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Здравейте,
уважаеми читателю,
Пролетта дойде. Дали ще ни
донесе разцъфване и богато плодородие във всичките смисли на
тези думи, днес, в смутните ни
времена, едва ли някой може да предскаже. Така че, не ни остава
нищо друго, освен да си припомним поизтърканата от времето
приказка от най-бурните години на прехода – Пролет пукна, ние не!
Защо споделям тези не особено оптимистични мисли? По силата
на служебните си задължения, сред обилието от интернет информация, следя редовно два държавни сайта – на МЗХ и на БАБХ. И
искам да споделя, че в първия, за един месец я има две-три информации, засягащи пряко производството на храни и напитки, я не.
Естествено, давам си сметка, че всичко свързано с производството на суровини е важно за сектора преработка, но неведнъж съм
подчертавал, че все пак добавената стойност идва именно от
преработвателите. Така че, необходимо е да им се обръща поне
малко внимание. И те си имат проблеми…
Що се отнася до БАБХ, там има интересна статистика за
ефекта от контрола върху храните и напитките – впрочем, категорично поддържаме необходимостта от него, но липсва прозрачността и стимула. А те са важни за коректните производители –
онзи гръбнак на отрасъла, който наистина движи този много важен за страната отрасъл. Надявам се, че проф. Моллов (виж интервюто с него в брой 1/2014 на сп. ХВП) ще успее да се справи с
тази тежка и неблагодарна работа, за да бъде стожер не само на
сигурността и безопасността на потребителите, но и реален помощник на светлия бизнес в света на храните и напитките. Така
че, с нетърпение очаквам появата на актуализирания им сайт…
Та в контекста на тези мисли, все по-упорито се убеждавам в
правотата на идеята за обединяване на производителите от отрасъла. Поне такъв е примерът, който идва от Европа (извинете
за досадната бележка). Но така или иначе, ако погледнем и на изток ще си спомним великата максима на един литературен герой
„Спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се…”.
Е, слава Богу, не сме стигнали дотам, но след като на всички нива
в държавата се твърди, че селското стопанство и хранителната
индустрия са сред приоритетите, крайно време е да повярваме и
да си потърсим интересите. Старата Бг максима „всяка коза за
свой крак” днес може да ни изиграе лоша шега – то това е валидно
и в общонационален мащаб, но „нейсе, запуши я…”, както би казал
един български литературен герой.
Но стига толкова „мъдри мисли” – още повече, че и в списанието ще прочетете неща в тази посока. Дано пролетта ни вдъхне
мъдрост и кураж да променим ситуацията и да вървим напред.
А ние се стягаме за изложението ФудТех в Пловдив и Ви каним
да посетите щанда ни. Отделяйте по няколко минути и за сайта
ни – все се надяваме, че ще научите нещо и от него – имаме ли
нови книги в книгопощата, кое е следващото бизнес пътуване,
какво ново из ЕС и сайтовете, с които започнах в началото.
За ваша информация, следващият ни брой ще разгледа темата
за рибния сектор в България. Ако има какво да споделите, заповядайте. Ще ни бъде драго да публикуваме вашето мнение по тази
сериозна за страната ни тема.
Петко Делибеев
гл. редактор
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Избирам
българското
Произведено в България
– дълго време тези думи
предизвикваха представата за десетки щандове в НДК, отрупани
предимно с дрехи и друг
текстил, обувки и кожени изделия, на чиито етикети обикновено пишеше всичко
друго, но не и “Произведено в България”. Но, ето че от няколко
години този панаир изчезна и Произведено в България започна
да приема смисъла на защита на производителите в България. За тази нова роля и политиката на Съюз “Произведено в
България” разговаряме с неговия изпълнителен директор
г-н Пламен Грозданов:

Companies represented
in the issue:
Akwaror
Alexandris
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ANL
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АRST
Artemis
Betafest
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CSB Bulgaria
COOP Benkovski
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Heger Bulgaria
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Interhema
Izoflor
KUK Bulgaria
Merck Bulgaria
Pantelei Toshev
Pirin Spring
Promilk
Q Certification
Rudicom
Technofriga
Tracian Univercity
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а започнем с това, че
Съюзът реално съществува от 20 години, но
през първите 18 години
дейността му е имала по-скоро пропаганден характер. Занимавал се е
с организация на тези изложения,
които са правени в НДК, връчвали
са мартеници като награда – традиция, която и ние продължаваме.
Но преди две и половина години
част от членовете му се събират и
решават да дадат съвсем друга насока на Организацията. Ние просто
анализирахме дейността и на други
организации на бизнеса и видяхме,
че реално малкият и среден бизнес
не е адекватно представен. Няма
организация, която наистина да
отстоява авторитетно неговите интереси. А малкият и среден бизнес е
много важна част от нашата икономика. Да оставим настрана факта, че
у нас такива са над 95% от предприятията, по критериите на ЕС. Затова
е много важно да се идентифицират
проблемите и да се търси тяхното
решение.
В тази връзка ние тръгнахме
в две посоки – от една страна да
изучим внимателно европейските
правила за малкия и среден бизнес,
а там се прави много в тази посока;
и второ – да хвърлим поглед към
цялата законова база в България –
доколко тя е адекватна, доколко
спомага за развитието на малкия и
средния бизнес, доколко се изпъл-

нява принципът, заложен в Акта
за малкия и среден бизнес от 2009
година на ЕК – „Мисли първо за
малкия“. Това е една нова философия, която трябва да се възприеме
на управленско ниво. На практика
означава всеки един закон, всеки
един поднормативен акт да бъде
съобразен с нуждите, с интересите
на малките и средни предприятия.
И това е, така да се каже, основата,
която ние заложихме за нашата дейност.
Другото е укрепване на организацията – в рамките на тези две
години днес ние вече имаме 354
редовни члена, включително и 14
работещи браншови съюза. С членовете на тези браншови съюзи,
компаниите, които участват при нас
са над 800. Практически ние покриваме критериите за участие в Тристранния съвет (Национален съвет
за тристранно сътрудничество –
б.а.), като национално представителна организация, но тъй като
Законът регламентира един особен
ред за встъпване в този съвет ние
изчакваме, но когато законовата
уредба позволи ще се опитаме и
ние да станем негови членове.
Преди години на пресконференция представител на една много
голяма фирма се обърна към представителите на малките фирми
от неговия бранш с думите „Ние сме
големи и ще ви смачкаме“. С опита
Ви от тези две години смятате
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ли,че българският бизнес ще може
да възприеме тези европейски правила на играта?
Трябва да ги възприеме и ние
правим всичко възможно да ги възприеме. Не е тайна, че нашият Съюз
е най-активният лобист, в добрия
смисъл на думата, на Проекта за
изменение и допълнение на Закона
за защита на конкуренцията (ЗЗК).
На четвърти септември 2012 година
ние успяхме да убедим четирима
депутати от четирите най-представителни парламентарни сили да
внесат този проект. Някои го наричат „Проект за закон за търговските
вериги“. Не е така. Това е проект за
изменение и допълнение на ЗЗК,
който регламентира действията на
всичко онова, което е монополно,
което е възможно да създаде картел, което е възможно да създаде
олигополни структури. Но за съжаление в 41-то народно събрание се
оказа, че има по-силни лобисти от
нас. Спряха проекта и той така и не
влезе в дневния ред.
Откакто дойде това правителство, а то в интерес на истината,
макар и много плахо и колебливо,
започна да прави някои неща, които са от полза за бизнеса, за подобряване на бизнессредата, започна
работа по този закон, но тя много се
проточи във времето. Ние се зарадвахме когато разбрахме, че шестима
депутати са внесли проект за Закон
за изменение и допълнение на ЗЗК,
и че председателският съвет трябва
да вземе решение за разглеждането
му от Народното събрание.
Надяваме се този Закон да създаде онази регулативна рамка, която да принуди тези, които не се съобразяват с този принцип, да почнат
да се съобразяват. Разбира се, не е
въпросът само на регулация, това е
въпрос и на саморегулация, каквато
е практиката в много европейски
страни.
Всъщност, в рамките на ЕС в 18
страни има регулативни решения, а
4 държави са избрали саморегулацията. Ние искаме да вземем най-доброто и от двете и да направим така,
че от една страна да не се нарушава
пазарната свобода, свободата на
договаряне, да се спазват принципите на пазарната икономика. От друга
страна, все пак да има и ред.
Бих дал един интересен пример –
даже Сорос, този, бих казал, властелин на либералната икономика,
се изказа преди няколко седмици,
че кризата в последните години е
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показала, че държавата би следвало да има определени функции от
гледна точка на развитието на икономиката на дадена страна. Така че
чисто либертарианският модел изцяло пропадна. И в никакъв случай
не може да бъде пример за поведение. Ние трябва да си вземем урок
от тази криза и да вървим напред.
Затова принципът „Мисли първо за
малкия“, заложен като философия в
Акта на ЕС за МСП, трябва да стане
принцип в мисленето и на нашите
управленци.
Звучи добре, но все си мисля, че
у нас държавата трябва да играе
малко по-сериозна роля при регулирането на тези отношения – имам
предвид обществените поръчки,
популяризиране на нашето производство по света и др. – все неща,
които държавата може и е длъжна
да прави…
Всички страни го правят – да
вземем популяризирането на местното производство. Има много
примери в ЕС, на които аз съм бил
свидетел. Наблюдавал съм как се
действа – с мощния организационен и финансов ресурс на държавата се правят масови разяснителни
кампании в подкрепа на съответното производство. Съюзите, които
обединяват местните производители, са едни мощни и уважавани
организации в тези страни. Така че
аз не виждам нищо, което да противоречи на пазарните принципи
когато защитаваш родното си производство.
В тази връзка искам да вметна, че
съвсем наскоро имахме среща с Министър-председателя, на която присъстваха Министъра на икономиката
и Министъра на земеделието, където обсъдихме идеята за една широкомащабна разяснителна кампания
в подкрепа на българското производство. Крайно време е българинът
да разбере, че купувайки българското от всеки негов лев примерно 30
стотинки отиват в бюджета. А това
означава по-добро образование,
по-добро здравеопазване, по-добра
личностна реализация, защото ще
има работни места, по-добър живот
за нашите бащи и майки.
Хубаво е примерно, че веригите
действат и работят в нашата страна,
че се изсветли до голяма степен
търговията. Но аз винаги задавам
въпроса „Защо те не плащат данък печалба?“ Да, ДДС-то е голямо,
вярно е, но къде е печалбата? Какъв
е този бизнес, който работи без да

реализира печалба?
Да вземем обществените поръчки. Крайно време е малкият и
среден бизнес да имат достъп до
тях. На какво бяхме свидетели тези
години – специално разработени
критерии, на които предварително
се знае кой отговаря. Докато не се
електронизира и стандартизира
процесът на обществените поръчки,
трудно ще убедим обществото, че
те са прозрачни, честни и в полза на
обществото.
Когато говорим за бизнесклимат и възможности за инвестиции,
обикновено имаме предвид чуждите
инвеститори. Имам чувството, че
когато един български предприемач
се опита да инвестира в нещо не
само не му се помага, а излизат хиляда спънки пред реализирането на
намеренията му. Вие как мислите …
Да, има го това. Не бих го нарекъл чуждопоклонничество, но толериране на външните инвеститори
спрямо нашите съществува. Така че
трябва да се променя съзнанието.
И не случайно някои от нашите сериозни бизнесмени започнаха да
инвестират навън. Това е добре, но
дано причината да не е защото са
имали пречки да инвестират в България. Така че сте абсолютно прав –
трябва да има равни права – както
се дават права за клас А на чужди
инвеститори, така трябва да се дават и на българските инвеститори.
Има една тема, която през последните години се мъчим до популяризираме чрез нашето списание,
но все на базата на чуждия опит,
защото нямаме наши, български
примери – въпроса за кооперирането. А цяла Европа вече разчита на
това и особено в сферата на малките и средни производители. Какво
може да се направи в тази посока?
Ако ние не решим този въпрос –
въпросът за обединяването, кооперирането на малките производители, хоризонтално и вертикално,
ние нямаме почти никакъв шанс да
възродим нашето селско стопанство, нашата хранително-вкусова
промишленост. Това трябва да е
постоянна грижа както на държавата, така и на неправителствения
сектор. Ние трябва да променим
мисленето на българските предприемачи, че кооперирането е лоша
дума. Кооперацията е в основата
на почти цялата европейска икономика. При това в България е имало
много силно кооперативно движение, после изродено в една форма,

която може би влияе днес отрицателно на нашите производители, но
пък държавата трябва да започне
да създава стимули за тези, които се
обединяват. Трябва икономически
да ги заинтересова да се обединяват. Необходимо е да се води сериозна разяснителна работа по тези
въпроси, защото това е единствения
начин. Например, един малък производител не може да доставя на
една голяма верига в България –
просто защото той не отговаря на
условията за редовност на доставките, за обем на доставките, за начин на опаковка. Това могат да го
направят само когато се обединят
няколко производители. Трябва да
дойде до съзнанието на българския
дребен производител тази проста
истина – Сам няма да успее. Същото
важи и за износа. Особено ако вземем такъв пазар като Русия. Един
от големите проблеми за износ на
руския пазар е, че ние не можем да
осигурим редовност и обем на доставките. А там все още има огромен
сантимент към българските стоки.
Особено в сферата на хранителновкусовата промишленост. Това, което ни спира е обемът и редовността
на доставките.
На няколко пъти споменахте
браншовите организации. Какво
мислите за тяхното място и значение за развитието на българския
бизнес?
За мене браншовите организации са нещо много важно. И браншовите организации, и нашият Съюз
като структура, в която членуват
браншови организации, могат да
изиграят много важна роля в организацията на онова, което сега се
нарича държавна работа. Държавата се е натоварила с прекалено много неща, които следи и се стреми да
контролира. А тя може да аутсорсва,
да предостави на браншовите организации изпълнението на редица
функции, като примерно спазването
на определени режими, лицензирането на производители. Това е
практика в страни като Австрия,
Германия, в други страни. Не е необходимо ние да измисляме колелото отново. Просто трябва внимателно да погледнем какво правят тези,
които са по-напред от нас, защото
има на какво да се научим.
И накрая какви са плановете на
вашата организация за тази година?
Няколко са нещата, които са много важни за нас тази година. Първо

е организирането на разяснителна
кампания „Избирам българското“.
Трябва до съзнанието на всеки българин да дойде това колко е важно
да купува българското. Разбира
се при равни други условия. Тук ще
ви дам един интересен пример: В
началото на осемдесетте години
работех във Финландия. Тогава там
имаше подобна мащабна кампания „Родно производство“. Много
интересно беше да се наблюдава
пазара, който се организира сутрин пред президентския дворец
в събота и неделя – производители и търговци излагат стоката си.
Най-напред свършваха доматите,
произведени във Финландия. Вие
може да си представите какви домати произвежда Финландия! Те
бяха по-скъпи, но свършваха найнапред. Давам този пример, за да

се разбере колко е важно държавата
да започне да се занимава с въпроса
за популяризиране на родното…
Второто е свързано с надеждата
ни да бъде приет Проектът за Закон,
за който говорих в началото. Да
бъде изготвена методиката за приложение на Закона и да продължи
процесът на саморегулация между
икономическите субекти с оглед
създаване на по-добра бизнессреда
в страната.
Третото направление е организационното укрепване на Съюза.
Разбира се, има още много задачи,
които се явяват в движение и трябва
да реагираме веднага.
Благодаря Ви и да знаете че в
лицето на нашето списание имате
партньор за постигане на Вашите
цели в името на по-добри условия за
развитие на българския бизнес.
Петко Делибеев

Продукти за технологичен контрол на напитки,
гарантиращи надеждни и възпроизводими
резултати
Рефлектометрична система
за технологичен контрол на
ферментационния процес при
винопроизводството - бърза
оценка на яблъчно-млечната
ферментация - RQflex 10Plus

Нефелометрично определяне на

мътност на вино в NTU единици възможност за проточен анализ Turbiquant3000IR

Разнообразие от системи за филтруване, филтрувални устройства,
мембранни филтри

Merck Millipore is a division of

Мерк България ЕАД
София 1505
бул. Ситняково № 48, Сердика Oфиси, ет. 6
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Добре ли е
да се работи
много добре?
Фирма „Бета фест” –
20 години развитие
През последните години, щем не щем, започнахме неволно да сравняваме всичко с отминалите вече 20
години на икономическо развитие, или застой, зависи кой го прави. Особено за такива производства
като машиностроенето и оборудването за хранително-вкусовата промишленост. До 1989 г. тази
дейност се осъществяваше от предприятията в едно обединение – „Хранмаш”. След неговата приватизация бяха създадени нови фирми и повечето от тях са съсредоточени в района на Пловдив, Стара
Загора и Хасково. По данни на Българска браншова камара – машиностроене, може да се каже, че подсектор машиностроене и оборудване на хранителната промишленост е укрепнал и в момента се
развива успешно. Броят на фирмите, произвеждащи оборудване и машини, е над 35, а заетите в тях
специалисти и изпълнители са около 3000 души. Около 50% от продукцията е предназначена за износ
в ЕС, ОНД и страни от региона. Приходите от продажби са над 50 млн. евро. За определени фирми делът на износа е по-голям. Слабите страни обаче са характерни за обстановката в цялата страна и
това е проблемът с квалифицираните кадри – от 30 хиляди инженери през 1980 г., сега в отрасъла са
заети едва около 320 специалисти, сочи справка на Агенцията за инвестиции.
И, ето че на пазара през 1994 г. се появява съвсем нова фирма, и то в другия край на България, далече
от района на старите играчи машиностроители – „Бета фест” в София. Как се появи на машиностроителния фронт фирмата „Бета фест” ще ни разкаже нейния управител инж. Георги Пипонков:

В

началото на 90-те години започнаха интересни
явления в България. Като едно леко земетресение, макар и плавно, но нещата се разместиха
тотално. Едни неща изчезваха, появяваха се
нови възможности. Ние видяхме пролуката за себе си и
просто я използвахме. Създадохме фирмата през 1994 г.
Дотогава и четиримата съдружници работехме в отдел
”Кибернетика” на немската фирма “FESTO” GmbH, която произвежда пневматика и промишлена електроника
и има дъщерни фирми в над 120 страни с повече от 70
години опит. Беше голям риск, но беше правилното решение.
Как започнахте?
Ние четиримата бяхме и конструктори, и шлосери,
и монтажници. Така работихме 6 месеца. Имахме общо
3000 марки капитал, с които си купихме 2 бюра, 4 стола,
една библиотека, после телефон и факс… Като дойдеха
един или двама клиенти, някои от нас стояха прави или
излизаха навън. Договорите ни с „Фесто” бяха година за
година и ние просто избягахме оттам, но законно. Тогава им казах на момчетата: Ние в момента сме Номер 1
във фирмата само по една причина – имаме продукт,
който се търси на пазара – ние сме го създали и ние
го произвеждаме, но носим пари на други хора. Защо
не опитаме да го направим за себе си? Те ми повярваха и ето ни сега. След време от „Фесто” се опитаха да ни
върнат обратно, но вече нямаше как. За 3 месеца направихме първата машина. Започнахме да назначаваме и
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работници, тогава имаше много квалифицирани кадри,
останали без работа и не беше трудно да се намерят
необходимите хора. Затова и филиала си „Гама фест” направихме в Стара Загора, заради специалистите там. Те
изработват част от нещата до определено ниво. Тук ги
събираме, оживяваме машината, тестваме я.
Пикът в развитието на фирмата дойде през четвъртата година от създаването ни. Общо в София и в Стара
Загора персоналът е 70 човека. Вече мога да кажа, че
сме една добра машиностроителна фирма. Като поукрепнахме, купихме като база една бивша поликлиника
на бул. „Европа”, след нея тези цехове тук, в Илиянци,
после част от една фабрика в Украйна, след това един
цех в Стара Загора, където е и „Гама фест”.
Към какъв тип машини сте ориентирани?
Произвеждаме основно машини за бутилиране и за
пълнене в консервната промишленост.
Работата ни е улеснена от това, че имаме Сертификат
за качество от SGS. Това означава, че нашите машини
имат европейски сертификати за качество. Т. е. ако клиент купи от нас машина и след няколко години някоя
част или детайл се счупи, ние имаме архив с досието на
тази машина и можем веднага да произведем нова. Това
е полезно и за клиента, и за нашето собствено управление на производството. Ние произвеждаме 102 модела
машини. Всяка от тях в зависимост от държавата, за която е поръчана, има нужда от съответен различен сертификат, който струва хиляди евро. Но ние за улеснение

сме групирали машините си в линии и сме подготвени.
Работим добре и в областта на фармацевтиката. Оборудвали сме два завода у нас за бутилиране на разтвор
за хемодиализа, което е Клас 100 и машините са със
сертификат GMP, изискванията за него са изключителни. Работим и за един от мастодонтите на Балканите –
„Алкалоид” в Скопие. Използваме постиженията си и
сега имаме договор с „Биовет”, който произвежда лекарства за ветеринарната медицина.
А с производство на каква техника стартирахте своята дейност?
Когато взехме решението да се
отделим от „Фесто” и да започнем самостоятелно, заложихме на три типа
машини – бутилиране, етикетиране и опаковане. На принципа „на тъмно” в играта на
карти. След 6 месеца обърнахме картите и те се оказаха три аса. Първата линия за
бутилиране, която направихме,
беше за минералната вода “Девин”. При
това не ние търсихме клиента, а той дойде да ни убеждава, че можем да го направим. Разбира
се, това беше лично познанство с предишни бизнес
взаимоотношения. И като тръгнахме, та досега.
Когато направихме първата си опаковъчна машина,
в цяла България тогава имаше 7 такива. След нея за три
години направихме и продадохме 97. Работехме за пакетажни цехове и сме правили машини за по 2 тона на
час. Пазарът имаше глад за тях.
При етикетирането започнахме с още по-интересна
част – на основата на пневмологиката. Никъде в машината няма електрически ток – всичко е сгъстен въздух,
който постъпва в нея по един шланг. Това са ексизпълнения за производства, при които има опасност от взрив

– например, при пълнене на латекс, спирт, коресилин и
други взривоопасни материали. Има ли ток, само при
една искра всичко може да гръмне. Но това, което ние
направихме, беше просто екзотика за момента.
После имахме такава друга забежка в „Малчика”, сега
„Нестле”. Цялата линия за аерошоколад я направихме
на пневмологика. След 7-8 години, когато се амортизира, те самите пожелаха да я направим на електронен
принцип, защото пневмологиката не е така дълговечна
като електрониката. С тези машини ние просто доказахме на себе си какво можем. Един вид
проверка на възможностите.
По отношение на електрониката
работим с фирми като „Мицубиши”,
„Омрон”, „Сименс” и, естествено, „Фесто”. Независимо че ги
напуснахме, ние продължаваме да поддържаме много
добри контакти с тях.
Имахме един друг такъв случай в Киев за “Джонсън& Джонсън”,
където се пълнеха малки флакони с течности
против комари. В тях съдържанието на спирт е
98% и самите те поискаха цялата линия да е на
принципа на пневмологиката. Тези машини не
са толкова популярни, но се използват там, където
спецификата на производството го налага.
Впоследствие почти спряхме опаковъчните машини
и се ориентирахме към бутилирането с различни версии,
модификации и капацитети. При нас основното е, че работим на механичен принцип. Това е роторен принцип,
при който капацитетите са 12-15 000 бройки на час. Има
и за по-малки количества, но другото, което е по-силно
при нас, са нестандартните решения. Когато една фабрика за първи път ще прави кетчуп например, искат капацитет за 6000 бутилки на час. Не защото им трябват тол-



БЪЛГАРСКИТЕ МЕКИ БОНБОНИ С ПЪЛНЕЖ

Бонбонена фабрика АЛПИ
Гр.Асеновград, ул. „Козановско шосе“ №2
Тел: 0331/ 674 81; факс: 0331/ 69 059
Безплатен телефон за заявка: 0800 11 024
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кова, а защото знаят, че такава трябва да е машината. А в
началото им трябва линия за 2000 бутилки. И ние в този
момент предлагаме следното – базова машина, която би
могла да направи 6000, но на първия етап е оборудвана с
такива елементи, че осигурява 2000. Впоследствие може
да си купуват отделни модули, да си ги вграждат, машината да расте непрекъснато във времето и пространството
като капацитет. Една линия при 2000 на час струва Хикс
пари и заема У място, ако обаче капацитетът й е 10 000
на час, цената й не е пет пъти повече, но площта е 8 пъти
повече. За човек, който току-що започва едно производство, ще бъде сложно.
Основното е, че ние, за разлика от други фирми, се
стремим да въвеждаме най-съвременните иновации,
най-новите електронни постижения за дозиране, затваряне. Общо взето се движим напред с фирми, водещи в
тази област – немски, американски, френски, италиански, като „Кронес”, „Сидел” и други, които са много добре
специализирани.
Посочете някои от добрите си клиенти.
Най-добрите ни корпоративни клиенти са в областта на минералните води – 50% от фабриките за вода в
България са оборудвани от нас. Първият ни клиент, както казах, беше “Девин”. Друг голям клиент е “Олинеза”
и много консервни фабрики. Повечето от проектите по
САПАРД за консервни фабрики са наши.
Акцентът ни сега е върху бутилирането и пълненето на всякакви обеми напитки – води, газирани, сокове,
нектари, кетчупи, лютеници. Новото, което е в тази индустрия, е дизайнът. До този момент външният вид на
машината беше като варел, цилиндър или дори тенджера. А такъв приемен съд е идеално място за развитие
на микроорганизми и замърсяване на продуктът, който
се пълни. При нас буферният съд се състои единствено
от торсион и сфера. Това позволява много лесно биологично почистване на машината. По този начин въпросът с микробиологичното замърсяване, или по-точно
отсъствието му, е решен от нас почти 98%.
Прилагате ли и други иновации в проектирането и
изпълнението на машините?
Създадохме и една нова система – интермикс, при
която след настройване всички електронни блокове се
изключват и тя остава така, без тяхното участие. Нищо
не се пипа и не се настройва отново. Ние се шегуваме,
че най-надеждният елемент в една машина е този, който не участва в нея. Тук случаят е такъв.
За консервната промишленост предлагаме продукт,
който е насочен към бъдещето. Клиентът иска в момента малък капацитет и ние му я правим, после към нея
добавяме модул за по-голям обем работа и т. н.
Създадохме ново поколение ориентатори за капачки, независимо за какво – бутилки, буркани... Това е
елеватор ориентатор, при който капачката се поема и
веднага се ориентира с отвора надолу, което не забавя
процеса на затваряне. Друго, което направихме, е системата peak and up, която сама поставя капачката върху
буркана или бутилката. Ако капачката попадне на ръбче не може да пасне на отвора и пада. А при peak and
up затварящата глава сама си взима капачката и като
ръчичка я поставя. Така вече няма нужда от контрольор
да следи процеса.
В момента нашата иновационна система и политика
е да акцентираме върху различни системи за дозиране.
Работим върху усъвършенствани начини за дозиране
не само на течности като вода или сокове. В това поня-

тие за нас влизат много неща – лютеници, кетчупи, майонези, но в момента сме се насочили към пълнене на
конфитюр с цели плодове ягоди и то до 20 мм. Така че
се стремим да отговаряме на съвременните изисквания
на пазара и да ги удовлетворяваме.
При машините за поставяне на етикети имаме така
наречените Топ машини. Какво означава това? Всеки
иска най-доброто качество на най-ниската цена. Имаме създадени 3-4 такива машини за полипропиленов
етикет. За самозалепващи се етикети са с изключително висока точност на позициониране. Капацитетът е с
най-различни версии и варианти. Стигаме до 12 000 на
час. Нормалното за нашия пазар е до 6000 на час. Те са
невероятно издръжливи и работоспособни. Една от тях
е и фолираща машина с капацитет 1300 пакета/час. Към
този тип спадат и машини за пълнене на рязани плодове и зеленчуци в буркани.
Във връзка с технологията и иновациите нашите
сложни машини са оборудвани с тъч скрийн панел. Това
е едно полезно, но скъпо удоволствие. Предимството е,
че ако машината спре по някаква причина, може да са
необходими най-малко две седмици на персонала, докато открие защо. А софтуерът зад тъчскрийна веднага
ти посочва какво условие не е налице, за да продължи
работата. Второ, при специализирани машини, например за пълнене на шампоани или за напитки, ние можем в самата машина да запишем рецептура за различните типове дизайн на бутилките как да е пълненето.
Работникът натиска само Рецепта 1 и машината започва
автоматично да се настройва за това.
Последното – на финала на една линия спокойно
можеш да отидеш с лаптоп и да видиш в края на деня
колко отказа за работа има тази машина, от какво са породени и да си направиш сметка за твоята организация
на работа в цеха. Този софтуер се дава безплатно, за да
може клиентът да си прави сам анализ на производството. Това е най-новото в техниката в момента.
Това не е ли лошо за фирмата? Така вашите машини
нямат нужда от ремонт и поддръжка.
Лошо е. Но ние много държим на гаранционния срок
и на поддръжка на машините, било то месечно, абонамент или друга форма. Но досега никой не е сключвал с

нас такъв договор, просто защото нямат нужда. За съжаление. Затова не е много добре да се работи добре...
Споменахте фабриката си в Украйна, линия машини
за Киев... Имате ли и други поръчки извън България?
Фабриката в Украйна преди няколко години я продадохме, защото ситуацията там се промени и вече нямаше
смисъл. Работим изключително много за износ. В Румъния например имаме поръчки за фабрики за вода „под
ключ“. Това означава, че ни дават размера на помещението, с което разполагат и параметрите: машина за пълнене

на такъв и такъв обем, организация на дейността и прочие, и ние им даваме ключа, за да влязат и да натиснат
копчето на машината за работа. Имаме продадени линии
и в Македония. Работили сме много и за Русия и бившите
републики. При нас основният ръст беше, когато започнахме да изнасяме линии за водка. Малко преди Горбачов
Черномирдин през 1998-1999г. въведе монопол в полза
на държавата върху твърдия алкохол. Т. е. в Русия водка
можеше да прави само държавно предприятие. Тогава за
две години ние продадохме там 47 линии за водка. И то в
градове, които в момента са в черните хроники на света,
като Владикавказ и Беслан (тогава в тези два града имаше 1100 фабрики за водка!). На 2 км беше Чечня, на 3 км –
Ингушетия. Сега продължава да съществува фабриката в
Баку, за която правим четвърта линия.
Не ви ли се отразява икономическата криза като
спад на поръчките? Все пак и земеделието ни е в доста
голяма криза.
От август по-миналата година вече има раздвижване на нашия пазар. Имаме поръчки за производство
на машини, което означава, че нещо се произвежда и
то трябва да стигне до крайния потребител. Основният
проблем на нашата фирма – икономически и финансов,
настъпи в края на 2010 г., когато започнаха европейските програми за конкурентоспособност. Тогава повечето
ни клиенти в един глас заявиха, че не могат да говорят
за поръчки на машини, независимо че ги бяхме обсъждали. Трябва документите да бъдат одобрени, за да се
пристъпи към каквото и
да е действие. А ние какво да правим? Беше найголемият стрес, защото
никой нищо не поръчваше. За да не уволняваме
хора, намалихме работната седмица. Трябваше да
минат 9-10 месеца, за да
излязат документите, ние
да спечелим търговете и
да започнем да работим.
Беше много тежко. Правехме машини и линии
основно за износ.
Сега вече субсидиите
по Програмата за конкурентоспособност са одобрени и всеки си прави
сметката какво да поръчва. Търговете по Закона
за обществените поръчки
за вода 100% ги печелим

ние. Преди това не сме имали такива луфтове без поръчки и работа. Според мен основното беше това – когато за
първи започна прилагането на тези европейски програми всеки разумен ръководител и собственик си каза –
чакай сега, ще си прибера 70% от Европа, само 30% ще
дам за машини – и е логично. Но вече не е така. Изискванията се повишиха и това рефлектира върху паричната
стойност на една машина.
За тези 20 години виждате ли някаква разлика в нуждите на предприятията от хранителната промишленост, за която основно работите?
Няма кой знае каква голяма промяна в този сектор.
Нашият пазар е много малък. А и когато ние започнахме,
изискванията към машините бяха по-малки като капацитети, европейско качество според законодателството
на ЕС, европейски сертификати. Сега тези неща се промениха, като системите за норма и контрол например,
и ние се нагаждаме спрямо тях. В момента върви една
нова стандартизация по отношение на машините, която ще влезе в сила много скоро на нашия пазар. Вече се
подготвяме за нея.
България е много малък пазар, независимо за какъв
тип производство, не можеш да държиш добро темпо.
Затова ние сме принудени да имаме широка база за
производство – за олио, за лютеници, майонези, газирани напитки, вода, алкохол. Правим го не защото сме
много велики, а защото сме принудени да оцеляваме.
При нас, колкото и да е странно, работата е сезонна и
кампанийна. Линиите за вода се поръчват от ноември
до края на март, за да се хване летния сезон. За сметка на това обаче в края на април започват поръчките за
консервната промишленост, които приключват някъде
към края на август. След това, като се прибере реколтата от слънчоглед, започват поръчките за линии за олио.
След това започват линиите за пълнене на компоти.
Работата Ви е тясно свързана със земеделието на
България. Как виждате бъдещето си?
Така е. Имаме малки линии за оборудване на семейни фирми, в които работят по 5-6 човека. Затварят гъби
например, компоти, сладка от горски плодове, нещо понеобичайно и в малки количества.
В момента започва една друга тенденция в България,
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интересна за нас. Оборудване на малки предприятия
за биопродукти, които могат да се нарекат направо
микро. Било то сокове от бъз например, конфитюри от
диви ягоди. Всичко се договаря още на зелено и като
излезе от линията заминава за чужбина. Наскоро оборудвахме една такава фабрика в Стрелча с уникални за
случая машинки. Оказа се, че в Австрия има доста много производители на машини за такова производство.
Съотношението цена-качество е поносимо. Качеството
им е много добро, изключително хитри машинки, много добре измислени, които са на модулен принцип и от
една машина можеш да прехвърлиш на друга. Едва ли
не като лего. Но те си имат инерция за това, а ние тепърва започваме да се подготвяме за такъв тип производство. И ги допълваме.
Нашето място в производствения процес е след крана надолу. Преди него хората си варят, бъркат, спазват
си технологията и рецептата, и ние се явяваме в момента, в който готовият продукт трябва да влезе в опаковката – бутилка, буркан и т. н. Образно казано, нашите
машини могат да се „закачат“ към тази, която произвежда продукта.
Тази ситуация с малките семейни стопанства и нетрадиционни производства е много благоприятна за
нас, защото се справяме отлично с нестандартните предизвикателства и намираме съответното решение.
Снежана Живкова

Пет
български
индустрии
с голям
потенциал
През следващите години трябва да започнем да произвеждаме стоки с висока
добавена стойност, поне за да запазим
жизненото си равнище, съветват от
Световната банка

П

ет български сектора с много голям
потенциал за развитие представи по
време на семинар „Икономиката на ЕС –
кризи и възможности” експертът от
Световната банка Кристиан Филипов.
Сред тях е преработката на храни, където имаме големи традиции при изследванията
и разработването на храни и нови семена. От
влизането на страната ни в ЕС се повишават и
стандартите за качество, а традиционно българската хранително-вкусова промишленост има
пазари не само в страните от общността, но и в
бившите съветски републики. Този голям потенциал обаче не се използва, коментира Филипов.
Друг сектор, в който България има традиции,
е машиностроене и електроника. В последните
десетилетия позициите не само се запазват, но
и дори има компании, които са световни лидери
в своите области. Проблемът на този сектор е
застаряващата работна сила, а младите служители идват без необходимите умения.
В това отношение е необходима подкрепа от
страна на държавата, така че в следващите 20
години да не се окаже, че българските компании
ще изнасят производството си в чужбина, защото ще им липсва необходимата работна сила.
Реално застаряващото население и влошените умения на работната сила са двата най-сериозни проблема за българската икономика в следващите години, посочи Филипов. Расте и броят
на младите хора, които напускат училище, което
е проблем и за Европа като цяло – населението
застарява, а идващите имигранти в много от
случаите нямат необходимото ниво на обучение,
показват проучвания на Световната банка.
За България има още един сериозен проблем –

липсата на приоритети за развитие, което разпилява усилията. Сред препоръките на експертите
е необходимостта страната да изготви списък с
приоритетни области на развитие и да насочи усилията си – административни и финансови, за тяхната реализация. Кристиан Филипов посочи някои
слабости, сред които е липсата на комуникация и
сътрудничество.
Правителството трябва да поощрява бизнеса
и научните организации да разработват иновации,
но и също така и двете страни да работят заедно. „Има цели сектори, в които бизнесът и науката
дори не си комуникират. Български компании купуват
разработки от чужбина, а наши научни институти
продават в чужбина своите разработки”, коментира
още Филипов.
Според него държавата трябва да се опита и да
направи „по-атрактивни условия за младите научни
работници”. Не е тайна, че заплащането там е ниско, а България се оказва на едно от първите места
по „износ” на млади хора с научни титли.
Така ще се подпомогне развитието и на следващите приоритетни сектори, които са фармацевтичната индустрия, информационни и комуникационни технологии. България има добър потенциал
да развива фармацевтичната индустрия, но в момента концентрацията на фирмите е само върху генерични лекарства. Не се създават нови продукти,
защото за това са необходими много финансови
средства и време, за да бъдат направени формулите
и проучванията на новите медикаменти.
В сектора на ИКТ пък се оказва, че дори и завършилите висше техническо образование нямат
нужната квалификация, за да започнат веднага работа. „Те не са много конкурентоспособни на собствения си пазар”, допълни още Филипов. Голяма част
от тези хора работят в чужди фирми, които обаче
действат абсолютно автономно в България. Има
възможност обаче да се появят и български конку-

ренти и те да привлекат собствените ни кадри, за
да се развива българската индустрия.
Петият сектор с потенциал за развитие, се
оказват културните и креативните дейности, като
например архитекти или рекламисти. Те обаче досега не са получавали никаква помощ от страна на
държавата. В същото време подобни дейности се
извършват в малки фирми – с персонал между 1 и
40 души и при тях дори и в годините на криза няма
уволнения, показва още доклада на Световната банка.
За да могат тези сектори да покажат потенциала си обаче е необходимо разработването на нови
технологии и иновативни продукти.
„През следващите 20 години България трябва да
произвежда стоки с висока добавена стойност, ако
иска поне да задържи жизнения си стандарт”, обясни
още експертът от Световната банка. Причината
за това е липсата на подготвена работна ръка и
демографската криза, които ще дърпат икономиката назад.
Филипов отхвърли коментарите, че от развитието на иновациите печелят основно фирмите и не е
нужна държавна подкрепа. При разработване на нов
продукт една фирма „дръпва напред само за около
шест месеца”, след което останалите конкуренти
копират нейния продукт. В същото време обаче обществото живее по-добре.
Освен за иновации, необходим е и фокус на държавата по отношение на образованието. В момента
ние „произвеждаме” много икономисти, адвокати и
др., които реално не могат да намерят работа, а в
същото време има глад за инженери. Част от тях
сравнително лесно си намират работа в чужбина,
което показва, че образованието ни е на добро ниво.
„Трябва да работим, за да ги задържим”, коментира
още Филипов.
По www. radar.bg

Ви предлага цялата гама хладилни агрегати за товарни, лекотоварни
автомобили и полуремаркета, резервни части и сервиз
Сервизна мрежа в страната:
Балкан Стар Ритейл ЕООД

1138 София, ул. Самоковско шосе 1
тел.: 02 4081 255
Балкан Стар Ритейл ЕООД

4202 Пловдив, Радиново
тел.: 032/ 654 605;
Балкан Стар Ритейл ЕООД

9023 Варна, Автомагистрала Хемус 39
тел.: 052/ 500 700;
Балкан Стар Ритейл ЕООД

8015 Бургас, Лозово
тел.:056/ 887 410;
Евростарс ООД

Централен офис: Юрорент ЕООД
1138 София, ул. Самоковско шосе 1
тел.: 02/ 4081 400, факс: 02/ 4081 224, моб.: 0884128522
e-mail: carrier@eurorent-bg.com
www.eurorent-bg.com

7000 Русе, бул. България 310
тел. 082/ 813 344
СОМАТ АД

3700 Видин, Северна индустриална зона
13
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тел.: 094/ 602 446;

Полезни както
за бизнеса, така и за
човешкото здраве

В

навечерието на деветнайсетгодишния си
юбилей една амбициозна българска фирма се
нанесе в нов дом. Спомням си, в
едно интервю преди десет години нейният създател, Пантелей
Тошев, сподели: Ние имаме много
сериозна политика по отношение следене на качеството. За
съжаление това струва много
пари... И, ето че днес „Пантелей

Тошев” ЕООД може да се похвали
с един от най-големите и модерни Центрове за изследване и
развитие
в индустрията
за ингредиенти
за храни и
напитки в
Източна
Европа.

В новото, модерно предприятие,
фирмата е изградила 5 съвременни
лаборатории с
последно поколение
високотехнологично оборудване
за разработване
на продукти и качествен контрол.
Ненапразно хората тук залагат
на практиката да бъдат партньори на своите клиенти – не

просто да им продават необходимите аромати, оцветители
и др. ингредиенти, но и да ги
консултират, да им осигуряват
варианти на търсения продукт
с оглед най-актуалните изисквания на пазара. Тази практика
на една наистина съвременна
фирма сега вече напълно се гарантира от лабораторния ком-
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плекс, разполагащ
с различни типове лаборатории:
“Нови разработки”,
“Качествен контрол”, “Продуктови
апликации”, “Лаборатория мостри”
и т.н. Ето защо
никак не е за учудване фактът, че
“Пантелей Тошев”
ЕООД днес произвежда над 300
нови продукта на
година. Тук отно-

во си спомням онова интервю,
когато г-н Пантелей Тошев с
гордост сподели, че вече има 7-8
свои нови продукта. Все по това
време фирмата правеше опити
да пробие на пазарите на съседните страни, а днес работи в
повече от 25 държави.
В основата на успехите
и изключително коректното
обслужване стоят висококвалифицираните и мотивирани
служители с богат опит, възможността за разработване на
продукти според индивидуaлното
желание на клиента, както и
кратките срокове за производство и доставка. Но не е само
това. Деветнайсетгодишната
история на „Пантелей Тошев”
ЕООД е изпълнена със сериозно

партньорство и сътрудничество със специалисти от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Фирмата непрекъснато черпи и от богатия
опит на международно признати
консултанти в хранителната
индустрия и успешно партнира
с чуждестранни специалисти
за български и външни проекти
в сферата на хранителната и
питейна индустрия.
Съвременната материална
база и модерният лабораторен
комплекс позволяват да се създават нови продукти, които са
иновации не само в България, но
и в целия свят. За тази цел непрекъснато се инвестира в обогатяването на лабораториите
и оборудването, като до този

момент са инвестирани сериозни средства.
„Пантелей Тошев” ЕООД има
определена визия за бъдещето.
В компанията вярват, че трябва да следват този темп на
развитие и подобрение на качеството. Стара амбиция тук е
използването на богатите дадености на страната ни по отношение на растителния свят.
Стремежът е през следващите
години да се направи всичко
възможно за задоволяване предпочитанията на клиентите чрез
умело съчетаване даденостите
на природата с възможностите
на модерните технологии и съвременен бизнес. Тези намерения
са обезпечени и от амбициозна
инвестиционна програма.
Всички тези амбиции се изразяват с едно изречение: Да подобряваме качеството на напитките и храните, произвеждани от нашите клиенти, предлагайки иновативни концепции,
полезни както за бизнеса, така
и за човешкото здраве.
Затова, когато посетите
фирмата, не се учудвайте на
десетките дипломи и грамоти
за награди, документиращи високите постижения в сферата
на иновациите и отличното качество на продуктите с марка
„Пантелей Тошев” ЕООД

ЕС нормативи

Етикетирането:
ключовите въпроси
си остават
Ключови въпроси във връзка с новите европейски
правила за етикетиране на храните остават да
висят без отговор. Това становище се сподели от
всички говорители по време на уебинара, организиран от английската Организация на производителите на храни (Food Manufacture Group), посветен
на Регламента за предоставяне на информация за
храните на потребителите (FIR).
Правилата за прилагане все още се разглеждат
Стивън Спайс, ръководител по регулаторните
въпроси в изследователската организация Campden
BRI, посочи, че предстои да се изяснят правилата,
свързани с националната марка кайма и коя дата
следва да се прилага за първо замразяване на храните, особено когато става дума за риба. Другите

разпоредби за прилагане, които трябва да се появят, ще обхващат: транс-мазнините, етикетирането на хранителните стойности на алкохола и етикетирането на вегетарианските продукти.
Етикетирането на наноматериалите се върна
в изходна позиция
Използването на наноматериали от производителите на храни и напитки също изисква изясняване. “Наскоро станахме свидетели на обратен завой
по отношение на наноматериалите, така че наистина не е известно какво ще се предприеме в този
аспект. Ново определение на наноматериалите се
вписа във FIR съвсем скоро, но след като получи неодобрение отпадна.”, заявява Спайс.
Комисията ще трябва да преосмисли и да излезе с друго предложение за това как да дефинира и
етикетира наноматериалите в храните. Този въпрос се върна към „чертожната дъска”, след като
Европейският парламент отхвърли на 12 март ново
определение за наноматериали на ЕК с мотив, че то
лишава закона от неговия полезен ефект.
Конвенционалното срещу технологичното
Пак по повод наноматериалите от Асоциация
FoodDrinkEurope посочиха, че много от обичайните храни, като например хомогенизираното мляко,
съдържат наночастици, и според общото мнение,
има нужда да се прави разлика между тяхното присъствие в резултат на традиционната обработка и
тези, които са технологично разработени.
Междувременно BEUC, Европейската организация
на потребителите, призова Комисията да вземе
предвид призива на Парламента за универсално наноетикетиране при изготвянето на новото предложение.
Каква е сегашната ситуация?
Понастоящем наноматериалите не разполагат
с някаква специална регулация съгласно правото на
ЕС, докато производителите на храни все повече
инвестират в нанотехнологични изследвания. Обхватът на потенциалните приложения на нанотехнологиите в храни се разраства бързо и се свързва
с подобряване бионаличността на хранителни вещества, повишаване интензивността на аромата,
отстраняването на патогени и нежелани химикали,
както и в опаковките – за детектори на хранителни
патогени или за разваляне на храната. Съществуващото европейско законодателство изисква ясното
обозначаване като наноматериали на всички целево
създадени съставки с размер под 100 нанометра.
Комисията предложи определението да бъде прецизирано с текст, че наноматериалите следва да
се състоят поне на 50% от частици с размер между
Продължава на стр. 18
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От стр. 16

1 и 100 нанометра. Според депутатите обаче в
такъв случай някои хранителни добавки, които вече
са на пазара, биха били освободени от изискването
да бъдат посочвани като наноматериали. Европейската служба за безопасност на храните препоръчва
един материал да бъде определян като наноматериал, ако делът на наночастиците в него е поне 10%.
Неяснотите, пред които е изправена индустрията
Доминик Уоткинс, от правната фирма DWF,
партньор и ръководител на групата в уебинара, потвърди несигурността, която обкръжава съществуващите правила и новите, които предстои да
бъдат обявени. “Има цял набор въпроси, въз основа
само на това, с което разполагаме до момента –
каза той. Въздействието върху фирми от сферата
на индустрията е непредвидимо, защото правилата
за етикетиране просто казват, че вземането на
решения се определя от държавите-членки. Така че,
с изключение на алергените, няма други конкретизирани задължения за определяне, което от своя страна повдига много въпроси”. Ще бъде ли в сила правилото за алергените и за продукти, сервирани от
авиокомпании и други транспортни индустрии? Как
ще се прилагат правилата за продажби от разстояние или чрез интернет и как ще се случва това на
практика? Уоткинс постави под въпрос готовността на сайтовете за нагаждане към промените. Той

предупреди, че ЕК има още 15 набора от правила в
рамките на Регламента, които ще следва да се прилагат. “Новите правила обхващат широк кръг казуси,
които са започнати под формата на проект или
вече са в окончателен вид – каза Уоткинс. Но между
сегашния момент и месец декември има голямата
вероятност да се озовем пред още повече важни за
бъдещето правила и необходимост да се адаптираме
към допълнителни промени.”
3500£ за промяната на етикет
“Логично е, че ще има разпоредба, позволяваща
преходен период към промените. Но ние сме в зона,
където огромните разходи – оценявани на 3500£
за промяната на етикет – може да се повторят за
различни части на индустрията. Освен това с влизането в сила на новите правила и задвижването им
напред може да стане ясно, че са необходими и други
промени.”
Аласдеър Тъкър, ръководител по регулаторните
въпроси в Premier Foods, вторият по големина производител на храни във Великобритания, се оплака от
закъсненията, свързани с въвеждането и изясняването на новите правила.
“Докато първият патрон бе изстрелян през декември
2011г., впоследствие се установиха различни отклонения и закъснения, които доведоха до това, че се
наложи да преразгледаме нашия подход към правилата за извеждането на информацията върху етикета,”
каза още Тъкър.
По интернет

Джулия Маури

Развъждането
на насекоми
е печеливш избор

Отлични добиви от животновъдство, минимално въздействие върху
околната среда, добри хранителни качества. Култивирането им осигурява множество предимства. Стига да не сме… гнусливи!

В

седмото издание на
изложението Сикура
(Модена, 24-25 септември 2013г.), една цяла
сутрин бе посветена на насекомите. Храна на бъдещето, друг
вид хранителни продукти и ресурс
за животновъдството: много са
определенията, които дефинират
понятието “насекоми” и които със
сигурност разтърсиха онези, които, подобно на по-голямата част
от западняците на 21 век, свързват тези същества с идеята за
„проблем”.

Нека да започнем с презентацията на Марко Монтанари и Алдо
Черви, (и двамата са членове на
Организацията на агрономите и
лесовъдите в Модена), представящи възможностите и перспективите, които новите видове
храни предоставят за фермите.
В техния списък са включени и
насекомите. Яденето на насекоми
за нас, западняците, е нещо доста
шокиращо, сякаш те са „храна за
извънземни”. В действителност
обаче, в миналото много пъти сме
били изправени пред подобни хра-

ни, които впоследствие сме били
в състояние да оценим и те да се
превърнат в съществена част
от нашия хранителен режим. Можем да дадем за пример картофите или доматите, внесени от Северна и Южна Америка. Но също
и пуйката, а от по-скоро време и
щрауса. Следователно „извънземната” храна се явява нещо, което
не е част от нашата традиция и
култура, но което може да се превърне в такава.
Промяната на нашия хранителен режим, както и добавянето на
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С 1,7 кг фураж получаваме
1 кг живо тегло насекоми

Използването на инсектите в човешкото хранене било особено важно в
праисторическата епоха,
преди откриването на
животновъдството и
земеделието.

 нови храни, е процес, придружавал
човека в неговата експанзия на
планетата, защото той се е озовавал сред различни климатични и
природни среди, където не е можел да намери ресурсите, които е
имал в своето място на произход.
В различните исторически пери-

оди отварянето за чуждоземни
храни се е дължало на изследванията, миграцията, търговията...
С една дума, ние непрекъснато
модифицираме източниците в
нашия хранителен режим чрез
отварянето ни за неизвестни,
или смятани преди това за негод-
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ни за консумация, храни. В хода на
историята, селскостопанските
фирми могат да дадат много примери за успешното използване на
нови ресурси, не само за производството на храни, но също така и
за други стоки: да вземем за пример кохинила (Кохинил или Е 120 –
карминова киселина, кармин –
естествен оцветител с червен
цвят. Получава се от насекоми
Dactylopius coccus, които живеят
в различни видове месести растения.)… Или динамиката, с която
само за няколко години Италия се
превърна в най-големия производител на киви в света. Или отглеждането на пчели, земни червеи,
охлюви и миди. Именно пчеларството ни кара да разберем, че
нашите взаимоотношения с насекомите са доста сложни.
Все пак трябва да признаем,
че първото, което ни идва на ум,
когато чуем думата “насекомо”,
почти винаги е отрицателната асоциация с вредител. Но в
действителност вече от доста
време използваме различни насекоми заради способността им да
бъдат антагонисти или хищници
спрямо други вредни животни
(включително други насекоми).

Защо трябва да се
„отворим” за
насекомите?
Ролята на селското стопанство е предимно за производството на храни. Това производство трябва задължително да
бъде устойчиво, за да има бъдеще
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и за нас самите. В днешно време
животновъдството е много оспорвано, тъй като то предоставя
екологично неустойчиви протеини. В допълнение, достъпът до
ресурси, осигурявани от животновъдството, не е балансиран между популациите, а последствията
от екологични щети са за цялото
човечество. Следователно е от
съществено значение да се прибегне до по-устойчиви източници
на протеин.
„Отглеждането на насекоми
като източник на животински
протеин и алтернатива на класическите източници е интересна
перспектива. Освен това, резултатите от производителността
при развъждането на насекоми са
забележителни: индексът на усвояване на фуража например е 1,7
за насекоми (т.е. с 1,7 кг фураж
получаваме 1 кг живо тегло). Домашните птици са около стойностите 2,5-3, а свинете и едрият
рогат добитък са от 3 до 5.”, заявяват Монтанари и Черви (като
това се отнася за интензивното
отглеждане, докато стойностите
при паша доста се покачват). И
ползите не свършват дотук: насекомите, всъщност, ви позволяват
да използвате по-малко вода, лекарства и агрохимикали и не причиняват проблеми в управлението
на отпадъчните води. Също така,
ако не стават за директна употреба като храна за хората, то
те могат да се използват като
храна за животни. По същество,
цялостното въздействие върху
околната среда при култивирането на насекоми е ниско.
„Ние не говорим теоретични
неща – споделиха двамата говорители – самата ФАО, заедно с холандския Университет Вагенинген,
публикува доклад “Годни за консумация насекоми, бъдещи перспективи за сигурност на храните и
фуражите”.
Според доклад на ФАО в някои
части на планетата отглеждането на насекоми е вече интегрирана реалност със своя сложна верига за доставки. И тук не става
дума за онези предприемачи, които продават стръв за риболов, но
и за фирми, например като тези
в Тайланд, които се занимават с
производство и търговия на насекоми за консумация от човека.
В друг доклад на ФАО – „Приносът
на насекомите за продоволстве-

ната сигурност, средствата за
препитание и околната среда”, се
посочва, че е необходимо да се
премине от етапа на събиране на
насекоми в природата към култивирането им във ферми.
Създаването на мини-ферми
ще предостави протеини за човека, без да се налага да се правят
компромиси с дивите популации
насекоми. Те ще се възползват от
информацията, получена от съвременната наука и традиционните
познания, и от кухнята, за да се
създадат иновации. С една дума
насекомите да бъдат предоставяни за процеса на култивиране.
Веднъж усвоили култивирането,
„селските общности, ще са в
състояние да имат непрекъснат
източник на устойчиви протеини
и ще увеличат доходите си чрез
продажбата на насекоми”, казва
камерунският член на ФАО Усейну
Ндойе. Вече има пилотни проекти
и компании в различни страни и
индустриалната мрежа се навързва, защото съществуват
активни фирми, усвояващи производството на насекоми. И за
човека и за животновъдството.
Монтанари и Черви дават пример
с испанска компания, която култивира и продава мухи черен войник
като храна за животни.

Насекомите като
ресурс, а не като
проблем
Интересът към насекомите
като хранителен ресурс е жив и
вече не е само теоретична трактовка. От друга страна проблемите, свързани с продоволствената сигурност, експлоатацията на
ресурсите и климатичните условия на планетата изискват да се
предприемат бързи, ефективни и
устойчиви избори. Професионализмът на агрономите и лесовъдите
може да даде ценен принос за
развитието на тези нови форми
на земеделие. С една дума, според
двамата говорители всичко е
въпрос на промяна в перспективата, за да видим насекомите не
като проблем, а като ресурс. Това
вече е направено за отпадъци,
пластмаси, гуми и други подобни.
Нима ще е трудно да се направи и
за насекомите!
Снежанка Христова,
По сп. Eurocarni 1/2014

С традиции на
българския пазар от
1926 год.

Водомери и водомерни системи от DN 40
до DN 1200 мм, температура до 150°С.
Производство в Германия.
Малки водомери 1/2" до 2” за студена и
топла вода.
Водомер 620 МС изграден от композитен
материал, нереагиращ
с преминаващата
течност.
Подходящ за
винопроизводители.

Водомер 620 МС
Водомер WP-Dynamic – версия без
цветни метали.
Подходящ за измерване на:
• обезсолена/
деминерализирана вода
• сода каустик до 20%
• разтвори на гликолова
вода до 30%
• разтвори на сода
каустик до ph със
стойност 9.

Водомер
WP-Dynamic

Изберете качеството!
тел./факс: 02/951-50-75, 02/851-85-68
Офис: София-1463, ул. “Доспат”64
www.akwaror.com
info@akwaror.com
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EFSA – ГМ царевица е безопасна
за здравето и околната среда
Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) установи, че генетично модифицирана
царевица на Монсанто MON810 не
представлява риск за човешкото
здраве или за околната среда, въз
основа на данните от сезон 2010.
Научното становище на топ
европейските регулатори въз
основа на доклада Мониторинг на
околната среда след пускането на
пазара за 2010 г. стигна до заключението, че култивирането на царевица MON810 – иначе известна
като YieldGuard – не е имало неблагоприятно въздействие върху
здравето на човека и животните
или околната среда.
В своята оценка на доклада,
Панелът по генетично модифицирани организми на EFSA също заяви, че резултатите от доклада за
PMEM потвърждават констатациите от предишната оценка на
EFSA за култивирането на тази
царевица от сезон 2009.
“От представените данни в
доклада за наблюдение от 2010, Панелът ГМО на EFSA не идентифи-

цира неблагоприятни въздействия
върху околната среда, здравето на
хората и животните, в резултат
на култивирането на царевица
MON810 през сезон 2010 г.”, се
казва в документа. “Резултатите
от мониторинговия доклад 2010
не обезсилват предишните научни
становища на Панела ГМО на EFSA
относно царевицата MON 810.”
Панелът ГМО също така отбеляза недостатъци в използваната
методология за мониторинг, но
казва, че те не са имали отражение върху общите заключения
относно безопасността на ГМ
царевицата.
Пълното научно становище
на EFSA относно данните Сезон
MON810 за 2010 г. може да се
намери на: http://www.efsa.europa.
eu/en/efsajournal/doc/2610.pdf

Френският спор
Новината, че EFSA още веднъж
стига до заключението, че ГМО
култури на Монсанто не представляват риск за човешкото здраве
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или за околната среда, ще дойде
като удар срещу последните
френски усилия за забрана на ГМ
царевица.
Френското правителство,
например, наскоро призова Европейската комисия да забрани
отглеждането на разновидности
на посевен материал на царевица
MON 810, защото създава сериозни рискове за околната среда,
както и опасност от разпространение на развили резистентност
вредни организми. То призова
Европейския регулаторен орган
да преразгледа разрешението
за използването на царевицата.
Френското Министерство на
околната среда и устойчивото
развитие заяви, че резултатите
от последните научни изследвания показват, че ГМ културата
носи рискове за околната среда и
здравето.
Спорът започна със забраната на MON810 във Франция през
2008г., която бе въведена, след
като правителството постанови,
че ГМ царевицата е “сериозен риск
за околната среда.” Въпреки това,
решението на съда през ноември
миналата година установи, че
правителството не е представило
достатъчно доказателства в подкрепа на твърденията си, че реколтата представлява опасност за
здравето или околната среда.

Мнението на EFSA

На баир лозе,
но в Италия
Виторио Фиоре е роден през
1941г. в градчето Фортеца в
област Болцано, Италия, в подножието на Алпите. Годините
на детството преминават в
контакт с прекрасната природа
на тези фантастични места.
Именно това навярно го насочва
към аграрното образование. Професионалната си дейност започва
във винаро-лозарски предприятия
от Северна Италия в началото на
шестдесетте години. През 1970
година бил назначен за генерален

директор на Асоциацията на италианските енотехнолози. Благодарение
на пътуванията си
в чужбина и многобройните контакти той развива и
обогатява познанията си за енологичния и винаро-лозарския свят,
изучавайки и новите технологии.
По-късно се премества в Тоскана
и започва да развива дейността,

която му е стара страст –
енолог-консултант на свободна
практика. Там започва неговото
сътрудничество с винаро-
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Бутилираща и опаковъчна
техника

През 2008 г. EFSA публикува
своето първоначално положително
становище относно MON810. В
своя доклад регулаторният орган
оспорва френските претенции, че
генетично модифицирана царевица
представлява потенциален риск за
здравето и околната среда.
По това време ГМО Панелът
заключи, че “по отношение на
риска за здравето на хората и
животните, и за околната среда,
предоставеният информационния пакет не представлява ново
научно доказателство, което да
обезсилва предишните оценки на
риска по отношение на царевицата MON810”.

Бутилираща
и опаковъчна техника
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 лозарски стопанства, които започват да се обновяват, както в
лозарството, така и във винарския сектор. За този свой принос
Фиоре единодушно е считан за
един от инициаторите за подновяване на технологиите и за успеха на винаро-лозарската култура
в Тоскана.
Ненапразно Институтът за
чуждестранна търговия и Италианската енотека често го канят
да бъде техен представител при
промотирането и популяризирането на италианските вина по

БЕТА ФЕСТ Бутилираща и опаковъчна
техника

света. Следват още
длъжности в различни
структури докато,
след като е помогнал
за създаването на
много лозаро-винарски
предприятия и оригинални вина за другите,
той успява да създаде
собствено предприятие. Със съпругата
си, Адриана, купува
стопанството Поджо
Скалете, на хълма Руфоли в италианската
община Греве ин Кианти, което за няколко
години се превръща в
сериозна енологична
реалност и е измежду
най-престижните в региона, а и на национално ниво, благодарение
на решаващия принос
на сина му, Юрий – дипломиран енолог, комуто поверява управлението на предприятието.

Разположено в сърцето на зоната за производство на виното
Кианти Класико, Поджо Скалете
се развива успешно и се разраства, като достига площ,
около 40 хектара, от които 15 са лозя. Търговската
дейност за италианския
пазар Фиоре поверява на
сина си Роберто, а за международния – на сина си
Алесандро.
Склоновете по долината на река Греве, единодушно се считат за едно
от местата с най-добро
разположение за отглеждане на лозя и на маслинови дръвчета. Лозята и
маслиновите горички на
стопанството са разположени в една ивица между
350 и 550 метра надморска
височина. Засадени върху
тераси с различни размери, където лозата и маслината се редуват според
характеристиките на
почвата, отдалече те създават впечатлението за
серия от стълби, които се
катерят нагоре, по склоновете на хълма Руфоли. От
тях се прибира максимално качествена реколта и
се получават прекрасните
вина Кианти Класико, типични за района, както и
чудесният зехтин екстравърджин.
Върху тези тераси и
един просторен терен,
наричан от селяните, „въглищаря”, се намират масиви от сорта Санджовезе,
за които е доказано, че
са първите лозя, засадени
през десетгодишен период
след края на Първата световна война (1915-1918),
след унищожаването на
по-голямата част от европейските лозови насаждения. Тези лозя, достигна-

ли до почетната възраст над 90
години, без съмнение са един от
най-редките, ако не и единственият, примери за тосканско лозе
на тази възраст.
„Високата долина на Греве” е регистрирана според
италианския стандарт за IGT
(Identificazione Geografica Tipica
- Защитено географско указание),
с която се етикетират вината,
произведени от стопанство Поджо Скалете.
След 2000-та година се засаждат на нови лозя, за да се достиг-

не до днешните 15 хектара. На
тази площ са засадени различни
сортове грозде което позволява
избата да произвежда няколко
вида вино – червено „Алта Вале
дела Греве”, по-малко бяло Шардоне, “пянтоная”, „капогато” и „рикиари”. Така семейното стопанство,
опирайки се на знанията, опита и
труда добавя още малко слава към
и без това популярните италиански вина.
По интернет: Мая Гелева
www.poggioscalette.it

24

25
3/14

3/14

тенденции

тенденции

Промишлеността
в крачка с тенденциите
за устойчивост
Фирмите за храни и напитки трябва да са по-активни при оценката на
устойчивостта в производството на
своите продукти и съставки, вместо да
реагират единствено на пазарния интерес, според експертът Емма Гъбиш
от Leatherhead Food Research (Организация за изследвания на храните).
За сайта FoodNavigator тя казва, че
нарастващият фокус върху предлагането може да доведе до конкурентно
предимство за компаниите, които са
по-напред в тенденциите за устойчивост. Според нея, ако бизнесът познава критериите за устойчивост на
своите съставки или продукти, то той
може да предопределя добрите или
лошите отзиви в пресата. “Мисля, че в
момента когато възникват определени въпроси, фирмите обикновено
реагират на натиск от лобистки
групи, като например конфликта палмово масло и орангутаните, а не с
активно идентифициране на тези
проблеми, преди да се случат”, споделя Гъбиш. Този “реактивен подход”
поставя акцент върху устойчивото
снабдяване с риба и морски дарове,
палмово масло, чай, кафе и какао.
“Устойчивото поведение има финансови ползи и укрепва репутацията на
компанията – добавя тя. Ако компаниите не отчитат устойчивостта,
съществува опасност да се изложат
на неподозирани проблеми по отношение на репутацията си в бъдеще.”
Гледайки напред, тя изразява предположение, че месото ще бъде следващата категория, която ще стане обект
на по-строго наблюдение. “Мисля, че
месото е област, към която лобистките групи, правителствата и потребителите показват по-голяма
загриженост от гледна точка на въздействието върху околната среда”,
казва експертът.

Проактивни подходи
Проактивният подход, според
нея, често зависи от прецизността
на компанията и фокусът й върху
устойчивостта, което е по-трудно за
малките и средни предприятия. “Това
изисква време, пари и ангажираност –
обяснява Гъбиш. То означава също
така, че компаниите трябва да проучат по-добре своите вериги на доставки, които често са много сложни,

но времето, в което компаниите ще
се ангажират с проблемите в своята
верига за доставки не е изгубено –
потребителите очакват от фирмите да са наясно със случващото се в
тяхната верига за доставки.” С фокус
върху финансовите спестявания и избягването на риска, Гъбиш добавя, че
компаниите трябва да проследяват
най-широко своята верига за доставки и да извършват пълен анализ на
жизнения цикъл на продуктите “от
фермата до пазара”.
“Въздействието на селскостопанските практики ще става все поважно в съображенията за устойчивост на компаниите, увеличавайки
потребността на фирмите и производителите да работят по-тясно заедно и да се уважават един друг.

По опаковката
ще ги познаете

казва тя. Сложността на веригите за
доставки означава, че компаниите
ще се нуждаят да работят заедно и
ще опитват да се справят с устойчивостта в конкурентна среда, а не
с помощта на устойчивостта като
конкурентен плюс.”

Доклад за
устойчивостта

Обзорът на победителите в най-важните състезания за опаковки през изминалата година
ни помага да разберем в каква посока ще се
развива секторът.

Новият доклад от Ледърхед показва, че Unilever е един от най-активните, в тази сфера, производители на
храни – фирмата е определила политиката си за снабдяване със суровини
като чай, какао, палмово масло, захар
и соеви зърна за периода до 2020г.
Други световни производители
като Марс и Нестле също поемат големи ангажименти в тази област, според доклада “Лидери в стратегията за
устойчивост в хранителната и питейна индустрия” – който актуализира
този от 2011г. и разглежда социални
и екологични инициативи, водени от
мултинационалните компании в хранително-вкусовата промишленост.

Вече известната
опаковка на джин
Bombay Sapphire,
наградена със златото
на Packaging Awards

По www.foodnavigator.com

Голямо събитие,
много емоции
Отмина поредното, 19-то издание на
GULFOOD 2014 в Дубай, вече доказало се като
най голямото изложение за храни и напитки в Близкия изток. Една феерия от вкусове, аромати, цветове и производители от цял свят, които
се представиха чрез 4500 фирми изложители. Широкото портфолио
обхващаше над 20 000 асортимента на водещи търговски марки, които
се включиха в съпътстващите събития като Фестивал на храните, Сладкарство & Закуски Близкия изток, морски храни, GITEX Technology Week,
Dubai International Boat Show и Dubai International Motor Show.
Но, едва ли шоуто щеше да бъде толкова световно, ако към него не
се присъединиха и голямата група производители на храни от България, организирани от нашия издател – Кооперация ХВП с помощта на
туристическия ни партньор „Бета Турс“. Посещението на изложението,
както и богатата съпътстваща програма донесоха на участниците много
емоции, а на нас, като организатори, много благодарности.
Ако отворите сайта на изложението ще прочетете „Благодарим ви за
посещението на
GULFOOD 2014 –
Очакваме
с
нетърпение да
ви видим през
2015 г”, а ние
добавяме: ще се
радваме да сме
отново заедно
в Дубай.

О

т гледна точка на дизайн,
функционалност и техническо ниво, 2013-та бе
една много продуктивна
година. Във фокуса на вниманието ни са победители и участници
в най-известните и престижни
награди за опаковане. Новите
постижения и идеи ще наложат
бъдещите тенденции.
В конкурса Pro Carton/ЕСМА
2013 наградата за най-добра картонена опаковка спечели блестящата кутия Twinkle Box от Van
Genechten на шампанското Moët
& Chandon (снимка 1). Златистата кутия във форма на диамант
покрива частично бутилката (две
трети от нея, което само по себе
си също е новост). Тя съхранява
шампанското свежо два часа и е
удобна алтернатива на шампаниерата. Опаковката е снабдена с
дръжка във вид на лента за пренасяне, която я прави идеално
решение за празненства на открито, за подарък и въобще всякакви
празнични моменти.
Престижната награда Pentawards отиде при водката Absolut,
която от години е главен герой
на сцената на дизайна със своята

характерна форма на
бутилката, която не
се нуждае от търговска марка или етикет,
за да бъде разпозната. За пореден път
Absolut съумя да ни
смае, създавайки
иновация и мода.
Става дума за система, която
прави всяка бутилка различна от
останалите. Заради неповторимия
си дизайн (снимка 2), всяка бутилка представлява уникално произведение на изкуството. През годините много дизайнери представиха своя интерпретация
на известната бутилка.
Този път създателите
на Absolut решиха да
направят всичко сами,
преинтерпретирайки по
свой начин класическия
й стил. Техният гениален
амбициозен проект,
преобразува и вътрешната производствена
репродукция, чрез пулверизаторни машини и
оборудване за багрене.
На практика тя е реализирана чрез една
безкрайна последователност от комбинации
с 35 цвята и 51 модела,
получена посредством

алгоритъм, създаващ четири милиона бутилки с уникален дизайн,
всичките различни една от друга.
Резултатът е поразителен: едно
потенциално неограничено количество различен и пъстър облик.
Постижението е революция спрямо идеята за лимитирано издание,
което обикновено се отнася за
ограничен брой бутилки с един и
същ дизайн.
В рамките на същата награда,
в раздел Концепция, са оценени и
най-иновативните идеи на
младите дизайнери.



3. Забавната
концепция за
храни за бебета

2. Уникалната
бутилка на
водка Absolut

1. Блещукаща кутия от
Van Genechten за шампанското Moet & Chandon
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тенденции
4. Пликче за кетчуп или майонеза, което стои изправено
след отваряне

5.Практична и
рециклируема опаковка
за нарязани на парчета
филии

 Измежду тях се откроява

привлекателното опаковане на бебешките храни
от плодове и зеленчуци
с марка Sprout за бебета
на 6 месеца, реализирано
от Springetts Brand Design
Consultants (снимка 3).
Формата на саксийка напомня градината – едно
познато и здравословно
местенце, откъдето би
трябвало да произлиза
идеалната храна за нашите
деца. Ликът на момиченцата и момченцата привлича
7. Зехтинът Aragem с дизайн на студио
вниманието и покорява
Debonatinta е най-добрата опаковка в
още от пръв поглед: те са
Hispack
изобразени като плодове
или зеленчуци от градината и като млади фиданки в растеж,
Например иновативно пликче за
те следва да се хранят със здравокетчуп или майонеза (снимка 4),
словни храни.
което решава проблема за намиЖурито на If Packaging Awards
ране на място за салца, когато се
награди със злато светещата
консумира в заведения фаст-фууд
опаковка на джина Бомбайски
и което често граничи с не съвсем
Сапфир (снимката в началото). Тя
хигиенични условия (отварянето
се явява първата опаковка в света
на пликчето, хартиената салфетка
с активна щампована повърхност,
и др.). Пакетчето, след като се откоято свети благодарение на техвори със скъсване по дължина на
нологията “HiLight – printed elecлентата за отваряне, се превръща
tronics”. Осветяването, оживяващо
в контейнер с правоъгълна оснолицевата част, се активира от един ва, който стои изправен и е изклюиновативен и интуитивен механичително удобен за почерпване с
зъм, веднага щом опаковката се
картофки.
докосне с ръка. Тя се състои от пет
През 2013г. италианската напоследователни фази, от дъното
града Оскар за опаковки бе посна кутията до върха. Тази опаковветена на опазването на околната
ка определи нови стандарти за
среда. Сред победителите е опапредставяне на бранд и завладя
ковка за нарязани филии, която до
по безпрецедентен начин внимаизчерпването на продукта може
нието на медиите. Според журито
да бъде затваряна няколко пъти
опаковката е атрактивна и приятза по-добра хигиена, по-грижливо
но изпипана в детайли, със силна
запазване на храната и за по-дособствена идентичност и лесна за
бро обслужване на потребителя
идентифициране.
(снимка 5). В случая функционалВ раздел Дизайн за същата
ността на опаковката е подобренаграда се проведе конкурс за
на: тя не се изхвърля още при
концепции, на който бяха предпървото отваряне, а придружава
ставени интересни проекти.
продукта през цялото му същест-
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вуване и се изчерпва заедно с
него. Освен това, журито награди
създателите на опаковката и за
употребата на рециклиран материал, спестяването на суровини и
за улесняване на рециклиращата
дейност. Филмът е биоразградим
на 100%. Особената система за
цялостно покритие позволява да
се използват листа с размери помалки от традиционните, като се
спестява по този начин суровина
и пространство. И тъй като филмът е напълно слепващ се, то този
факт премахва необходимостта от
традиционната външна торбичка,
която обикновено обвива този
вид опаковки. Освен това, специалната техника за съединяване
на материалите позволява лесно
разделение за рециклиране.
Испанско състезание Liderpack
награди опаковката на зехтина
Aragem (снимка 7), проектирано
от испанското дизайнерско студио Debonatinta като най-добра
опаковка за хранителен продукт.
Благодарение на изтънчения графичен дизайн изпъква качеството
на зехтина и го свързва със средиземноморската традиция.
Златната награда за опаковане
в конкурса на Dupont взе кооперативът между Coop и Awtec
Швейцария за повторното издаване на класическите продукти с
марката Coop, а именно готовите
за консумация салати (снимка
8). Това е един много популярен
продукт и обикновено изисква
множество опаковки, което му
придава обемист и не толкова
привлекателен външен вид. Coop
реши да приложи холистичен
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 подход и да препроектира опа-

ковките с фокус върху защитата,
удобството и икономическият
външен вид. Съвместната работа
на дизайнери и техници успява да
намали използвания материал с
30%, променяйки формата на оригиналната опаковка от кръгла на
квадратна и използвайки rPET. По
отношение на потребителя подобряването включва разглобяем
съд с няколко отделения, който
съдържа подправки и добавки
като същевременно служи и за
капак. То има и една „разклащаща”
функция, която позволява перфектното смесване на салатата с
подправките.
Наградата Alufoli Trophy се
връчва на опаковки, които използват алуминия по творчески
и иновативен начин, било от техническа или дизайнерска гледна
точка. Пликчето на Constantia
Flexibles за гамата изсушени вакуумирани супи Knorr (снимка 9) бе
високо оценено като техническа
иновация, удобство и за маркетинга/дизайна. Касае се за едно
отварящо се отгоре пликче с плоско самозакрепващо се дъно, което представлява нов вариант за
опаковане на изсушени под вакуум храни. Благодарение на комби-

наблюдател
нацията от структурата с два листа
и лесно отваряне, потребителят
може да отвори пликчето по много прост начин, без да има нужда
от инструменти, например ножици. Освен това, опаковката не се
разделя на две части след като
веднъж е отворен и е гарантирана
пълната четливост на инструкциите за приготвяне, на описанието
на съдържанието, на датата за
изтичане на срока на годност и на
всякаква друга информация.
А сега нещо уникално по рода
си, което ни кара наистина да
хвърлим един поглед към „научно-фантастичното” бъдеще на опаковането, а именно говорещия
печат. Прочутата награда WorldStar Packaging Awards отиде в
говорещата опаковка Talkpack di
Wipak Walsrode GmbH & Co. KG
(снимка 10). TalkPack произвежда
звуци без помощта на поставени
електрически батерии. Кодът е
невидим и позволява голям творчески диапазон в дизайна. Може
да бъде интегрирано в процеса на
стандартното производство и не
са необходими допълнителни разходи. За да получим информация
не се изисква връзка с интернет
чрез смартфон. По този начин
позволява и на хората с проблеми
със зрението да пазаруват свободно. В същност, те могат да слушат
информация относно производството, продуктите, алергените и
др. чрез докосване на опаковката.
Така, посредством специален ме-

8. Преработеният дизайн
на готовите салати Coop
и Awteck Швейцария

9. Пликчета с за супи
Knorr улеснено отворяне

10. Опаковка с говорещ
печат Wipack и механизъм, който го активира

51,5% от опаковките в САЩ
се рециклират

11. Артистичният
етикет на австралийското
вино Carnival Love

ханизъм, опаковката започва да
говори. Касае се за необикновено
функционална иновация, която
позволява директно взаимодействие потребител – опаковка.
В състезанието за най-добри
етикети Finat победителят в групата маркетинг/потребители е
Collotype Labels за австралийското вино Carnival Love (снимка 11).
Касае се за един цветен етикет,
богат и разкошен, който пресъздава духа на карнавала чрез изобразените персонажи в рамка от
стар плакат, което придава магическа атмосфера. Осъществен е с
матов офсетов печат, с необичайни ръбове и форма, което придава
крайния завършек и прави този
етикет наистина различен.
Направеният преглед показва,
че от гледна точка на дизайна доминира тенденцията за персонализиране и уникалност на продукта. От техническа и проектантска
позиция обаче, водещите гледни
точки са две: защитата на продукта с цел намаляване теглото на
опаковката и научното изследване на иновативните материали,
получени от възобновяеми източници, както и удобството и функционалността за потребителя, все
по-често решаващи при избора
на храните, които ни придружават
през целия ни живот.
Мая Гелева
По Food Packages 54/2013
www.foodpackages.net

Олекотени контейнери, редуцирано количество на употребяваната суровина, подобрена информираност по отношение на рециклирането – редица течения в потока
на отпадъците в Съединените
щати водят до заключението, че
днес влиянието на опаковките от
хранителни продукти върху околната среда е по-малко негативно
от всякога.
Наскоро американската Агенция за опазване на околната среда
(Environmental Protection Agency или
EPA) публикува данни, според които
природата на отпадъчния поток в
страната „еволюира”. Хората генерират по-малко твърди отпадъци на глава от населението, а все
повече опаковки биват рециклирани (51,5% през 2012 г., в сравнение
с едва 38% през 2000 г.)

Компаниите от хранителния бранш, като Келогс
(Kellogg’s), изпълняват своята роля в стимулирането на
оползотворяването на отпадъците, добавяйки върху
опаковките на продуктите
си съобщения като „Как да
рециклираме“ (How2Recycle).

Опаковките помагат

В допълнение към нарасналия
процент рециклирани опаковки, в
качеството на фактор с особен
принос за подобрения поток на отпадъците Том Мецгер, директор
комуникации на Националната асоциация за управление на отпадъците и рециклиране (National Waste
and Recycling Association), изтъква
оптимизирания дизайн и конструкция на опаковките.
„Съществената редукция на

опаковките продължава, тъй като
води до икономии в сфери като
производството, логистиката и
търговията на дребно – коментира той. Производителите и търговците на храни постоянно търсят
начини да ограничат своите разходи и един такъв начин е тъкмо
намаляването на суровините, влагани в направата на опаковки”.
В същото време, продължава
Мецгер, олекотените хранителни
опаковки носят и други предимства за производители, търговци



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
4.3
5.11
5.12

Химически науки;
Биологически науки,
Биотехнологии,
Хранителни
технологии,
6.1 Растениевъдство;

6.2 Растителна защита;
6.3 Животновъдство;
6.4 Ветеринарна
медицина;
7.1 Медицина;
7.4 Обществено здраве;
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 и за планетата като цяло.
„По-леките опаковки редуцират разходите за транспорт и гориво, а по-малката
опаковка предполага заемането на по-малко място по
рафтовете в магазина, което
от своя страна позволява на
търговците да увеличат броя
на изложените продукти”,
обяснява той.

то на още по-високи нива на
рециклиране стоят и определени препятствия – става
въпрос за наложилото се в
някои сектори убеждение, че
рециклирането е прекалено
сложно; липса на достъп до
подходяща рециклираща инфраструктура; недостатъчна информираност по отношение на значението на самото рециклиране.
Един от начините равнището на рециклиране при
опаковките на хранителни
продукти да се доближи още
повече до мечтаните 100
процента е разясняването
на ползите от него да продължи. Наред с властите и
компаниите за оползотворяване на отпадъци, в тази
инициатива участие следва
да вземат и самите дистрибутори на храни, например поставяйки върху продуктите
си информационни етикети,
подобни на етикета „Как да
рециклираме” (How2Recycle –
www.how2recycle.info).
„Успехът на рециклирането
зависи от продаваемостта на
материалите, които подлежат
на събиране – допълва Мецгер.
Важно е да образоваме хората
за това, какво най-общо може
да се рециклира и какво не, и
по този начин да избегнем замърсяването на потока на рециклирането.”

Шеста национална кръгла маса
В помощ на бизнеса

Повишаване производителността и
адаптивността на работната сила в две
фирми от хранителния бранш – „Анимекс
98” ЕООД в София и „Томи” ООД – Димитровград и в Съюза по хранителна промишленост към ФНТС, посредством предоставяне на качествено професионално
обучение на служителите им – това бе
основната цел на проекта по схема “Квалификационни услуги и обучения за заети
Според Мецгер, въпреки
лица - фаза 3” – “Обучение, развитие, проче ефект върху нивата на рефесионализъм”, реализиран от СХП.
циклиране безспорно оказват
На специална пресконференция главният
федералните и местните
секретар на Съюза, инж. Соня Бургуджиева,
власти, а също и рециклирапредстави специфичните цели на проекта и
щите компании от частния
резултатите от изпълнението му:
сектор, предприемането на
„Специфичните цели на проекта бяха:
стъпки в посока увеличаване
- да се предостави възможност на 107
на рециклирането и редуциразаети лица във фирмите „Анимекс 98”
не на количеството влагани
ЕООД и „Томи” ООД да придобият профематериали е в интерес преди
сионална квалификация, чрез което да се
всичко именно на предприятидопринесе за повишаване на производителята от хранителния бранш и
ността им и за тяхното бъдещо професиона самите производители на
нално развитие;
опаковки: „Хранителните фир- да се повиши квалификацията и да се
ми и доставчиците на опаковусъвършенстват практическите умения
ки, желаещи да се наложат в
на 107 служители на фирмите„Анимекс 98”
своята изключително конкуЕООД и „Томи” ООД, чрез организирането и
рентна среда, ще трябва да
провеждането на професионални обучения
продължат да предлагат нопо следните специалнисти: „Производство
ваторски продукти и да търна хляб и хлебни изделия”, „Продавач-консулсят по-добри, по-компактни и
тант”, „Снабдител”, „Производство на запо-леки опаковки”.
хар и захарни изделия”, „Административно
обслужване”;
- да се повишат езиковите компетентМецгер
предупреждава,
ности
по английски на 8 служители на Съюз
По www.foodproductiondaily.com/
че все пак пред постиганепо хранителна промишленост към ФНТС;
- да се промотира проектът,
добрите практики и резултатите
от него сред широк кръг от заинтересовани страни.
Заетите имаха възможност да
вземат участие в гъвкаво и адаптирано към техните нужди обучение, което ги направи по-конкурентоспособни и лесно адаптиращи
се към бързо променящите се
условия на пазара на труда. УчебНашата мисия
ният материал беше съобразен
Да откликнем на търсенето на аромати
с техните нужди и спецификата
на работа във всяка една от коми вкус за хранителната индустрия...
паниите. Практиката по всички
Нашата визия
професионални обучения, включени
в проекта, се реализираше на раКато водещ производител на аромати Аромса реализира и се
ботното място.”
адаптира към промените в хранителния сектор, благодарение
Инж. Бургуджиева подчерта, че
на своето творчество, богата култура и новаторство...
придобитите от страна на всеки
от участниците допълнителни
Пловдив, ул. „Младежка“ 40
знания, умения и компетенции
тел./факс: 032/ 64 62 85; 032/ 64 62 86;
са фактори за тяхното успешно
GSM: 088/7629411
e-mail:boiang@abv.bg
web site: www.aromsa.net

Крачки в правилната
посока

Преодоляване на пречките

ЕТ „Д-р Грозева - Аромса“

20 години представител на

Съюзът по хранителна промишленост
ще организира и проведе станалата вече
традиция кръгла маса, тази година на
тема: «Качеството на хранителните
продукти – гаранция за успешно представяне на пазара на храни и напитки»
За участие в Кръглата маса ще бъдат
поканени експерти от министерства и
държавни ведомства, специалисти от
научни институти, браншови организации
от ХВП, ръководители на големи фирми,
потребителски и работодателски организации, депутати, представители на медии.

трудово представяне дълго след като проектът е приключил
и представляват добра основа, върху която те да надграждат
своите професионални и личностни умения в бъдеще. Тя добави, че мотивацията на обучаваните е проличала най-силно на
държавния изпит по теория и парктика, където те са показали много добри знания. Средната възраст на участниците е
50 години, като 10% са с висше образование, 86% са със средно и 4% с основно. От всички завършили успешно обучението,
49 са мъже и 55 жени.
В края на своето експозе инж. Бургуджиева благодари на
партньорите си по проекта Васил Спасов – управител на „Анимекс 98” ЕООД и Антон Тончев, управител на „Томи” ООД, които са оказали голямо доверие на Съюза и още при кандидатстването за Проекта са се съгласили да станат партньори.
“Не на последно място искам да спомена и многобройния
екип от преподаватели по практика и теория, да им благодаря за големия професионализъм и голямото търпение, които
имаха по време на това обучение - инж. Мария Янкова, Николай
Николаев, Минка Сивкова, Доника Крушарска, инж. Лидия Доника,
инж. Цецко Григоров, Алина Попова и др.”
След експозето инж. Бургуджиева отговори на въпроси
на журналисти и колеги от други научно-технически съюзи
относно организацията и трудностите при изпълнението на
проекта.

КООП БЕНКОВСКИ

Основни тематични направления на
дискусията:
1. Ролята на компетентните държавни
органи за контрола и стимулирането на
качественото производство на храни и
напитки.
2. Специфики на новата регулаторна
система на ЕС в сферата на храните
3. Стандартите – гаранция за производство на качествени храни.
4. Етикетирането – отговорност към
потребителя и начин за увеличаване на
продажбите.
5. Защитените наименования – защитени географски означения; защитено
наименование за произход; храни с традиционно специфичен характер – възможност за по-добра пазарна реализация на
продуктите.
6. Акредитираните лаборатории – гарант за безопасността на храните.
Организаторите очакват от вас идеи
и предложения за дискусионин теми, които
ви вълнуват.



СИГУРНАТА ВРЪЗКА С КАЧЕСТВОТО

1220 София, ул. Първа българска армия 1
тел./факс: 02/ 931 39 74, 931 39 68
e-mail: office@bencovski.com
www. bencovski.com

в България

Фирмата
е специализирана в инженеринг,
проектиране и производство на
дестилационни инсталации за
висококачествени продукти: ракия,
бренди, уиски, пречистен зърнен спирт
и биоетанол.

С Q CERTIFICATION до потребителите
достигат само сертифицирани продукти
ЗА КОНТАКТИ: ул. „Леонардо да Винчи” № 42 а, гр. Пловдив 4000,
Телефон: +359 32 649 228, Факс: +359 32 620 018, GSM: 0896 610 383
е-mail: info@qcertification.bg,
web: www.qcertification.bg

наблюдател



наблюдател

Мненията и препоръките, обсъдени на
Кръглата маса, ще се обобщят и изпратят
официално до всички държавни и обществени институции, които имат отношение към
проблема.
Кръглата маса ще се проведе на 15 май
2014 г. ( четвъртък) от 10,00 часа в зала
№3, ІІ етаж в Дом на науката и техниката, София, ул. Г. С Раковски № 108:

ПОКАНА
Управителният съвет на Съюз по
хранителна промишленост към ФНТС на
основание чл.26 от закона за ЮЛНСЦ свиква Общо събрание на 28.04. (понеделник)
2014г. от 11,00 часа в Национален дом за
наука и техника, София, ул.”Г.С. Раковски”
№ 108, ет.2, зала № 3 при следния дневен
ред:
1. Приемане отчета на Управителния съвет за 2013 г.
2. Приемане отчета на Контролния съвет за 2013 г.
3. Приемане бюджета на Съюза за 2014 г.
4. Приемане на Програма на Съюза за
2014 г.
5. Промени в Управителния съвет
6. Промени в устава
7. Избор на делегати за Общо събрание
на ФНТС
8. Разни
Председател на УС:
Д-р Светла Чамова

За контакти: СХП
инж. Соня Бургуджиева, главен секретар
тел.факс 02/ 987-47-44; GSM 0888 / 72 24 82
e-mail: ufi_sb@abv.bg

Търговия и производство на
оборудване от неръждаема стомана.
Фирмата разполага с машина за
плазмено рязане Microstep CNC PLS
6001.20P както и друга техника за
огъване и заваряване на стомани.
„Арст” ООД
6000 Стара Загора,
кв. „Индустриален”
ул. Промишлена
тел.: +359 42 601 477
търговски отдел тел.: +359 42 601477
факс: +359 601401
office@arstood.com
http://arstood.com

Продажби на пиво по видове опаковки през 2013 г.

На годишното си отчетно
събрание Съюзът на пивоварите в България (СПБ)
представи резултатите за
развитието на бранша през
2013 г., одобри основните
приоритети в дейността си за
2014 г. и избра Управителен
съвет (УС) с нов 5-годишен
мандат. В неговия състав влизат представители на всички
пивоварни компании, членове на СПБ. За председател
на сдружението беше избран
Владимир Иванов, който има
15 години опит като член
на УС и 9 години като негов
председател. Доскорошният
главен секретар на Съюза
на пивоварите, Ивана Радомирова, беше избрана за
изпълнителен директор на
организацията.
За 2013 г. членовете на
СПБ са реализирали инвестиции в дълготрайни материални активи на обща
стойност 56 700 000 лв.,
които осигуряват на сектора
оптимизация и разширяване
на мощностите и технологии-

те за производството на пиво
и малц. Извършени са реконструкции, модернизации
и автоматизация на цехове,
изграждане на нови производствени корпуси, монтиране на нови бутилиращи и
пакетиращи линии, откриване на складови и логистични
бази, реновиране на административни сгради.
Конкурентоспособността
на сектора изисква и разширяване на портфолиото на
българските пивовари, към
което през 2013 бяха добавени над 11 нови разфасовки и
3 нови асортимента на традиционни марки бира. Запази
се и подходът за иновативни
инвестиции в бутилки, кенове, етикети, като на пазара
бяха позиционирани 16 опаковки пиво в нов дизайн.
Въпреки тези безспорно
добри тенденции в развитието на бранша, СПБ отчете,
че през 2013 очакванията за
устойчив ръст на бирения
пазар у нас не се осъществиха. Започналият от нача-

Производство и ремонт на:
РЕДУКТОРИ И МОТОР-РЕДУКТОРИ
 планетарни
 червячни
 вълнови
НЕСТАНДАРТНИ ЗАДВИЖВАНИЯ
ПО ЗАЯВКА
ПОМПИ ЗА ГЪСТИ ТЕЧНОСТИ
 шнекова
 зъбна
(намира приложение в хранително4230 Асеновград,
вкусовата промишленост за
ул. “ген. Колев” 7
транспортиране на по-вискозни
тел./факс: 0331/ 49 286;
течности, като течен шоколад,
GSM 088/ 723 72 37
шоколадов кувертюр, кетчуп,
Производствена база:
сметана, извара и др.
Кв. Долни Воден – стопански двор
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
e-mail: rudikom@hotmail.com
www.rudikom.hit.bg
УСЛУГИ

лото на кризата спад в приходите
от продажби на пиво се запазва и
през 2013 г. Според публикувани от
Ърнст енд Янг данни за българския
бирен пазар, намалението на приходите от продажби на бира за последните 5 години възлиза на 11%.
Членуващите в Съюза пивоварни предприятия „Болярка ВТ” АД,
„Бритос” ЕООД, „Загорка” АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България”
АД, „Ломско пиво” АД, общо заемат
около 95% от бирения пазар в страната. През 2013 г. те са реализирали
5 116 000 hl пиво, което е с 1% помалко от продажбите през 2012г.
Отново с най-голям дял е консумацията в РЕТ бутилки – 60,5%. Делът
на стъклените бутилки е 25,5%, кенове – 8,5%, кегове – 5,5%.

„Отчитаният за поредна година спад на консумацията на бира
в стъклени бутилки и наливно
пиво потвърждава изводите, че
продажбите на т.нар. „студен”
пазар (през търговските обекти
на ХоРеКа) продължават да падат,
за сметка на продажбите за консумация вкъщи през магазинната
мрежа (т.нар. „топъл” пазар). Тази
тенденция може да бъде определена като трайна за българския
пазар и е отражение на покупателните възможности и нагласи на
консуматорите у нас. Нещо повече
– ежегодната стагнация в реализацията на бира на студения пазар
има индиректен ефект и върху
добавената стойност, генерирана
от производството и продажбите

на пиво, което се отразява върху
приходите към държавния бюджет
и свързаните сектори.”, коментира
Ивана Радомирова, изп. директор
на СПБ.
По време на годишното отчетно
събрание на СПБ бяха приети и плановете за развитие през 2014 г на
програмите за корпоративна социална отговорност на организацията. Всички членове на Управителния съвет и Общото събрание потвърдиха, че ще продължат активно
да участват в общоевропейските и
национални инициативи в подкрепа на устойчивия икономически и
социален принос на индустрията.
Амбицията е Съюзът на пивоварите
да запази лидерските си позиции
във формирането и прилагането на
добри практики, воден от приоритетите, приети в края на 2013 г.
със „Становище на Европейския
икономически и социален комитет
за стимулиране на потенциала за
растеж на европейската пивоварна
промишленост”.

наблюдател
юбилей

храни и наука

Физикохимичен състав
на белите вина в района
на град Плевен

„Белла България”
с целогодишен
прием на стажанти
Хранителният холдинг „Белла България” предлага на студентите възможност да се включат
в стажантските програми на компанията през
цялата година, стана ясно на изложението „Дни
на кариерата”, което се провежда днес и утре в
София. Традиционно компанията провежда летни
стажантски програми с продължителност два
и три месеца, но от тази година приемът на стажанти ще продължи
през цялата година. В зависимост от свободните позиции за стажанти в „Белла България”, всички млади хора, завършили успешно трети
курс, могат да кандидатстват за стаж в различни сфери – финанси,
маркетинг, продажби, експорт, човешки ресурси, информационни технологии и други.
„Целта на стажантските ни програми е да подготвим младите хора
за реалната работна среда – при нас те решават реални казуси, което
им дава възможност да приложат наученото в университета в практиката – каза Златислава Медарова, директор Човешки ресурси, в компанията. Освен че имат възможност да се учат и да работят с едни от
най-добрите професионалисти, стажантите ни преминават през основни вътрешнофирмени обучения, които им помагат да развиват професионалните си компетенции”, допълва тя.
Стажантските програми са част от образователния проект „Белла Академия”, в който тази година бяха отличени и първите стипендианти на „Белла България”. Освен в стипендиантски и стажантски
програми, студентите могат да се включат и в семинари и мастър
класове, които ще се провеждат във водещи български университети
от лекторите на „Белла Академия”.
Всички подробности за кариерно развитие в „Белла България”, студентите могат да научат на фейсбук страницата на „Белла Академия”:
https://www.facebook.com/AcademyBella и на сайта на компанията в секцията „Кариери” http://www.bella.bg/bg/careers/.

орбитално заваряване на тръбопроводи
във фармацевтичната промишленост

гл. асистент д-р Ваньо Хайгъров
Институт по лозарство и винарство – Плевен

Е-регистър на
биопроизводителите
Обновеният Регистър на производители, преработватели и
търговци на земеделски продукти
и храни, произведени по правилата
за биологично производство е вече
в електронен вариант:
http://bioregister/
Регистърът предоставя актуален списък с информация за биооператорите в България по области
и с обявените от тях дейности.
Потребителите вече ще могат да
направят справка за актуалност
на дейността на даден производител, преработвател, търговец или
вносител, като могат да търсят
по име, област или продукт. Предвижда се освен информацията за
дейностите на операторите, да
се добавят и актуалните сертификати за произведените от тях
продукти.
Нова възможност е подаването на заявления на стартиращите оператори по електронен път,
което ще ги облекчи и ще съкрати
времето за включването им в Регистъра.
Освен базата данни за биологичното земеделие у нас, на сайта на
Регистъра могат да бъдат намерени и основните нормативни документи, регламентиращи всички
дейности свързани с биологичното
земеделие. Сайтът ще се доразвива и ще предлага и допълнителна
полезна информация, както за потребителите на биологични продукти, така и за всеки, който иска да
стартира дейност като биологичен земеделски производител, преработвател или търговец.

Резюме

Извършен е анализ на общите физикохимични показатели, винена киселина, ябълчена киселина, фенолните съединения, терпените вещества и органолептичната оценка на бели вина от Шардоне, Ризлинг
италиански и Совиньон блан, произведени в района на
град Плевен. Посочени са предимствата на предферментативното настойване на гроздовата каша с твърдите части на гроздето и използванe на ензимни препарати. Качеството на вината от настойвана гроздова
каша е значително по-високо от това на контролите.
В този случай положителният ефект от нарастването
концентрацията на терпеновите вещества доминира
над недостатъците от увеличаването концентрацията
на фенолните съединения във вината.
Ключови думи: грозде, вино, Шардоне, Ризлинг
италиански, Совиньон блан, зреене, предферментативно настойване, химичен състав.

Phisicochemical
Composition of The White
Wines in The Region of
The City of Pleven
Head Assistant Doctor Vanyo Haygarov
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Abstract

An analysis of the following features of white wines
- Chardonnay, Riesling Italian and Sauvignon Blanc,
produced in the region of the city of Pleven, has been
made: general phisicochemical features, wine acid, apple
acid, phenolic compounds, terpene substances and
organoleptic value of these white wines. The privileges
of pre-fermentation maceration of grapes squash with
the hard parts of the grapes and usage of enzymatic
preparations have been shown. The quality of the wines,
produced by maceration of grapes squash is considerably
higher than the quality of the control samples. In this
case the positive effect of increasing the concentration of
terpene substances predominates over the disadvantages
- resulting from increasing the concentration of phenolic
compounds in the wines.
Keywords: grapes, wine, Chardonnay, Riesling
Italian, Sauvignon Blanc, growing ripe, pre-fermentation
maceration, chemical composition

Увод

Лозарството и винарството в България имат вековни традиции. Характерна черта на бита на българина
е отглеждането на грозде и производството на вино.
Като генотип всеки сорт грозде притежава определени потенциални възможности. Те се реализират
при подходящи природни условия и агротехника на
отглеждане [4]. Използването на технологични практики, като предферментативното настойване на бялото
грозде, пектолитични и глюкозидазни ензими води до
максимално оползотворяване потенциалнитe качества на сорта [6]. Съвременна техника контролираща
температурата по време на алкохолната ферментация и съхранение на вината, позволява регулиране на
сложните химични и биохимични процеси в желаната
от нас посока [2, 6].
Хранително-вкусова промишленост
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тролите (К). В този случай положителният ефект от
нарастването на терпеновите вещества доминира над
недостатъците от увеличаването на фенолните съединения във вината.

Изводи:

Фиг. 6 Органолептична оценка на вина от Совиньон блан



надвишава 3 g/dm3. Това е предпоставка за проявата
на груба киселинност във вкуса на вината. Този недостатък би могъл да се предотврати чрез евентуалното
провеждане на малолактичната ферментация във вината.
В същото време съдържанието на ябълчна киселина във вината не зависи от продължителността на мацерацията, а единственно от сорта грозде.
Съдържанието на нефлавоноидни фенолни съединения (НФС) във вината (табл. 1) варират в сравнително тесни граници, без да проявяват зависимост
от въздействието на продължителността на предферментативната мацерация. Това е естествен резултат
от тяхното относително равномерно разпределение в
структурните елементи на гроздовото зърно.
Останалите групи фенолни съединения (общи фенолни съединения-ОФС и флавоноидни фенолни съединения-ФФС) са концентрирани предимно в твърдите
части на гроздето, вследствие на което се очаква тяхното съдържание в опитните варианти вина да се влияе от продължителността, при която се осъществява
контактът на мъстта с ципите и семките на гроздовото
зърно.
Концентрацията на общите фенолни съединения
и флавоноидните фенолни съединения е минимална
във варианта без настойване (контрола) и расте с увеличаване продължителността на студената ензимна
мацерацията на гроздовата каша. Най-голямо е влиянието на настойването по отношение на общите фенолни съединения при вината от Совиньон блан.
От казаното погоре следва, че увеличаване продължителността на предферментативната мацерация при
100С е предпоставка за нарастване на тръпчивостта и
оцветяването на произведените бели вина.
Концентрацията на свободните и глюкозидазни
терпени във вината е идентично на общите фенолни
съединения. При съпоставката между ароматичните
вещества на контролата и вариантите с ензимни препарати констатираме, че използването на ензимни препарати по време на настойването увеличава ефекта от
протичането на екстракционните процеси най-вече при
вината от Шардоне и Р. италиански. При вината от Совиньон блан свободните летливи терпени имат почти
еднакви стойности. Най-голямо е влиянието на настойването при вината от Р. Италиански. От това следва,
че увеличаване продължителността на настойване на
гроздовата каша засилва плодовите нюанси в аромата
и вкуса на произведените бели вина.
Качеството на вината от настойвана гроздова каша
(2 – 5 вариант) е значително по-високо от това на кон-
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1. Съставът и свойствата на вината зависят силно
от биологичните особености на сорта грозде и характерът на климата през годината на реколта.
2. Сорта грозде, региона на неговото отглеждане
и годината на реколтата са факторите, които оказват
най-голямо влияние върху общите физикохимични показатели на вината.
3. Концентрацията на фенолните вещества и терпените е минимална във вариантите без настойване
на гроздовата каша и расте пропорционално на продължителността на мацерацията.
4. Настойването на гроздовата каша при 100С позволява ефективно да се управлява качеството на виното и съдържанието в него на онези вещества, които
са концентрирани предимно в твърдите части на гроздето – фенолни съединения и терпени.
5. Предферментативната мацерация при 100С и
проведена при оптимална продължителност гарантира по-добри органолептични характеристики на произведените бели вина, спрямо тези от ненастойвана
гроздова каша.
6. Качеството на вината от настойвана гроздова
каша (2 – 5 вариант) е значително по-високо от това
на контролите (К).
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Резюме

В настоящата статия е направен обзор на различните възможности за формулиране на функционални
месни продукти. Обсъдени са възможностите за развитие на нови функционални месни продукти чрез добавки на растителни препарати. Наблегнато е на биологичната активност на естествените антиоксиданти
и други растителни органични химични съединения.
Разгледани са възможностите за приложение на прахообразни препарати от тиква и годжи бери при формулиране на функционални месни продукти.
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Abstract

An overview of the different possibilities for the
formulation of functional meat products was made in this
article. The opportunities for development of new functional
meat products by adding of plant chemicals or/and herbal
preparations were discussed. The emphasis was placed
on the biological activity of natural antioxidants and other
organic compounds extracted from plants. The possibilities
for application of pumpkin and Goji berry powders for
functional meat products formulation were considered.

Въведение

Един от основните подходи в здравословното хранене е редуцирането на определени съставки от храната, възприемани като нездравословни. Многобройни
изследвания са демонстрирали, че е възможна промяна на негативния имидж на месните продукти чрез
елиминиране или силно занижаване на съдържанието
на мазнини, добавки и съставки (Fernández-Ginés et
al., 2005; Demeyer and Astiasarán, 2007). В тази връзка
Arihata (2006), Perez-Alvarez (2008) и Zhanget al. (2010)
предлагат свои стратегии относно възможностите за
създаване на нови функционални месни продукти. Те
се изразяват в намаляване съдържанието на нездра-

Хранително-вкусова промишленост


41

3/14

храни и наука

храни и наука



fermented sausages, Int. J. Food Sci. Technol., 40: 977-983.
Bhat, Z.F. and H. Bhat. (2011). Functional Meat Products: A
Review. Int. J. Meat Sci., 1: 1-14.
Bhat, Z.F. and V. Pathak. (2009). Effect of mung bean (Vigna
radiata) on the quality characteristics of oven roasted chicken
seekh kababs. Fleischwirtschaft Int., 6: 58-60.
Bozkurt, H. (2006). Utilization of natural antioxidants: green
tea extract and thymbra spicata oil in Turkish dry-fermented
sausage.Meat Sci., 73:442-450.
Caceres, E., M.L. Garcia, J. Toro, M.D. Selgas. (2004). The
effect of fructooligosaccharides on the sensory characteristics of
cooked sausages. Meat Sci., 68: 87-96.
Cáceres, E., M.L. García, M.D. Selgas. (2006). Design of a
new cooked meat sausage enriched with calcium. Meat Sci.,73:
368-377.
Calvo, M.M., M.L. García, andM.D. Selgas. (2008). Dry
fermented sausages enriched with lycopene from tomato peel.
Meat Sci., 80: 167-172.
Castro, F., M.C. García, R. Rodríguez, J. Rodríguez, M.L.
Marina. (2007). Determination of soybean proteins in commercial
heat-processed meat products prepared with chicken, beef or
complex mixtures of meats from different species. Food Chem.,
100: 468-476.
Ciriano, M.G., C. García-Herreros, E. Larequi, I. Valencia, D.
Ansorena, and I. Astiasarán. (2009). Use of natural antioxidants
from lyophilized water extracts of Borago officinalis in dry
fermented sausages enriched in ω-3 PUFA. Meat Sci., 83: 271277.
Dal Bosco, A., C. Castellini, L. Bianchi, C. Mugnai. (2004).
Effect of dietary α-inolenic acid and vitamin E on the fatty acid
composition, storage stability and sensory traits of rabbit meat.
Meat Sci., 66: 407-413.
De Ciriano, M. G.-Í., I. Berasategi, Í. Navarro-Blasco, I.
Astiasarán, D. Ansorena. (2013). Reduction of sodium and
increment of calcium and ω-3 polyunsaturated fatty acids in dry
fermented sausages: effects on the mineral content, lipid profile
and sensory quality.J Sci. Food Agric., 93: 876-881.
Decker, E. A. and Y. Park. (2010). Healthier meat products as
functional foods. Meat Sci., 86: 49-55.
Demeyer, D. and I. Astiasarán. (2007). Chapter 24. Functional
Meat Products. In: Toldra F.(ed.), Handbook of Fermented Meat
and Poultry, Ames, Yowa, USA: Blackwell Publishing, pp. 257266.
Estévez, M., S. Ventanas, andR. Cava. (2005). Protein
oxidation in frankfurters with increasing levels of added rosemary
essential oil: Effect on colour and texture deterioration.J. Food
Sci., 70: c427–c432.
Fernandez-Gines, J.M., J. Fernandez-Lopez, E. SayasBarbera, E. Sendra, J.A. Perez Alvarez. (2004). Lemon albedo
as a new source of dietary fiber: Application to bologna sausages.
Meat Sci., 67: 7-13.
Fernández-Ginés, J.M., J. Fernández-López, E. SayasBarberá, J. A. Pérez-Alvarez. (2005). Meat products as functional
foods:A review. J. Food Sci., 70: R37-R43.
Fernandes-Pereira, A.L., T.F. Vidal, M.C. Teixeira, P.F. de
Oliveira, R.C.F. Franco Pompeu, M.M.M. Vieira, andJ.F.F. Zapata.
(2011). Antioxidant effect of mango seed extract and butylated
hydroxytoluene in bologna-type mortadella during storage. Cien.
Tecnol. Alim., 31: 135-140.
Grujić, R., Sl. Grujić, Dr.V. Travanj. (2012). Functional meat
products.Hrana u zdravlju i bolesti, znanstveno-struniasopis za
nutricionizam i dijetetiku, 1: 44-54.
Honikel, K.-O. (2008).The use and control of nitrate and nitrite
for the processing of meat products. Meat Sci., 78: 68-76.
Hoz, L., M. D’Arrigo, I. Cambero, J.A. Ordonez. (2004).
Development of an n-3 fatty acid and α-tocopherol enriched dry
fermented sausage. Meat Sci., 67: 485-495.
Jiménez-Colmenero, F. (2007). Healthier lipid formulation
approaches in meat-based functional foods. Technological
options for replacement of meat fats by non-meat fats. Trends
Food Sci.Technol., 18: 567-578.
Kumar, P., S. Kumar, M.K.Tripathi, N. Mehta, R. Ranjan,
Z.F. Bhat, P.K. Singh. (2013). Flavonoids in the development
of functional meat products: A review. Veterinary World, 6: 573578.
Milanović-Stevanović, M., I. Vuković, Tr. Kočevski, andK.

44
3/14

Хранително-вкусова промишленост

Markovic-Milanović. (2006). Effect of aromatic herbs on
fermented sausage lipid changes during ripening and storage.
Tennol. mesa, 47: 38-44.
Muguerza, E., D. Ansorena, I. Astiasarán.(2004). Functional
dry fermented sausages manufactured with high levels of n-3
fatty acids: nutritional benefits and evaluation of oxidation.J Sci.
Food Agric., 84: 1061-1068.
O’Keefe, S. F. and H. Wang. (2006). Effects of peanut skin
extract on quality and storage stability of beef products. Meat
Sci.,73: 278-286.
Perez-Alvarez, J. A. (2008). Overview of meat products
as functional foods. In: López, J. F. and Pérez-Alvarez, J. A.
(Eds). Technological strategies for functional meat products
development, pp. 1-17.
Potterat,O. (2010). Goji (Lycium barbarum and L. chinense):
phytochemistry, pharmacology and safety in the perspective of
traditional uses and recent popularity. Plan. med., 76: 7-19.
Que, F., L. Mao, X. Fang, and T. Wu. (2008). Comparison
of hot air-drying and freeze-drying on the physicochemical
properties and antioxidant activities of pumpkin (Cucurbita
moschata Duch.) flours. Int. J. Food Sci. Technol., 43: 1195–
1201.
Rohlik, B.-O., P. Pipek, and J. Panek. (2013). The effect of
natural antioxidants on the colour and lipid stability of Pasprika
salami. Cz. J. Food Sci., 31:307-312.
Rohlik, B.-O., P. Pipek, and J. Panek. (2010). The effect of
natural antioxidants on the colour of dried/cooked sausages. Cz.
J. Food Sci., 28: 249-257.
Sadler, M.J. (2004). Meat alternatives-market developments
and health benefits. Trends Food Sci. Technol., 15: 250-260.
Sadri, G.H. and H. Mahjub. (2006). Meat consumption is a
risk factor for colorectal cancer: Meta-analysis of case-control
studies. Pak. J. Nutr., 5: 230-233.
Schatzkin, A., T. Mouw, Y. Park, A.F. Subar, V. Kipnis et al.
(2007). Dietary fiber and whole-grain consumption in relation to
colorectal cancer in the NIH-AARP Diet and health study. Am. J.
Clin. Nutr., 85: 1353-1360.
Seeram, N.P. (2008). Berry fruits: Compositional elements,
biochemical activities, and the impact of their intake on human
health, performance, and disease. J. Agric. Food Chem., 56:
627-629.
Semenova, A.A., T.G. Kuznjecova, andV.V. Nasonova.
(2008). Possibilities to application of dihydroquercetin for
stabilising quality of sausages produced from mechanically
deboned poultry meat. Tehnol. mesa, 49: 113-116.
Seo, J.S., B.J. Burri, Zh. Quan, andT.R.Neidlinger. (2005).
Extraction and chromatography of carotenoids from pumpkin. J.
Chromat. A, 1073: 371–375.
Serdaroglu, M. and O. Degirmencioglu. (2004). Effects of
fat level (5%, 10%, 20%) and corn flour (0%, 2%, 4%) on some
properties of Turkish type meatballs (koefte). Meat Sci., 68: 291296.
Streppel, M.T., L.R. Arends, P. van’t Veer, D.E. Grobbee,
J.M. Geleijnse. (2005). Dietary fiber and blood pressure. A metaanalysis of randomized placebo-controlled trials. Arch. Int. Med.,
165: 150-156.
Toldrá, F. and M. Reig. (2011). Innovations for healthier
processed meats. Trends Food Sci.Technol., 22: 517-522.
International Conference on Food Innovation - FoodInnova
2010.
Viuda-Martos, M., J. Fernández-López, E. Sayas-Barbera,
E. Sendra, C. Navarro, J.A. Pérez-Alvarez. (2009). Citrus coproducts as technological strategy to reduce residual nitrite
content in meat products. J. Food Sci.,74: R93-R100.
Wood, J.D., R.I. Richardson, G.R. Nute, A.V. Fisher, M.M.
Campo et al. (2004). Effects of fatty acids on meat quality: A
review. Meat Sci., 66: 21-32.
Yadav, M., Sh. Jain, R. Tomar, G.B.K.S. Prasad, andH.
Yadav (2010). Medicinal and biological potential of pumpkin: an
updated review. Nutr. Res. Rev., 23: 184–190.
Yilmaz, I. (2004). Effects of rye bran addition on fatty acid
composition and quality characteristics of low-fat meatballs.
Meat Sci., 67: 245-249.
Zhang, W., S. Xiao, H. Samaraweera, E.J. Lee, D.U. Ahn
(2010). Improving functional value of meat products. Meat Sci.,
86: 15-31.

Изследване влиянието на
топлинната обработка върху
мастно-киселинния и сензорния
профил на млечно-маслени смеси
Иванова М., асистент, доц.д-р, Р. Власева, проф. д-р М. Перифанова,
д-р М. Стоянова, гл. ас. д-р Г. Узунова

Резюме

Изследвано е влиянието на топлинната обработка
върху мастнокиселинния и органолептичния профил
на млечно-маслени смеси, получени от мляко и царевично масло. Видът и количественото съдържание
на мастните киселини в емулсията, съдържаща царевично масло и в контролата показват, че не се установяват съществени изменения при прилаганите режими на топлинна обработка (82°C/5 min и 88°С/5 min).
Сензорният профил на емулсиите с царевично масло
е със стойности близки до тези на контролата и при
двата изследвани варианта.
Ключови думи: млечна мазнина, царевично масло, мастнокиселинен профил, полиненаситени мастни
киселини, наситени мастни киселини, топлинна обработка.

A study of the heat treatment
effect on the fatty acid
and sensory profile of
dairy based mixtures with
vegetable oil
Ivanova M., R. Vlaseva, M. Perifanova,
M. Stoyanova, G. Uzunova
University of Food Technologies, 26, blvd. Maritza, 4002 Plovdiv,
tel. (+359) 32 603 783, e-mail: mihaela_18bg@abv.bg

Summary

The effect of heat treatment on the fatty acid and sensory
profile of the mixtures obtained from milk and corn oil has
been studied. The type and the quantity of fatty acids, in
emulsion containing corn oil and in control sample, present
no considerable changes depending on the regime of heat
treatment (82°C/5min and 88°C/5min). The sensory profile
of the emulsions with corn oil has similar values to the
control sample in the studied varieties.
Key words: milk fat, corn oil, fatty acid profile,
polyunsaturated fatty acids, saturated fatty acids, heat
treatment.

Въведение

Известно е, че млечните продукти се характеризират
с висока хранителна и биологична стойност, дължащи
се на основните съставки, които се съдържат в млякото (Bhat и Bhat, 2011). В състава на млечната мазнина
се включват мастни киселини с различни свойства. Основна част заемат късоверижните и дълговерижните
наситени мастни киселини (Karleskind, 1992). Наситените мастни киселини и холестеролът имат изразена
про-атерогенна активност, която се свърза с повишен
риск от сърдечно-съдови заболявания (Boutonnier,
2006; Jensen, 1992). Предвид това лауриновата, миристиновата, стеариновата и палмитиновата киселини,
както и съдържанието на холестерол, понижават биологичната стойност на млечната мазнина. В редица
Хранително-вкусова промишленост
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Алентежу –
мозайка
от вкусове и пейзажи
Барбара Амати
Дива природа, редуваща се с
житни поля, коркови дъбове, маслинови горички и лозя – това е
Алентежу, един от най-обширните
региони в Португалия. Пейзажът е
изпъстрен и от китни селца със старинни каменни къщички и градовекрепости. Ще ви запознаем отблизо
с някои любопитни особености в
автентичната кухня на този прелестен район, обединяваща средиземноморската и атлантическата
традиция и повлияна от различните
цивилизации, които са го населявали през вековете.
Разположен до входа на катедралата Св. Франциск, Параклисът
на костите (Capela dos Ossos) е сред
най-известните паметници в Евора,
един от най-добре запазените средновековни градове в Португалия.
Светлината се процежда през три
малки отвора на лявото крило. Таванът е от бяла тухла и стенописи,
с фокус върху темата за смъртта, а
вътрешните му стени са покрити с
човешки черепи и кости. Два изсушени трупа, единият на дете, висят
на вериги. Място, което всява страх,
но безспорно е изключително показателно за концепцията memento
mori (помни смъртта - лат.), т.е.
пред смъртта всички са равни.
Но параклисът и катедралата са
само щрих от очарователното градче Евора – страхотна туристическа
дестинация за тези, които са решили да открият Алентежу, южният
регион на Португалия, граничещ
с Алгарве. Алентежу е
все още слабо известна
и автентична, оскъдно
населена област. Земеделието и животновъдството (главно говеда, овце,
свине и коне) са основните дейности на малките селски стопанства.
Място, което е своеобразна мозайка от пейзажи с невероятна красота,

Свинско месо по
алентежуйски

Типична гледка от региона
Алентежу – корков дъб в
житно поле

вълнообразни равнини, обширни
житни поля и маслинови горички,
редувани с лозя и коркови дъбове.
Тук там, някои хълмчета са осеяни с
крепости, манастири, каменни къщички и градове-крепости.
Алентежу е богат на история
регион, съхраняващ множество
свидетелства за различните народи,
които са го населявали: от сините
плочки и стенописи (azulejos) до
каменните колони, от китните дворчета до белите варосани къщи,
декорирани с жълти ивици,
срещу урочасване или пък
сини, срещу зли духове, както е в Евора. Обграден от
крепостни стени този средновековен град, паметник
на Юнеско, е трасиран от
тесни и лъкатушещи улички
с бели сгради с типични
балкони, украсени с ковано

желязо и мавритански арки.
Интересен е и забележителният римски храм със своите 14
колони в коринтски стил, вероятно посветен на богинята на
лова Диана.
Евора е и място, където да
се опита автентичната кухня на
Алентежу. Най-доброто заведение в историческия център
се казва Fialho, където вече 30
години едно семейство предлага добре направена домашна
кухня: от емпада (empadas – вид пай
с месо, който се прави в гърне) до
боб с кориандър и чесън или нахут
с риба треска, от прошуто до агне
на фурна. Ресторантът е отворен
през 1950 г. от Амор Фиалхо, а днес
редом до него са синовете му и неговия внук. Гостите
тук се чувстват
наистина като
у дома си

в това уютно местенце с
масички една до друга.
Кръчмичката е гощавала
испанските крале, посланици, актьори, известни
личности. Посещавано от
португалци и чужди туристи, заведението се слави
със специалитетите си. Да

Катаплана

дадем за пример Черна алентежуйска свиня с миди – едно ястие, което
най-пълно синтезира „земната и
морска” същност на тази регионална кухня. Характерно за областта е
готвенето в катаплана (съд, който
се затваря херметически със скоби,
когато е необходимо) и ароматът
на миди, свинско месо и чушки.
Ястието Свинско месо по алентежуйски (Carne de Porco à Alentejana),
въпреки наименованието си е по
произход от региона на Алгарве:
прасетата се отглеждат в близост до
морето и се изхранват с риба и тази
рецепта е създадена, за да маскира
вкуса на риба, който придобива
свинското месо.
Кухнята на Алентежу има интензивни вкусове. Очевидно е
влиянието на Северна Африка и
Испания, но някои от продуктите,
които се използват в ястията, идват
от Мексико: домат, царевица, фасул,
картоф, люта чушка. Кориандърът
овкусява блюдата заедно с други
ароматни подправки като магданоз,
розмарин, мащерка, риган. Разбира
се и зехтин – кухня, обединяваща
Средиземноморието и Атлантика.
По правило първите блюда са супите специалитети на майстора, като
например супата с морски дарове,
и след това всякакъв вид риба, ракообразни и миди. Или пък може да
се вкусят сардини asade (едно изключително вкусно и семпло ястие,
което се приготвя на грил). Сред

Емпада – пай с месо

вторите блюда няма да липсва риба
треска, свинско месо, но също и
заешко и бели меса. Специфичният
вкус на месото се дължи на това, че
животните са отглеждани на открито.
На една миля от градските стени
на Евора се намира Convento do
Espinheiro, манастир и спа хотел.
Разположен на 8 хектара площ,
този 5-звезден хотел се помещава в
старателно реставриран манастир
от 15-ти век. Той предлага луксозни
спа процедури, пиано бар, развлекателни съоръжения и летище за
хеликоптери. Обителта е изградена
в стил Мануелино, (по името на крал
Мануел I, управлявал Португалия от
1495 г. до 1521 г.).
Този архитектурен
стил се счита за
течение от последния период в
готическата архитектура на Португалия. Манастирът
смайва с красивата си семпла украса. Днес в мензата
(трапезарията)
на монасите има
салон, където
всяка вечер от 18
ч. гостите могат
да изпият своя
аперитив. Както
е в традицията на
манастирите, и

тук има маслинови насаждения и се
произвежда зехтин – само 600 бут.
на година. На разположение е също
голям избор на вина. Лозето е на
площ само половин хектар и миналата година е дало 400 бутилки младо червено вино, смес от Арагонес,
Сира, Турига, Тринкадейра и Аликанте, персонализирано от кратък
престой в бъчви. В древната изба на
манастира днес се помещава ресторант Divinus, впечатляващ с невероятните си арки, запазени от средновековието. Майстор-готвачът е от
марокански произход, но е роден
в региона и неговият стил в кулинарното изкуство е инспириран от
традиционните рецепти, освежени
с щипка жизнена креативност. Кухнята е средиземноморска в комбинация с вкусовете на Алентежу:
„От една страна арабите са присъствали в района 500 г. и техните
рецепти са се смесили с нашите, а
от друга – римляните са донесли
със себе си зехтина и културата
на виното – обяснява управителят
Динис Пирес – Нашите предложения са на основата на богатата
рибна традиция на територията:
монасите, всъщност, не са яли месо
само сряда и петък”.
Сега ще се пренесем на запад,
където река Садо се влива в Атлантическия океан, за да се
срещнем с Троя и
нейните

дълги плажове с бял пясък
и едно отлично
игрище за голф.
Мястото е притегателна туристическа дестинация
за любителите на
морските приключения и голфът.
Разходките с лодки са емоционално преживяване,
заради надбягващите се сред
вълните делфини.
Освен това, Троя
съхранява важни
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останки от римската епоха – става
дума за един комплекс за осоляване
на риба, датиращ от 1 век сл. н.e. и
функциониращ до 6 в. Там древните
са произвеждали изсушена риба и
сос за риба, като известния гарум
(garum), с който се овкусяват меса и
риби. След консервирането, производството се изпращало
в амфори

към
Рим и другите провинции на Империята. В икономическо отношение районът е бил
много активен, заради изобилието
от океанска риба и речна от Садо, а
също така и заради производството
на сол и амфори за транспортиране
и търговия. В близост до големите
басейни за осоляване се намират и
останки от храм, един некропол с
много амфори, съхраняващи тленните останки на погребаните и древен дворец.
Алентежу е и основен район в
Португалия за производството на
вино: бели вина с интензивен вкус и
плодови, с лека киселинност и найвече червените вина с плътен цвят
и дълготраен постоянен послевкус.
Има множество модерни изби, измежду които се откроява Malhadinha
Nova, основана през 1998 г. Избата
се простира на 450 хектара площ,
от които 27 са лозя. Освен това се
произвежда зехтин и се отглеждат крави, коне и типичната за
региона черна свиня. Избата произвежда 400 хиляди бутилки вино,
70% от които са с червено вино от
характерните португалски сортове:
Турига Насионал, Арагонес, Тринкадейра, Аликанте, Бага, но също

така и международни сортове като
Сира и Каберне совиньон. Белите
вина са Аринто, Рупейро, Антао ваш,
Шардоне, Вердельо и Вионие. „Нашата философия е качество, малкото, но стойностно производство”,
казва енологът Нуньо Гонсалес.
Бутилка malhadinha nova 2004 и 2007
струва 60 евро.“ Това е плътно вино
с добра структура, интригуващо и
изключително приятно за пиене,
произведено от Каберне совиньон,
Турига, Аликанте и Арагонес. Етикетът е много оригинален и забавен,
плод на фантазията на тримата сина
на собствениците. Неговият
дизайн се сменя
всяка година. Съвременната изба е
с грижа към всеки
детайл и разполага
със солиден инвентар от 500 френски
дъбови бъчви. „Гроздето е внимателно
селекционирано – един
път в лозето и втори път в избата – продължава да разказва енологът – Червените вина преминават
през малолактична ферментация
в нови бурета, но след това биват
преместени в използваните. Средно вината престояват от 2 до 25
месеца в зависимост от вида вино.
Произвежда се само един вид бяло
вино, бленд от Шардоне и Вионие и
един вид розе. 35 % от продукцията
изнасяме към САЩ, Великобритания,
Скандинавските страни, Япония,
Китай и Хонг Конг.“
В близост се намира модерен
ресторант със стъклени стени и с
гледка към лозята. Кухненската бригада се ръководи от Бруно Антунес
и се ползва от консултациите на
талантливия немски майстор

кулинар Йоахим
Кьорпер, носител на
Michelin и шеф на
Илевън в Лисабон –
един от най-цитираните ресторанти в
Португалия. Влюбен

52
3/14

ДЕКОРИРАНЕ С ПОДПРАВКИ

ДЕ К О К УИК ®
Производство
и търговия
на суровини и материали
за сладкарството и
хлебопроизводството

комбинация
риба със свинско

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

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

Жозе Авилез
с някои от
своите
специалитети
мандарини с
английски крем

в средиземноморието и неговите
продукти, Кьорпер търси да обогатява с аромати, цветове и вкусове
своите ястия. Неговата кухня е
регионална, персонална, свежа,
натурална и със силно естетическо
въздействие. Патешко филе, мус от
черна свиня, сос от лимон и дребен
лук, супа с кресон и паста от треска,
ечемик със свинско и аспержи –
всичките му ястия са перфектно
балансирани, с отличаващ се и автентичен вкус. Също така, в границите на имението има и кулинарна
школа в която Антунес разкрива
тайните на кухнята на Алентежу.
Но за кухня, означена с премията на Michelin, отразяваща традицията, адресът в Лисабон е един –
ресторант Белканто. Разположен
в сърцето на града, в близост до
Националния театър Сан Карло,
основен принос за известността му
е младият шеф готвач Жозе Авилез.
Кухнята е на основата на риба, със
задължителното присъствие на
треска. Особено впечатляващо е
свинското с хрупкава коричка, което се готви на фурна 24 часа. Отличен десерт е сферата с мандаринен
сок и пяна от мандарини в компанията на английски крем и сорбе от
мандарини.
В заключение нека споменем,
че Португалия е една от страните,
силно повлияла винения свят и в
частност Новия свят – държави като
САЩ, Австралия, ЮАР и т.н. също
правят свои подсилени вина по
подобие на Португалия.
Снежанка Христова
по сп. Food end Beverages,
ноември/2013

®
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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

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

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

София 1113,
жк. Изток,
ул. “Н. Хайтов” № 12,
ет. 5, офис № 18
тел. +359 884 40 20 00
факс: +359 2 878 05 49
e-mail : marshal_91@abv.bg

www.applejuicy.bg

Проектиране, технология, монтаж
и сервиз на оборудване за хлебарство,
сладкарство,
пакетиращи
машини, силозни
стопанства и
макарони
1303 Ñîôèÿ
óë. „Áàëêàí“ 7-9Á
òåë.: 02/ 931 00 57
ôàêñ: 02/ 931 07 42

„ВКВ СОФИЯ” ЕООД
ЛАБОРАТОРНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ
РЕШЕНИЯ







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

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

Разработка, производство и въвеждане
в експлоатация на транспортни
системи за RGB и PET бутилки.
Собствен софтуер за управление и
контрол, гарантиращ нулево износване
на транспортния RGB амбалаж и нулева
деформация на PET бутилките.
София, бул. Рожен 22
тел./факс: 02 925 02 03; 0899990561
office@vkv-sofia.com
http://www.vkv-sofia.com
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„77K” ООД
РЕЦЕПТАТА ЗА УСПЕХ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА
ХРАНИ И НАПИТКИ
КУК-България ЕООД
4003 Пловдив, Г. Бенев № 3
тел.: 032 / 94 67 60; факс: 032 / 96 75 58

office-bg@kuk.com

ОБРАБОТКА НА ВОДИ

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

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

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

“Булфрукт”ООД

МИЛМЕКС ООД
Шоколадена фабрика Милмекс

П роизводство
на широка гама
шоколадови изделия

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

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

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

ЕЛИТ- МЕС
Минев-РодопаВ.Т. 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

ГЕРГИНА ООД

Производство
на безалкохолни
напитки
и минерална
вода
4000 Пловдив, ул. Ландос 95
те.: 032 680394

ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД

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

УХТ, Пловдив

Производител
и преработвател
на пресни и замразени
плодове,
на оранжерийни зеленчуци
(домати и краставици
краставици).
).
2030 гр. Koстенец, ул.”Боровец”16
тел.: +359 7142 2165
факс: +359 7142 2171
e-mail: office@bulfruct.com

Карлово, с. Домлян,
ул. Яне Сандански 8
Тел.: +359/ 319/64 30,
+359/ 88/255 04 01
E-mail: polyday@mail.bg
www.domlian.com

Уреди и инструменти за
технологичен контрол
в хранително-вкусовата
промишленост. Реактиви и химикали
– българско производство и внос;
Филтърна хартия, мембрани и други
филтри. Хроматографски колони и
консумативи за лабораторен анализ
офис София - ул. Асен Златаров 10, ап. 3
тел./факс: 02 943 36 34,
e-mail: sofia@chromservis.bg
офис Русе - ул. Кап. лейт. Евстати Винаров 10
тел./факс: 082 822 016
e-mail: rousse@chromservis.bg
www.chromservis.bg

 помпи и помпени системи;
 вакуум-помпи и системи;
 автоматика ниско и средно напрежение;
 разширителни съдове.
Официален представител за България
на немската фирма BUSCH. Вносител и
партньор на световния помпен концерн
GRUNDFOS, на френската фирма Schneider
Electric и Reflex. Осигурява гаранционен
и извънгаранционен сервиз на всички
предлагани от нея изделия.
София, жк “Младост” 1,
бул. Андрей Сахаров, бл.75А, ап.2
тел./факс: 02 974 40 38; тел.: 02 974 49 38
e-mail: office@adara-bg.com
www.adara-bg.com

“Престиж 96” ООД
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

ABL ЕООД

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

“КАРИЛ и ТАНЯ”ООД
8602 гр. Ямбол
ул. Граф Игнатиев №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

Аромати
и овкусители
за ХВП и козметиката.
Представител
на IPRA FRANCE
София
Бюро Банкя
ул. Н. Вапцаров 59
тел./факс 02/ 997 6676
088 820 8302
е-mail: abl.zvetka@abv.bg

“ДИ МИ Т ЪР
МА Д Ж А РОВ-2” ЕООД

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

“Градус-1” 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

Пловдив, бул. „Кукленско шосе” №67
тел.: 032 669611, 032 669622, факс: 032 669633
Моб.: 0878 669688, 0886 430203
Е-mail: aclikomihris2008@abv.bg,
www.komihris.com

“ХРОМСЕРВИС” ООД

Полидей-2 ООД

Най-българското
кисело мляко,
кашкавали, топени
сирена

Акредитиран
аналитичен
център Комихрис
гр. Пловдив
В акредитирана лаборатория
Комихрис се извършват
физико-химични
и микробиологични
изпитвания на храни, напитки
и козметика

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

Производство
и доставка
на хляб и
тестени изделия
София, бул.”Самоковско шосе”№ 1
тел.: 02/ 979 0669
e-mail: еliaz@ gbg.bg
www.eliaz-bg.com

Пирин
Спринг
АД
Натурална минерална
вода от Пирин
Гоце Делчев 2900, П.К. 20
тел.: 0751 60 386; 0887 891 412
факс: 0752 59 062
e-mail: office@pirinspring.com
www.pirinspring.com
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“ЗЕНА” ООД
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.
гр. София, с. Лозен, общ. Столична,
ул. “Съединение” №311
Тел.: 02 923 1800, факс: 02 978 5250
Е-поща: office@toshev-ltd.com
Skype: panteley.toshev.ltd

Пълна гама санитарни помпи от неръждаема
стомана, устройства за обливане и
миене, бъркалки. Пълна гама арматура и
принадлежности от неръждаема стомана.
Пластмасови блок форми за сирене.
Хомогенизатори
и сепаратори.
6300 Хасково,
пл. Общински 5
тел./факс: 038/ 626 042
склад тел.: 038/ 620 256
e-mail: zena@zena-bg.com; www.zena-bg.com

“Кристал Груп” ЕООД

Производство на хляб,
закуски,
тестени изделия,
машини за
хлебопроизводство
второ употреба

гр. Своге, бул. “Искър” 6 г, тел.: 0887961883
е-mail:kristal_nt@abv.bg

Хлебопроизводство и
сладкарство ЕООД Троян
Производство
на машини за бутилки от РЕТ,
опаковъчни линии, редуктори,
зъбни колела, резервни части
и нестандартно оборудване,
млекомати.

Производство
на хляб и хлебни изделия,
козунаци, погачи,
дюнерпитки

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.

4000 Пловдив
ПК 607
тел./факс 032 945 380; 644 295
www.bulmach-bg.com

гр. Троян, п.к.5600
ул. Ген. Карцов №387
факс: 0670 62518
e-mail: troyahleb@abv.bg
тел. за заявки: 0670 62762
моб. тел.: 0884 851478

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

ДЕРЕК ООД
Сладкари, търсите ли кремове и сладоледи с
отлично качество и цена, потърсете фирма Дерек.

Възползвайте се от изключителното разнообразие на вкусове и аромати, които се произвеждат и предлагат
под запазената марка
 Крем Тирамису
 Крем Чийз кейк
 Парфе (лимоново, ягодово,
малиново с парченца плодове),
 Крем Бавария с различни
аромати

 Мус (Ягодов, Малинов, Лимонов)
 Крем Брюле
 крем Сладолед (сметанов,
ванилов, шоколад, лешник,
ягода, боровинка, киви,
портокал, банан, ананас,
малина, кокос) – превъзходен
италиански стил, пригоден за всякакъв вид автомати за сладолед.
Може да се гарнира с крокан, шоколадови парченца или плодове.
Предимства на кремовете
и сладоледите:
 Фина и стабилна структура;
 Леки и кремообразни;
 Устойчиви на замразяване и
размразяване;
 Повишават рандемана.
 Запазват обема.

ДЕРЕК ООД Ви представя
оптимални системи за
стабилизиране и свързване,
предназначени
за месопреработвателната
промишленост:

 Емулгатори
за малотрайни
колбаси;
 Шприцващи препарати
за шунки;
 Добавки за ароматни
и сочни продукти от кайма;
 Антиоксиданти
за дълготрайност;
 Аромати;
 Окрехкотяване на прясно
месо.
Дерек ООД
Тел.: 073-840 188, 0887 098085
Факс: 073-840 730
E-mail: derekltd@mail.bg
www. derekltd.eu

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

