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Здравейте,
уважаеми читателю,
Навярно би трябвало да започна с извинение за голямото закъснение, с което получавате този
брой на сп. ХВП. Мотиви и обективни причини има – и те са основно в тези безконечни почивни
дни, които обзеха милото ни Отечество. Да смятат икономистите каква е ползата от загубеното време и разпилените работни
дни, ние ще се опитаме да влезем в график със следващите списания и съпътстващите дейности, които организираме.
Иначе в момента, като че всички са в ступор от „голямото
очакване“… На какво? – на одобрените Оперативни програми,
разбира се. Дано тази живителна финансова кръв даде тласък на
позадрямалата ни индустрия. Не само в очакване, а в стремеж за
бързо усвояване на инвестиции са и нашите рибари, на които е
посветен този брой. Как вървят нещата там ще разберете от
интервюто на 5-та стр.
Не мога да не се похваля с успешно проведения курс по захарна
декорация, който ние от Кооперация ХВП организирахме (стр.24).
Надявам се, че и семинарът, който ще организираме през юни във
Велико Търново ще предизвика същите отзиви (виж по-долу).
А следващият ни брой е посветен на онези продукти, които
обикновено присъстват в малки количества в храните и напитките – добавките, оцветителите, ароматизаторите и др., но без
които нашата промишленост не може.
И накрая не мога да пропусна да ви приканя да следите сайта
ни: www.fpim-bg.org, от който може да черпите актуална информация, а и да подавате информация и свои съобщения, които бихте
искали да популяризирате. Нека бъдем партньори и заедно да се
опитваме да вървим напред.
Петко Делибеев
гл. редактор

Полезен семинар
Уважаеми колеги, производители на хляб, хлебни,
сладкарски, шоколадови изделия и сладолед,
заповядайте на 5 и 6 юни в Интерхотел Велико Търново,
на двудневен семинар на тема „ ЕС с нови правила за
етикетирането”. Семинарът се организира във връзка
с новите изисквания към етикетирането на храните и
напитките след влизането в сила на Регламент 1169/2011.
На вашите въпроси компетентно ще отговорят
лекторите, експерти от БАБХ , както и водещи
специалисти от бранша.
За повече информация и записване:
Организатор КООП „ХВП“
тел./ факс 02/ 988 05 89; тел. 02/ 987 64 82;
GSM: 088 926 31 09; 088 464 69 19; 087 940 65 62;
e-mail: fpim_adv@abv.bg; info@fpim-bg.org; www.fpim-bg.org
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интервю

Сектор, който
набира скорост
По традиция брой 4 на списанието посвещаваме на рибарството. Не на въдичарите край водоемите, а на онези предприемачи, които са разбрали, че в този сектор
има перспективи. Наистина ли е така ще
разберем след малко от д-р Йордан Господинов - изпълнителен директор и представляващ Асоциацията на производителите
на рибни продукти БГ ФИШ. Преди това
ми се иска да си подложим малко статистика за отправна точка:
Консумацията на риба в България бележи, макар и слаба, тенденция на нарастване: от 4,6 кг на глава от населението за 2008г., за миналата консумацията е вече
6,5 кг., сериозно увеличение за един период от пет години, което е добре, особено
като се има предвид и фактът, че рибата е здравословна храна.
Но да дадем думата на г-н Господинов, който е взел наистина присърце съдбата на
този сектор и наред с постиженията, не пропуска и проблемите:

Н

ай-проспериращият сектор в сферата на животновъдството днес е
развитието на аквакултурата. Със или без европейски
фондове рибата и аквакултурата
са сред най-търсените продукти.
Изключително диетична, изключително качествена храна, храна,
която не подлежи на фалшификация и манипулация. Понеже е атрактивна в световен мащаб и се
търси, ние започнахме да я произвеждаме – не само да я ловим от
дивата природа. Затова и Европа
има Обща рибарска политика –
отделна глава от ОСП. Затова и
в много от държавите сектор Рибарство е в ресора на Министерството на земеделието, в чието
название обикновено е включена
и рибата – те залагат на този сектор
именно защото е
приоритетен не
само в Европа.
Статистиката
сочи, че в сектора
се забелязва тенденция за повишение
на консумацията.
И понеже у нас има
някакви опити за
дискредитиране на

рибата като храна ще спомена
само три факта: ние продаваме
в Германия, Холандия, Англия, Румъния, продаваме в Южна Корея,
в Япония. За вашето списание ще
споделя – над 1000 тона месо от
рапани продаваме на азиатския
пазар. Има ли друг преработвателен сектор от Министерството
на земеделието, който произвежда
животинска продукция и продава
толкова там? Дано чрез вашата
медия министърът на земеделието си зададе въпроса: Кой друг
продава толкова на тези пазари?
Ние наистина сме малък сектор за страната, но аз смятам,
че трябва да има заместник-министър по рибарството. Защото
рибарството обхваща риболов в

морето, по Дунава, над 3000 риболовни съда, развъждане на миди в
морето, развъждане на риба в морето, на сладководни риби, есетрови риби, добиване на черен хайвер,
пъстърви, преработка на риба – 55
предприятия, 3 консервни предприятия. Стъпили сме на всички континенти. Представяме България.
Това е много добре, но какъв
е нашият дял за постигането на
цифрите, които сочи статистика
относно консумацията?
Българският дял в това количество възлиза на 12 178 тона. У
нас се отглеждат около 40 вида
риби и други аквакултури. Най-голям дял сред тях, според данните
за миналата година, има шаранът
– 3600 тона. След него е дъговата
пъстърва – 3042 тона, пъстрият
толстолоб – 2226 тона. Черната
морска мида е на четвърто място
с 1827 тона и т.н.
Но освен това, което произвеждаме, ние имаме и сериозен
улов, като през 2012 г. е бил 9577
тона, а през миналата година има
лек спад и е 9507 тона. Най-много
се ловят рапаните, които всъщност са и най-големият враг в
морето по отношение на другите
видове – 4819 тона. Това е официалната статистика, но числото
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е пълен крах и затова е виновна
държавата, не е виновен бизнесът. Държавата в лицето на нейните административни структури, които се занимават с контрол
и управление на ОП.
Между другото в България,
благодарение на нас има регистрирани три рибарски пристанища, но и те не отговарят на
изискванията. Европа отпусна 16
млн. евро за тях, но досега нито
един лев не е усвоен, всичко е потънало. Според мен прокуратурата трябва да се сезира и да види
къде отидоха тези пари. Строят
се, според нас, яхтени пристанища, а не рибарски.
В нашия сектор, за разлика
от другите, всичко е обединено
в една програма за развитие на
аквакултурите. Но има различни
видове аквакултури: сладководни,
високопланински, равнинни, където се отглежда шарана, мидите
са коренно различни, стриди, скариди, моруни, хайвери – всичко е
много различно. А парите трябва
да отидат в аквакултурата и то
в добавената стойност на риба-

та, т.е. в бизнеса. Истина е също
и, че немалка част от сектора е
свързана с улов на риба от дивата природа. Тук става въпрос за
кораби, пристанища, оборудване
за първа продажба, тържища. Там
парите са нула.
Ако погледнем Първа ос – там
са парите за корабите. Има пари
за рязане на кораби, за модернизация и оборудване на кораби. И
там сумите бях нищожни. Но найголемият проблем е с Втора ос, в
която са парите за аквакултурата, преработката и маркетинга.
Не може да нямаш места за първа
продажба, за тържища и търговия.
Европа даде пари – за места за
първа продажба, борси, тържища,
рибни хали, каквото искаме. Но и
тук държавата се опита да прави политиката в рибарството, а
това трябва да е работа на този,
който прави бизнеса, а държавата
да е само контролиращ орган.
Имаше пари за акваекологични
мерки – става въпрос за опазването на чапли, видри и др. животинки, за които еколозите притискат производителите да не

ги унищожават, но и това струва
пари. Нито лев не отиде при тези
хора. Лошото е, че Европа разбира
проблема и пари за това дойдоха в
България, само че не стигнаха до
бизнеса, до производителите.
Все пак имате ли надежда, че
този важен сектор ще се развива
добре?
Политиката в рибарството
трябва се прави в Министерството на земеделието. Там трябва
да има зам. министър, няколко дирекции – по риболова, по аквакултурата, по европейските фондове
– хора, които са компетентни.
А секторът е страхотен, атрактивен сектор, много добър и
с отлична перспектива. И ми е
мъка, защото в цял свят този сектор се развива и ще се развива...
Петко Делибеев

опит
ОП “Поддържащо развитие
на риболовния сектор и на
крайбрежните рибарски
райони за 2007-2013” представлява продължение на
оперативната програма в
сектора “Риболов и преработване на риба 2004-2006”,
първата полска оперативна
програма, обхващаща целия
риболовен сектор.

ЕС подкрепя
производството
на риба в Полша

П

шаран от семейството на сладководните риби Cyprinidae. Други
групи включват собствениците
на стопанства за пъстърва, за
производство на сом и на есетра.
Също така, чрез ко-финансиране
по програмата, е било построено
и едно модерно съоръжение за
производството на тилапия.

рограмата се финансира от Европейския
риболовен фонд (ЕРФ)
и е един от компонентите на Съвместната риболовна
политика с Европейския Съюз.
Той отпусна 4,3 милиарда евро
за реализиране на Програмата в
цяла Европа. Полша, след Испания,
стана вторият по големина бенефициент, подкрепян от ЕРФ. Бюджетът на програмата, възлизащ
на 978,8 милиона евро (повече от
4 милиарда полски злоти), се формира от фондове на ЕС (734,1 млн.
евро) и от национално ко-финансиране (244,7 млн. евро).
По ОП за риболов 2007-2013 са
отпуснати и фондове на обща
сума надхвърляща 250 млн. полски
злоти, за да се подкрепят инвестициите, касаещи аквакултури.
Мярка 3.2 „Аквакултури”, реализирана по поддържащата
оперативна програма в сектора
риболов, е продължена по Приоритетната Ос 2, Мярка 2.1 „инвестиции, касаещи водните култури”,
която предизвиква голям интерес
сред кандидатите. Това е резултат от опита, натрупан по време
на предишния програмен период,
увеличаването на финансовата
подкрепа от 40% на
60% и от въвеждането на система за
авансови плащания
за реализиране на
операциите.
Най-голямото
количество инвестиции обхващат съоръженията, свързани с
производството на
Рибното стопанство
“Войча” ООД
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Най-големите проекти,
реализирани по мярката
„Инвестиции в аквакултури”
по ОП Рибарство 2007-2013г.
Стопанства за
шаран
Фирма „Войча” ООД е създадена през 2000г. на базата на
съществуващо преди това държавно риболовно стопанство.
Обхваща район от 412 хектара
с вода от водоеми, разположени
около селата в община Стопница.
Шаранът е преобладаващ продукт
в стопанството, вследствие на
дългата традиция, датираща преди 20-ти век. В този екологично
чист район в Полша, постепенно
се интегрират и други риби като

Шаранът е пресноводна риба, която
си остава една от най-важните риби
за икономиката

морска котка, бяла риба, щука, лин
и тревопасен шаран.
По ОП „Рибарство 2007-2013г.”
риболовното стопанство „Войча”
получава финансова помощ за реализиране на мерките за модернизация и нови инвестиции. Закупува се необходимото оборудване
за стопанството, включително
предни лицеви товарачи и копачи,
средства за вътрешен и външен
транспорт, снабдени със специализирано оборудване за транспортирането на риба и рибарски
принадлежности. В рамките на
модернизацията са ремонтирани
и обновени съоръженията на водоемите, заедно с окръжаващия ги
район от 400 хектара. Водоемите
са изчистени от тинята, дигите
– поправени и подсилени, а бентовете – ремонтирани. В резултат

опит
плитките райони са премахнати,
което намалява допълнителният
риск от опасна липса на кислород
във водата.
Извършеният ремонт позволява на стопанството да подобри
условията на безопасността при
развъждането на риба и да достигне пълен производствен капацитет.

Стопанства за
пъстърва
Измежду стопанствата с пъстърва се откроява едно съвършено ново съоръжение за аквакултури в с. Клаб Нововиейским. На

Реализирани инвестиции

В Полша дъговата пъстърва се отглежда само в специални стопанства.
Естественото ѝ размножаване в полските климатични условия е практически невъзможно.

мястото на старите басейни са
построени нови железобетонни,
окомплектовани с необходимото
оборудване и инфраструктура.
Те са групирани в четири секции,

всяка обхващаща четири водоема. Всяка секция се снабдява с
вода от река, дълбок водоем и
оттичаща се вода. Новото съоръжение позволява да се вкарва



юбилей

АЛМИТЕСТ на 15 години

П

риятна зала, нежна музика, много усмихнати
лица и изобилие от цветя
– юбилей на фирмата!
Но колко струват 15 години в
живота на един български предприемач, за да стигне до красивата
торта с искрящи свещи?
Всичките нерви, най-вече. Основно нерви и борба с всичко.
Просто пречките са от всички възможни страни.
Така отговаря инж. Майя Стойчева, създател на Изпитвателен
център АЛМИ ТЕСТ , който наскоро
отбеляза своите 15 години грижа
за качеството и безопасността
на опаковките на храни, напитки и
други стоки. И продължава:
Би трябвало да започна малко
по-отдалеч. Моят трудов стаж е
минал в Института за научноизследователска и експериментална
работа по амбалажа. Самата аз съм
завършила Технология на пластмасите и цял живот съм се занимавала
с опаковки.
Всъщност АЛМИ ТЕСТ беше
създаден по предложение на ръководството на института когато той
все още съществуваше и отначало
бяхме на територията на института. Само че след промените първо
Институтът беше приключен, а второ, в тази област навлязоха много
хора, които не бяха професионалисти. Оттам тръгнаха и проблемите.
Отвореният пазар изсипа у нас
продукти, които не отговаряха на
действащите в Европа нормативни
изисквания…
Днес за щастие вече има контрол, но през всичките тези 15 години, в които ние бяхме единствената акредитирана лаборатория
за тези изпитвания – безопасност
на опаковките предназначени
за контакт с храни, общо взето
цялото производство минаваше
през АЛМИ ТЕСТ. Бяхме наясно със
ситуацията в страната и следяхме
как се променя тя в годините. Днес
клиентите ни вече са много понаясно с изискванията, с матери-

алите, които трябва да търсят и да
използват. Почти изчезна, може би
към 80 %, гаражното производство,
където производителите работеха
с каквито им попаднат материали и
категорично отказваха да осигурят
проследимост на своите суровини.
Те вече са наясно с европейските
изисквания и се стремят да ги спазват. И мога да кажа, че нещата сега,
особено в областта на пластмасите,
са доста наред.
В този порядък от мисли бих
попитал каква е ползата от вашата услуга за производителя на
храни и напитки?
Най напред той навсякъде
може да излезе с името си и с
производството си. Нашите изпитвания и протоколи му гарантират
признаване в цяла Европа. С едно
изпитване производителят може да
изнася продукцията си навсякъде
в Европа и може да мине всякакви
проверки и контроли, и да докаже
безопасността на стоките си.
Какви точно изпитвания извършвате в сферата на хранителната промишленост?
Ние сме внедрили в работата
си и имаме акредитация за всички
методи за изпитване на обща и
специфична миграция, от всички
видове опаковъчни материали и
опаковки – пластмаси, метали с полимерни покрития, хартия, картон,
както хартия и картон с полимерни
покрития, консервни кутии, всякакви видове затварящи
и дозиращи устройства,
всякакви повърхности,
които влизат в контакт
с храната. Всички тези
материали и изделия
изпитваме за безопасност при контакт с храни, като се има предвид,
че за специфичната
миграция от всеки един
материал се отделят различни вредни вещества.
Всичко това е направено, пуснато е в действие
и целият този обхват е в
акредитация.
Освен това подсигуряваме физикомеханични
изпитвания за всички опаковки,
а не само за предназначените за
храни. Тези изпитвания касаят поскоро качеството на опаковките,

а не безопасността. Въпреки че
при металните опаковки например
качеството се застъпва с безопасността. Тук бих искала да споделя,
че основните проблеми в момента
в страната са по отношение на металните опаковки. Все още там не са
изчистени нещата и за съжаление
има доста проблеми, свързани и с
безопасността.
Какво ново ще предложите на
своите клиенти?
Новото нещо, което направихме
и сега ще подадем документи за
разширяване на обхвата е търсене
на специфични вредни вещества в
опакованите храни. Ние сме единствените в страната, които правим
изпитванията, свързани със специфичната миграция. Нещо, от което
има голяма нужда, но просто тези
анализи са малко по-сложни и изискват повече време и по-сложна апаратура, която очакваме да получим.
Надявам се, че в рамките на годината вече ще имаме тази акредитация.
Убеден съм, че и това ще стане.
Защото инж. Стойчева вече почти
15 години е и активен член на редколегията на нашето списание и
от опит сме се убедили, че каже ли
нещо Майя, то ще стане.
Честит Юбилей на АЛМИТЕСТ
и неговия колектив и още по-успешно справяне с отговорната
мисия за осигуряване безопасността на храните!

Честито Майя! (в средата)
За екипа на сп. ХВП
Петко Делибеев
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Гладки логистични процеси
благодарение на IT
Успешното предприятие за
търговия на едро Sump експортира
хранителни продукти по целия
свят и всички логистични процеси
се поддържат от IT-решението
CSB-System.
Данни и факти за фирма
Richard Sump

Richard Sump е германско предприятие за търговия на едро, което
повече от 85 години импортира и
експортира хранителни продукти.
Към асортимента от стоки, на разположения в безмитното пристанище на
Хамбург търговец, спадат: замразени
храни като риба, зеленчуци, плодове,
сладолед и птиче месо, наденички и
месни изделия, мляко и млечни продукти, консерви, всякакъв вид напитки. Фирма Sump купува и продава
своите продукти по целия свят. Продуктите се доставят в контейнери, с
камиони или въздушен транспорт.
Складът за стоки на Richard Sump
заема площ от 7500 м2 и предлага място за над 5000 тона продукция. През
2001 складът на фирмата е разширен,
а през 2006 е допълнен със склад за
дълбоко замразени продукти, което
позволява много кратки времена на
доставки. През 2003 Sump поглъща
една от водещите в Европа фирми
за търговия с месо – Jürgen Stammer
International Meat Supply.
Към клиентите на фирма Sump се
отнасят между другото супермаркети, хотелски вериги, кетъринг-фирми
и фирми, снабдяващи кораби. В хода
на своето съществуване фирмата
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успява да си извоюва репутация на
надежден търговски партньор и непрестанно да разширява своите икономически дейности. Клиентите залагат на продуктите с високо качество и
логистичните услуги на фирма Sump.
Именно затова бързината в обработката на поръчките е решаващ фактор
в конкурентната борба.
За успеха допринася и използваната IT-система, внедрена от фирма
Sump. Със CSB-System фирмата избира софтуер, който покрива и изпълнява изискванията на хранителновкусовия бранш, а също така и предизвикателствата на международни
логистични предприятия.

Реорганизация на Вход
стоки

Преди всичко желанието за ново
структуриране на увеличилите се
процеси води фирма Sump до използването на CSB-System.
Основа затова е реорганизацията
на работата на вход стоки. Тук трябва да се направи систематизация на
процесите, която да дава възможност
стоката да се складира с помощта на
софтуера и бързо да се намира в рамките на комисионирането. При това
трябва да се отчете фактът, че доставчиците на Sump доставят някои
продукти с етикети,
които невинаги могат да се разчетат от
автоматизираните
уреди.
Днес на рампите
в областта на Вход
стоки са разположени PC-станции, които
са оборудвани със
скенер и принтер за
етикети. При доставянето на стоката се
сканират етикетите,
намиращи се върху нея. В случай, че
етикетите не могат

да се сканират, се извършва ръчна
проверка на Вход стоки. Накрая чрез
CSB-System се печатат необходимите етикети за приемането в склада и
последващия процес на комисиониране. След това стоката за заскладяване, както и предложеното складово място се показват на терминала
на шофьора на електрокара: там той
вижда дали и кои стоки, предназначени за него, чакат за заскладяване.

Безхартийно
комисиониране

Днес комисионирането се извършва напълно безхартийно: това
означава, че 20 до 30 служители получават своите поръчки за комисиониране на мобилни устройства за въвеждане на данни (MВД-уреди), които
комуникират директно с CSB-System.
Системата изпраща поръчките за
комисиониране, включващи цялата
важна информация, директно към
уредите – отговорните комисионери
обработват последователно своите
поръчки и потвърждават действията
си направо на своите МВД-уреди. На-

края готовите комисионирани палети се подготвят за експедиция или за
временно заскладяване.
Този метод има предимството, че
позволява целенасочено управление на комисионирането и оптимизацията на последователността на
обработване на поръчките. Резултатът: значително повишаване на производителността на служителите
при комисиониране, които изцяло
могат да се концентрират върху същинската си работа и са освободени
от изпълнението на допълнителни
ръчни дейности.
Освен това, благодарение на
пряката комуникация на МВД-уредите с CSB-System, няма проблеми
с комуникацията. По този начин отпада изискващата време и разходи
допълнителна обработка на данните
от Изход стоки.

Допълнително с CSB-System се
въвежда Краен контрол на маршрути, който преди разтоварването на
ТПС още веднъж проверява всички
SSCC (serial shipping container code)
за пълнота и правилно разпределяне.

Свързване на съществуваща система за стоково
стопанство с логистика

Чрез интерфейси паралелно е
свързана съществуващата система
за стоково стопанство с модулите
от интралогистиката на CSB-System.
При това особено важно e да се гарантира, че всички SSCC се обменят
по правилния начин между двете
системи, от една страна, за да гарантират правилните количества и от
друга страна, за да може да се дава
точна информация на отдел Продажби за наличността на продукти.
Следващият важен етап e реализирането на процеса на инвентаризацията, който преди внедряването
на системата отнема винаги до три
дни – два за преброяване на стока-

та и един ден за необходимата допълнителна обработка на данните. С
въвеждането на CSB-System разходът
за инвентаризация значително е намален, за провеждането сега е нужен
само ден и половина при наполовина по-малко персонал.

Ръководен пулт се грижи
за пълен обзор в склада

За да има още по-добър контрол
на склада е инсталиран контролен
пулт на CSB, на който протичат всички складови процеси. По този начин
фирма Sump има цялостен поглед
над това, което се случва в склада –
от приема на току що пристигнала
стока, през етапите на комисиониране, до товаренето и експедицията на поръчките. Ръководният пулт
предоставя информация затова, кой
комисионер по коя поръчка работи, кои поръчки
вече са комисионирани и при кои
работата все още
продължава.
Дълбоко замразената и свежата стока се
ко м и с и о н и р ат
отделно една от
друга. Затова поръчката автоматично се разделя
между тези две
складови зони,
а след това се
показва в обобщен вид. Служителите от отдел
комисиониране
могат бързо и
непосредствено да се разпределят
към новите поръчки.
При товаренето на ръководния
пулт се визуализират възможни затруднения в изпълнението, което
позволява бърза намеса. Съществено подобрение има и при планирането на персонала, което се извършва в рамките на седмично планиране
на комисионирането, благодарение
на което рискът от недостиг на персонал се минимизира.

Интерфейс за митническа
проверка

След приемането на дъщерната
фирма „Stammer“ като втори мандант
в CSB-System, понастоящем се работи по свързването на митническия
интерфейс към доставчика на услуги
„Dakosy AG“.
„Това е необходимо, защото когато отпадне безмитното пристанище,
ние сме длъжни да предоставим услугите на фирмите по друг начин. Тъй
като при нас практически 100 процента от всички доставки изискват
митнически документи, това се явява

критична област в бизнеса. Скоро ще
започнем тестови режим с интерфейса на CSB-System, за да можем да работим с него от началото на януари
2013“, казва прокуристът на фирмата
Торстен Зийс.

Предимства за фирма
Sump


Ново структуриране на увеличилите се процеси чрез организацията на приемането на стоки със
CSB-System;

Значително повишаване на
производителността при комисиониране и отказване от изискващата
време и разходи допълнителна обработка на данните от Изход стоки;

Оптимизация на доставните
количества и надеждна информация
за наличността от продукти;

Значително редуциране на
разхода за инвентаризация, за провеждането е нужен само ден и половина при наполовина по-малко персонал;

Пълен обзор на процесите
в склада на ръководния пулт: актуалният статус на комисионирането
може да бъде изискан по всяко време, визуализират се възможни затруднения в изпълнението.

ЦСБ-Систем България
ул. Преслав 19
4000 Пловдив
Тел/Факс: 032/648-988
e-mail: info-bg@csb-system.com
www.csb.com
Автор: Адам Стеч
Адам Стеч е член на
ръководството на
CSB-System в Полша и е отговорен
за продажбите на
браншови решения
за хранителната
индустрия в Европа

Автор: Илия Моллов
Илия Моллов,
Мениджър продажби при ЦСБ-Систем
България ЕООД
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тенденции

Не само риба
тон...
Но също и аншоа,
скумрия, лефер,
сьомга и миди.
Обзор на видовете консервирана риба и съпоставка на протеините, минералите и “морето” от Омега-3 в състава им

П

рактични, икономични, с
висок хранителен профил и гъвкави в кухнята:
аншоата, сардините,
скумрията, сьомгата и мидите са
перфектна комбинация на вкусове
и здравословно хранене. Те могат
да бъдат използвани за получаването на първи гурме и втори
кулинарни ястия, подходящи за
различните сезони и по вкуса на
цялото семейство.
Днес в Италия, според оценката на ANCIT – Националната
асоциация на производителите на
консервирана риба, стойността
на консервираната риба възлиза
на 1,480 млн. €, от които 1,1 млн.
се дължи на консервираната риба
тон. Става дума за храни, които съдържат важни хранителни
вещества: протеини, които са с
висока биологична стойност, минерали (калций, калий, фосфор, желязо, йод), витамини от В-групата
и витамините A и E. Така че те
са идеални за тези, които търсят
богати на протеин храни, както
е в случая със спортистите, но
и при децата и младите хора в
периода на развитие, както и за
нуждите на жените.
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И най-важното е, че тези
риби са богати на омега-3 полиненаситени мастни киселини,
както подчертава проф. д-р Пиетро Антонио Малячо, диетолог
и президент на Италианската
общност на хранителната наука
SISA – Società Italiana di Scienza
dell’Alimentazione. “Аншоата, сардините, скумрията, сьомгата и
мидите са важен източник на
Омега-3 полиненаситени мастни
киселини, които се наричат още
есенциални, тъй като не могат
да се синтезират в организма от
други неесенциални вещества и
трябва да се получат от храната.
Омега-3 мастните киселини
имат благоприятен ефект върху
сърдечно-съдовата система, тъй
като е налице намаляване на общия холестерол и увеличаване на
добрия холестерол (HDL). Освен
това, спомагат и за регулиране на
агрегацията на тромбоцитите
и по този начин способстват за
намаляване на риска от образуване на тромби и плаки в нивото
на артериите. Следователно те
са важни за предотвратяване на
заболявания на сърдечно-съдовата
система.”

Аншоата, сардината
и скумрията попадат в
категорията на „синята” риба и
нашето пътуване в света на рибните консерви започва именно от
тук. Сред тях на първо място е
хамсията (Engraulis encrasicolus),
която е най-предпочитаната консервирана риба от италианските
потребители. Това е вид, принадлежащ към семейство Engraulidae
и е широко разпространен в Средиземно и Черно море. Хамсията
обитава предимно плитките крайбрежни води и бракичните води
на умерените и тропическите
области. Тя е риба, която се отличава с тъмносин оттенък отгоре, удължено тяло и със сребърна
ивица по протежение на страните. Сардината (Sardina pilchardus)
външно много прилича на аншоа,
но това, което я отличава, е вкусът и изборът на едната или другата е въпрос на личен вкус. Сардината е сред най-популярните
риби в Средиземно море и може да
се намери както далеч от брега,
така и в плитчини с няколко сантиметра вода.
Под наименованието скумрия
са включени различни подвидове,
разпространени в крайбрежните

тенденции
води на Средиземно море, Черно
море, Северния Атлантически
океан, край бреговете на Мароко
и Испания, и в Норвежко море.
Най-разпространени са Scomber
scombrus, скумрия от северните
морета и Scomber colias japonicus,
присъстваща във водите на Тихия и Индийския океан. Но кое е
това, което обединява три вида
синя риба, освен високото съдържание на Омега-3? “Като цяло,
всички консервирани риби са достатъчно хранителни и вкусни, но
с по-малко калории”, казва Малячо. “Аншоата, сардините в масло
и рибата тон в саламура също са
особено богати на калций, а скумрията предоставя 185 мг от него
на 100 грама. Това е незаменим
минерал през целия живот. Особено в ранната детска възраст
и юношеството консумация на
храни, богати на калций позволява
правилното развитие на костната тъкан и растежа. Докато в
зряла възраст приемът на калций
е важен за постигането на по-добра пикова костна маса, за да се
избегне появата на заболявания,
дължащи се на костен дефицит
като остеопорозата, особено при
жените.”

Сьомгата и мидите
са идеалните храни за
балансирана диета
Сьомгата и мидите не попадат
в категорията на мазните риби,
но те са много важни рибни про-

Хранителен състав и енергийна стойност на основните
консервирани рибни продукти (за 100 г)
Продукт

Протеини

Мазнини

Захари

ккал

Сардини в зехтин

18,5 г

29,0 г

-

335

Аншоа в зехтин

25,9 г

11,3 г

0,2 г

206

Скумрия в саламура

19,3 г

11,2 г

-

177

Скумрия в зехтин

25,7 г

10,2 г

0,2 г

195

Сьомга в саламура

25,4 г

4,5 г

1,2 г

147

Миди

10,2 г

2,5 г

2,2 г

72

Съдържание на минерали в някои консервирани рибни продукти (за 100 г)
Продукт

Йод

Калий

Желязо

Калций

Фосфор

Аншоа в зехтин

50-100

700

1,3

44

351

Скумрия в саламура

50-100

-

2,1

185

274

0,6

19

250

Сьомга в саламура
50-100
420
* Стойностите в таблица 2 са в мг.

Източник: ANCIT - Национална асоциация на
производителите на консервирана риба, Италия

дукти заради своите хранителни
качества. Сьомгата е риба, разпространена главно в Северното
полукълбо, умерените и студени
области, в теченията на моретата и езерата. Най-използваните
видове в консервната промишленост са Salmo salar и в по-малка
степен така наречената „червена
сьомга” (Oncorhynchus gorbuscha).
Под наименованието миди
са обхванати много видове на
черупчести мекотели от семейство Veneridae. Най-много има

в Средиземно море, източната
част на Атлантическия океан
и Каспийско море. В Италия мидите са особено многобройни в
Адриатическо море, но и в Тиренско море. Трябва да се отбележи,
че сред мидите, произведени и
пуснати на пазара в стъклен буркан, видът Venus Gallina е особено ценен заради неговото вкусно
месо и затова се използва за различни мезета и апетитни ястия.
„Хранителните характеристики
на сьомгата, според Милячо – са



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
15
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тел.: 094/ 602 446;

тенденции

 сравними с тези на синята риба:
количеството протеини е сравнимо с това на скумрията, сардината и хамсията, както и съдържанието на мазнини и на калории;
съдържанието на микроелементи
е добро и при двата вида риба, но
сьомгата е по-малко богата на
желязо. Мидите обаче – продължава професорът – не са толкова
богати на протеини, колкото
синята риба, но се препоръчват
заради тяхното съдържание на
минерали като цинк, магнезий,
йод и желязо. Калорийният прием
е по-малък в сравнение с другите
рибни продукти и мазнините присъстват в ниски проценти. Наличието на холестерол в морските
дарове се компенсира от липсата
на наситени мастни киселини,
които могат да предизвикат образуването на атеросклеротични
плаки. Могат да се ползват всички консервирани рибни продукти,
самостоятелно или да бъдат
използвани за приготвянето на
разнообразни вкусни тестени и
месни ястия. Те са подходящи за

консумация през всички сезони и
според вкусовете на цялото семейство.”

Супа с нахут и миди
Необходими продукти:
40 г нахут
100 г миди от буркан
40 г паста с яйца, като
например quadrucci (паста на
квадратчета)
скилидка чесън
една супена лъжица доматено пюре
половин чаша бяло вино
една супена лъжица студено пресован зехтин
магданоз
сол
Приготвяне
Нахутът се накисва в леко подсолена студена
вода за една нощ.
В подходящ съд сложете половин супена лъжица
студено пресован зехтин и като се сгорещи, добавете мидите и бялото вино.
В друг, по-дълбок съд, изсипете остатъка от
зехтина, добавете скилидката чесън и нахутът с
водата. Когато водата започне да ври, добавете
пастата и само няколко минути преди края на времето й за сготвяне, добавете мидите с техния сос
и доварете според указаното на пастата време за
приготвяне. Сервирайте супата топла и украсете с
нарязан магданоз.
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Хранителна стойност за порция
(434 ккал)
Протеин

24 г

Калий

418 мг

Мазнини

16 г

Калций

68 мг

Въглехидрати

52 г

Витамин Е

2,3 мг

Ретинол (Витамин А)

34 мг

Супата от нахут и миди е средиземноморско
ястие. Макаронените изделия, зехтинът, бобовите растения и рибата са звездите на тази
традиция. Сместа от тези храни осигурява
точното количество на въглехидрати поради
присъствието на бобови растения и протеини,
съдържащи се в мидите. Рецептата за супа от
нахут и миди е добре балансирана според проф.
Малячо, тъй като в нея се съдържа голямо количество калций и калий, които са фундаментални
за здравето на костите, нервната система и
мускулите.
По сп. Il pesce / декември 2013
Превод от италиански: Снежанка Христова

храни и здраве

Ролята на маслата и мазнините
за човешкият организъм
инж. Марияна Чолакова
Маслодобивната и маслопреработвателна индустрия се развиват
динамично в последните години, в
резултат на което се произвеждат
и предлагат широк асортимент от
масла, мазнини и маслопродукти.
С присъединяването на страната
ни към ЕС и въвеждане на единни
норми, отговорността за качеството
и безопасността на храните, респективно на растителните масла,
е отговорност на производителя,
който следва добросъвестно да
информира потребителя чрез задължителната информация, дадена
на етикета на продукта. При това
непрекъснато увеличаващо се многообразие от асортименти и промоционални активности, потребителят
трудно се ориентира кои са онези

параметри за дадена стока, които му
гарантират здравословно хранене.
Целта на настоящия материал е да
представи маслата и мазнините с
техните най-важни характеристики,
които гарантират функционалното
и здравословно хранене на всеки
потребител.
В нормативните документи на ЕС
няма официална формулировка кое
е масло и кое е мазнина. Въпреки
това в общата практика те се диференцират на база агрегатното си
състояние (твърдо, течно). Маслата
обикновено са течни при стайна
температура (20-25С) с изключение
на тропическите масла (палмово,
кокосово) чието агрегатно състояние се променя до твърдо при нашите климатични условия. Млечно

масло, говежда лой, свинска мас,
овча лой, рибено масло са обединени в групата на животинските
мазнини.
Терминът "мазнина" се отнася
до хранително вещество, което
осигурява енергия на човешкия
организъм, подпомага поддържането на телесната температура и
осигурява защитата на тъканите
и органите. Мазнините са част от
един нормален, балансиран и здравословен хранителен режим, който
осигурява енергия на човешкото



екология

Индустрията,
околната среда
в Европа
и човешкото
благополучие

П

осрещането на европейските изисквания
за храна, вода, енергия
и жилища оказва голям
натиск върху околната среда,
косвено въздействайки върху човешкото здраве и благополучие.
За да се намали влиянието от
използването на ресурсите в Европа, една нова оценка от страна
на Европейската агенция за околната среда* (ЕАОС) отразява интегрирането на различни области
от политиката и подобряването
на пространственото планиране.
„Европейската околна среда
понастоящем е под натиск в много области и увеличаващите се на
брой подобрения няма да са достатъчни, за да поставят Европа на
пътя към зелената икономика.”
Докладът за околната среда
на ЕАОС за 2013г. изследва по* Европейската агенция за околна
среда (ЕАОС) е орган на Европейския
съюз. Нейната задача е да предоставя надеждна и независима информация за околната среда. Тя е основен
източник на информация за всички
участници в разработването, приемането, прилагането и оценката на
политиката за околната среда, както
и за широката общественост. Понастоящем в ЕАОС членуват 32 страни.
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следствията на прехода към “зелена икономика”, определена като
икономическа система, която
използва по-ефективно ресурсите,
повишава благосъстоянието на
хората и поддържа естествените
екосистеми. Той цели да подкрепи
изпълнението на 7-та Програма
за действие за околната среда на
ЕС. Озаглавен „Да се живее добре
на нашата планета”, докладът
поставя специфичен фокус върху
осигуряването на една околна
среда, която е здравословна за
човешкото благо.
Според доклада, материалното благополучие на европейците
зависи от околната среда в много
аспекти. Като цяло натискът
върху природата, свързан с начина
ни на живот, изглежда да намалява, поне в рамките на Европа.
Въпреки това, погледнато през
призмата на използването на
ресурсите и благосъстоянието,
потреблението в Европа е все
още неустойчиво, по-специално
в контекста на нарастващите
търсения на ресурси в световен
мащаб. Политиките трябва да
са по-тясно интегрирани, за да
се съгласуват конкуриращи се
изисквания към природата и така
да се максимизират ползите за
обществото.

“За да се поддържа висок стандарт на живот в Европа, ние ще
трябва да направим един по-фундаментален преход към икономически модел, който отговаря на
нашите нужди при много по-ниска
екологична цена”, казва Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на
ЕАОС и допълва: „Европейската
околна среда понастоящем е под
натиск в много области и увеличаващите се на брой подобрения
няма да са достатъчни, за да поставят Европа на пътя към зелената икономика.”

Избрани констатации

 В рамките на Европа,
експлоатирането на ресурсите
изглежда да намалява, най-вече по
отношение на вода и енергия. Въпреки това, съществуват големи
регионални различия. Разрастването на градовете, биоенергията и производството на храни
– всички се конкурират за ограничените ресурси и оказват натиск
върху биоразнообразието и водните системи. Излагането на хората на този комбиниран натиск е
много неравномерно разпределено,
като някои райони и социални
групи са много по-засегнати от
други. Териториалното планиране

за вас сладкари

Да искаш
да го направиш
красиво
Има си хора, които те спечелват от първия миг – с усмивката
си, с откровеността, с добротата,
която излъчват… Такава се оказа
и нашата нова приятелка Нели Йосефсен от Норвегия. Нека името на
далечната страна не ви подвежда –
Нели си е чиста българка, излязла
от страната като певица, а напоследък добила огромна международна популярност като дизайнер на
захарна декорация. Както вече знаете, тя прие поканата ни и заедно
проведохме Курс по захарна декорация с български сладкари:
Иглика: Възхитена съм. Не само
че се запознаваш със самия човек
Нелка Йозефсен, която, освен че е
прекрасна – винаги е готова да ти
помогне, а се оказа, че има и много
добър преподавателски метод, може
да обясни нещата, които прави,
простичко и ясно. Това, което на
снимките ни се струваше като магически начин да се получат фигурките, се оказа, че всъщност си има
система, има си начин да стане. Защото фигурите наистина са сложни
– те изглеждат като произведения
на изкуството, като нещо непипнато от ръка… а тук ставаш зрител
на тази магия, виждаш, че тя си има
някаква кухня и в нея всичко може да
се случи.
Валентина: Много съм доволна
от курса и всичко беше прекрасно.
Най-вече, че се докоснах до такъв
човек като Нели, с такъв талант и
надявам се съм успяла да си взема
малко от нейния талант.
Веселина: Просто съм благодарна на Вселената, че ме запозна с
една вълшебница и една магьосница,
която ни показа своето вълшебство
на практика…
Силвия: О, да, много, много, безкрайно много съм доволна, защото
това е човек, който много може и
просто е недостижим за мен. Тя е
просто богиня…
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И ние, организаторите от
КООП ХВП, сме благодарни на
съдбата, че ни свърза с тази
магьосница. И разбира се не изпуснахме възможността да споделим някои мисли с нея:
Нели, всички са много доволни от курса. Ти доволна ли си?
Аз не само съм доволна, аз съм
развълнувана, не, думата развълнувана е слаба… Не съм очаквала
да видя толкова много красота в
една редичка, създадена от тези
жени.
Каква връзка намери между
пеенето и това изкуство, което е доста специфично?
Не знам! Предполагам, че когато човек има едното, той има и
другото. Когато умееш да рисуваш, ти умееш мъничко може би и
да моделираш, и да пишеш вероятно, всичко, което е в дясното
полукълбо. Винаги съм обичала и
по някакъв начин съм се занимавала или с хартия, или с някакъв
вид моделиране, създаване на
красиви неща... Правя и пана от

текстил, конци, прежди...
Идва ти отвътре и преля от
песента към това изкуство?
Но докато паното е дълговечно,
това изкуство тук е може би
най-краткото...
И аз така мисля, че няма пократкотрайно от това. Не може
да има. За щастие поне фигурките могат да стоят с години.
Тортата обаче... Става малко
тъжно, когато се замисли човек,
но се опитвам да избутам тази
мисъл настрана.
Като знаеш как ще свърши
това произведение на изкуството не ти ли е малко тъжно докато го правиш?
Докато го правя не. Но понякога, в мига в който трябва да отрежа, да, като че не ми се иска.
Иска ми се да вярвам, въпреки че
режа, и в същия момент си въобразявам, че тя остава...Но тя не
остава.
Може би остава емоцията у
хората от красивото?
Дано. Само че аз се боя, че
онзи, който наистина оценява
тортата е този, който я е правил. Хората, консуматорите не
могат да го разберат. Боя се, че
е така.
Наблюдавах жените от курса
с каква любов гледаха това, което са създали. Мисля, че то ти

идва отвътре да го направиш. Ти
не се замисляш. Не. Ти имаш нужда да извадиш на бял свят, онова,
което е вътре в тебе. Оттам
нататък не можеш да получиш
докрай онази оценка, която заслужаваш, освен от хора, които правят същото.
Какво е нужно за да станат
толкова красиви тези фигурки?
Да искаш да го направиш красиво. Наистина, няма две еднакви
фигурки. Но ако много искаш едно
нещо, дори
от първия,
от петия
път, от
десетия
път да не
стане, ако
ти много го
искаш –
на двайсетия път то
ще стане.
Няма да е
същото
като моето,
но и моето
няма да е
същото
като нейното. Човек
се създава с опита. Дори понякога
опитваш, опитваш, то не става...
В един момент ще пипнеш нещо
по погрешен начин, пък ще се окаже, че той е правилният и изведнъж ще се получи.
Какво би посъветвала твоите колежки?
Да опитват. Нека да опитват,
да не се отказват, нека да не
губят надежда. Много момичета
дойдоха и казаха: Ние не вярвахме,
а то стана, получи се. С твоя помощ и нашето желание стана.
Ще дойдеш ли пак?
С много голямо удоволствие.
Тук срещнах толкова много обич,

просто до болка
съм благодарна.
Ние, от
Кооперация
ХВП, поехме
ангажимент
пред Нели и ще
организираме
втори курс с
нейно участие
през есента.
Убедени сме,
За три дни Нелка направи чудеса за нас! Със своята магия докосна сърцата ни!
Обичаме те, Нелка и силно те прегръщаме!
Вили, Вили! Благодарностите
са и към теб! Щастлива съм, че се
запознах с такъв слънчев и усмихнат човек! А за организаторските
ти умения и търпение – думи нямам! Благодаря ти от сърце!
Веселина

че отново ще се създаде тази
прекрасна творческа атмосфера
на съмишленици, както този път.
Надяваме се отново и на подкрепата на фирмите Ремко България ООД и Ксеркс ООД, с чиито
продукти – захарно тесто, бои и
инструменти, работиха нашите
курсистки.
И понеже днес не може без
фейсбук, предлагаме ви няколко
мнения и от него. А за да не се
учудвате, Вили, за която става
дума в отзивите, е нашата колежка, която вложи всичките си
умения, за да стане курсът толкова добър и полезен:

Да, напълно съм съгласна,
курсът беше чудесен и имаше
атмосфера, а лично на мен ми
беше и много полезен! Дори и някои дразнещи елементи в крайна
сметка станаха повод за повечко
смях! Вили, ти определено имаш
заслуга всичко да протече така!
Благодаря!
Мери
Чудно беше всичко, аз все още
не мога да се нарадвам на моята
мадама, хихи :))) Като се сетя как,
като видях дамата на Нелка, си
помислих, че нещо подобно никога
няма да излезе от ръцете ми...
Сега само ходя до рафта, където
съм я сложила на почетно място,
и й намигам! Нелка, огромно благодаря от мен за търпението и
спокойствието, с което ни обясни
и показа всичко, и за вниманието,
което обърна на всяка от нас!
Беше истинско удоволствие не
само да те гледам как работиш,
но и да общувам с теб.
Милена
Нелка, ти си основната съставка на тази магия! Вили е
солта-подправката без която не
може, и всички ние добавихме по
малко от нас и се получи прекрасно!
Валентина
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наблюдател

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
за придобиване на Професионална квалификация по професията “Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”
Специалност “Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”
– (трета квалификационна степен)
(12.05-16.05.2014г.)
Според Закона за храните, чл 23. (2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., в сила
от 1.01.2005 г.) във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно
специално образование в областта на хранителната промишленост или
има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите.
СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият Свидетелство за завършено професионално обучение. Практиката се провежда в специализирани работилници.
На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал и програма, от които
трябва да се подготви за явяване на Държавен изпит по теория и практика
на професията пред Комисия за валидиране на неговите знания.
Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН.
Записването в курса става по реда на пристигане на заявките!
Курсът ще започне на 12.05.2014 год. Заниманията ще се провеждат в
Дом на техниката, София, ул.”Г.С.Раковски” 108, 1 етаж, зала № 108

Семинари
Национален тридневен научнопрактически курс
I. Курсът ще се проведе на 28,
29 и 30 май 2014 г. във Варна,
Дом на техниката
II. Курсът ще се проведе на 04,
05 и 06 юни 2014 г. в зала №1, ІI
етаж, Дом на техниката София,
ул.”Г.С.Раковски” 108
Вътрешни одитори на системи
за управление на безопасността
на храните, FSSC 22000/ISO 22002,
Система НАССР; Етикетиране, определяне енергийната стойност на
храните.
Теми:
• Вътрешен одит на системите
за управление на безопасността на
храните – по изискванията на FSSC
22000/ISO 22002 (Food Safety System
Certification),
• Общи принципи и прилагане
на законодателството (R – 178/2002)
на ЕС в областта за осигуряване на
проследимост на храните
• Етикетирането на храните –изисквания
• Нормативни изисквания за определяне енергийната стойност на
храните
• Всяка от посочените по-горе
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методични единици включват презентация, последвана от разработване и демонстриране на примери,
възлагане на задачи на участниците
и представяне и оценка на резултатите.
Лектори: Надежда Василева
– водещ одитор, инж.Кирил Нинчев
– външен одитор по ISO 9001 И ISO
22000 , Доц. Хр. Юруков, дт,
Национален шестдневен пътуващ семинар - почивка
Егейска Турция – Айвалък
(all inclusive)
от 13 юни до 18 юни, 2014 година
на тема: Вътрешни одитори на
системи за управление на безопасността на храните – FSSC 22000/ISO
22002, Codex Alimentarius, Система
НАССР - интензивен курс
Курсът е предназначен за собственици на фирми, управители,
мениджъри, производствени и търговски директори на предприятия,
координатори и специалисти от
производствени отдели, представители на органите за контрол от
различните министерства, БАБХ,
научни звена, заведения, мениджъри по качеството и други специалисти от предприятия в различните

браншове на ХВП и производители
на земеделски продукти, както и за
опаковки, опаковъчни материали,
машини и апарати за ХВП, складове
за храни, специалисти от вериги
хотели и ресторанти, консултантски
фирми и др.
Участниците в семинара получават сертификат за успешно завършен курс за вътрешен одитор на
НАССР система.
Използвайте този шанс и си
подарете една заслужена чудесна
лятна почивка в неповторимото
Егейско море и околностите, като
едновременно с това ще обогатите
своите компетенции и ще спечелите
от знанията и опита на експертите!
За повече информация
Съюз по хранителна
промишленост
София 1000,
ул. Раковски 108, офис 408
Тел./факс: 02/ 987-47-44
GSM: 0888 /72 24 82
Инж. Соня Бургуджиева
e-mail: ufi_sb@abv.bg
www.ufi.org

Шеста национална
кръгла маса
Съюзът по хранителна промишленост организира станалата
вече традиция Национална кръгла маса на тема: „Качеството на
хранителните продукти – гаранция за успешно представяне на
пазара на храни и напитки“
Кръглата маса се провежда със
съдействието и под патронажа
на Българска агенция по безопасност на храните.
Целта на Кръглата маса е да
бъдат обсъдени съвременните
възможности за производство
на висококачествени продукти,
задълженията на българските
производители за правилно информиране на потребителите, европейските практики за контрол
на качеството на храните. Обект
на дискусия ще бъде и взаимодействието на производителите
с компетентните власти, ролята
на държавните институции не
само за стимулиране на производството на висококачествени
български храни и напитки, но и
за защитата на добросъвестните

наблюдател
Лично мнение

Издание, полезно за всеки
дом и всяка кухня
„Качество на храните.
Регулиране. Контрол. Управление”,
Автор: професор Пламен Моллов
Пред нас е книгата на професор Пламен Моллов „Качество на
храните. Регулиране. Контрол. Управление”. За да оцените авторския труд трябва внимателно да
прочетете учебника или книгата
– както вие решите да приемете
изданието. Лично аз прочетох
два пъти книгата – първият път
се обърках (като експерт в тази
област), но втория път вече открих разковничето. Първо, професор Моллов, поне аз така мисля, е
дал много интригуващо заглавие
на труда си: „Качество на хра-

производители, и за борбата с нелегалните производители и вносители 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.
Предложенията и мненията,
обсъждани на Кръглата маса, ще
се обобщят и изпратят официално
до всички ведомства, които имат
отношение към проблема – Министерски съвет, Народно събрание, министерства и държавни
агенции и др.
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

ните. Регулиране. Контрол.
Управление”.
Което заглавие
веднага свързах
с ISO 9001:2008,
„Системи за
управление на качеството. Изисквания”.
Второ, съдържанието, което
предлага авторът, е изключително подредено по логически път.
Книгата се състои от 15 теми,
които обхващат авторовата
идея за разкриване и поставяне

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.
Уважаеми колеги,
Каним Ви да участвате в провеждането на Кръглата маса. Участието ще ви даде възможност да
изкажете своето мнение по сериозните проблеми на отрасъла и да
зададете въпроси на експертите от
заинтересованите ведомства.
Кръглата маса ще се проведе на
22 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.
Моля, направете вашата заявка
за участие до 19. 05. 2014 г.

на основите за регулирането, контрола и управлението на качеството на храните.
И трето, примерите, дадени
от автора, са много популярни,
разбираеми и достъпни.
В Предисловието си
към читателя авторът
казва много полезни,
синтезирани „в кратце”,
неща, които не искам да
повтарям, защото те
съвпадат с моето становище. Основното ни
различие с него е това,
че според мен изданието
не е предназначено само
за студентите от Университета по хранителни
технологии в Пловдив
(защото е организиран
съобразно учебните планове и
програми на студентите). Книгата е достъпна за всеки един
човек, който не е студент от УХТ
в Пловдив, но който употребява
редовно в ежедневието си храна,
предполага и желае тази храна
да е качествена и безопасна, и в
същото време да е достатъчно
здравословна и полезна за функционирането на неговия организъм.
Финалът на книгата също е
впечатляващ. С мото: „Качество
чрез управление на качеството!”, и с призив: „ВИЕ СТЕ НА
ХОД, КОЛЕГИ...”. Считам, че мотото и призивът не се нуждаят
от коментар – авторът е постигнал Целта си: да посее семенцето
в човешкото познание, като предварително е сигурен в очакването
си за резултата, който ще дадат
плодовете.
Да, темата за качеството на
храните е неизчерпаема и, както
ни учи ISO 9001:2008, тази тема
е подложена на развитие, на „непрекъснато подобрение” в името
и за здравето и просперитета на
нацията ни.
Като основен недостатък на
книгата изтъквам високата й
цена. Да, заслужава си цената, но
моето желание е тази книга да
бъде във всеки един дом, във всяка
една кухня. Не само да бъде полезна на студентите, експертите и
професионалистите в областта
на храните.
Тази книга трябва да стигне
до всеки потребител на храна. За
да бъде изпълнена нейната мисия.
д-р инж. Борислав Борисов
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наблюдател
юбилей

ПГХВТ – минало,
настояще
и бъдеще
На 28.03.2014г., Националният
дворец на децата бе огласен от
веселата глъчка на учениците
от Професионалната гимназия
по хранително-вкусови технологии “Проф.д-р Г. Павлов” (ПГХВТ).
Поводът бе тържественото
отбелязване на 63-годишнината
на учебното заведение. Гости
на тържеството бяха представители на Министерството на
земеделието, РИО София и бивши
учители в гимназията.
„Училище с минало, богато на
спомени. Училище с настояще, изпълнено с предизвикателства. Училище с бъдеще, защото бъдещето
расте тук.” това бе мотото на
презентацията „ПГХВТ – минало,
настояще и бъдеще”, проследяваща историята на училището
от основаването му до наши дни.

Снимката с директорката, г-жа Нели Стоянова, ще остане прекрасен спомен
от времето “като бях в гимназията...”.

Публиката с интерес изгледа
снимки от „старите ленти”, показващи интересни моменти от
училищния живот – откриване на
учебната година, среща с първия
директор на училището, Коледно
тържество, среща с гости от
Швейцария, изпращане на абитуриенти, весели случки и др. Показани бяха и снимки за реализаци-

„Белла България” е
номер 1 сред храните
Победителите се избират от потребителите чрез онлайн проучване
Хранителният холдинг „Белла България“ спечели отличието в категорията „Храни” в тазгодишното издание на Best Brand Awards –
организацията, която ежегодно отличава най-силните марки в различни продуктови категории на базата на онлайн проучване сред
потребителите в страната. Водещи критерии за избора са популярността и развитието на бранда и участието в общественозначими
инициативи.
Като пазарен лидер в страната холдинг „Белла България” осигурява заетост на над 3 000 служители. Портфолиото му включва над 200
продукта, които произвежда в седем предприятия с капацитет 300
тона дневно. Компанията използва модерни технологии за мониторинг
на производствени процеси и е внедрила системи за управление на
качеството (ISO 9001:2000, IFS, ISO 22000). Сред най-популярните му
брандове са BELLA, TOMMI, LEKI, „Сачи”, „Народен”.
Има търговска структура в Румъния и напълно изградена дистрибуторска мрежа в Гърция. Изнася продуктите си още в над 20 страни
на четири континента.
Корпоративната социална отговорност е в основата на устойчивото бизнес развитие на „Белла България”. Компанията е сред
учредителите на Българската хранителна банка. Корпоративният
университет на компанията „Белла Академия” е успешен модел за подготовката на кадри за хранителната индустрия и повишаване конкурентоспособността и компетенциите на заетите в сектора.

ята на ученици на гимназията в
чужбина. Презентацията завърши
с призив и пожелание към всички
ученици да продължат обучението си във висши учебни заведения
и успешно да се реализират в областта на хранително-вкусовата
промишленост след завършване
на училището.
Г-жа Нели Стоянова, директор
на ПГХВТ поздрави присъстващите гости, колеги и ученици
с приветствено слово и изрази
признателността си към всеотдайността на всички, отдали
своя принос за училището. На
първо място, това е патронът
на гимназията, родолюбец, лекар
и бележит преподавател – проф.
д-р Георги Павлов. Тя завърши своят поздрав с думите: „Нека всяка
следваща година ни носи все повече успехи, признание и вяра, която
да озарява пътя ни към все по-високи върхове!”
Г-жа Стоянова изказа благодарност на приятелите от Двореца на децата, на ансамбъл „Чинари”, на спонсорите от фирмите,
в които учениците провеждат
учебните си практики – „Тандем”,
„Анимекс” и „Кодап”, и на всички,
които с труда си са допринесли за
това залата в Двореца на децата
да оживее обновена и разкрасена
в този празничен ден.
Тържеството продължи с песни и танци на ученици, с изпълнение на състава „Чинари”, фокуси
от група деца към Двореца на
децата и завърши с празничен
коктейл и разбира се – вкусна
торта.

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0133 „Трансфер на иновативни практики при прилагането
на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Успешен и полезен
проект на СППЗ
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци разработи, спечели и от една година реализира проект по Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси”, финансиран от Европейски
социален фонд.
Проектът „Трансфер на иновативни практики при
прилагането на европейските изисквания и норми
при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци” е разработен от СППЗ с цел да подпомогне
предприятията от сектора на преработката на
плодове и зеленчуци при запознаване с най-новите и
иновативни практики за индустриално замразяване
на плодове и зеленчуци и прилагането на иновативни технологии, осигуряващи производството на висококачествени продукти и спазване на нормативните изисквания.
Срокът на изпълнение е април 2013г. – март
2015г., а партньор е шведската фирма John Bean
Technologies AB (JBT AB).
Бюджетът на проекта е 189 695 лева – безвъзмездна финансова помощ по ОП “Развитие на човешките ресурси”.
Целевата група, в която са включени 150 човека,
са представители на фирмите и образователните
институции, членове на СППЗ, както и други фирми,

в чийто предмет на дейност попада замразяването
на плодове и зеленчуци.
Сред основните дейности за изпълнение по проекта са предвидени:
Провеждане на сравнително изследване на сектор „Индустриално замразяване на плодове и зеленчуци” в партньорските страни – България и Швеция.
Провеждане на 3 броя семинари за трансфер на
добри практики по темите:
 „Европейски изисквания, норми и стандарти
при замразяването на плодове и зеленчуци”, проведен през септември 2013г в град Хисар. Основни
лектори бяха Бранко Панцер и Стафан Сундстен –
водещи експерти на JBT AB. Пред участниците са
представени и две добри практики: Добра практика от Швеция – замразяване на грах във „Финдус”,
Добра практика от България – замразяване на малини в линия.
 „Иновативни методи в замразяването” –
проведен през м. април 2014г. в Трявна с водещи обучители – Бранко Панцер, Врацар Любо и Ирина Филипова. Теми като: подготовката на зеленчуци и
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и с по-добри енергийни
характеристики в сравнение с останалите разрешени хладилни агенти,
което също е предпоставка за нарастващия
интерес към тях от
страна на индустриалната хладилна техника.
В някои от държавите
членки на ЕС – например
Австрия и Дания, вече
е факт забраната на
изкуствените хладилни
агенти, а сериозни дискусии по въпроса текат

 плодове за замразяване и специфи-

ките при най-често замразяваните
плодове и зеленчуци в България, иновациите в технологията и техниката за замразяване (технологията
„ADVANTEC”, фризерите „FLoFREEZE”,
метода глазиране и др.), новости при
съхранението и дистрибуцията на
замразени храни предизвикаха интереса на всички участници.
Представени добри практики: от
Швеция – концепцията Food Town,
от България – хладилно съхранение и
експедиция на потребителски разфасовки.
Третият семинар „Нови методи за предпазване на соло замразени
плодове и зеленчуци” е планиран за
последното тримесечие на 2014г.
Освен семинарите са организирани и провеждани мероприятия за представители на целевата
група: петима специалисти участваха в осмата
Международна конференция “Хладилни компресори и
хладилни агенти” в Словакия (02-04.09.2013г.)
На базата на изготвените от участниците в
конференцията доклади се правят следните изводи
по отношение на тенденциите при използваните
хладилни агенти: В областта на индустриалната
хладилна техника все по-масово ще навлизат натурални хладилни агенти – т.е. агенти, които не
увреждат озоновия слой, имат минимален парников
ефект и са естествено налични в обкръжаващата
ни среда. За разлика от т. нар. фреони те не носят
екологичен риск. Към натуралните хладилни агенти
спадат амоняка и въглеродния двуокис. С известни
резерви и предпазливо (поради експлозивността им)
към тази група се причисляват пропан, бутан и др.
Амонякът и въглеродният двуокис се отличават

в Германия и скандинавските страни. Използването
на натуралните хладилни агенти е все още в процес
на развитие, тъй като смяната им е трудоемка, изисква сериозна техническа и кадрова подготовка, а
съоръженията и оборудването, с които се извършва
смяната на фреоните са финансова инвестиция.
По проекта ще бъде организирано през юли
2014г. и работно посещение на 12 представители на
целевата група в базата на JBT в Швеция.
Ще се осигури трансфер на добри практики посредством отпечатване на сборници с подбрани
практически насочени обучителни материали и разработване на IT платформа, която трябва да стартира до март 2015г.
Създадена е електронна страница на проекта на
български и английски език, на която се публикуват
полезни материали, информация и презентации от
вече проведени събития, както и новини за предстоящи дейности: www.frigo.org-bg.net.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. СППЗ носи цялата отговорност за съдържанието и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския
съюз или Министерството на труда и социалната политика.
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Мастноразтворими витамини.
Съвременна методология за
определянето им в храни
гл.ас. Десислава Гюрова, дм

Резюме:

Целта на настоящата разработка е да представи
основните мастноразтворими витамини, които се съдържат в храните; с изчерпателен преглед на съвременните аналитични методи за анализ, както и мерните единици за изразяване количествените стойности
на витамините при документирането им в базите данни за състав на храните и в аналитичната практика.
Направен е критичен анализ на реално използваните
съвременни аналитични методи и адекватността на
аналитичните резултати на потребностите на медицинската диететика.
Ключови думи: храни, мастноразтворими витамини, витамери

Fat-soluble vitamins. A
modern methodology
for determination of fatsoluble vitamins in foods
Assist. Prof. Desislava Gyurova, PhD
Department “Analytical laboratory activities”, NCPHA,
Sofia 1431, 15 “Acad. Ivan Geshov”, blv.
d.guirova@ncpha.government.bg; d.k.gyurova@gmail.com

Abstract:

The purpose of this paper is to present the main fatsoluble vitamins in foods, with a comprehensive overview
of modern analytical methods of analysis, and the units for
expressing quantitative values of vitamins in documenting
them in food composition databases and in an analytical
practice. A critical analysis is made of the actual use of
modern analytical methods and the adequacy of the
analytical results of the needs of medical dietetics.
Key words: foods, fat-soluble vitamins, vitamer
Витамините са нискомолекулни органични съединения с различна химична природа. Те имат изключително значение за организма, тъй като са необходими
за нормалното протичане на всички биохимични реакции, за усвояването на други хранителни вещества, за
растежа и възстановяването на клетките и тъканите
(Попов, 1999).
Понятието “Витамин” е по-скоро физиологична,
отколкото химична концепция, изразяваща определена физиологична активност, свързана с химични вещества, отговорни за тази активност. Активността на
витамините може да се дължи на група химични съединения, обикновено свързани структурно един с друг
(витамери).
Ако е технически възможно, витамерите следва да
се анализират поотделно и отделните стойности следва да присъстват в базата данни за състав на храните, в някои случаи на ниво потребител - база данни. В
опростени таблици за състава на храните обикновено
е достатъчно да се осигури стойност за общата активност на даден витамин. От съществено значение е и
да се документират алгоритмите, използвани за изчисление на общата активност.
Анализът на витамини представлява сериозно
Хранително-вкусова промишленост
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Влияние на стартерна култура
от lactobacillus plantarum върху
структурно-механичните
свойства на сурово-сушени
продукти от нераздробено месо
Диана Инджелиева, Катя Вълкова-Йоргова, Диляна Градинарска, Камен Данов

РЕЗЮМЕ

Настоящото изследване разлежда въпроса за структурно-механичните свойства на сурово-сушени продукти от нераздробено месо, произведени със стартерна
култура от L. рlantarum. Резултатите показват,че тя ускорява процеса на подобряване на тези показатели.
Ключови думи: сурово-сушени продукти от нераздробено месо, стартерна култура, L. plantarum

Effect of starter culture
from lactobacillus plantarum
on structural-mechanical
properties of raw- dried
products from uncut meat
Diana Indzhelieva1, Katya Valkova – Yorgova2,
Dilyana Gradinarska2, Kamen Danov2
1
Assen Zlatarov University – Burgas, e – mail: dindjelieva@abv.bg
2
Universty of Food Technologies - Plovdiv

ABSTRACT

In the current study is developed the problem about
the structural and mechanical characteristics of raw-dried
products from uncut meat , which are produced with starter
culture of L. рlantarum. The results show that it speeds
up the process of improvement of these indicators.
Key words: raw-dried products from uncut meat ,
starter culture, L. plantarum
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Въведение

Сурово-сушените месни продукти от нераздробено
месо са традиционни за българския консуматор и винаги са се ползвали с голям потребителски интерес.
Един от реалните начини за обогатяване на асортиментната структура и подобряване на качеството на
тези продукти в условията на постоянно нарастваща
конкуренция е разработването и внедряването на
нови технологии, ориентирани към интензификация на
сложните биохимични промени в месната суровина при
производството на сурово-сушени продукти (Драгоев,
С. Г., 2004; Анисимова И. Г. и др., 1991; Хорольский В.
В., 1988; Шиффнер Э. и др. , 1980; Lücke, 1987; Liepe, 1989; Jessen, B., 1995). Такова е целенасоченото
използване на микроорганизми, чрез което се направлява и регулира хода на биотехнологичните, физикохимичните и микробиологичните процеси, в резултат
на които се формират структурата, цвета и ароматновкусовите характеристики на готовия продукт (Toldra,
F., 2006). Изследванията, относно използването на
стартерни култури показват, че се постига и значително съкращаване на технологичния процес, вследствие
ускоряването на процесите зреене и сушене (Toldra,
F. 2004; Talon, T., S. Leroy-Setrin, and S. Fadda, 2004;
Ordonez, Hierro, Bruna, & de la Hoz, 1999). Млечнокиселите бактерии намират широко приложение в състава
на стартерните култури, а понякога се използват и самостоятелно. Продуцирането на органични киселини,
предимно млечна киселина от въглехидрати, е основната роля на млечнокиселите бактерии при зреенето
на сурово-сушените месни продукти. Като повишават
киселинноста на средата, млечнокиселите бактерии
участват в коагулацията на мускулните протеини, даващи като резултат повишена способност за рязане,
плътност и стегнатост на крайния продукт (Hugas &
Monfort, 1997; Ordonez et al., 1999)
Целта на настоящата работа е да се проучи влиянието на стартерна култура от Lactobacillus plantarum
върху структурно-механичните свойства на сурово-сушени продукти от нераздробено месо.
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Математически модел и
формули за състав на
функционални храни от домати
Тодорка Петрова, Игор Куликов, Софка Кацарова

Резюме

Доматите съдържат каротеноиди, полифенолни
вещества, витамин С. Каротеноидите имат стимули-

ращо действие върху имунната система. Ликопенът
представлява около 75% от общото съдържание на
каротеноиди в доматите и е мощен антиоксидант.
Притежава по-голяма антиоксидантна активност от
витамини С и Е. Ликопенът блокира вредното влияние на остеокластите – клетките, които предизвикват разпадане на костната маса.
Създаден е математически модел за съдържание
на ликопен в три сорта домати (Николина F1, Joker
F1, Townsville F1), въз основа на който са съставени
примерни формули за изходен състав на функционални храни с благоприятно въздействие върху
костите и понижаване на риска от заболявания,
свързани с храненето. Максимално съдържание на
ликопен 6,39 mg/100 g се получава в примерна формула, която включва смес - 10% от сорт Николина,
Joker - 60%, Townsville – 30% .
Ключови думи: домати Николина F1, Joker F1,
Townsville F1, ликопен, математически модел,
формули

Mathematical model
and formulas for tomato
functional foods
Todorka Petrova*, Igor Kulokov**, Sofka Katsarova*
* Food Research and Development Institute– Plovdiv, Bulgaria
Plovdiv, 154 Vasil Aprilov Blvd.
e-mail:dorrapetrova@abv.bg; tel.:900243
** Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia

Abstract

Tomatoes contain carotenoids, polyphenols, vitamin
C. Stimulating effect on the immune system have the
carotenoids. 75% of the total carotenoids in tomatoes
is lycopene, which is strong antioxidant. Its antioxidant
activity is greater from vitamin C and vitamin E.
Lycopene block the harmful effects of osteoclasts - cells
that cause degradation of the bone mass.
Mathematical model for lycopene in three varieties
of tomatoes (Nikolina F1, Joker F1, Townsville F1) is created. Based on it formulas for composition of functional
foods with beneficial effects on bone and reduce the
risk of diseases related to nutrition are made. Maximum
lycopene 6,39 mg/100g is obtained in the formula including a mixture - 10% Nikolina, Joker - 60%, Townsville - 30%.
Key words: tomatoes Nikolina F1, Joker F1,
Townsville F1, lycopene, mathematical model, formulas

Въведение

Най-разпространените видове антиоксиданти,
съдържащи се в плодовете и зеленчуците са витамин С, каротеноидите и полифенолните вещества
с доказан антиоксидантен капацитет (Георгиева,
2009; Sellappan et al., 2002; Sies 1992, Kalt, 2005). Те
влияят благоприятно върху структурите и функциите на човешкия организъм, намаляват въздействието на окислителния стрес (Пенов и др. 2012, Ames et
al., 1993, Meydani, 2001; Rossi et al., 2002).
Доматите съдържат каротеноиди, полифенолни
вещества, витамин С. Te нормализират метаболизма, действат благоприятно при затлъстяване,
артрит, сърдечно-съдови и костни заболявания.
Каротеноидите имат стимулиращо действие върху
имунната система. Ликопенът представлява около 75% от общото съдържание на каротеноиди в
Хранително-вкусова промишленост
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Кулинарно
фламенко:
гурме и страст

Т

ози, който не
усеща Испания със
сърцето си, няма да
успее да я опознае напълно. В нейната сплав има страст, темперамент
и въображение. С вкусната си кухня,
известни музеи, забележителна
архитектура, любов към изкуството
и известни уникални фестивали,
Испания е истински културен и кулинарен рай – богат, колоритен и
мистериозен.
В този брой ще започнем нашата
кулинарна фиеста в родината на
Дон Кихот и Санчо Панса с панорама на испанските вкусове и в следващите броеве ще продължим новата ни рубрика с гастрономически
пътешествия с отделните региони и
местни специалитети.
Преди да се впуснем в кулинарното ни приключение в Испания, е
редно да споменем за някои ключови исторически моменти, които
променят храненето на испанците
завинаги. Така например археологическите проучвания, проведени
в Северна Испания показват, че
територията на страната е била
населявана от най-древни времена.
По-късно, иберийците и келтите
първи се заселили в югоизточните
райони на Средиземно море. След
поредица войни, на по-късен исторически етап, Испания попада под
властта на римляните, после и на
маврите. Историческо влияние от
откриването на Америка от Христофор Колумб през 1492г. довежда до
интегрирането на нови елементи
в историята на испанската кухня.
Сред многото продукти прекосили
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Атлантика и достигнали испанските
земи са доматите, ванилията, шоколадът, разнообразните бобови
растения, картофите и т.н. Всички
тези фактори оказват влияние върху всеки аспект от бита на хората и
разбира се на кухнята.
Испанската кухня е изключително разнообразна и отразява дълбоките й средиземноморски корени.
Тя е известна в Европа с морските
си дарове, тапас мезетата и пъстри
зеленчукови комбинации. Основата за историческото развитие на
испанската храна разбира се е географското разположение на страната. Испания разполага с разнообразен релеф, представен от планински
вериги, тучни пасища, плодородни
ферми и обширна брегова ивица –
характеристики, които взети заедно
осигуряват голямо разнообразие
на пресни хранителни продукти. В
страната има осем гастрономически
зони и, независимо че се отличават
със собствен стил и колорит, те все
пак имат някои общи черти. Така
например, на всяка испанска трапеза присъстват зехтинът, чесънът,
ароматните подправки: шафран,
розмарин, майоран, мускатно орехче и др. Интересен факт е, че в
Испания се произвеждат 44% от
маслините в световен мащаб и
неслучайно страната е един от главните производители и износители
на зехтин. Следва да добавим, че
Испания е прославена и със своите
шунки и кашкавали. Най-известният

кашкавал е „кабралес”, който по
вкус много напомня на френското
сирене рокфор. Най-добрата шунка
се нарича „хамон” във Валенсия и
„хабуго” в Андалусия. На особена
почит в страната е хлябът, натрит
с чесън, залят с масло и поднесен
с домати. Друго известно ястие,
превърнало се във визитка на Андалусия и Валенсия, е студената доматена супа „гаспачо”, която се поднася с прясно изпечени
хлебчета.

Разположена на Иберийския полуостров и почти изцяло обградена
от морета, морската храна е доминираща в Испания и представлява
един от гастрономическите стълбове на страната. Няколко деликатеса
от морето трябва да бъдат опитани:
calamares (пържен калмар), филета
от риба треска и boquerones (аншоа). В страната на баските, на север в Испания, приготвят невероятни рибни блюда. Ценители твърдят,
че баската кухня е най-добрата в
страната, като критерият не е добре
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поднесеното блюдо, а свежестта
на изходните продукти. Именно от
този регион е знаменитото ястие от
треска “пил-пил” (Bacalao al pil-pil).
Пил-пил се нарича пикантният сос,
в който се сготвя рибата, с чесън и
малки люти чушки. Сосът придружава различни рибни гозби и ястия с
морски дарове. Особено вкусни са
gambas pil-pil (Скариди със чесън).
Когато е приготвено по този начин,
ястието обикновено се сервира в
отделни глинени съдове.

albóndigas (кюфтета) и известната
Тортиля Испаньола tortilla española
(испански картофен омлет), относително прост, но жизнено важен
елемент в испанската гастрономия.
Сервирана топла или студена като
отделно ястие или съставка на тапас, тортиля еспаньола със сигурност има запазено място в кухнята
на Испания. Тя обаче не трябва
да бъде бъркана с tortilla francesa
(Френски омлет), плътната тортиля
еспаньола се приготвя със зехтин и
включва малки парчета картофи с
разбити яйца. Обикновено тортиля
еспаньола се придържа към простите съставки като картофи
и яйца, но може да добавите някои други зеленчуци
– като например лук, който
прави ястието по-апетитно.
Но какво е тапас? Тапас
традицията започнала много
отдавна в южния град Севиля,
но е отличителна черта на Испания, като излизането навън
за тапас се състои в обикаляне-

то от бар на бар и споделянето на
ястията с близки приятели. Според
източниците, историята на тапас и
испанската практика за излизане
за тапас – наречена el tapeo – води
скромното си начало от изначално
хумористичните празни чиниики.
Счита се, че традицията се зародила
в Севиля, където барманите покривали (tapar) чашите вино или бира
с малки чинии, за да предпазят напитките от мухи. Скоро започнали
да поставят парченца шунка в чинийките, добавка която допаднала
на хората.



Посетите ли Испания, непременно трябва да опитат крехкото
печено „касуела”, колбасите „фует”
и соса „аллиоли” на Каталуня, а
когато се отбиете във Валенсия,
непременно ще ви нагостят с паеля – елегантно съчетание на ориз
с морски дарове, култовото ястие
на испанската кухня! Историята
разказва, че беден испански рибар
поканил на вечеря своята любима,
събрал всички продукти, които се
намирали в дома му и ги задушил
заедно. Така се появило изисканото
ястие „para ella” – за нея!
Отклонявайки се от морската храна, друго типично тапас
включва chorizo (наденичка), разнообразие от задушени продукти,
jamón serrano (испанска шунка),
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Виждайки възможността да привличат повече клиенти, собствениците
на барове започнали да редуват по
различен начин украсата на малките чинийки за всяко питие и така
било дадено началото на националния феномен тапас. И така, излизайки за тапас се пригответе за съвсем
различно преживяване от това в
нормален ресторант.
Типичната закуска или desayuno
се състои от чаша кафе с мляко,

въпреки че то може да бъде комбинирано с кроасан, кекс или популярните чурос, поръсени със захар
или потопени в шоколад. Чурос е
испанската версия на пържените
тестени изделия и освен на закуска,
често се консумира и в следобедните часове. Навсякъде са пръснати
т.нар. churrería – малки магазини
или сергии. Няма как да бъдат пропуснати! Просто последвайте аромата, който ще ви отведе
точно до тях. Но са вкусни
за хапване докато са топли и хрупкави!
Испанците обядват
по-късно – между 2 и 4
следобед. Типичният обяд
има няколко части – първата е по-лека и се състои
от салата или супа, докато
втората включва ястие от
риба или месо. Десертът
може да бъде само плод,
типичен испански флан,
сладко или кекс. Въпреки
че има различни традиции, вечерята е след 9
часа вечерта и по обичай
е по-лека храна – салата,
сандвич или селекция от
тапас. Не можем да не
споменем и сомбремесата. Думата Sobremesa
буквално означава „на
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масата” и се отнася до
изкуството на разговор
след хранене. Вместо
да си тръгнат веднага
след ядене, испанците
често прекарват времето си в разговор на
масата, понякога споделяйки питие. А ако
разговорът потръгне
добре може да продължи и с часове!
Традицията на всеизвестната испанска
сиеста започва много отдавна, когато след обилния обяд фермерите
се нуждаели от почивка преди да
отидат отново на работа в полето.
Сиестата е на почит и в наши дни
като бизнесът и магазините затварят за около 2 часа и много хора се
връщат по къщите да обядват със
семействата си.
Дали навън в ресторанта или
вкъщи, сред семейството, в Испания
е обичайно да се пие вино заедно с

храната. Толкова традиционно, че всъщност
ресторантите
предлагат менюта почти винаги
включващи вино
в общата цена.
Но темата за испанските вина ще
продължим в следващите броеве на
списание ХВП, тъй
като те не са за пренебрегване. Сангрията също е особено
популярна в живота
на испанците. Това е освежаваща
напитка от червено вино, нарязани плодове, мед или плодов сок и
понякога доза високоградусов алкохол. Рецепта за питието Сангрия
просто не съществува. В зависимост
от региона и индивидуалното предпочитание може да намерите много
вариации и рецепти за Сангрия:
различни пропорции на плодовете,
с и без добавен алкохол, с или без
газировка, червено и бяло вино и
т.н.
В заключение ще добавим, че
повечето ястия се ядат с хляб, който
се предлага в разнообразни варианти във всеки регион. Най-предпочитаните десерти са различни видове сирена или плодове. Десерти
и сладкиши се приготвят предимно
за гости.
Следва
Снежанка Христова
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ДЕКОРИРАНЕ С ПОДПРАВКИ
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Производство
и търговия
на суровини и материали
за сладкарството и
хлебопроизводството
Хасково 6300,
ул. Васил Друмев 2 Б, п.к.5
тел.:0888 456 667;
0888 379 279; 0885 244 368
тел./факс: 038/62 26 00; 62 29 27
e-mail: alexandra_madlen@abv.bg
www.alexandramadlen.com

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
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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

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

Полидей-2 ООД

Най-българското
кисело мляко,
кашкавали, топени
сирена
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

“Престиж 96” ООД

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

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

бизнессправочник

ОБРАБОТКА НА ВОДИ

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

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

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

Хлебопроизводство и
сладкарство ЕООД Троян

КемОксайд ООД

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

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.

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

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

“ДИ МИ Т ЪР
МА Д Ж А РОВ-2” ЕООД

Захарни Заводи АД е найголемия комплекс в България за
производство на захар, захарни
изделия, спирт и опаковки.
гр. Горна Оряховица
ул. “Свети Княз Борис I” 29
тел.: 0618/69500
факс: 0618/21709
e-mail:office@zaharnizavodi.com

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
Консервирани зеленчуци,
полуготови и готови
продукти
6300 Хасково, ул. “Добруджа” №36
тел.: +359 38 661167,
+359 661168, 661169
факс: +359 38 60 99 20
e-mail: deroni@deroni.com
www.deroni.com

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

“РАДУЛОВ” ЕООД

Газирани,
негазирани
напитки
6010 Стара Загора
Индустриален квартал
тел.: 042/ 60 47 46,
факс: 042/ 63 84 23
e-mail: radulov@mail.orbitel.bg
www.radulov-bg.com
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2014
шоколатиери и производители
на сладолед, кафетерии и ресторанти, хотелски вериги, кетъринг
компании, доставчици на суровини, хранителни добавки, центрове
за сертификация, научно-изследователски институти и обучаващи
организации, като HOBART GMBH,
„Barry Callebaut ”, “Backtechnik
Europe”, ”Electrolux”, “Robot Coupe”,
“Irex”, “Hopla” и др.
Успехът на изложението се дъл-

ад шестдесет
български професионалисти
посетиха 7-ят Международен търговски панаир IBATECH за хлебарство,
сладкарство, сладолед, шоколад и технологии, заедно
с КООП ХВП. Тази година,
той се проведе от 10 до 13
април 2014 г. в панаирен
център CNR Expo, Истанбул.
Международното изложение за хлебни и сладкарски
технологии IBATECH е първо по големина в Турция
и трето в Европа. Досега
проявата се провеждаше на две
години, но от сега нататък то ще
се провежда ежегодно, като една
година ще е в Истанбул, а на следващата – в Анкара.
IBATECH Истанбул е мащабно
събитие със силно изразено международно участие. Сред изложителите имаше фирми от Белгия,
Германия, Гърция, Италия, САЩ,
Франция, Швеция и др. Сред участниците, над 260 компании, бяха
големите производители на хлебарска и сладкарска продукция,

Н

жи и на професионалната организация. Организаторите на панаира
със задоволство споделиха, че
популярността му се увеличава и
че броят на изложителите и изложбената площ се разраства. В това
се убедихме при партньорското си
посещение на тазгодишното
издание на изложението.
Организираното от КООП
ХВП за пети път пътуване
предостави възможност на
българските бизнесмени да
се информират за най-акту-

алното в технологиите и техниките.
Изложбената програма беше обогатена с разнообразни конкурси и
демонстрации: на тестообработващи машини, фурни, миксери и
машини за кроасани, автоматични
линии за изделия от ронливо тесто, пица и бисквити. Също така,
бяха презентирани охлаждащи
линии, индустриално оборудване,
интериорен дизайн за сладкарници, барове и ресторанти, охладителни системи за складове и лабораторно оборудване представиха
друга част от изложителите.
За българските фирми, събитието бе пълноценна и достъпна
възможност да се анализира
ситуацията в бранша и да се направи съпоставка със ситуацията
в нашата страна. Програмата на
пътуването съчета полезното с
приятното и освен с бизнес, посещението на Истанбул бе съчетано
с разглеждане на най-интересните
и живописни забележителности
в града, който грееше, окъпан в
невероятните багри на пролетта.
Всяка пролет милиони лалета,
обагрени в различни цветове,
разцъфват из целия град по време
на Фестивала на лалетата, което
допълни приятните емоции от
съчетаването на приятното с полезното.

