по-силен натиск очертаваме
контурите на фигурите. Махаме
хартията. Изрязваме отделните
шаблони и внасяме изменения,
ако е нужно.
Разточваме и изрязваме лентите от бледо- лилавата маса и
ги залепваме на определените за
тях места така, те да съвпадат
с очертаните линии. С тъмно
лилав айсинг правиме произволни

По същия начин оформяме и
границите на подложката. Произволно поставяме орнаменти,
както ни харесва. Розовата
част на тортата декорираме
с малки розови топчета, които
залепваме на пръста и с леко
натискане залепваме за тортата. По същия начин декорираме и
подложката.
рисунки, като използваме два
вида фигури , като ги редуваме.
Предварително разточваме
тънък пласт от розова маса.
Изрязваме излишното и оставяме да изсъхне, това ще облекчи
нашата работа.

От тъмно лилавото тесто
разточваме тънки и дълги фитили, навлажняваме улеите и ги
залепваме.

От бяла захарна маса
изрязваме 2014, оставяме да изсъхне,

Клонки:
От бяла захарна маса разточваме фитил в
центъра на който поставяме телче, както
е показано на снимката. Разточваме до
желаната дебелина и
придаваме нужната им
форма. Оставаме да
изсъхнат.
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Аранжиране:
Накрая нанасяме тук там розов блясък, някои от топчетата
оставаме матови, други правим гланцови. По цялата торта посипваме сребърен и златен брокат.

От редакцията:
Драги приятели на красивото и вкусното. През тази
година се свързахме с колеги
от руското списание Торт
Деко, които ни предоставиха
идеята за тази красива Новогодишна торта.
Очаквайте среща на живо
в България с авторката на
тортата Нели Йозефсен
през март 2014г.

маркетинг

маркетинг

Цел: поколението,
което не може да пече
Използването на функционални съставки и кобрандингът се явяват перспектива при десертните смеси в услуга на едно… “изгубено поколение”, което иска да си опeчe, но не може.
поред Дебора Крос, анализатор на хранително-вкусовата промишленост за Euromonitor,
пазарът на десертни смеси е с
тенденция да бъде относително
“спокоен” в развитите страни,
но съществува потенциал за
растеж в развиващите се икономики, ако производителите са
склонни да правят нововъведения.

С

“Изгубеното поколение”

Потребителите от пазари
като Канада и Великобритания
предпочитат печенето от нула,
вероятно по причина на множеството телевизионни програми
със знаменити готвачи и придружаващите ги готварски книги, споделя Крос в аналитичния
блог на Euromonitor. Тя твърди,

че заетите работещи родители
и спестяващите труда хардуери
и продукти, като микровълнови
печки и готови ястия, са довели
до процес на загуба на умения
сред поколението, при което
традициите в сладкарството не
са могли да бъдат предадени.
“През 2013 г. потребителите
в много страни все още готвят,
но имат малко време за подготовката на сладкиши. Така десертните смеси остават една
гъвкава категория, с лесно съхранение и същевременно – едно
бързо решение в отговор на непредвидено събитие.”

Възприемането на
храненето и здравето

Според Крос потребителите са склонни да разглеждат

за използване на друга марка, в
подкрепа стойността и качеството и на двете: “Тези нововъведения биха могли да помогнат да
се даде нов тласък на категорията в развитите пазари.”
През септември тази година
марката Betty Crocker на General
Mills се обвърза с производителя
на шоколад Hershey, за да се получат марки като Reese за фъстъчено масло и шоколад с варианти за печене като бисквити,
кексчета и глазиращи продукти.

Къде е растежът?

десертните смеси с дълъг живот на рафта като продукти с
по-ниски хранителни качества,
в сравнение с някои други преработени или пакетирани храни.
Иновациите в посока подобряване на подобно възприемане
ще бъдат от “огромна полза”
за категорията. Това може да
стане чрез добавяне на повече
функционални съставки или допълнителни фибри, чрез включването на ядки и плодове в отделни пликчета в опаковките или на
цели зърна в самия микс, добавя
тя. Крос смята, че докато разглезващите продукти остават
популярни, един по-широк кръг
потребители могат да бъдат
таргетирани, с насочване на
фокуса върху по-здравословни
торти или по-малки порции. Тази
възможност се отнася и за природните изкуствени оцветители или аромати, както се вижда
от стратегията, приета от австралийската компания Green’s
Foods, която притежава дял на
стойност 2% в категорията.

САЩ са най-големият пазар
за десертни смеси, отчитащ
28,5% от общите продажби на
дребно и 35% от обема на продажбите, като стойностите
остават сравнително равни. По
данни на Euromonitor, водещите
пазари по отношение обема на
ръст на продажбите за десертни смеси между 2008 и 2013 г.
са били Китай, Турция, Индия и
Иран.

“Очакваме до 2018 г., пазарите в Азия, Източна Европа и
Латинска Америка да продължат
да формират общия обем и ръст
при десертните смеси, и по-специално пазарите на Иран, Тунис,
Сърбия и Индонезия”, заявява тя.
По Food&Drink Europe.com

Сила в обединението

Кo-брандингът може да бъде
друг начин за добавяне на стойност към сегмента, твърди
Крос. Тя дава пример с компанията Unilever Food Solutions, която
предлага десертна смес специално за професионални готвачи.
Продуктът е свързан с марката
сладолед Carte d’Or и е пример
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Повишаване
на стабилността
на преработените
месни продукти
е включването на емулгатори.
При месото могат да се използват няколко типа в различните
приложения и датската компания
Palsgaard, специализираща в емулгатори и стабилизатори, е разработила гама от съставки, които
са особено подходящи за преработени меса. Проучванията й
включват категории като колбаси
и пастети. И двата вида продукти се характеризират с това,
че са термодинамично нестабилЕдин от ключовите процеси за
ни месни смеси, поради което се
стабилизиране на преработенинуждаят от стабилизиране чрез
те месни продукти, гарантиращ
емулгатори, стабилизатори или
по-висококачествени параметри,
комбинации
Таблица 2: Рецепти на 3 различни колбаса с и без Palsgaard® от двете.
Citrem 3307
Емулгаторите,
Състав
Колбас 1
Колбас 2
Колбас 3
прибавени
към тези
Месна смес
смеси са
71,00%
71,00%
71,00%
(около 40% мазнини)
месни
Ледена вода
23,30 %
23,30 %
23,30%
протеини
®
(актин и
Palsgaard Citrem 3307
0,00 %
0,00 %
0,30 %
миозин), коиНатриев казеинат
0,00 %
0,30 %
0,00 %
то се активират чрез
Соев изолат
2,00 %
1,70 %
1,70 %
употребата
Фосфат
0.25 %
0.25 %
0.25 %
на фосфати,
Натриев нитрит
1.60 %
1.60 %
1.60%
натриев хлорид и сила
Декстроза
0.30 %
0.30 %
0.30 %
на срязване.
Аскорбинова киселина
0.05 %
0.05 %
0.05 %
СтабилиНишесте
1.00 %
1.00 %
1.00 %
заторите,
които са си
Подправки
0.50 %
0.50 %
0.50 %
в месната
Общо
100%
100%
100%
смес са
колаген /
Таблица 1: Емулгатори, прилагани в месото:
желатин, които заедно с хидроколоидите стабилизират водната
Вид емулгатор
Е номер
фаза в продукта.
Естери на лимонената киселина с моно-и диглицериди на
Емулгаторите са повърхностE-472c
мастни киселини
но активни молекули и примери за
Моно-и диглицериди на мастни киселини
E-471
това са протеини, фосфолипиди
и моно- и диглицериди на мастни
Комбинация от горепосочените 2 вида емулгатори
E-471, E-472c
Пазарите на месо в Азия и
Близкия изток са в постоянен
растеж и с акцент върху продукти с високо качество и по-широк
асортимент. Според данните от
анализа на Световния съвет за
перспективите в земеделието
(World Agricultural Outlook Board)
от края на 2012 г. – малките, нововъзникнали и чувствителни към
цената азиатски и близкоизточни
пазари подхранват нарастващото
търсене на рентабилни продукти.
Разширяването на пазарите за
преработено месо, както и на
халал сертифицираните продукти, предоставят възможности
за растеж на износа. Производителите, естествено, искат да се
пригодят към тези тенденции и
намаляват цените на продуктите
си, за да станат по-конкурентоспособни на пазара.
Прогнозата на Съвета за 2013
г. за говеждото и телешкото
месо е за леко повишаване в световното производство, с което
се запазва тенденцията от миналата година. Силната експанзия
от страна на Индия ще балансира
намаляването на производството в САЩ. От гледна точка на
търсенето в Близкия Изток и в
Северна Африка то се очаква да
се увеличи, което ще облагодетелства ключовите доставчици
Индия и Бразилия. По-голям внос
се очаква в Саудитска Арабия,
Алжир и при по-малки пазари като

Оман, Либия и Обединените арабски емирства. Това също така ще
увеличи фокуса върху преработеното месо в региона и начините
за оптимизиране на регионалните
продукти.

Повишаване на качеството
чрез използване на
емулгатори

киселини и производни от тях.
Описанието по-долу се спира на
използването на последната спомената група. Емулгаторите, изброени в таблица 1, се използват
самостоятелно или в комбинация
за създаването на стабилна емулсия и за по-високото качество на
крайния месен продукт.

Определяне на вида
емулгатор

Като цяло месните продукти
могат да се разделят в две категории, което отчасти решава
вида емулгатор, който да се приложи: студено обработени месни
емулсии и топло обработени месни емулсии.
Студено обработените месни
емулсии (0 - 13oС) се включват в
продукти тип колбас. Всички те
са на базата на месна емулсия,
която е суспензия на мастните
частици в гелоподобна маса и
водна фаза, напълнени в подходящи обвивки. Изискванията към
използвания емулгатор са да няма
влошаване на вкусовите качест-

ва, добра дисперсност с месни
смеси, преработени при студени
условия, както и да са ефективни
в създаването на стабилни емулсии – особено в продукти с високо
съдържание на мазнини и вода. Те
следва да дават възможност за
подобряване на качеството и/или
оптимизиране на ценовия профил.
За да се разберат проблемите
в стабилността на обработените меса, е важно да се разгледа
стойността на хидрофилно-липофилния баланс HLB. Продуктите
са многофазни системи, които
често са нестабилни, тъй като
компонентите не могат да се
смесят до образуване на разтвор.
Има два аспекта на емулгаторите, необходими за стабилизирането им – липофилната част често
се състои от въглеводородни вериги на мастни киселини, а хидрофилната част произхожда от пополярни молекули като глицерол,
млечна киселина, лимонена киселина и полиглицерол. Техните видове
и размери определят функционалното поведение и се явяват като
хидрофилен до липофилен баланс

(HLB стойност).
Високата стойност на HLB,
(хидрофилната част доминира
емулгатора), обичайно създава
стабилна емулсия тип масло във
вода, докато ниските стойности
HLB ще доведат до тип вода в
масло.
За да се илюстрира функционалността на емулгаторите
в студено обработените месни
емулсии се прилагат проби с
лимонена киселина на моно-и диглицериди на мастни киселини. В
примера е използван емулгатор
Palsgaard ® CITREM 3307 (E472c)
с висока стойност на HLB. Рецептата на колбасите е описана подолу в таблица 2. За да се оцени
функционалността на емулгатора, загубата при прочистването
и загубата при топлинната обработка се измерва, както е показано по-долу на фигура 1.
С помощта на тези емулгатори е възможно да се получи много
добра дисперсност на месните
смеси при студената обработка. Опитите показват, че има
ясно намаляване на загубата при
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Фигура 1: Диаграмата вляво показва чистата загуба в проценти при вакуумно опаковане. Вдясно – загубата при топлинната обработка.

 продуктите при 7, 14 и
28 дневно съхранение,
когато се използват
емулгатори в колбасите.
Също така намалява и
загубата при топлинната обработка на колбасите. Резултат от тези
параметри е високото
качество на произведените колбаси с възможност за оптимизиране на
разходите и гъвкавост
при избора на суров материал.

Проучвания при
топлинна обработка
на продукта

Фигура 2 Тест за стабилност на колбаси от черен дроб с и без добавяне на
Palsgaard® DMG 0090 в различни дози.

топлинен процес (50oC – 80oC).
Продуктите са били опаковани
в кутии или консерви. За да се
Направени бяха и изпитвания с
илюстрира действието на емулгатоплинно обработени месни емулторите в тези видове месни просии, включително на пастети и
дукти, по време на демонстрациколбаси, които са обработени при
ята се произвеждат различни колбаси с и без
Таблица 3: Рецепти на 3 различни колбаса от черен дроб с Palsgaard ®
и без Palsgaard® DMG 0090
DMG 0090
Powder и
Състав
Колбас 1
Колбас 2
Колбас 3
дестилиран
моно-глицеМесна смес
64.50%
64.20%
64.00%
рид (Е471)
(около 60% мазнини)
базиран на
Черен дроб
22.40%
22.40%
22.40%
растителни
Вода
10.00%
10.00%
10.00%
мазнини.
ИзискваНатриев нитрит
1.50%
1.50%
1.50%
нето към
Аскорбинова киселина
0.10%
0.10%
0.10%
емулгаторите е да
Нишесте
1.00%
1.00%
1.00%
няма промяPalsgaard® DMG 0090
на във вкуса
0.00%
0.30%
0.50%
на прах
или мириса
на месния
Подправки
0.50%
0.50%
0.50%
продукт.
Общо
100%
100%
100%
Те трябва

стабилността на емулсията, и
стабилността при съхранение, са
значително подобрени чрез добавянето на емулгатора, а увеличаването на дозата подобрява допълнително и двата параметъра.
В заключение може да се твърди, че емулгаторите са в състояние да подобрят качествата на
месните продукти. Разбира се,
необходимо е изпълнението на
тестове да се осъществи със
собствените рецепти на производителя и да се консултира с
местното законодателство, дали
използването на описаните емулгатори е позволено.
Снежанка Христова
По сп. Asia & Middle East Food Trade
1/2013

езултатите от последното проучване
на Ernst & Young за
приноса на пивоварната индустрия към европейската
икономика през 2012 г. бяха публично представени в Брюксел
на годишната гала вечер на
Пивоварите на Европа. Данните
показват, че секторът се адаптира към настоящите икономически трудности и има потенциал за растеж и създаване на
работни места.
Според Анри Малос, председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК):
„Днес Европа трябва да подкрепя
икономическите сектори с потенциал за растеж и създаване
на повече работни места. Това
се отнася с пълна сила и за пивоварния сектор в ЕС.” В тази
връзка е и специалното становище на ЕИСК за стимулиране
на европейската пивоварна промишленост, в което комитетът
„насочва вниманието на Европейската комисия, Европейския
парламент, Съвета и държавите
членки към определени ключови
политики, които би трябвало да
бъдат сериозно обмислени, за да
може европейският пивоварен
сектор да реализира своя пълен
потенциал за растеж.”
Докладът на Ernst & Young

Р

да подобряват разстилаемостта и гладкостта на
пастетите и консистенцията на колбасите, както и да
подобрят емулсията. Използваните рецепти са показани
в таблица 3.
За да се оцени ефектът
от добавянето на емулгатора, стабилността се измерва чрез центрофугиращ
тест. Стабилността при
съхранение също бе измерена, както е показано по-долу
на фигура 2. Проведените
изпитвания показват, че и

53 млрд.
евро
данъци и
2 милиона
работни
места

сочи, че през 2012 г. производството и продажбите на бира
са генерирали 53 милиарда евро
данъчни приходи за правителствата в страните на ЕС и са
осигурили 2 милиони работни
места. Секторът бележи 4%
ръст в износа, като формира
приходи в размер на 3 милиарда
евро в търговския баланс на ЕС.
След известен период на
спад, производството и обемът
на потреблението в пивоварния сектор в Европа показват
признаци на възстановяване. По
данни на Ernst & Young, страните от ЕС общо са произвели 390
млн. хектолитра бира, с което
заемат второ място в света по
този показател. На първо място
по производство на пиво продължава да е Китай с 443 млн.
хектолитра, а на трето – САЩ
с 230 млн. хектолитра.
74 млн. хектолитра от произведената в ЕС бира е реализирана като износ към трети
пазари и вътрешнообщностни
доставки, а вносът на пиво от
страни извън ЕС е близо 47 милиона хектолитра. През 2012 г.
пазарът на пиво в страните от
ЕС общо възлиза на 357 милиона
хектолитра, а средната консумация на глава от населението
е 70 литра.
Проучването на Ernst & Young 

ICAP Group връчи престижните отличия
за първи път в България
Хранителният холдинг „Белла
България“ е носителят на приза
True Leaders (точния, лоялния
лидер, англ.) в категорията „Хранително-вкусова промишленост“
в България. На специална церемония изпълнителният директор на
компанията Елза Маркова получи
наградата, с която за първа година ICAP Group отличава фирмите,
показали изключителни резултати и напредък през изминалата
година.

Отличените с приза True
Leaders отговарят на четири критерия - да бъдат на първо място
в техния сектор, да са сред 300те най-печеливши компании по
EBITDA, да са с висок кредитен
рейтинг и да са увеличили броя на
персонала си.
Сред наградените са компании
от различни сектори на българската икономика, а оценката им
се определя единствено на базата
на официално публикувани данни.

Изпълнителният директор на
компанията Елза Маркова получава
наградата
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 сочи, че добавената стойност,

генерирана от производството
и продажбите на бира, се изчислява на 51,5 млрд. евро. От тях
11,6% е добавената стойност
за самите пивоварни компании,
10% – за секторите на доставчиците, 28% – за сектора
ХоРеКа и 2% за търговията на
дребно.
През 2012 г. пивоварните
компании в ЕС са вложили 23
милиарда евро по веригата на
доставките за производството
на бира, в резултат на което в
тези браншове са генерирани
близо 316 000 работни места.
Най-много средства са инвестирани в опаковки – 5,4 милиарда евро и в селскостопански
суровини – 3,7 милиарда евро.
Проучването на Ernst & Young
отчита, че 50% от реколтата
на ечемик в Европа е изкупена
за производството на пивоварен малц, който е основна съставка на бирата.
Според доклада на Ernst &
Young през 2012 г. пивоварният
сектор в България е генерирал
163 млн. евро приходи за държавния бюджет и е допринесъл за
поддържането на 28 900 работни
места (директна и индиректна
работна заетост). Добавената
стойност от производството и
продажбите на бира се изчислява на 126 милиона евро, което е
с 6 милиона евро (5%) повече, в
сравнение с 2008 г.
През 2012 г. в нашата страна са произведени 4 992 300
хектолитра пиво и са консумирани 5 403 900 хектолитра.
Изчисленията на Ernst & Young
показват, че в сравнение с 2010
г. Вносът на пиво в страната
се е увеличил с повече от 215%,
достигайки 424 000 хектолитра.
Нарастващото потребление на
ценово достъпни вносни марки
пиво, плодовите бирени миксове
и ръстът на броя чуждестранни
туристи, посещаващи страната, са основните причини
годишната консумация на глава
от населението да е 73 литра и
да достигне нивата от 2008 г.

Национален тридневен научно-практически курс
(29, 30 и 31 януари 2014 г.)

Професионално обучение
за придобиване на Професионална квалификация
по професията
“Техник-технолог в хранително-вкусовата
промишленост”
Специалност “Зърносъхранение,
зърнопреработка и производство на фуражи”
(трета квалификационна степен)
Обучението ще се проведе в град Добрич
от 20-ти до 24-ти януари 2014 г.
За да се подпомогнат производителите да изпълнят
изискванията на Закона за храните и
поради големия интерес от страна на фирмите в този бранш,
Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС ще организира и
през новата година обучения по различни професии.
СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на
обучение по посочените специалности.
Държавните изпити по теория и практика на професията се
провеждат по национални изпитни програми в съответствие
с държавните образователни изисквания за придобиване на
квалификация по професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на
степен на професионална квалификация се удостоверява със
“Свидетелство за професионална квалификация” по образец на
МОН.
Желаещите за участие в обучението задължително
трябва да имат завършено средно образование или 10 клас на
професионална гимназия.
Първия модул на обучението ще се проведе на 20 , 21, 22 , 23
и 24 януари 2014 г. в гр. Добрич, ул. Димитър Петков №4 ет.
2 Тогава ще бъдат съобщени и другите дати за теорията и
практиката в следващите два модула.
Присъствието на първия модул на всички желаещи за
участие в обучението е задължително.
Записването в курса става по реда на пристигане на
заявките!
Регистрацията на участниците е на 20.01.2014 г. от 10,00
до 11,00 часа, в гр. Добрич, ул. Димитър Петков №4 ет. 2, а
откриването на курса е от 11,00 ч. същия ден.
Цената за един участник е 450 лева и в нея са включени
всички разходи по провеждането на обучението – теория и
практика, учебни материали, разходи за Държавния изпит и
издаване на Свидетелствата за завършен курс за професионална
квалификация, кафе-паузи и закуски за първия модул. Курсът ще се
формира по реда на постъпващите заявки.

Вътрешни одитори на системи за управление на безопасността на храните –
FSSC 22000/ISO 22002, Система НАССР, Етикетиране,
определяне енергийната стойност на храните
Теми:
 Вътрешен одит на
системите за управление на
безопасността на храните –
по изискванията на FSSC 22000/
ISO 22002 (Food Safety System
Certification),
 Общи принципи
и прилагане на
законодателството (R
– 178/2002) на ЕС в областта за
осигуряване на проследимост на
храните
 Етикетирането на
храните –изисквания
 Нормативни изисквания
за определяне енергийната
стойност на храните
Цел на курса: Запознаване
на участниците с НАССР
системата, одитирането й,
управлението на документи.
Представяне на стандарта
FSSC 22000/ISO 22002 (Food
Safety System Certification),
който съдържа изисквания на
два стандарта: ISO 22000 ; ISO
22002-1
Сертификатите за
съответствие с FSSC 22000
се приемат от големите
търговски вериги, напр.
МЕТРО и др. Подготовката
на специалисти от фирмите
от хранителната верига
по горепосочените теми
е необходима за етапите
на внедряване, поддържане
и одитиране на НАССР
системата.
Курсът е предназначен
за ръководители на фирми и
служители, които отговарят за
изграждане и/или поддържане на
системите и документацията

за управление на безопасността
и качеството на храните във
фирми и предприятия, които
произвеждат и продават храни
и напитки, складове за храни,
специалисти от вериги хотели
и ресторанти, консултантски
фирми и др.
При завършване на курса
се провежда тест за оценка
на познаване и владеене на
материала от всеки участник,
като успешно преминалите
курса получават Сертификат за
успешно завършено обучение.
Програма
I. Изисквания на базовите
програми- предпоставки
за осигуряване на хигиена
и безопасност във фирма,
произвеждаща храни във връзка
с изискванията на FSSC 22000.
Актуализация на методите и
верификация.
II. Основни принципи на НАССР системата – разработване, въвеждане и одитиране.
Упражнения – групова работа
III. Основни изисквания и
въведение в ISO 22000:2005
1. Основи на системите за
управление на безопасността
на храните (СУБХ). Хранителна
верига.
2. ISO 22000:2005 – Принципи
и практика. Необходима
документация.
IV. Осигуряване проследимостта на храните; Лекция и
упражнения – групова работа
V. Изисквания на ISO 19001 и
ISO 22003 към одиторите:
1. Теория на одитите, видове
одити.
2. Изисквания към провежда-

не и документиране на одити.
Резултати от одити.
3. Разработване на документи и одитиране на разработени
документ
4. Упражнения – групова работа
VI. Нормативни изисквания
за определяне енергийната
стойност на храните – Ако
не знаете КАК да изчислите
енергийната стойност на вашия
продукт, за да я запишете
на етикета, на този семинар
ще имате възможност да
разберете как става това, а
не да използвате стойности
от чужди етикети за подобни
продукти. Упражнения – групова
работа
Всяка от посочените по-горе
методични единици включва
презентация, последвана от
разработване и демонстриране
на примери, възлагане на задачи
на участниците и представяне
и оценка на резултатите.
Лектори:
Надежда Василева – водещ
одитор от TUV Rheinland България
Доц. Хр. Юруков, дт,
За повече информация и
заявки за участие:
Съюз по хранителна
промишленост
София 1000,
ул. Раковски 108,офис 408
Тел./факс: 02/ 987-47-44
GSM: 0888 /72 24 82
e-mail: ufi_sb@abv.bg
Инж. Соня Бургуджиева
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В навечерието на студентския
празник в Министерството на
земеделието и храните се проведе среща, организирана от министъра на земеделието и храните
проф. Димитър Греков. На нея бяха
наградени 54 студенти, отличници от пет български университета с аграрна насоченост.
В приветствието си към
студентите министър Греков
подчерта: “Получавате образование, еквивалентно за цял свят, но
моята препоръка е да останете
в България. Разчитам на младите
кадри които да вдигнат на крак
икономиката на страната ни.
Още повече, че в новия програмен
период на европейските програми
имаме нужда от млади и подготвени специалисти”.
Директорът на дирекция „Нау-

евровести

Реформата в етикетирането
ще засегне всички в ХВП
Регламентът за предоставянето на информация за храните за потребителите FIC (Food Information for Customrs – хранителна информация за потребителите) е насрочен да влезе в сила по това време следващата година. За
очакваните промени разказва Дейвид Лийкс, главен съветник по Закона за
храните към компанията Campden BRI.

ка, образование и технологии” към
МЗХ, д-р Евгения Ачкаканова представи историята на Министерството и запозна младите хора с
работата в него.
Отличните студенти получиха
грамоти и гравирани часовници с
инициалите на Министерството,
връчени им от министъра и зам.-

министрите Валентина Маринова
и Бюрхан Абазов.
При връчването на наградите
министър Греков се обърна към
студентите: „Бих искал да се
чувствате уютно и да знаете, че
зад вас стоят Министерството и
Държавата”.

егашните общи правила за етикетиране в
ЕС са в сила от 2000г.
насам на основата на
Директивата за етикетирането, но тя ще бъде напълно
заменена от Регламент на FIC
през декември 2014 година.
Наред с многото промени, в
центъра на вниманието са:
- промяната в етикетиране-

С

то на хранителната стойност,
която ще стане задължителна;
- подмяната на GDA (препоръчителните дневни количества) с RIS (референтен
прием);
- новите правила за включване на информация за алергените;
- изискванията за отбелязване произхода на съставките.

Лийкс споделя, че е възможно
да има продукти, които да не
бъде засегнати от законодателството – например, дадена единична съставка, голяма
кутия сок или друго, без да е
необходимо посочване на алергените – но повечето храни и
напитки, които се продават в
момента в ЕС, вероятно ще се
нуждаят от нови етикети. 

Спечели стипендии от 2 000 лева!
Внимание!

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Ветеринарномедицински факултет
Започва задочно обучение по магистърска
програма
„САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ И
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“
Начало на обучението - 20 януари 2014 г.
За записване и въпроси:
Офис „Магистърски програми“
Тел. 042/ 699 690; 042/ 699 536; 042/ 699 540
juls@uni-sz.bg
www. uni-sz.bg/node/1256
Учебната програма е само в задочна форма
Обща продължителност
3 семестъра (18 месеца)
Записване до 15 магистри на семестър
Приемат се бакалаври и магистри
от направления:
4.2 Химически науки;
4.3 Биологически науки,
5.11 Биотехнологии,
5.12 Хранителни технологии,
6.1 Растениевъдство;
6.2 Растителна защита;
6.3 Животновъдство;
6.4 Ветеринарна медицина;
7.1 Медицина;
7.4 Обществено здраве;

Срокът за предаване на есетата за конкурса на тема „Как
виждам развитието на „Белла България” в хранителната
индустрия” се удължава до 17 януари 2014 г.
Кой може да участва?
Студенти II-V курс със среден успех за последната завършена учебна година не по-нисък от 4.00 в следните специалности:
 „Технология на месото и млякото”
 „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и
сладкарските продукти”
 „Технология на ферментационните продукти
Как се кандидатства?
 С есе на тема „Как виждам развитието на „Белла България“
в хранителната индустрия“ (до 3 машинописни страници)
Необходими документи:
 Уверение за успех от изминалата учебна година или
заверено копие на диплома за завършена ОКС „Бакалавър”.
 Заявление за участие в свободна форма и съдържащо
задължително:
a. Код на стипендията: ВВ1314В (Тесто) или
ВВ1314МТ (Месо) или ВВ1314МК (Мляко).
b. Трите имена на кандидата за стипендия
c. Телефон за връзка с кандидата за стипендия
Къде се изпраща есето?
 Всички документи заедно с есето изпращайте на
academy@bella.bg до 17 януари 2014г.
Кои са победителите?
 Официалното връчване на стипендиите ще бъде
в периода 17-21 февруари 2014г.
Имате въпроси?
 Повече информация за стипендиите и другите възможности, които „Белла България“ предлага на младите ХВП специалисти, ще откриете на: www.facebook.com/AcademyBella

Делнични дни
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Информиране
за хранителната стойност

“Има няколко основни въпроса,
казва той. Най-важният е етикетирането на хранителната
стойност, което се променя
драстично. В момента то се
предоставя доброволно и става
задължително само, когато се
предявява хранителна претенция
... Но FIC ще направи етикетирането на хранителната стойност задължително.”
За тези фирми, които вече
използват хранителните панели
върху своите продукти, новите
правила ще се прилагат от 13
декември 2014, но другите – предимно малки и средни предприятия ще трябва да се съобразят
с FIC до края на декември 2016 г.
Ще има промени и в композицията на етикета – в съдържанието, общото количество
мазнини и наситени мазнини ще
се представят в горната част
на таблицата, на второ място
след енергийната стойност. Той
добавя, че планът да се замени
GDA с RIS вероятно ще провокира необходимост от известно
приспособяване от страна на
потребителите.
“Мисля, че потребителите са
свикнали да виждат GDA.” Въпреки това, Лийкс предполага, че
потребителите няма да отчетат съществена промяна.
Референтните приеми при
FIC са малко по-високи от GDA
за въглехидратите и протеините, но остават едни и същи за
мазнините.

Отбелязване на алергените

С новите правила за етикетиране се цели много по-прецизен контрол на алергените. Информацията за даден алерген
трябва да бъде подчертана в
списъка на съставките, като по
някакъв начин се наблегне върху
алергени като “мляко” или “соя”.
Надеждата е, че с течение

храни и здраве
на времето страдащите от
алергии в целия ЕС ще се научат
да поглеждат информацията за
алергени единствено от списъка
на съставките и никъде другаде.
В същото време, европейските
агенции по храните са в процес
на предприемане на учебни програми, за да се гарантира, че
хората с алергии ще са наясно с
промяната.
Етикетирането за алергени
ще се прилага също и за продукти, без списъци на съставките,
като например алкохолни напитки, които ще трябва да имат
етикет “съдържа”. Храните,
продавани в насипно състояние,
също ще бъдат обект на новите правила за алергените.

Размер на шрифта

“Изискващата се по закона
информация бива „смачкана” от
маркетинговите послания, така
че Комисията е въвела мерки, за
да се опита да противодейства
на това”, казва Лийкс.
Минималният размер на шрифта за изписване хранителната
стойност и етикетирането на
алергените се определя от височината на малки букви “х” и
тя ще трябва да бъде най-малко
1,2 мм. За по-малки етикети,
когато най-голяма повърхност
на опаковката е по-малка от 80
cm2, височината на малки букви
“х” трябва да бъде най-малко 0,9
мм.

Етикетиране
за произход

Предвидени са и промени в
правилата за етикетиране за
произхода, което означава, че
компанията ще трябва да посочва факта, че даден продукт
е преработен в една страна, но
основната съставка идва от
другаде. Лийкс добавя, че Комисията ще предостави повече
подробности за това как ще
работи тази част от FIC.
“То може да бъде съставка, ко-

ято представлява над 50% от
храната, или която е свързана с
името на храната, – казва той.
За някои продукти, картината не
е толкова ясна. За пример може
да се даде ментовият сос –
ментата ли ще се има предвид,
или пък оцетът? Или в супата –
водата? И дали потребителят
наистина иска да знае произхода
на водата?”
Компаниите имат срок до 13
декември 2014 да се съобразят
с FIC, но ще могат да използват
старите си етикети до тази
дата и да продават продукцията с тях след това. Въпреки че
FIC е напълно различен от старите правила, фирмите могат
да се съобразят с Регламента и
по-рано.

Още малко важна
информация:

* FIC премахва също използването на понятието “растително масло”, като се изисква
производителите конкретно да
посочват вида на маслото.
* При месните и рибните
продукти ще трябва да се упомене добавянето на вода или
други съставки, като например
растителни протеини.
* Ако са направени от повече от един вид месо или риба,
месните и рибни продукти ще
трябва да се изписват с думата
“формиран/а/о” (formed) върху
опаковката.
Снежанка Христова
По Food & Drink Europe

Суровоядството:
нова култура или
стара култура на нов
глас?
Месо, но също и риба,
растителни храни и прясно
мляко – тенденцията за
консумация на сурова храна
в днешно време е все поразпространена…

Д

окато някои историци
антрополози, занимаващи се с храненето,
предполагат, че зараждането на нашия вид и еволюцията на човечеството са станали
не толкова благодарение на, а
поне с помощта на готвенето на
храни, то днес сме свидетели на
разпространението на идеята да
се храним със сурови храни или,
най-малкото, с не съвсем сготвени. Това е идея, оправдана от
желанието да се върнем към „природата” или, по-точно, към една
природа, която се идеализира и до
голяма степен предхожда нашата
култура (един вид „стара култура
в новата”). Това се отнася за всякакъв вид храна – от растителната до месото и рибата, а не на
последно място и прясното мляко,
което се предпочита „сурово”.
Ако се погледне внимателно, готвенето на храна е много
древно. По никакъв друг начин не
би могло да се обясни голямото
удоволствие, което предизвиква
уханието на хляб, който токущо се вади от фурната, както и
на печено или на пържено месо.
Чрез готвенето сме в състояние
да превърнем в готови за ядене
трудносмилаеми продукти, като
пшеничените зърна или други зърнени култури, които стават за
храна само сготвени, дори и след

От запалването на първия огън, през първата топлинно обработена храна до
наши дни кухнята се развива и усъвършенства, а с нея и уменията, свързани с
приготвянето на храни и напитки.

други предварителни манипулации.
В един разказ на Омир се твърди,
че за мъже са били считани само
„тези, които ядат хляб”!
Всъщност, не трябва да се
забравя, че една от новите мании,
ако не създадена, то със сигурност е разпространена в съвременното общество благодарение
на фетишизирането на натуралното. С други думи, като лоша
шега е, че при недостатъчната
топлинна обработка, в храните
остават и вещества, които ако
не вредни, то не винаги са полезни за организма.
Особено при месата, готвенето премахва голяма част от
опасностите за предаване на инфекции, паразити и болести. Ако
тяхната точна идентификация
несъмнено е от по-ново време, не
може да се отрече, че и в миналото нашите прародители също са

забелязвали някои рискове от „консумацията на сурови храни”. Готвенето обаче има и други „предимства”, толкова очевидни, колкото
и често забравяни или просто
подценявани. С готвенето, например, могат да се придадат на
храните нови аромати и вкусове,
както това става при смесване
на меса с растителни храни.
Именно с готвенето се ражда
и кухнята, така че това е дейност, типична за човека. Нашият
вид го е правил от най-древни
времена. Една от първите рецепти за обработване на храната
е тази, прилагана от нашите
прародители – берачи на плодове и ловци, които преброждали
просторните равнини на днешна
централна Азия. След като хванели едно животно, с малка или
средна големина, те го одирали и
в кожата му, превърната в торба,
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 се поставяли вътрешностите и

месото от мускулите, нарязани
на парчета, като се добавяли
ароматични билки. В една дупка,
напълнена с камъни, се запалвал
огън, който се поддържал силен,
докато камъните не се нажежат.
Тогава заравяли торбата с нейното съдържание. След няколко часа
храната била готова за консумация. Ако се погледне внимателно,
става въпрос за готвене в затворена безкислородна среда за дълго
време с ограничена температура,
точно както е все повече на мода
в днешно време.
С нажежени камъни, пуснати
в кожена торба, съдържаща вода,
парчета от месо и растителни
храни, са се получили първите
бульони в човешката история. По
този начин се е раждала кухнята,
която се е развила когато нашите предшественици от скитници
станали постоянни заселници и
започнали да водят уседнал живот.
Не само месото, а също и много от древните растителни храни били трудни за употреба, ако
не са били сготвени. Това е защото съдържат и на нехранителни
вещества, а понякога и токсични,
неактивирани или контролирани
чрез готвенето. Такъв е случаят

храни и наука
с картофите, патладжаните и
доматите.
С годините от растителните
храни са били подбирани по-крехки
разновидности, вкусни и бедни на
трудни за храносмилане влакна,
като тези от днешно време. По
тази причина те могат да бъдат
консумирани по-малко сготвени
или сурови. Така че да се консумират сурови храни не означава да
се върнем към природата, а към
една култура, която променя растителните храни.
Една пословица от Средновековието, която е стигнала почти
до наши дни, гласи, че „вода от
кладенец, сурови зеленчуци и гола
жена убиват мъжа”. Тълкуването
за първите две е, че това се отнася за мръсните кладенци в домовете и зеленчуковите градини,
напоявани с водата от тях, което
причинявало опасни замърсявания.
Пиенето на вода от извор или
вино и сготвянето на зеленчуците са били важни хигиенни норми.
Обаче, можело да се ядат сурови
плодовете от дърветата и това,
което е набрано в горите (незамърсени от човека) или от ненаторените ниви.
Ако погледнем внимателно в
миналото, почти никое месо не е
било консумирано сурово или по-

малко сготвено. Ползването на
храни от този тип било считано
за „варварско” и определяно като
„мода на татарите”, народ, който
по онова време несправедливо бил
считан за един от най-нецивилизованите.
В днешно време нещата са
се променили. Отглеждането на
животните и тяхното месо е контролирано преди и след клането.
Затова е възможно да се намали
времето на топлинна обработка и
на приготвянето на храна „с кръвта”. Въпреки това, трябва да се
обръща голямо внимание на месата, които и до днес са считани за
„природни”, като тези от дивите
животни. Не е случайно, че в Италия неотдавнашна епидемия от
трихинелоза била причинена от
наденици от глиган, консумирани
сурови или недостатъчно сготвени. Така че за всички дивечови
меса трябва да се уважава традицията за дългото им готвене.
Накрая трябва да се отбележи,
че понякога терминът „суров” се
използва за несготвени храни, но
такива, които са били подложени на обработка, предизвикваща
изменения в някои аспекти, аналогични на тези при готвенето.
Именно такъв е случаят на оставените да отлежат дълго време
колбаси, суровата
шунка и др., при които реакцията от
свързването със
солта, специфичния
климат и от ензимите на месото
води до дезактивиране на евентуално присъстващи
опасни бактерии и
го прави годно за
кунсимация.
Мая Гелева
По списание
„Премиата салумерия
италиана”,
март-април, 2013 г.
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Изследване нагласите на потребителите
по отношение качеството,
вкусовите характеристики и състава
на месните продукти
Светла Дянкова, Айтен Солак, Петя Методиева
Институт по криобиология и хранителни технологии, София

Резюме:
Проведено е проучване за определяне на нагласите и предпочитанията на потребителите по отношение
качеството, вкусовите характеристики и състава на
месни продукти, обогатени с естествени добавки. Анализът на данните показа, че българският потребител
се насочва към храни, които са най-вече здравословни. Безопасността и съдържанието на естествени съставки също са определящ фактор. По отношение на
опаковките, предпочитани са естествените или близки
до естествените обвивки. За преобладаващата част от
анкетираните е от значение и дали опаковката замърсява околната среда. Предвид икономическите условия в България, интересен е фактът, че цената почти
не влияе на потребителското търсене. Този резултат
се обяснява с все по-голямата заинтересованост и
информираност на потребителите за връзката между
храненето и човешкото здраве.
Ключови думи: потребители, хранителни продукти, естествени добавки

Survey of consumer attitudes
and preferences regarding the
quality, taste characteristics and
composition of the meat products
Svetla Dyankova, Ayten Solak, Petya Metodieva
Institute of Cryobiology and Food Technologies, 1407, Sofia
tel. (+359) 2 862 61 04; e-mail: svetla.diankova@ikht.bg

Abstract:
A study for establishing of the consumers attitudes and
preferences regarding the quality, taste characteristics
and the composition of meat products, enriched with natural additives has been carried out. The data analysis has
shown that the Bulgarian consumer is oriented towards
foods which are most of all healthy. The safety and the
content of natural ingredients are also a determining factor. In relation to the packagings, the natural or close to
natural coatings are preferred. For the predominant part
of the interviewed it is also of importance if the packaging pollutes the environment. In view of the economic
conditions in Bulgaria of interest is the fact that the price
practically does not influence the demand. This result is
explained by the increasingly greater interest and knowledge of the consumers of the relation between nutrition
and human health.
Keywords: consumers, food products, natural additives

Въведение
Качеството на хранителните продукти зависи от органолептичните, хранителните и хигиенните им характеристики. При разпространението и съхранението им
в търговската мрежа, обаче, тези качества се променят
под влияние на взаимодействието между продукта и
заобикалящата го среда.
Замърсяването на хранителните продукти от патогенни микроорганизми или микробни токсини, намалява срока на годност на храните и повишава риска от
хранителни заболявания и токсикози. При минимално
преработени или пресни продукти, каквото е месото,
използването на антимикробни агенти е задължително,
Хранително-вкусова промишленост
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особено за контролиране на следпроизводствената контаминация. Най-често прилаганите химични
антимикробни стабилизатори в хранителните системи са бензоена киселина, пропионова киселина,
натриев бензоат, сорбинова киселина, калиев сорбат. Многобройните доказателства за негативния
ефект на синтетичните добавки (Rangan, C. and
D.G. Barceloux, 2009) засилват тенденциите за
търсене и използване на естествени съединения
с антимикробна активност.
Един от иновационните методи за предпазване на хранителните продукти, въведени в отговор
на непрекъснато променящите се потребителски
изисквания и тенденции на пазара, са активните
опаковки (Ahvenainen R and E. Hurme, 1997). Активната опаковка се дефинира като система, която променя условията в пакетираната храна с цел
удължаване срока на годност, подобряване на безопасността или вкусовите качества (Han JH. 2003;
Singh, P. et al., 2011). Голям потенциал в тази област имат активните опаковки с антиоксидантно и
антимикробно действие, които забавят процесите
на окисление и инхибират растежа на микроорганизмите, с което се удължава срокът на годност при запазено качество на храната.
Високият темп в ръста на производство и потребление на синтетичните опаковки, обаче, обуславя нарастването на неразграждащи се отпадъци
в околната среда и причинява сериозни екологични
проблеми. Поради тази причина сред специалистите
в хранителната наука се засилва интересът към биоразградими опаковки на база възобновяеми суровини (Tharanathan, R. N., 2003).
Въпреки очевидните предимства, активните
биополимерни опаковки все още не са широко използвани в България. Липсват данни за възприемчивостта на потребителите към този тип иновативни
решения за запазване качеството на храните. Няма
достатъчно яснота и относно информираността на
потребителите за предимствата от използването на

Фиг.4

Фиг.2

В анкетна форма са поставени въпроси, които
респондентът самостоятелно прочита и вписва
отговорите. Събрана е информация за отношението на потребителите към конкретни параметри
на продуктите − качество, цена, опаковка, асортимент, както и за нивото на информираност и
предпочитания при покупка.
Анкетирани са студенти от СУ „Св. Климент
Охридски“, посетители на международната селскостопанска изложба „АГРА“ и online потребители на сайта на ИКХТ.
Статистическата обработка на данните от анкетното проучване бе направена със специализиран софтуер SPSS Statistics.
В рамките на проучването 62% от анкетираните са жени и 38% мъже. От жените 25% са на
възраст до 25 години, 37% - до 45 години и 38%
над 45 години. При мъжете те са съответно 23%,
45% и 32%. 65% от анкетираните са с висше
образование, 33% със средно и 2% са учащи (с
основно).

Фиг.3
естествени безопасни суровини в производството на
хранителни продукти.
Целта на проучването е да се анализират нагласите и предпочитанията на потребителите по отношение
качеството, вкусовите характеристики и състава на
месни продукти, обогатени с естествени добавки. За
постигането на тази цел е извършено емпирично изследване.

Методика на изследване и анализ
на данните

Фиг.1

34
12/13

Хранително-вкусова промишленост

Направено е проучване на базата на анкета, в която са изследвани 129 потребители от всички възрастови групи. В изследването най-голям дял имат групите
на средната възрастова група (40%) и тази над 45 г.
(36%), предвид най-голямото им участие в търговския
процес.

Фиг.5

От проведените интервюта се установи, че за 73
процента от анкетираните, при избора на продукт, който не са купували преди, най-важно е той да е здравословен. На следващо място се нареждат препоръката
от познат (28%) и рекламата на продукта (26%). Интересното в случая е, че цената не е определяща, тъй
като това дали продуктът е на промоция или е с найниска цена в категорията влияе най-малко на решението за покупка – съответно 10% и 8% (фиг.1). Сборът
от процентите надхвърля 100, тъй като интервюираните са давали повече от един отговор.
Преобладаващата част от респондентите предпочитат да купуват месни продукти от хипермаркетите
(57%), месарските магазини (43%) и супермаркетите
(33%), като по-малко биха се доверили на кварталния
магазин (23%) или други (фиг. 2).
Определящ фактор при покупката на месни продук-

Фиг.6
ти (кренвирши, наденици, вурстове, малотрайни
и трайни колбаси, шунка, луканка и др.) е безопасността и съдържанието на естествени съставки – 64%, следват вкусовите качества – 46% и отново на последно място е цената – 32% (фиг.3).
За потребителите също така е важно да се
информират за съдържанието на закупувания
от тях продукт. Над 1/4 от анкетираните (27,91%)
винаги четат състава на продукта, 31,01% – често, 34,88% – понякога и едва 6,20% никога не го
правят.
Преобладаващата част (79%) от анкетираните предпочитат месни продукти с естествени
обвивки, 34% близки до естествените (колагенови, алгинатни и др.), а за 13% няма значение
(фиг.5).
69,77% от анкетираните биха избрали продукти с естествени добавки, 23,26% – продукти
без добавки (консерванти), независимо от краткия срок на годност. Никой от анкетираните не е
предпочел продукт с изкуствени добавки и едва
6,98% нямат мнение по въпроса (фиг. 6).
По отношение на активните опаковки 81,40%
от участниците избират антибактериални и
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те обвивки и антибактериални и антиоксидантни опаковки от естествени материали.
За преобладаващата част от анкетираните
е от значение и дали опаковката замърсява околната среда.
Предвид икономическите условия в България интересен е фактът, че цената почти
не влияе на потребителското търсене. Този
резултат се обяснява с все по-голямата
заинтересованост и информираност на потребителите за връзката между храненето
и човешкото здраве, което разкрива нови
възможности за разширяване на пазарната
ниша на този вид продукти.

Áðîé 1/2013
Ñòàáèëèçèðàíå íà îðãàíîëåïòè÷íèòå õàðàêòåðèñòèêè, öâåòà è êîíþãèðàíèòå ëèïèäíè ïðîèçâîäíè íà îïàêîâàíî ïîä ìîäèôèöèðàíà
àòìîñôåðà òåëåøêî ìåñî, òðåòèðàíî ñ äèõèäðîêâåðöåòèí
Àëåêñàíäúð Ñòàéêîâ,
Îòäåë äúðæàâåí âåòåðèíàðåí êîíòðîë, Ðåãèîíàëíà âåòåðèíàðíî ñàíèòàðíà ñëóæáà, Ïàçàðäæèê
Äåñèñëàâ Áàëåâ, Ñòåôàí Äðàãîåâ, Äåñèñëàâà Âëàõîâà-Âàíãåëîâà, Êèðèë Âàñèëåâ,
Óíèâåðñèòåò ïî õðàíèòåëíè òåõíîëîãèè, Ïëîâäèâ
Õàðàêòåðèñòèêà íà áóòèëèðàíèòå âîäè â Áúëãàðèÿ
×àñò 2 Ñúäúðæàíèå íà êàòèîíè è àíèîíè

Фиг.7



Ìàðèÿ Êúíåâà, Èâàí Èãíàòîâ, Ñèéêà Êîçëóäæîâà, Ãåîðãè Êîñòîâ
Óíèâåðñèòåò ïî õðàíèòåëíè òåõíîëîãèè, Ïëîâäèâ

антиоксидантни опаковки от естествени материали, по около 8% – опаковане по стандартна
технология или в модифицирана атмосфера и
2,33% – антибактериални и антиоксидантни
опаковки от синтетични материали (фиг.7).
От голямо значение е и дали опаковката
замърсява околната среда – 89,15% са за екологично чистите опаковки, 10,87% не са мислили по въпроса.

Ìàðèíà Ìàðäàð
Îäåñêà Íàöèîíàëíà àêàäåìèÿ çà õðàíèòåëíè òåõíîëîãèè, Óêðàéíà
Ïðîèçâîäèòåëíîñò íà ëàáîðàòîðíà óðåäáà çà ðåãóëèðàíî ïîäàâàíå íà ïúëíåæíà ìàñà
Ñèìèò÷èåâ À.Ò., Â.Á.Íåíîâ, Í.Ã.Òîøêîâ, Ì.À.Äóøêîâà
ÓÕÒ-Ïëîâäèâ

Изводи
Проучването показва, че българският потребител предпочита храната, която купува
да е най-вече здравословна, безопасността и
съдържанието на естествени съставки също
са определящ фактор.
По отношение на опаковките предпочитани са естествените или близки до естествени-

Áðîé 2/2013

Çúðíåíè õðàíè íà îñíîâàòà íà öåëè çúðíà – ïðîäóêòè çà çäðàâîñëîâíî õðàíåíå

Êà÷åñòâî íà ïøåíè÷íè áðàøíåíè ñìåñè è òåñòî, îáîãàòåíè ñ áðàøíî îò åëäà

Фиг.8
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ÒÓ Ñòàðà Çàãîðà, Ôàêóëòåò „Òåõíèêà è òåõíîëîãèè” ßìáîë
Ïðèëîæåíèå íà íåðàçðóøàâàùè òåõíèêè çà ìîíèòîðèíã íà ôåðìåíòàöèÿòà ïðè ïðîèçâîäñòâîòî íà ÷åðâåíè âèíà

Áðîé 3/2013

Ñóçàíà Áðóíàòè, Ãàáðèåëà Äæîâàíåëè
Êàòåäðà „Õðàíèòåëíà íàóêà è òåõíîëîãèè“, Óíèâåðñèòåò íà Ìèëàíî
Ðàâíîâåñíà âëàæíîñò íà ñìëåíè ëèñòà îò ïàóëîâíèÿ (Paulownia spp.)
ãë.àñ. ä-ð Íèêîëàé Äèìèòðîâ, ãë.àñ.ä-ð Àííà Êîëåâà, ãë.àñ. ä-ð Áîæèäàð Áîçàäæèåâ
ÓÕÒ-Ïëîâäèâ
Êà÷åñòâåíè ïîêàçàòåëè íà ïøåíè÷åí õëÿá îáîãàòåí ñ áðàøíî îò åëäà
È. E. Äèìîâ, À. Â. Ãåîðãèåâà
Òðàêèéñêè óíèâåðñèòåò – Ñòàðà Çàãîðà, Ôàêóëòåò „Òåõíèêà è òåõíîëîãèè” ßìáîë
Ïðîó÷âàíå âëèÿíèåòî íà ïðèðîäíè àíòèîêñèäàíòè âúðõó òîïëèííî îáðàáîòåíè ðàñòèòåëíè ìàçíèíè

Áðîé 4/2013

Ñíåæàíà Èâàíîâà, Èëèàíà Ìèëêîâà-Òîìîâà
Óíèâåðñèòåò ïî õðàíèòåëíè òåõíîëîãèè, Ïëîâäèâ
Ïëúòíîñò íà øëèôîâàíà öàðåâèöà, íàêèñíàòà âúâ âîäà
ãë.àñ. ä-ð Áîæèäàð Áîçàäæèåâ, ãë.àñ. ä-ð Íèêîëàé Äèìèòðîâ, ãë.àñ. ä-ð Àííà Êîëåâà
Óíèâåðñèòåò ïî õðàíèòåëíè òåõíîëîãèè, Ïëîâäèâ
Ïðèëîæåíèå íà êàïñóëèðàíåòî ïðè ïðèãîòâÿíå íà äåñåðòè

Áðîé 5/2013

Áóãàåö Í.À., Ìàðêàðÿí Î.Ì., Òàìîâà Ì.Þ.
Äúðæàâåí òåõíîëîãè÷åí óíèâåðñèòåò Êóáàí, Êðàñíîäàð, Ðóñêà ôåäåðàöèÿ

36
12/13

Хранително-вкусова промишленост



Хранително-вкусова промишленост

37
12/13

храни и наука

храни и наука
Ñîðáöèîííè õàðàêòåðèñòèêè íà áðàøíåíà ñìåñ ñ êàðòîôåíî áðàøíî
äîö. ä-ð. èíæ. Àëáåíà Ã. Äóðàêîâà,
Óíèâåðñèòåò ïî õðàíèòåëíè òåõíîëîãèè, Ïëîâäèâ
Áðîé 6-7/2013
Ñðàâíèòåëíè èçñëåäâàíèÿ íà õèìè÷íèÿ ñúñòàâ è ïðåæèâÿåìîñòòà íà èíäèêàòîðíè è ïàòîãåííè ìèêðîîðãàíèçìè â áîçà
äîö. ä-ð Ðîñèöà Åíèêîâà, äì, ãë.àñ. Äåñèñëàâà Ãþðîâà, àñèñòåíò Éîðäàí Òà÷åâ, åêñïåðò Ãàáðèåëà Àíêîâà
Äèðåêöèÿ „Àíàëèòè÷íè ëàáîðàòîðíè äåéíîñòè” , ÍÖÎÇÀ.

Issue 1/2013

Âëèÿíèå íà ïðîöåñíèòå ïðîìåíëèâè âúðõó ïðîèçâîäèòåëíîñòòà ïðè åêñòðóäèðàíå íà ñìåñè îò ÿáúëêîâè ïðåñîâêè è ïøåíè÷åí ãðèñ
Íèêîëàé Ïåíîâ, Àïîñòîë Ñèìèò÷èåâ,
Óíèâåðñèòåò ïî õðàíèòåëíè òåõíîëîãèè,Ïëîâäèâ,

Aleksandar Staykov, 2Dessislav Balev, 3Ciril Vasilev, 2Stefan Dragoev, 2Dessislava Vlahova-Vangelova
Departament of State Veterinary Supervision, Regional Veterinary Sanitary Service, Pazardjik, Bulgaria
2
Departament of Meat and Fish Tecnology, Technological faculty, University of Food Technology, Plovdiv, Bulgaria
3
Departament of Food Preservation and Refrigerated Technology, Technological faculty, University of Food Technology, Plovdiv, Bulgaria
1
1

Ìèëåíà Ðóñêîâà, Òîäîðêà Ïåòðîâà,
Èíñòèòóò çà íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ è ðàçâèòèå - Ïëîâäèâ
Ñîðáöèîííè õàðàêòåðèñòèêè íà åêñòðóäèðàíè ñìåñè îò ÿáúëêîâè ïðåñîâêè è ïøåíè÷åí ãðèñ

Áðîé 8/2013

Èíôîðìèðàíîñò íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè îòíîñíî òåõíîëîãèÿòà íà âèíîïðîèçâîäñòâî è âëèÿíèåòî íà àëêîõîëíàòà êîíñóìàöèÿ âúðõó
÷îâåøêîòî çäðàâå
äîö. ä-ð Òàòÿíà Éîí÷åâà1, ãë. àñ. ä-ð Ñàøêà Ìèõàéëîâà, ä.ì.2
1
Èíñòèòóò ïî ëîçàðñòâî è âèíàðñòâî, ãð. Ïëåâåí
2
Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò, ãð. Ïëåâåí
Áðîé 9-10/2013

Grain products on the basis of a whole grain - Are the products of health improving nutrition
Grain products on the basis of whole grains for healthy nutrition

Productivity of laboratory stand for a regulated submission of a filling mass
Simitchiev A.T., V.B. Nenov, N.G. Toshkov, M.A. Dushkova,
University of Food Technology, Plovdiv, Bulgaria
Quality of wheat flour mixtures and dough enriched with buckwheat flour

Èçñëåäâàíå íà ïðîìåíèòå â ñâîéñòâàòà íà ïèâíà ìúñò, ïîëó÷åíà ñ ó÷àñòèåòî íà ïøåíè÷åí ìàëö

A. V. Georgieva, I. E. Dimov
Trakia University – Stara Zagora, Faculty of Engineering and Technology – Yambol

Èãíàòîâ Èâàí, Ìàãäàëåíà Ñòîÿíîâà, Ìàðèÿ Êúíåâà, Àíàòîëè Éîðäàíîâ
Óíèâåðñèòåò ïî õðàíèòåëíè òåõíîëîãèè – Ïëîâäèâ
Ìèêðîáèîëîãè÷íè àñïåêòè íà çàìúðñÿâàíåòî íà áóòèëèðàíè âîäè

Application of non-destructive techniques for the monitoring of red wine fermentation

Âåñåëà Ãåîðãèåâà, ×èïèëñêà Ë.
Íàöèîíàëåí Öåíòúð ïî îáùåñòâåíî çäðàâå è àíàëèçè

Issue 3/2013

Susanna Buratti and Gabriella Giovanelli,
Department of Food Science and Technology, University of Milan
Áðîé 11/2013

Êðúñòåíà Íèêîëîâà,
Óíèâåðñèòåò ïî õðàíèòåëíè òåõíîëîãèè, Ïëîâäèâ
Áðîé 12/2012
Èçñëåäâàíå íàãëàñèòå íà ïîòðåáèòåëèòå ïî îòíîøåíèå êà÷åñòâîòî, âêóñîâèòå õàðàêòåðèñòèêè è ñúñòàâà íà ìåñíèòå ïðîäóêòè
Ñâåòëà Äÿíêîâà, Àéòåí Ñîëàê, Ïåòÿ Ìåòîäèåâà
Èíñòèòóò ïî êðèîáèîëîãèÿ è õðàíèòåëíè òåõíîëîãèè, 1407, Ñîôèÿ

Issue 2/2013

Assoc. prof. Mardar Marina,
Odessa National Academy of Food Technologies

Àïîñòîë Òîìîâ Ñèìèò÷èåâ
Óèíåâèðñèòåò ïî õðàíèòåëíè òåõíîëîãèè, Ïëîâäèâ

Ôëóîðåñöåíòíàòà ñïåêòðîñêîïèÿ – ñúâðåìåíåí ìåòîä çà èäåíòèôèêàöèÿ è îöåíêà êà÷åñòâîòî íà ðàñòèòåëíè ìàñëà

Characteristic of the bottled waters in Bulgaria
Part 2. Cations and anions content
Maria Kaneva, Ivan Ignatov, Siyka Kozludzhova, Georgi Kostov
University of Food Technologies in Plovdiv, Department of Wine and Beer Technology, Bulgaria

Íèêîëàé Ïåíîâ*, Ìèëåíà Ðóñêîâà**, Òîäîðêà Ïåòðîâà**, Íåøî Òîøêîâ*
*Óíèâåðñèòåò ïî õðàíèòåëíè òåõíîëîãèè – Ïëîâäèâ
**Èíñòèòóò çà èçñëåäâàíå è ðàçâèòèå íà õðàíèòå – Ïëîâäèâ

Ôèçèêî-ìåõàíè÷íè è îðãàíîëåïòè÷íè ñâîéñòâà íà öàðåâè÷íè êîåêñòðóäàòè ñ ïúëíåæ

Stabilisation of sensory properties, colour and conjugated lipid products in modified atmosphere packaged veal, treated with dihydroqercetin

Equilibrium moisture content of milled Paulownia spp. leaves
Nikolay Dimitrov, Anna Koleva, Bogidar Bozadzhiev
University of Food Technologies, Bulgaria, Plovdiv 4002,
Qualitative indicators of wheat bread enriched with buckwheat flour
I. E. Dimov, A. V. Georgieva
Trakia University – Stara Zagora, Faculty of Engineering and Technology – Yambol
Research the influence of natural antioxidants on heat treatment vegetables oils

Issue 4/2013

Sn. D. Ivanova, Il. Milkova – Tomova
University of Food Technologies - Plovdiv, Department “Catering and Tourism”
Density of scoured and soaked in water corn
Bozhidar Bozadzhiev, Nikolay Dimitrov, Anna Koleva
University of Food Technologies
The choice of objects and determination of the terms of spherification for use in the technology of desserts

Issue 5/2013

Bugaetz N.A., Markaryan O.M., Tamova M.Y.
The Kuban State Technological University, Krasnodar, Russian Federation
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Moisture sorption characteristics of a flour mix And potato flour

Очакванията на
потребителите
определят новите
тенденции

Associate professor eng. Albena G. Durakova
University of Food Technologies,
Comparative studies on chemical composition and survival indicators and pathogens in bozà

Issue 6-7/2013

Assoc. Prof. Ph.D. Rositsa Enikova, Assist. Prof. Desislava Gyurova, Assist. Yordan Tachev, Expert Gabriela Ankova
Department “Analytical laboratory activities”, NCPHA,
Effect of extrusion parameters on mass flow rate of apple pomace - wheat semolina blends
Nikolay Penov*, Milena Ruskova**, Todorka Petrova**, Apostol Simitchiev*
* University of Food Technology - Plovdiv, Bulgaria
** Food Research and Development Institute - Plovdiv, Bulgaria
Sorption characteristics of apple pomace - wheat semolina extrudates

Issue 8/2013

Дан Орехов

Nikolay Penov*, Milena Ruskova**, Todorka Petrova**, Nesho Toshkov*
* University of Food Technology - Plovdiv, Bulgaria
** Food Research and Development Institute - Plovdiv, Bulgaria

Бързо променящата се и забързана среда в днешното общество оказва силно влияние на потребителите по отношение възможността за консумация
навън, при което очакванията са за по-пълноценно, бързо и здравословно
ориентирано хранене.

Knowledge of Bulgarian citizens regarding wine-making technology and the influence of alcohol consumption on human health
Assoc. Prof. Tatyana Yoncheva, PhD1, Chief Assist. Sashka Mihaylova, MD, PhD2
Institute of Viticulture and Enology – Pleven, 1 Kala tepe str., e-mail: t_ion@abv.bg
2
Medical University – Pleven, 1 Kliment Ohridski str., e-mail: sashkam@yahoo.com

1

Physico-mechanical properties of corn extrudates with a filling

Issue 9-10/2013

Apostol Tomov Simitchiev
University of Food Technologies, Plovdiv
Investigation of the changes in the properties of the wort, obtained with participation of wheat malt
Ignatov Ivan, Magdalena Stoyanova, Maria Kaneva, Anatoly Jordanov
University of food technologies – Plovdiv
Microbiological aspects of contamination of bottled water
Vesela Georgieva, Chipilska L.
National Centre of Public Health and Analyses
Fluoresence spectroscopy a morden method for the identification and assesement of the quality of vegetable oils

Issue 11/2013

Krastena Nikolova
University of food technologies, Plovdiv, Bulgaria,
Issue 12/2013
Survey of consumer attitudes and preferences regarding the quality, taste characteristics and composition of the meat products
Svetla Dyankova, Ayten Solak, Petya Metodieva
Institute of Cryobiology and Food Technologies, 1407, Sofia
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съвременното общество времето за
хранене извън дома
значително намалява,
тъй като хората имат готовност да чакат все по-малко за
предоставяне на храната. Според последните данни на организаторите на Succesfood trade
(изложение на фирми от сферата на общественото хранене,
чието следващо издание ще се
състои от март 2014 в Париж)
средностатистическият френски потребител се нуждае само
от 20 минути за своето хранене
извън ритуала. Това се превърна
в предизвикателство за производители и ресторант-оператори, които трябва да приспособят офертите си към динамичното ежедневие и напрегнатия
график на своите клиенти. Това
е област, в която се открояват предложения за използване
на замразени продукти и нови
съставки за хлебните изделия.
Разработват се оригинални
решения – от съставки, които
са с натурален произход и възможност за бърза подготовка,
до оборудване, което позволява
крайния резултат да достигне
за най-кратко време до потребителите.
Друга тенденция, която се

В

очертава вследствие промяната
в навиците за хранене на днешното общество, е изискването
за автентична и здравословна
храна, приготвена с натурални
и функционални съставки. Тъй
като се увеличава броят на
хората, които се стремят към
здравословен начин на живот,
нарастват и очакванията за
високо качество, натуралност,
регионален произход на храните
и получаването им от първокачествени суровини. Необходимостта от балансирани храни
насърчава производителите на
тестени продукти и съставки
да ускорят научните изслед-

вания и развойната дейност с
цел създаване на решения, отговарящи на текущите нужди
– органични, храни-без (freefrom), т.е.храни без определени
съставки, храни с регионален
произход, храни,отговарящи на
етична политика (свързана с
отношението към околната среда, ethical food), храни несъдържащи алергени.
Третата тенденция на съвременното обществено хранене е промяната във времето
за хранене извън дома, защото
напрегнатият график вече не
разрешава закуска или вечеря в
обичайните часове. Това означа- 
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 ва, че се повишава гъвкавостта
на ресторантьори и производители, с което те отговарят
на променените изисквания на
потребителите.
Всички посочени тенденции
и свързаните с тях предложения
за съставки на храните и оборудване ще бъдат показани и обсъдени по време на Successfood
2014, който е отлично място за
среща на хлебопроизводителиексперти
Като се отчетат посочените фактори е лесно да се
разбере, защо секторът за
производство на хлебни изделия в момента е в процес на
значителни промени в няколко

области, които той обхваща.
По същото време за среща със
Successfood специалистите от
цяла Европа ще се присъединят
към световния салон Europain,
едно от най-големите и важни
търговски изложения за производители на хлебни и сладкарски
изделия, инградиенти и технологични решения.
Place des innovations ( Място
на иновациите - фр. – бел.ред.)
ще представи нови продукти на
изложителите.Освен това, Rue
des Ecoles (Улица на училищата
–фр. – бел.ред.) ще предостави
централно място на най-добрите стажанти в областта
на хлебни и сладкарски изделия. Кандидатите, които
участват в престижните
конкурси на Europain, са изпълнени с енергия и креативност. Посетителите ще имат

възможност да се възхищават
на най-добрите в света хлебари
и сладкари, които ще демонстрират своите умения. Тези
състезания показват таланта
и страстта, които могат да се
открият в това производство.
Bakery Masters обединява 24-те
най-добри кандидати от състезанието Louis Lesaffre Cups през
2009 и 2011, както и Световна купа по хлебопроизводство

(Bakery World Cup) през 2012. По
време на Bakery Masters те ще
се състезават помежду си в
три категории, за да спечелят
престижната титла Майстор
хлебар (Master Baker). Състезанието по сладкарско изкуство
(International Confectionary Art
Competition) е единственото
международно състезание, което включва смесени екипи,
разполагащи с 20 часа, за да
приготвят 13 годни за консумация сладкарски произведения.
Участват и French Schools Cup
с отбори от по трима млади
стажанти. Това ще насочи
вниманието на институциите
върху обучението на млади таланти.
Посетителите на изложението ще имат възможност да се
запознаят на място с новите
продукти в сектора и последните иновативни решения. А
тези, които търсят иновации
в областта на хлебопроизводството, ще имат възможност

да посетят “The Cube”, център
за иновативна конкуренция на
Europain и Successfood, където
ще се проведат по-голяма част
от престижните състезания,
включени в събитието. Площ
от 4000 кв.м. ще събере на едно
място секторите хлебопроизводство, ресторантьорство и
сладкарство.

Натурални съставки
за хлебни изделия

Производители търсят съставки, които не съдържат
добавки и са предназначени за
тестени продукти и пици с
чист етикет (clean label). Те
могат да проявят интерес към
вида брашно от Kampffmeyer
Food Innovation, известно като
ParafarinHydroSoft. Според представителите на компанията,
новият продукт в портфолиото
на Kampffmeyer дава възможност за получаване на изделия с
по-голям обем, по-продължително запазване на преснотата и
структурата. Той е подходящ за
използване в различни направления, като фини тестени изделия,
банички, бели хлябове и пици.
Сред най-добрите характеристики на тази съставка,
означена като бяло брашно, е
намаляване деструкцията на
нишестето след печене, което
води до по-добра трайност на
крайния продукт. Нещо повече,
определя се като тип функционално брашно, подходящо за широка гама изделия, включително

замразени хлебни продукти, тъй
като подпомага активирането
на дрождите в тях и може да
замени частично или изцяло изкуствените набухватели в зависимост от дозата. То гарантира запазването на структурата
на продуктите при няколко
месечно съхранение в хладилник.
Това се отнася до пици в суров
вид, както и до замразени полуготови пици.
При ламинирано бутер тесто като банички и кроасани,
оценките за брашното са особено високи. ParafarinHydroSoft®
позволява на производителите
да работят без традиционно
използваната фаза на почивка
на глутена по време на процеса, което намалява времето за
производство. Тест-рецепти

за фини печива, като кексове и
бисквити, показват, че е възможно да се използват до 30%
по-малко мазнини чрез добавяне
на функционално брашно, при
което структурата и консистенцията се запазват.

Тенденции на пазара за хляб

1. Пекарни за консумация на
хлебни изделия през целия ден:
потребителите желаят през
целия ден да се хранят бързо на
място или да вземат храната
навън.
2. Здравословно и добро състояние са синоними на качествени и пресни продукти: това е
съществен аспект, който определя избора на потребителите.
3. Дизайн, специфични серии



“Компютърни услуги” ООД
По-добрата грижа за вашите
компютри!
Абонаментно обслужване на фирми
Продажба и сервиз на компютърна
техника и периферия
Изграждане на структурни кабелни
системи
Системи за видеонаблюдение и
контрол на достъпа
За контакт:
02 / 944 60 04; 0887 764 800;
0889 096 666; 0899 884 277; 0878 267 188
office@pcservbg.com
www.pcservbg.com
София, 1303,
ул. Позитано 15, офис 2
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очаквани форуми

 и отлични резултати при подо-

бряването на вкуса: хлябовете
да удовлетворяват изискванията на всеки сезон с промяна
на цветове, вкусово усещане и
аромати. Хлебопроизводителите
предлагат смели комбинации и
изненадващи форми.
4. По-бързо, по-практично и
без компромиси в качеството:
хлебопроизводителите търсят
оборудване, което осигурява висока производителност и облекчава труда им.
5. Промишлени иновации в
посока натурално състояние за
постигане на нови усещания:
използване на съставки без Е-та
и такива с “чист етикет” осигуряват най-добър вкус, като едновременно решават проблема с
нарастващия брой алергии, свързани с хранителни продукти.
6. Сладкишите стават полеки и се променят в движение:
класиката в сладкарството се
преразглежда във версии, които

съчетават лек вкус и дизайн.
7. Оптимизиране на обедните почивки: потребителите
искат да се отпуснат за краткото време, с което разполагат
докато обядват.

АЛЕКСАНДРА И
МАДЛЕН ООД
Производство
и търговия
на суровини и материали
за сладкарството и
хлебопроизводството

Разширяване на концепцията
за „мезе”

Концепцията за мезета се
основава на разпространения в
цяла Европа ритуал за хапване
на предястия от гръцката кухня
и кухнята на други средиземноморски страни. Тя се счита за
вкусен и здравословен начин за
предлагане на различни ястия в
малки порции. Добрата новина
е, че такива порции са на разположение и в замразен формат,
който един от гръцките производители включва в своето
портфолио като Ioniki Filosophy
(гръцка философия – бел.ред.).
Продуктовата листа на тези

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

ДЕКОРИРАНЕ С ПОДПРАВКИ

ДЕ К О К УИК ®
Фолио за перфектен
външен цвят и вкус
на варени шунки.
Декорирайте Вашите
специалитети равномерно, красиво и
пестеливо !
с едро-натрошени
подправки !
Тел/ факс: 02/ 974 50 01, 979 07 51
GSM: 0888 915 249
e-mail: teatrading@abv.bg

®
èíæåíåðèíã

производители съдържа вкусни
и иновативни средиземноморски точени баници. Неотдавна
конкретната компания въведе
колекция от хранителни деликатеси под формата на малки
хапки. Пет нови вкуса са много
полезно допълнение към гамата
на Filosophy. Основават се на
принципите на средиземноморската диета и са създадени с
висококачествени местни гръцки съставки, като зехтина Extra
Virgin, сирене фета, подбрани
билки и зеленчуци. Между тези
продукти има мини бутер банички със сирене фета или колбас,
спирали или триъгълници със
спанак или фета, както и мини
рола със сирене фета. Представители на компанията отбелязват, че това е добър избор
за по-здравословен и „вкусен”
живот, който ще има специално
място в ежедневното хранене.
Тамара Гинова,
По сп. frozenfood Europe,
септември/октомври 2013

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

ЛАБОРАТОРНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ
РЕШЕНИЯ


Химикали и реактиви
Системи за химичен
анализ и микробиологичен
контрол на храни и води
 Хигиенен мониторинг
 Суровини и перлени
пигменти за индустриални
приложения
 Системи за пречистена
вода


Мерк България ЕАД
бул. Ситняково №48, Сердика Офиси, ет.6
тел.: 02 4461 111
факс: 02/ 4461 100
e-mail: merck@merck.bg
Merck Millipore is a division of

Проектиране, технология, монтаж
и сервиз на оборудване за хлебарство,
сладкарство,
пакетиращи
машини, силозни
стопанства и
макарони

Бутилираща и
опаковъчна техника.
Проектиране, производство,
монтаж и пълна
инженерингова
дейност.
6000 Стара Загора
бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 25 В,
тел.: 042/ 220 180 - централа;
GSM 0884 290 336; факс: 042/ 220 190

1303 Ñîôèÿ
óë. „Áàëêàí“ 7-9Á
òåë.: 02/ 931 00 57
ôàêñ: 02/ 931 07 42

e-mail: spv@abv.bg; spv@mbox.contact.bg
www.spvbg.com

САЛОН ЕООД
Кисeлини и
киселинни регулатори
Консерванти
Антиоксиданти
Витамини
Пшенични, соеви и
млечни протеини
Нишестета
(модифицирани и
нативни)
Фибри
Емулгатори
Хидроколоиди
Стабилизатори за

сладолед
Сухи млека
Лактати
Фосфати и
фосфатни блендове
Аромати и вкусови
подобрители
Натурални
оцветители
Подсладители
Биотехнологични
и специализирани
продукти за
винопроизводството

София 1784, ул. „Михаил Тенев” №12,
Бизнес център „Евротур”, офис 17
тел.: 02/ 957 0120; 02/ 955 4960, факс: 02/ 955 4961
www.biesterfeld-bulgaria.com

Производство
на хлебни и сладкарски изделия,
локуми, халва, филиран бадем,
филиран фъстък,
фондан.
1000 София
Магазин: ул. Гургулят 27,
Цех: ул. Орчо Войвода 8 Б
Тел.: 02/ 952 26 25, 955 62 20
Факс: 02/955 63 05
е-mail: . salon@mb.bia-bg.com
web: bg-salon.com

ОБРАБОТКА НА ВОДИ

Омекотяване Филтруване Дехлориране
 Декарбонизация  Обратна осмоза
Премахване на нитрати и сулфати  UVдезинфекция  Озонатори  Деаератори
Охладителни кули  Химикали за обработка
на вода в котелни и охладителни системи 
Почистване на котлен камък.
Хидро-Хикс-България ООД
тел. 032/ 677 394; тел./факс: 032/ 677 395
4004 гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе” 168 Г
e-mail: office@hydro-x-bg.com
www.hydro-x-bg.com
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Специално за сладкарската промишленост!
www.edimexbg.com

МИЛМЕКС ООД
Шоколадена фабрика Милмекс

П роизводство
на широка гама
шоколадови изделия

Предлагаме печени, белени,
рязани и пакетирани фъстъци,
калибровани според
изискванията на клиента.
Вакуум
опаковки
по 10 кг.

2227 Божурище, бул. Европа 156, ПК 25
тел.: (02) 993 29 00, 490 12 36
факс: (02) 993 32 25, 490 12 3
e-mail: info@milmex.eu
web: www.milmex.eu

тeл./факс 0610 55191,
e-mail: office@edimexbg.com
edimex_et@abv.bg

ЕЛИТ- МЕС
Минев-РодопаВ.Т. ООД

БЕБ –
БИО ЕНЗИМА
България ООД

Производство на малотрайни,
трайни варено-пушени
колбаси и суровосушени месни
деликатеси
Велико Търново, ул. Гара Трапезица 11
Тел: +359 62 612 124
Факс: +359 62 612 133
E-mail: elit_mes@mail.bg
http://elitmes.bg

„77K” ООД
Шоколадова
фабрика
Анимекс 98
Т +359 2 920 43 09
F +359 2 920 00 07
animex98@abv.bg
http://www.animex98.com

1592 София, бул. Асен Йорданов 14
тел.: 02/ 965 13 14; факс: 02 978 95 53
www.bioenzyma.com

“ПИЛ КО” ЕО ОД
Производство и преработка
на птиче месо

Млекопреработваща
индустрия

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

ул. Ильо войвода 3, ет. 3
тел.: 032/ 907 006; 0339/ 2425
факс: 032/ 907 004; 0339/ 2307
e-mail: madjarovi@mail.bg

УХТ, Пловдив

“КАРИЛ и ТАНЯ”ООД
8602 гр. Ямбол
ул.ГрафИгнатиев №189
Тел.: (+359 46) 66 92 66
факс: (+359 46)66 94 30
E-mail: karil_ice@yahoo.com
VAT No.: BG 128020650
www.karil-bg.com

office-bg@kuk.com

Производство на
висококачествени сладкарски
продукти с контролиран произход
на суровините и вкусови качества
близки до тези на домашно
приготвените сладкиши
гр. София, кв. “Малашевци”, ул. “Рояк” № 43
тел.: 02/ 936 72 25; факс: 02/ 936 78 06
мобилен: 0888 63 65 10
www.aeabulgaria.com

Захарни Заводи АД е найголемия комплекс в България за
производство на захар, захарни
изделия, спирт и опаковки.

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

Производство на пилешко месо
и пилешки продукти, разплодни
яйца, еднодневни пилета.
Богата гама охладени
и замразени птичи продукти,
полуфабрикати, деликатеси
и колбаси.

гр. Горна Оряховица
ул. “Свети Княз Борис I” 29
тел.: 0618/69500
факс: 0618/21709
e-mail:office@zaharnizavodi.com

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

„ДИПИ” ЕООД

“РАДУЛОВ” ЕООД

Газирани,
негазирани
напитки

Производство
на хляб, солети
и макаронени изделия
“Златна Добруджа”

6300 Хасково
жк. Орфей бл. 17, вх. Б ап. 24
Тел.: 0887 256 919
е-mail:dipi_eood_hs@abv.bg
www.torti-dipi.com

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

“СА ВИМЕКС” ЕООД

Производство и дистрибуция
на ингредиенти за:

Безалкохолни напитки и сокове;

Ниско- и високоалкохолни напитки;

Сладоледи и млечни продукти;

Хлебарски, сладкарски и захарни изделия;

Месни продукти, готови храни и сосове.
Разработка на рецептури и технологии.

Традиция в производството
и търговията с яйца за консумация
в страната и чужбина.
Дневно производство от
450 000 броя яйца.
Затворен цикъл на производство,
съобразен с изискванията на ЕС.

Производство и пакетаж
на богата гама от
подправки, десертни
кремове, кисели, сухи супи
и др.

Производство
на сладкарски
изделия

9300 Добрич,
ул. “Гоце Делчев” 19
Тел.: 058/ 600624, 600 709
Факс: 058/ 600168
Е-mail: savimex@dobrich.net

“Престиж 96” ООД

Катедра „Биотехнология”
разполага със съвременна
апаратура за извършване на:
Микробиологични анализи на суровини,
храни, напитки, фуражи и др.
Биохимични и химични анализи на суровини,
храни, напитки, фуражи и др. (микотоксини и
други замърсители в храните);
Качествено и количествено определяне на
ГМО в растителни и животински суровини и
хранителни продукти.
За контакти: доц. д-р Ангел Ангелов
бул. “Марица” 26, гр. Пловдив 4002
тел.: 032/ 603 608 ; факс 032/ 643 108
е-mail: angelov@uft-bio.com

КУК-България ЕООД
4003 Пловдив, Г. Бенев № 3
тел.: 032 / 94 67 60; факс: 032 / 96 75 58

2300 Перник,
ж.к Кристал, з-д Кристал
тел./факс: 076/ 631 320
e-mail: pernik77k@abv.bg;
fontana77k@abv.bg

“АЕА” ООД

“Градус-1” ООД

Дистрибуция на киселини, лактати,
високо пречистени минерални продукти,
винопроизводство и лозарство,
козметика,
пивоварство, месопроизводство
препарати за почистване и
дезинфекция, за дома и септични ями,
ензими, антипенители.

“ДИ МИ Т ЪР
МА Д Ж А РОВ-2” ЕООД

РЕЦЕПТАТА ЗА УСПЕХ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА
ХРАНИ И НАПИТКИ

Газирани и негазирани
напитки; напитки
“Фонтана”, студен чай,
тонизиращи напитки

Производство на висококачествени
продукти, обикновени и тунквани
вафли, тунквани бисквити със
знака на “Престиж”
5000 Велико Търново,
ул. Никола Габровски 98, п.к. 112
+359.62 61.41.41; +359.62 64.58.51
+359.62 64.07.33
Факс: +359.62 61.41.15
e-mail: office@prestige96.bg
www.prestige96.bg

1138 София, кв. Горубляне
ул. “Обреща” 4
тел.: 02/ 923 18 00
факс: 02/ 978 52 50
e-mail: ptoshev@toshev-ltd.com
www.toshev-ltd.com

с.Дончево 9354, общ. Добрич, ПК 408
www.zora-donchevobg.com
e-mail – zora@netplusdb.bg
тел.:058/ 62 66 12; факс: 058 / 62 27 66

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
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Уважаеми приятели на сп. ”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
специализирано списание да бъде мост между вас и онези, които ви снабдяват с
необходимите ви суровини, опаковки, машини и други неща, без които ваша дейност би
била немислима. Радостно е, че през тази година, въпреки всички проблеми, на нашите
страници се появиха и български производители на храни и напитки, за което сърдечно
им благодарим. Със своето участие на страниците ни, рекламодателите допринесоха да
имате възможността да получавате и четете своето списание. Нещо повече – те дадоха
своя принос и в издателската ни дейност, като подпомогнаха издаването на наръчници и
помагала, така необходими за производителите.
Ние сме убедени, че връзката рекламодател - медия - читател е не само икономическа, но
и прагматична дейност, осигуряваща ви полезна приложна информация. Вярваме също, че
нашите рекламодатели са доволни от своето представяне на страниците на сп. ХВП и че
взаимноизгодното ни партньорство ще продължи и занапред въпреки трудностите.
Преди всичко поднасяме нашата специална благодарност на фирмите КУК България и
ЦСБ България за дългогодишното партньорство с нашето списание.
С най-добри чувства пожелаваме на всички наши рекламодатели преодоляване на
трудностите, успешен бизнес и просперитет през Новата 2014 година!
АБ инженеринг
Акварор
Александра и Мадлен
Алмер
Аналитика
АНЛ – България
АРСТ
Артемис
Аса пласт
Астел
Амилум груп
Атепласт
Атлантик

Беб био ензима
Биогест
Бис инженеринг
Бобал- Бояджиев
Бомар
Блек Форест Пюър Уотър
Булконс
Вестфалия сърдж България
ВКВ
Генезис
Готи
ГутМилс България
Дерек
Д-р Грозева – Аромса
Дружба стъкларски заводи
Ивел 93

Изофлор
Италинокс
Интерхема
КемОксайд
КООП Бенковски
Кресона
КУК България
Лесафр
Лииф груп
Лилия хив
Маршал 91
Мерк България
Мултивак
М и М фрут
Михалково
ОМЕГА Ж
Орион Матеев
Ригана
Пантелей Тошев
Полифол

Порше БГ
Про Минент
Прокредит банк
Родимекс
Родопея
Ротопринт
Рудиком
СТОРАКТ
София франс Ауто
Стабил инженеринг
Сторм
SPV
ТЕА трейдинг
Темподем
Термохран инженеринг
Техноконсулт
Фесто
Хах Ланге
Химпласт
Хлебопроизводство и
сладкарство- Троян
ЦСБ Систем България

Нека за всички ни
2014 година да е здрава,
щастлива, спорна и
плодотворна!

ЛИТЕРАТУРА В ПОМОЩ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

инж. Анна Стоянова

НАРЪЧНИК

СЛАДКАРСТВО

Мениджъри и
технолози в
хранителната и
питейна индустрия;
Хотелиери и
ресторантьори;
Търговци на храни и
напитки…
Ползвайте
книгопощата на
КООП „ХВП”:
Технологии в ХВП…
Заведения за хранене,
туризъм, хотели…
Нормативни
документи и
прилагането им…
Каталози,
справочници и др…
Повече от 80 заглавия
ви очакват
www.hvp-bg.eu

7-мо международно
търговско изложение
за хлебарство, сладкарство,
сладолед, шоколад,
машини и технологии.
Зала 1-2-3-4

