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Здравейте,
уважаеми читателю,
След лятното безвремие, гарнирано с немалко емоции – и нашенски и международни, отново навлизаме в ритъма на ежедневието.
Два юбилея ще сложат отпечатък върху изложбената есен тази
година. Традиционните изложения „Булпек” и „Месомания” стават
на 20 години. Сериозен период, белязан с успехи и трудности, но
фактът, че стигнаха до този юбилей, показва, че нашите производители на храни устояват на атаките – външни, а и не малко
вътрешни.
Като единствено списание за отрасъла, решихме да обединим
два броя – 9 и 10, и да ги посветим на тези събития. Искаме да
покажем, че българската ХВП има какво да даде на българина и на
света. Затова и ви каним – ако има с какво да се похвалите, заповядайте на страниците на списание ХВП. Ние с удоволствие ще
разкажем за вашите постижения, за възможностите на производството ви, а увеличеният тираж и интернет разпространението
на броя ще доставят информацията за вашата фирма до над 7000
потенциални клиенти и партньори.
Тази есен и ние има с какво да се похвалим:
През лятото подновихме сайта на списанието – http://fpim-bg.org,
където вече ще можете да намирате много актуална информация
за живота на отрасъла, както и да публикувате безплатно малки
обяви. Разгледайте сайта и ако имате въпроси и предложения, пишете ни. Ще направим всичко възможно да намерим отговор на въпросите ви и ще се съобразим с предложенията ви.
Почти привършваме и подготовката на шестото издание на
двуезичния каталог „Хранителна и питейна индустрия в България –
2013”. Ако още не сте се включили, направете го, има още малко
време. Афиширайте възможностите на своето производство и ще
разширите сферата на потенциалните си бизнес контакти.
И нещо много важно за нас, а и за вас – редовните ни читатели
и приятели на сп. ХВП. Стартирахме абонаментната си кампания.
Попълнете талона, който ще намерите в списанието и ни го изпратете. Сторете го сега, за да се възползвате от отстъпките
и бонусите, които сме предвидили за вас. Нека и през 2014-та бъдем заедно.
И още една покана да се срещнем – заповядайте на щанда ни
по време на Международния технически панаир в Пловдив, в палатата за хранително машиностроене. Освен че ще можете да се
абонирате на място с отстъпка, да разгледате специализираната
литература, която предлагаме, ще имате възможност и да поставите въпроси, които ви вълнуват, а ние ще се опитаме да намерим
отговорите им и да ви бъдем полезни.
А сега приятно четене и не забравяйте да попълните талона
си за абонамент...

За екипа на сп. ХВП
Петко Делибеев
гл. редактор

Абонирайте се за сп. ХВП!
Така ще си бъдем взаимно полезни!
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20 години
в услуга на
производителите
В последно време доста често ни се налага да коментираме
състоянието на отрасъла в контекста на кризата, с която оправдаваме редица неблагополучия на
фирмите. Но когато една фирма
е създадена през 1993г. в зората на българската демокрация и
днес, вече във втората половина
на 21 век, отбелязва 20-годишен
юбилей, не върви да започваме
с кризата. А може би с „въпреки
кризата...”.
Става дума за производители от Меката на българското
хранително машиностроене
Стара Загора – „Ес Пи Ви” ООД.
Дейността на фирмата включва
проектиране, производство, доставка, монтаж, ремонт и пълна
инженерингова дейност на машини и съоръжения, производствени
линии и цели предприятия на хранително-вкусовата промишленост. „Ес Пи Ви” ООД извършва
усъвършенстване, модернизация и
автоматизация, както на отделни машини, така и на цели технологични линии.
Днес фирмата разполага
със собствена, отговаряща на
съвременните изисквания, производствена база. Но тя разполага и с нещо друго – с модерна
стратегия за развитие, която е
разработена на базата на анализи за развитието на пазара на
напитки, на хранителния отрасъл,
с неговите многообразни форми,
със съвременните тенденции в
машиностроенето и перспективите в развитието на елементната база.
Като прибавим към всичко
това и търсещия дух на нейните
стопани инж. Стоян Жилов и инж.
Васил Гунев, може да си обясним
богатата гама от изделия, които
„Ес Пи Ви” ООД предлага на производителите от българската ХВП.

Всъщност, грешка, – не само от
българската, но и на колегите от
Македония, Сърбия, Либия, Кипър
и др.
А продуктовата гама на фирмата е достатъчно богата, за да
удовлетвори всякакви нужди:
комплектни предприятия
до ключ;
линии за бутилиране на
хранителни течности с производителност от 1000 до 60000 бут./
час;
комплекси и отделни машини за единична и групова опаковка на хранителни продукти:
стречфолио обвиващи машини,
опаковъчни машини с термосвиваемо фолио,
палетизиращи комплекси
за каси и стекове; депалетизиращи машини за каси, бутилки и
кенове (кутии);
разтоварващи и натоварващи машини за бутилки в каси и
кашони;
етикетиращи машини за
самозалепващ етикет, за два, три
и повече етикета, за обиколен
пластмасов етикет. Тук ще прибавим и машините за маркиране
на продукти от месо – новост в
продуктовата листа на фирмата.
транспортни системи към
линиите за бутилиране, които обхващат цялата палитра бутилки,
каси, стекове, кенове, палети.
управления на отделни
машини, управляващи системи
за цели комплекси и линии на базата на български и вносни (на
„Siemens”, „Omron”, „Telemechanik”,
AMK и др.) елементи.
В последно време тази богата гама е допълнена и с линии за
пълнене и изпразване на бурета,
линии за опаковане на сладолед,
бутилиращи линии за РЕТ и кенове,
както и линии за луксозен хляб.

водещи фирми
Когато пишем за постижения
на български производител, обикновено търсим опора във вече
обслужени клиенти. А в случая те
не са малко и са предимно големи.
Сред основните и желани клиенти
на фирмата в страната са бутилиращи компании за алкохолни и
безалкохолни напитки, и минерални води, в т. ч.: Кока Кола, Пепси
Кола, пивоварните на Неineken,
INBEV, Бритос и др. Вече споменахме, че машини с емблемата на
Ес Пи Ви работят и в други страни – още една гаранция за качеството им.
Произвежданото от „Ес Пи Ви”
ООД оборудване и извършваните
от фирмата сервизни услуги се
отличават с високо качество и
още нещо, не по-малко важно –
постоянен стремеж на мениджмънта на фирмата да поддържа
Разфасоване по тегло

дайност в иновативния ни подход
към всяка задача, съответно в
експериментирането, конструирането, реализацията и последяващото “отглеждане”.

Палетизиращ комплекс

оптимално съотношение качество-цена. Може би и това е щрих
към аргументацията на успеха!
Естествено, не мога да не
задам един съществен въпрос на
двамата инженери – Къде е ключето на оцеляването?
Преди всичко тривиални и
скучни думи - постоянство и всеотдайност. Разшифровани, обаче,
значат много!
- Да си предпочитан в условията на непрекъснато сменящи се
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мениджъри, които в повечето случаи са с критерии
за върхове в малкото оцелели предприятия, е дори
геройство.
- Да си на разположение
за консултации и помощ
всекидневно и денонощно
на колегите, поддържащи
техниката, дори и когато
има некоректни отношения на техните работодатели е сериозен “патент”.
- Постоянство и всеот-

Капсолопоставяща машина

водещи фирми
служване с помощта на интернет.
Характерно е за добрите мениджъри да имат широк поглед
към развитието на обществото. Затова напълно разбираме
загрижеността и болката на
Стоян Жилов и Васил Гунев, още
повече, че сп. ХВП нееднократно
се е спирало на тези проблеми. С
надеждата, че страната ни ще
намери сили да се справи с тези
проблеми, пожелаваме на „Ес Пи
Ви” ООД да е все така динамична
и успешно развиваща се фирма.
Петко Делибеев
Линия за опаковане на сладолед

Какво ново ще предложите на
своите клиенти?
На този въпрос експресивният
и динамичен Стоян започва с едно,
на пръв поглед лирично отклонение, но всъщност съдържащо много истини:
Пътуваме към морето спираме
пред Бургас… Накъде?
Няма предприятия – няма ги
заводът за безалкохолни напитки,
пивоварната, винпромът и най-големият маслодобивен завод заедно с производството на сапун.
Така е с почти всички големи
градове, а къде остават малките?
Пътувайки из цяла България
виждаме пустош, или белега на
житните “земевладелци”, ограбили и ограбващи българската земя,
а не по-малко и нас.
И все пак си мисля, че е
жизнено необходимо създаване на
техника и технологии за бързо
прибиране и преработка с цел
подготовка за дълговременно
съхранение на селскостопанската продукция, където всеки поединично или групово без страх да
произвежда и реализира – замразяване, сушене, опаковане и съхранение.
А конкретно за основната ни
дейност:
- Усъвършенстване на техниката за етикетиране, опаковане,
палетизиране и най-вече роботизиране в по-голям обхват.
- Дистанционно сервизно об-

MQuant FFA тест ленти –
за определяне на свободни мастни
киселини в отработени мазнини
НОВО!

Експресна оценка на
качеството на използваните
за пържене мазнини в ХВП
За оценка на мазнини
с температура
от 20 – 100oС само
за 30 сек.
Специална хартия
за надеждни и
репродуктивни
резултати съгласно
ISO 660

Merck Millipore is a division of

Мерк България ЕАД
гр. София 1505
бул. Ситняково №48, Сердика Офиси, ет. 6
тел: +359 (0)2 4461 111
факс: +359 (0)2 4461 110
e-mail: merck@merck.bg

дискусия

Първо – качество,
после предписание
и чак тогава глоби
През септември Съюзът по хранителна промишленост организира
станалата вече традиция Кръгла маса, свързана с качеството
на храните, тази година с тема
„Качеството на хранителните
продукти – път към световните
пазари”. И ако трябва да започна с
някаква фраза от събитието този
репортаж, това ще е фразата на
проф. Пламен Моллов „Технологията
на храните не е мръсна дума”. Но
не мога да не отбележа и фразата,
подчертана в презентацията на
д-р Светла Чамова, председател на
УС на СХП, с която тя даде старт
на Кръглата маса: „Политическата
отговорност често е пропорционална на медийния интерес, тя не е
продиктувана от здравния риск?”.
Защо избрах тези две фрази? –
не защото бяха единствените, достойни за цитиране, а защото вече
от години се провежда тази кръгла
маса. Събират се хора – експерти и производители, дискутират,
обсъждат, синтезират идеи и правят предложения до съответните
органи и... какво става. Нищо! Компетентните органи се правят, че
нищо не се е случило, политиците
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заиграват с храните, защото това
е тънката струна на бедното
българско общество, а медиите,
медиите дебнат всяка изтървана
дума от т.нар. български политици,
които използват хранителната
индустрия за личен PR и се започва
една убийствена кампания срещу
производителите на храни и напитки в татковината. Какво от това,
че се унищожават сериозни фирми
от отрасъла, че се вреди на българската икономика, че се дават
бонуси на чуждите производители,
които и без това са окупирали пазара ни, и се радват на подкрепа
от своите правителства... Не ми-

слете, че тези горчиви размисли са
само литературно упражнение. В
много от презентациите на Кръглата маса и изказванията личеше
огорчението именно от подобно
отношение на обществото към
родните производители на храни и
напитки, много често провокирано
от некомпетентни и недоброжелателни компетентни органи. И тук
не мога да не цитирам още нещо
от експозето на проф. Моллов:
„Стандартизацията представлява
инструмент на пазарната икономика, а не средство за държавен контрол! ” Както са казвали древните
Sapienti sat (умният ще разбере).

дискусия
Та, станахме свидетели на
една наистина сериозна проява, за
необходимостта от която говори
препълнената зала, в която експерти, производители и държавни
служители се опитваха да намерят
онзи общ език, чието възприемане
ще бъде полезно за всички. Явно,
че богатата тематична палитра
на кръглата маса бе предизвикала
голям интерес. Интерес, показващ,
че всички се нуждаем от обмяна
на мнения, на експертиза и практически опит. Само така може
да се надяваме, че в България ще
се създадат нормални условия за
функциониране на бизнеса, че онова,
което българският производител
произвежда ще намери достойно
място на стелажите в магазините,
съответно на нашата трапеза, а
защо не и на трапезата на европейските ни събратя, а и по останалия свят.
За да добиете представа за
многообразието на презентациите, разглеждащи формулираната
от организаторите тема, ще
цитираме само някои от тях: „Качество на храните – регулиране,
контрол, управление”; „Препоръки

на Европейската комисия за определяне на допустими отклонения за
хранителни стойности, обявени при
етикетиране”; „Законът за храните
– фокус на Качеството, Хигиената и
Безопасността на храните” ; „Акредитираните лаборатории съгласно
БДС EN ISO/IEC 17025– гарант за
безопасността на храните”; „Новости в законодателството на ЕС,
свързани с хранителната верига”;
„Информираният избор на храни
с високо качество - залог за дълготрайно добро здраве”; „Проблеми
при осигуряване безопасността на
опаковките за храни, които чакат
решение на национално ниво” и др.
Много от презентациите предизвикаха оживени коментари и
наистина се получи сериозна дискусия. Ненапразно проф. Стефан
Дичев започна коментара си с
думите: „Ако спрем да говорим, ще
трябва да се идентифицираме като
нямо-глуха нация”. После подчерта
необходимостта от по-голяма
независимост на БАБХ и изтъкна,
че „Унищожаването на българския
производител, непрекъснатите
промени в Закона за храните спъват бизнеса и водят до засилване

на сивата икономика.”
Иска ни се да вярваме, че систематизираните предложения,
кристализирали в дискусията,
които традиционно ще бъдат
връчени на заинтересованите
държавни структури, ще изиграят
някаква роля при бъдещото формиране на държавната политика
спрямо българската хранителна и
питейна индустрия. Тази надежда
се сподели от всички участници
в Кръглата маса, които апелираха за активното участие на
представители на държавата от
по-висока инстанция в този диалог. Както каза г-н Кольо Колев,
гл.секретар на Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България:
„Тази среща на бизнеса с държавата би била много по-ефективна,
ако в нея участват представители на държавната администрация
на по-високо ниво, защо присъстващите в нея са на експертно ниво
– специалисти от различни ведомства и министерства, браншови
съюзи, потребителски организации, институти, ръководители на
фирми.” Според него е нужно да се
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регламенти
„Апелирам за активното участие на браншовите организации
и производителите при формирането на законите. Това не само,
че ще консолидира индустрията,
но и ще допринесе за усвояването
на потенциалния финансов ресурс
по програмите на ЕС. ” Според

направят работни групи, които да
работят за разрешаване проблемите на индустрията.
Маргарита Добрева, производител, сподели: „Участвам
в Кръглата маса от самото
начало. Участието на толкова
различни специалисти представя
разнообразни гледни точки върху
разглежданите проблеми. За мен
това е събитие, което ми позволява „да си сверя часовника”. Иска
ми се при следващата Кръгла
маса, включените презентации
да могат да се прочетат предварително от участниците. Така
аудиторията ще има възможност
да подготви и изложи по-акуратно
своите въпроси.”
Според Здравка Стоилова,
проектант: “Контролните органи
да не действат като диктатори,
налагащи глоби, а да съдействат,
да подпомагат производителите

като консултанти, относно приложението на закона.” В контекста
на темата за лабораториите тя
също сподели, „че е добра идея да
се създадат държавни мобилни
лаборатории.”
Диляна Славова, председател
на Комисията по земеделие, храни
и развитие на селските райони в
ЕИСК

Благодарност към спонсорите на Кръглата маса, които с висококачествените
си продукти подкрепиха участниците в дискусията: БЕЛЛА България, Тандем В,
ЕлБи Булгарикум, ЕЛИАЗ, Хлебозавод Троян.
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нея сегашното българско законодателство изисква много повече, отколкото иска ЕС. „ЕС иска
само прилагане на рамката и не
се интересува от последвалото
вътрешно регулиране, казвайки:
щом като сте толкова умни и искате сами да ограничавате производителите си, правете го.”
Г-жа Славова даде пример за
добро регулиране в Германия – „То
е тристепенно: първо – качество,
предписание и чак тогава глоби. У
нас се започва от глобите, в редица случаи непосилни, обричайки
бизнеса да се развива в сивата
зона.” Тя сподели също, че неправителствените организации в Европа имат своята дума и поставят
открито въпросите си пред ЕК –
„Към такава сплотеност и сила
трябва да се стремим.“
Колко добре звучи последното пожелание… Само че при нас,
българите, то се постига много
трудно. Примери колкото искате.
Затова сме сигурни, че ще изразим общо мнение на участвалите
в Кръглата маса, ако заключим,
че такива срещи трябва да се
правят по-често, че трябва да се
развива партньорството и да се
отстояват интересите на отрасъла в полза на цялото общество.
Снежанка Христова
Петко Делибеев

30.9.2013 – 05.10.2013

Модерна техника
за модерно
производство

Г

оти ООД е официален представител на фирма Jungheinrich
AG за България, Албания и
Косово. През последните години
фирмата се е доказала като лоялен,
надежден и коректен партньор
към своите контрагенти. Наред с
актуалното ноу-хау, което се въвежда и внедрява в машините на
базираната в Хамбург компания,
непрекъснато се работи и по квалификацията на сервизните екипи в
отделните представителства, които
преминават всяка година курс за
обучение и преквалификация. При
успешно завършване получават европейски и световен сертификат от
Jungheinrich, че могат да извършват
сервизна и ремонтна дейност.
Успехът на фирмата в развитието на машините и съоръженията
в сектора на логистиката е безспорен. За 2013 г. Jungheinrich печели
за пореден път признанието на
специалистите от логистичния
и складов бранш, като получава
комплексната награда за иновации,
качество, надеждност, имидж, сервиз и клиентска ориентация, заемайки първо място в Европа, а два
от моделите ETV и DFG са избрани
за най-добри в света за 2013г.
Jungheinrich от години предлага
абсолютно цялата гама от машини
и съоръжения за складови стопанства и производства, като в някои
случаи дори произвежда машини
и съоръжения за конкурентните си
фирми – още едно доказателство
за иновационната сила, технологии, качества и технически потенциал на компанията. 90% от компонентите и материалите, влагани
във всяка машина на Jungheinrich
са “Made in Germany” – за разлика
от голяма част от конкурентите,
чиито производства са концентрирани в страни с ниско квалифи-
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цирана и платена
работна ръка.
Концернът държи изключително
много на качеството и етикета MADE
IN GERMANY. Със
своята развойна база от 2700 инженери Jungheinrich допринася за
ежегодни иновации от 75 – 85 % в
областта на високоповдигащата и
складова техника. Безспорен факт е
и самото откритие на Reachtrack® –
системата, патентована и разработена от доктор Jungheinrich,
която в последствие започват да
произвеждат и други фирми. За
наша гордост и досега системните
ретраци на Jungheinrich се ползват
с най-добрата репутация на световния пазар. Красноречив е фактът,
че фирмата е в челната тройка на
света и номер 1 в производството
на електрически машини, където
съотношението цена / качество /
ноу-хау технология и иновации има
съществено и решаващо значение
за управляващите мениджъри на
фирми от целия логистичен бранш.
Като ексклузивен представител на марката Jungheinrich „Готи”
ООД предлага на българския пазар
широка гама от машини и съоръжения, и специализирани машини
от INOX за хранително-вкусовата
промишленост, предназначени за
складови и логистични стопанства
както и за производствени предприятия – високоповдигачи, електро и мото кари, стакери, ричтраци,
трансманипулатори, роботизирани
системи; драйв ин и шатъл системи,
VNA – машини за тесни коридори, а
също така и консултативно „ноу хау”
в областта на складовото изграждане и вътрешнофирмената логистика. „Готи” ООД предлага на своите
клиенти въвеждане в експлоатация,
гаранционно и извън гаранционно
поддържане, диагностика с лицензиран специализиран софтуер на
Jungheinrich, сервиз за машините и
оригинални резервни части, както
и консултации при изграждане на
складове и производства.

„Готи” ООД е официален представител за България и на марката
HOPPECKE. Акумулаторни батерии
и зарядни станции HOPPECKE, с
традиционното германско качество, са предназначени за Соларни
системи, Енергийни системи, Вятърни и Слънчеви електроцентрали. HOPPECKE предлага батерии и
енергийни системи за алтернативни
енергийни източници, батерии за
телекомуникации, мобилни оператори, наземни станции, транспорт,
UPS устройства, здравеопазване,
подемнотранспортна и почистваща
техника, медицинско оборудване,
голф игрища и колички, изграждане
на вътрешнофирмени „енергийни
складове”, подстанции и мощности и др. Алтернативни енергийни
източници, за компенсиране на
енергийни спадове в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ
и подстанции на енергийни разпределителни дружества. Енергийни
източници и батерии за железопътен транспорт и инфраструктура.
Фирмата предлага батерии съобразно специалните изисквания на
всеки клиент, както и консултативно
„ноу хау” в областта за начини на
внедряване и употреба, доставка на
оригинални резервни части и аксесоари с марката HOPPECKE.
Фирмата предлага и продукти
с марката DULEVO на българския
пазар. DULEVO INTERNATIONAL (Италия) е компания, която произвежда
пълна гама почистващи машини
– от най-малките модели за домашна употреба, през индустриалните
прахосмукачки до камиони за улично и парково почистване; полиращи машини; почистващи машини за
всякакъв вид настилки – скръбър;
метящи машини за закрити пространства и за открити площи, подходящи и за индустриални условия.
Почистващата техника е подходяща
за дома, офиса, ресторанти, търговски обекти, производствени
помещения – при производството
на всякакъв вид храни, хранителни
добавки, напитки и др., промишлени комплекси от всякакъв тип.
Машините са подходящи за всички

сектори и под сектори на ХВП, тъй
като са създадени съгласно последните европейски стандарти и поддържат изключително високи нива
на чистота и хигиена, като в същото
време намаляват оперативните
разходи на клиента, тъй като нямат
електронни компоненти, което ги
прави здрави, устойчиви и лесни за
управление. На първо място сред
своите приоритети Dulevo поставя
борбата с вредните емисии, изхвърляни в атмосферата и шума. С цел
да се намерят най-добрите решения
в тези области, компанията инвестира в изследвания, развитие на
технологии и качествени промени,
постоянно подновяване на продуктите, за да удовлетвори очакванията на клиентите си, но също така
често ги надвишава.
„Готи” ООД е също така официален представител за България на
марката HUBTEX. HUBTEX GmbH &
Co. KG е водеща компания в производството на специализирани
машини и съоръжения за манипулиране на материали. Производството на приложнопроектирани
индустриални кари (повдигачи

и спецализирани съоръжения за
работа с едрогабаритни и обемисти товари) са същността на
бизнеса на HUBTEX. Техните машини са проектирани да улесняват
манипулациите дори в много тесни
пространства в производствените
и търговски компании. Те са проектирани за точното специфично
предназначение и снабдени със
необходимите приложения и инструменти, оставайки при това
удобни и мултифункционални.
Продуктовата гама на компанията
включва машини с приложение
в огромен спектър от дейности:
Кари с товароподемност от 1,5 до
250 т. за едрогабаритни и обемисти
товари. Повдигачи с електрическо
задвижване с капацитет от 1,5 до
230т. Серията 3050 на HUBTEX са
много здрави и компактни четиристранни повдигачи за вътрешно
и външно приложение и на места с
неблагоприятни наземни условия
и настилки, с капацитет от 1,5 до 20
т. Сериите 3100/3101 и 3200/3201
са подходящи за манипулиране с
дълги товари с тегло между 4 и 18 т.
Като официален представител и

на марката STABAU, „Готи” ООД предлага и широка гама специализирани
прикачни съоръжения – специализирани вилични съоръжения,
ротационни устройства, кламери,
странични изравнители и други с
високо немско качество.
„Готи” ООД притежава сертификат ISO 9001:2008 от SGS, за продажбената и сервизната си дейност,
което свидетелства за високото
качество на услугите, които се предлагат на клиентите.

1619 София, бул. „Цар Борис III“ 370
Тел.: 02/ 957 00 35
Факс.: 02/ 957 00 34
GSM: 0878 33 22 11
E-mail: office@gothi-bg.com ;
http://www.jungheinrich.de/ ;
www.gothi-bg.com
За контакти:
Стоян Петрунов –
собственик и управител
Валери Петрунов –
търговски директор

Цветя от захарно
тесто II – изработване
на цветя без
помощни материали
Пътешествието в света на
цветята от захарно тесто продължава с бърз урок за това как да
изработите красива Орхидея Фаленопсис или Орхидея Мот, без да използвате не ядливи помощни материали. Орхидеята вероятно е едно
от най-предпочитаните цветя за
декорация на сватбени и празнични
торти. Това красиво цвете, може да
използвате, за да декорирате торти, сладки и мъфини.
Едно от основните предимства
при изработване на цветя от захарно тесто без тел е това, че
така направени цветята са годни
за консумация, себестойността на
продукта също е по-ниска, както и
времето за изработка. Не е редно
обаче да подценявате изработката
на цветя посредством тази техника. За да получите красиви и реалистични цветя без да е необходимо
всяко листче да е закачено на тел е
необходимо да използвате формички,
които са предвидени за това. Вероятно една от най-добрите системи за направа на цветя без тел са
формичките на Patchwork Cutters. Новата линия на фирмата са комплекти, с които да направите красиви
и реалистични цветя за декорация
на торти и сладкиши, без да е необходимо да използвате не ядливи
помощни материали, като тел, тиксо и тичинки. Предимството е, че
в комплектите са включени всички
необходими формички, както и силиконови релефи.
Когато изработвате цветя е
важно да сте запознати със структурата на цветето, да знаете кои
са външните, вътрешните венчелистчета, къде и как са разположени
чашелистчетата, има ли тичинки
– колко и как са разположени, има ли
плодник и т.н.
Тази схема нагледно илюстрира
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структурата на Орхидеята, която
ще изработваме.

1 – Външно чашелистче
2 - Венчелистчета
3 - Устна
4 – Странични чашелистчета
5 - Колумн

Орхидея Фаленопсис/
Орхидея Мот
Необходими инструменти и материали
Комплект формички „Да направим орхидея фаленопсис/мот” –
Patchwork Cutters
Дъска с незалепващо покритие
Точилка с незалепващо покритие
Инструмент Ball или Bone
Инструмент Дрезден
Инструмент за рязане
Малка шпатулка

Pad за изтъняване
Pad за сушене
Формичка за сушене на цветя
Алуминиево фолио
Захарно тесто за моделиране на
цветя – розово, жълто, зелено
Прахообразни оцветители –
злато, жълто, зелено, тъмно зелено,
тъмно розово
Четки
Ядиво лепило /виж сп. ХВП,
бр.5/13/
Изработване
При използване на формички
Patchwork Cutters е важно да знаете,
че когато изрязвате с тях никога не
се използва нишесте или пудра захар. Повърхността, върху която разточвате, както и самата формичка
трябва да са леко намаслени с бяла
растителна мазнина.
1. Размесете малко количество
от тестото за моделиране на цветя. Така ще го „събудите“ и ще го
направите по-еластично. Намажете
с малко бяла растителна мазнина
ръцете си, ако ви лепне. Намаслете
леко и дъската от гладката страна.
Разточете тънко – цветът на дъската трябва да прозира през тестото.
Запомнете – едно от най-важните
правила при изработване на цветя
е тънкото разточване на тестото. Използвайте формичката с
три листа (това
са външно
и
странични чашелистчета) и изрежете колкото
е възможно повече. Най-добре е
да изработвате
едновременно повече от един цвят.
2. Върху гъбата за изтъняване с
помощта на инструмент Bon внимателно изтънете краищата като

обиколите изрязаните листа от
всички страни. Добре е да знаете,
че този вид орхидеи не са с агресивно накъдрени
чашелистчета и
венчелистчета!

3. Използвайте
сил и ко н о в а т а
формичка, за
да придадете
релеф. Внимателно поставете едно
по едно листата в едната част на
формичката.
4. Пригответе с помощта на
алуминиево фолио формички, в които
да поставите външните листа, за
да могат да изсъхнат в по-естествена форма. Запомнете – когато
не използвате телчета при изработване на цветя е много важно
да оставите венчелистчетата и
чашелистчетата да изсъхнат в
подходяща форма. След като цветето е изсъхнало нямате възможност да променяте формата, ако не
сте доволни от крайния резултат.
Затова е много важно да оставите
венчелистчетата да съхнат в подходящи формички.
При този вид орхидеи е добре
да знаете, че центърът на задните венчелистчета трябва да е изпъкнал, затова най-подходящите

формички за сушене се правят от
домакинско алуминиево фолио. Откъснете парче и го оформете в кръг
с диаметър малко по-голям от диаметъра на външните листа. Внимателно повдигнете центъра. Добре
е да си подготвите предварително
формичките върху които ще изсушавате цветята, за да не губите
време, когато започнете.
Поставете външните листа в
предварително подготвената фор-

мичка за сушене, така че центърът
да е върху издадената част.
5. Следвайте стъпки 1 и 2, за да
оформите венчелистчетата, които
с формата си напомнят крила на пеперуда. Имено на тези характерни
две листа орхидеята дължи своето
име – Фаленопсис (Пеперуда). Когато изтънявате внимавайте да не
накъдрите листата.

6. Поставете внимателно в силиконовата формичка за придаване на
релеф. Извадете и с помощта на ядливо лепило залепете към предварително подготвените чашелистчета.
Поставете малко лепило в центъра,
върху издадената част и поставете
двете „крила“, като внимавате да
не обърнете посоката. За да имат
по-естествен вид е добре да изглеждат по-ефирни, за целта внимателно поставете малки фитилчета
от алуминиевото фолио или от мека
кухненска хартия под двете „крила“,
за да ги отдалечите от външните
листа. Оставете ги да изсъхнат за
минимум 2 часа преди да продължите
със следващите етапи.
7. Оформяне на централната
част на орхидеята. Другото име на
орхидеята е Мот и то идва имено
от тази централна част, която прилича на уста – орхидея Мот или орхидея с голяма уста. При тази орхидея централната Й част се оформя
с помощта на една формичка, която
обединява устата и колумна. Разточете внимателно малко количество
от розовото тесто. С помощта на
формичката изрежете необходимия
брой части. С инструмент Дрезден
разделете двете части на „устната“, ако при изрязването са останали залепени.

8. Върху
гъбата
за
изтъняване с
помощта на
инструмент
Bon изтънете и оформете устната
и колумна на цветето. Оформете
малко топче от жълтата захарна
маса и го залепете внимателно в
основата на устната, като леко
притиснете по средата, за да оформите бразда. Можете да използвате заострената част на инструмент Дрезден или клечка за зъби.
9. Поставете във формичка за сушене на
цветя, така че
при изсушаването да добие характерната си
форма. Ако е необходимо може
да използвате допълнителни фитилчета от алуминиево фолио или мека
домакинска хартия, за да оформите
центъра в желаната от вас форма.
Оставете да съхне за минимум 2
часа преди да продължите с оцветяване и сглобяване.
10. Възможно е да оформите цялото цвете и само с една формичка, но
тогава то ще има двуизмерен вид.
Такива цветя може да приготвите за
декорация на мъфини, на сладки или за
акценти по страните на тортата.

Отново разточете тънко тесто за
моделиране в избрания от вас цвят.
Използвайте формичката, за да изрежете необходимия брой цветя. Ако
искате те да имат малко по триизмерен вид, то тогава за изработването на едно цвете е необходимо да
изрежете по две формички.
11. Върху мека домакинска хартия поставете половината от
изрязаните цветя. Докато са на
дъската внимателно, с помощта
на инструмент за рязане, отделете от цялото цвете само венчелистчетата с централната част.
Не използвайте скалпел или други
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тенденции
вите по-реалистични, а с помощта
на инструмент Дрезден оформете
централната жилка. Оставете да
изсъхнат.

остри инструменти, защото лесно можете да нараните повърхността на дъската.

12. Можете да поставите малко
топче в центъра на цветето преди да залепите върху него втория
„комплект“ листа. Под тях може да
поставите малки фитилчета от
алуминиево фолио или домакинска
хартия. Използвайте ядливо лепило,
за да залепите частите. Оставете
да изсъхне, за да продължите със
следващите етапи.

13. Ако имате нужда от зелени
листа с които да обогатите вашата декорация, може да използвате
формичката с три листа за оформяне на чашелистчета. Разточете зелена моделираща паста и изрежете
нужният ви брой листа. Използвайте отново инструмент за рязане, за
да ги разделите.
14. Върху гъбата за изтъняване
оформете листата, използвайте
силиконовия релеф, за да ги напра-

15. След като частите на цветето са изсъхнали достатъчно, за
да задържат формата си без да е
необходимо да са в специалните
формички, можете да пристъпите
към оцветяването с прахообразни оцветители, за да придадете на
цветята завършен вид. Използвайте
по-тъмни нюанси от основния цвят,
за да оформите акценти. При този
етап е добре да имате снимки на
реални цветя, за да оформите полесно красиви орхидеи.

16. Използвайте оформените
цветя, за да създадете красиви декорации.
Текст и снимки Петя Шмарова –
акредитиран преподавател и демонстратор на Patchwork Cutters
www.xcerx.com

В следващият брой:
Панделки –
научете как
да изработите красиви
панделки
посредством
различни
техники
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Носталгия
по естествените
аромати в Европа
„Европейците са склонни към консерватизъм, що се отнася до вкуса, но
има начини за създаване на иновативни
вкусове дори в периметъра на утвърдените популярни аромати”, твърди анализаторът от Euromonitor Лорън Бенди.
Западноевропейският пазар на аромати е пети по мащаб на световната
арена, но пет ключови пазари се очаква
да спаднат през следващите пет години и това са Австрия, Италия, Гърция,
Франция и Холандия. Следва да се отбележи, че Турция е най-бързо разрастващият се пазар в тази сфера в региона
през последните пет години.
Казаното дотук не означава, че
разработчиците на продукти трябва да
се откажат от ароматни иновациите
в Западна Европа.
“За разработването на нови продукти, иновацията е наистина ключов
момент”, казва Бенди и допълва: “Използването на аромати е добър начин
да се привлече вниманието на потребителите. Вкусовете стават все по-важни, особено в Европа, защото пазарът
на опаковани храни изостава.”

Безалкохолните напитки водят във вкусовите иновации
Някои категории продукти са поотворени към иновациите, като безалкохолните напитки водят в класацията
– категорията отчита 65% от всички
продадени в световен мащаб „вкусове“
през миналата година. Според Банди,
високото ниво на вкусови иновации при
напитките се дължи главно на сравнително лесното формулиране и производство на нови безалкохолни напитки в
сравнение с други продукти.
“Това наистина зависи от формата,
или продукта. При соления снакс може
да е по-трудно да се произведе нов вид
продукт, така че производителят да
знае, че ще получи положителен резултат в края”, казва тя.
Водещите европейски вкусови предпочитания при безалкохолните напитки
трудно се променят, като повечето
европейци избират вкуса на лимон, лайм
и портокал. И все пак, новаторските
хрумвания около тях имат потенциал,
допълва анализаторът.
“Ако има иновация тя е най-вече

безопасност
около тези три вкуса, например лимон и
зелен чай. Мисля, че естественият аромат е пътят занапред като зелен чай и
хибискус. Най-голяма популярност имат
аромати на растителна основа. Дори
и около три вкуса, аз мисля, че все още
могат да се правят нововъведения.”

Ванилията остава на върха ...
Подобна е историята със сладоледа.
Най-предпочитаните вкусове при сладоледа не са се променили от години – и
те са международни, коментира Бенди.
Топ изборът на потребителите в Европа, САЩ, Австралия, Китай и Индия
са вкусовете ванилия, шоколад и ягода.
“Това е носталгия, казва тя, за вкусове,
с които хората са отраснали... Затова
се връщат отново към тях, защото им
имат доверие.”
Компаниите правят нововъведения около трите най-популярни вкуса
с пускането на пазара на сладоледите
Бен и Джери на основата на шоколад
миналата година, отличаващи се с мека
шоколадова сърцевина. Другите марки
последваха примера.
“При сладоледа в частност, хората
знаят какво искат, и то е удовлетворение. Шоколадът има голямо развитие в
използването му като фокус за иновации”, казва тя.
Други категории, които са особено
отворени към нови вкусове са захарните изделия, сладките и солени закуски,
но е налице ограничен брой потребители, които искат да опитат нещо наистина ново и различно.
“Използване на различен вкус може
би е добър начин за привличане на потребителя в краткосрочен план. Той може
да опита по-необичаен вкус, но рискът
е в това дали ще го купи отново” казва
тя и допълва: “Като цяло развиващите
се пазари и младите хора са най-склонни
да опитват нови вкусове... Типичният
американски картофен чипс изглежда се
справя добре в Индия”, казва тя, добавяйки, че традиционните американски
солени вкусове и кетчуп се явяват редом
до традиционните индийски аромати.
В допълнение, социалните медии играят все по-голяма роля в насърчаване
решенията на хранителните компании
около нови вкусове, позволявайки потребителите сами да избират любимия
си сред няколко предложения. “Това се
превръща в добър начин да се прецени
какво искат потребителите. Вие вероятно привличате младите потребители, които така или иначе биха могли да
бъдат най-приключенски настроените.”

Основни
източници
на биофилм
в месната
индустрия
M. Armani и R. Lucchini
Днес, седемдесет години след
първата публикация на Zobell от
1943 г. за бактериалните биофилми,
те продължават да бъдат актуална
тема в няколко различни сфери –
предимно в хранителния, екологичния и биомедицинския сектор (Flint,
Bremer, & Brooks, 1997; Maukonen
и сътр., 2003; Sihorkar & Vyas, 2001;
Veran, 2002).
Биофилмите представляват съобщества от микроорганизми, които адхерират в аморфен матрикс от
извънклетъчни полимерни субстанции (означавани с абревиатурата
EPS – extracellular polymeric substances). Последните се секретират от
самите бактериални съобщества и
чрез тях клетките се закрепват към
различни повърхности и материали
(дърво, пластмаса, стъкло и метали).
Формирането на биофилмите е
динамичен и сложен процес, в който могат да се разграничат следните
няколко фази: обратима адхезия на
бактериалната клетка към дадена
повърхност (за разлика от клетки-

те, които са неспособни да адхерират, адхезията на клетките към
дадена повърхност представлява
допълнителен стимул за по-висока
експресия на т.нар. сигма фактор,
който е отговорен за активиране
на транскрипцията на редица гени
и за синтезата на стотици белтъци);
необратима адхезия, съпроводена
със синтез на екзополизахариди
и други вещества, които се означават с общото наименование EPS
– основна съставка на аморфния
матрикс; фаза на колонизация, при
която клетките се разпространяват
(мултиплицират) по аморфната
повърхност и се групират в микро- и макро- колонии, и циклично
отделяне на единични бактерии или
фрагменти от колонии и следваща
евентуална колонизация върху други повърхности (включително по
повърхността на хранителни продукти) (Lucchini, 2011) (Фигура 1).
В хранителната индустрия, биофилми се формират на дъната на
използвани съдове, капаците на

Фигура 1:
Формиране на
биофилми

Процесът на формиране на всеки биофилм включва три фази:
1. Адхезия на бактериални клетки
3. Циклично частично отделяне на
към дадена повърхност
микроколонии, съпроводено с отделя2. Колонизация (разпространяване на фрагменти, които са способни да
не) на съобществото от микроорганиз- колонизират върху други повърхности
ми по дадена повърхност
(т.нар. свободни „планктонни” клетки)
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водосточни тръби и конвейерните
ленти, дъски за рязане, месомелачки, ножове, триони, тръби или навсякъде, където има неравни, напукани
или леко влажни повърхности, в
които може да се насложи органичен материал (храна или остатъци
от нечистотии), който впоследствие
улеснява натрупването на микроорганизми. Процесът на образуване на
биофилма може да продължи с дни
или дори седмици (Jessen e Lammert,
2003), отстраняването му изисква огромни усилия и понякога не е достатъчно ефективно. Бактериите, които
са инкорпорирани в структурата на
даден биофилм се характеризират с
много по-висока резистентност към
различни биоциди, в сравнение с
планктонните организми от същия
вид (Carpentier & Cerf 1993; Campanac и сътр. 2002). Бактериалните
клетки в структурата на биофилмите
синтезират 90 вида белтъци в повече отколкото сходните организми
в планктонна форма; голяма част
от тези белтъци имат специфично
значение за устойчивост към стрес
и към термичен и киселинен шок
(т.нар. „thermal shock proteins” и „acid
shock proteins”), белтъчния синтез
и клетъчната хомеостаза (Hefford и
сътр. 2005).
Няколко часа, след като бактериалните клетки се захванат за
работната повърхност тяхната резистентност нараства, дори преди
да бъдат синтезирани обкръжаващи
полизахариди. Освен това, аморфната повърхност, в която са инкорпорирани бактериалните клетки им
подсигурява различни органични и
минерални източници, предпазва ги
от действието на УВ-лъчи, метали,
киселини, дехидратиране, промяна
в солевия състав, фагоцитоза, антибиотици и дезинфектанти, които
се прилагат по време на фазата на
дезинфекция и санифициране.
Също така трябва да се вземе
под внимание фактът, че много
бактерии придобиват множествена
резистентност към действието на
антибиотици и че някои резистентни бактерии, съдържащи се в
хранителните продукти, като например устойчивите към метицилин S.
aureus, E. coli, Enterococcus, Campylobacter, Yersinia, Salmonella и много
други (Meyer и сътр., 2008; Miles и
сътр., 2006; Padungtod и сътр., 2006;
Threlfall и сътр. 2003) могат да обменят генетична информация (включително гени за устойчивост към
антибиотици) с други коменсални
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или патогенни бактерии (Lerma и
сътр., 2013). Нещо повече, голямото
видово разнообразие в биофилмите е предпоставка за по-висока
бактериална резистентност, поради
тяхната по-голяма стабилност, която се обуславя от полизахаридите,
синтезирани от различните бактериални видове.
Известно е, че сред бактериите,
които могат да формират или остават „затворени” в биофилм, има
много патогени, които повлияват
съществено микробиалната флора (Johansen, 1997; Holah&Gibson,
1999). Вероятността част от биофилма да се отдели от повърхността сама по себе си представлява
повод за тревога и необходимост
от предприемане на съответни
мерки, тъй като това крие риск от
контаминация на продукта (Jessen
& Lammert, 2003).
В заводите на хранителната промишленост трябва да бъде осигурена максимална чистота, а тяхната
дейност трябва да бъде организирана по начин, при който да се сведе до минимум риска от кръстосана
контаминация: особено значима е
контаминацията на хранителни продукти, причинена от работни повърхности и прибори, преди всичко
когато се касае за болестотворни
агенти, разпространени навсякъде
в заобикалящата ни среда, които
постоянно намират ниши и възможности за пролиферация, точно при
тези условия.
В повечето случаи на контаминация в месната индустрия, основния
източник на проблема е свързан с
биофилмите. Всъщност, месото е
един от продуктите, които са найчесто обект на бактериална контаминация, поради неговия химичен
състав, висока водна активност и
технологиите за производство.
Микроорганизми, притежаващи
способност за адхезия:
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
E.coli
Listeria monocytogenes
Clostridium spp.
Lactobacillus spp.
Bacillus spp.
Campylobacter spp.
Yersinia enterocolitica
Измежду всички съобщества в
биофилмовата структура, Listeria е
един от най-често изолираните микроорганизми в месната индустрия
(Roberts & Wiedemann, 2003).

1– Патогенни
и алтеративни
микроорганизми
в биофилмите
Listeria monocytogenes
L. monocytogenes е силно резистентен патоген, който се развива
предимно във влажна среда и при
ниски температури – идеалната
среда за формирането на биофилм.
Най-често изолираният щам в предприятията от хранително-вкусовия
сектор е щамът, определен като
серотип 1/2с. Listeria има способността да оцелява дори в биофилми
с високо видово разнообразие от
микробиални съобщества (Blackman & Frank 1996, Chae & Schraft
2001, Chralton и сътр., 1990, Cox и
сътр., 1989, 1999 Faterni & Frank,
Mafu и сътр. 1990), като такива
биофилми могат да се формират
върху материали от неръждаема
стомана, пластмаси, поликарбонатни, бетонни и други материали в
структурата на дадена повърхност,
която се намира в контакт с храната при нейната преработка (Dhir &
Dodd 1995, Frank & Koffi 1990, Helke
и сътр., 1993, Jeong & Frank 1994,
Kim & Frank 1995, Mafu и сътр. 1990,
Nelson 1990). Listeria spp. е изолирана в редица заводи за хранителни
продукти, тъй като тя се адаптира
много лесно в микронишите, които
съществуват в тези места.
Инструментите за обработка
на месо, лентите и конвейерите,
режещата част на машините, иглите
на инжекторите (Keskinen и сътр.,
2008), както и опаковъчните материали представляват много добра
културална среда за формиране
на биофилм и ниша за Listeria spp.,
тъй като те остават влажни за дълъг
период от време и освен това се
почистват много трудно (Nickelson и
сътр., 1999).
Pseudomonas spp.
Вид Pseudomonas spp. включва
микроорганизми, които са повсеместно разпространени в обкръжаващата ни среда. Изолирани са в
сектори за преработка на хранителни продукти, в магазини и павилиони на промишлени предприятия,
както и от повърхностната част на
месото. Pseudomonas spp. продуцира големи количества EPS и за
него съществуват доказателства, че
може да формира биофилми върху
повърхности от неръждаема стомана (Barnes и сътр., 1999).
P. aeruginosa е използван като
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стандартен микроорганизъм за
изучаване развитието на биофилма
и неговата регулация посредством
т.нар. „кворумна сигнализация”.
Salmonella spp.
Salmonella spp. е изолиран в птицекланици от инструменти за клане
на пилета и почистване на птиче
месо (Helke и сътр., 1994, Joseph и
сътр., 2001). Сведенията относно
съществуването на биофилм на
Salmonella spp. в местата за преработка на храни са оскъдни. Все пак,
няколко изследвания (Helke и сътр.,
1994, Jones & Bradshaw 1997, Joseph
и сътр., 2001) представят данни, според които Salmonella spp. може да
формира биофилми на повърхността на някои материали (пластмаса,
бетон, неръждаема стомана и др.),
които са масово използвани в предприятията от хранителния отрасъл.
Неотдавна бяха публикувани
данни, според които Salmonella spp.,
както и E. coli и други Enterobacteriaceae продуцират целулоза като
фундаментален компонент на EPS;
както е известно целулозата е от
изключителна важност за бактериалния растеж в околната среда (Lasa
и сътр., 2009).
Salmonella spp. е един от най-вирулентните патогени с хранителен
произход, и същевременно през
последните години се явява найчестият причинител на епидемии
от хранителни натравяния в Европа
(EFSA, 2009).
Escherichia coli
Няколко изследвания сочат, че
определени щамове на E.coli O157:
H7 могат да се размножават в резултат на увеличаване на количеството
EPS и формирането на „къдрав” биофилм (Ryu и сътр, 2004). Освен това,
налице са данни, които доказват, че
формирането на биофилм придава
на тези щамове по-висока устойчивост към разтвори, съдържащи хипохлорит, който често се използва
в хранителната индустрия (Wilks и
сътр., 2005; Ryu & Beuchat, 2005).
Campylobacter jejun
Въпреки че Campylobacter не се
размножава в хранителни продукти, нейната минимална инфекциозна доза е много ниска, тя е по-ниска
от тази на всеки друг патоген. Научните изследвания сочат, че Campylobacter може да се разпространи
лесно при преработката на храната,
като по този начин се увеличава
рискът от кръстосана контаминация
за консуматорите (Hanning & Slavik,
2009). Един от механизмите на

оцеляване на Campylobacter spp. в
околната среда е свързан с формирането на биофилм. Campylobacter
може да формира биофилм в среди
на водна основа или на стъклени
повърхности и повърхности от неръждаема стомана. Микронишата,
която се създава във вътрешността
на биофилма, блокира кислородзависимия процес на инактивация
на C. jejuni. Данните сочат също, че
тези бактерии могат да преживяват
вътре в биофилма в продължение
на една седмица при температура
10οС, при минимално количество на
хранителни вещества и нормални
атмосферни условия.

2 – Превенция
и инхибиране
разрастването на
биофилми
Основни фактори за контрол
на биофилмите са хранителните
вещества, наличната вода, дизайна
на оборудването и температурата.
За нещастие обаче усъвършенстването на дизайна на оборудването,
контролът на водното съдържание
и работните температури не винаги
са възможни и ето защо стратегиите
за контрол на биофилмите са фокусирани преди всичко върху ефикасното почистване на рисковите места, където съществува вероятност
от тяхното формиране (Frank, 2000).
След сформиране на един биофилм,
почистващата процедура става потрудна, поради адхезията на синтезираните EPS. Задължително е при
почистващите процедури да бъдат

отстранени остатъци от храни и
материали, които вече вероятно са
контаминирани с микроорганизми
или могат да инициират техния
растеж.
При повечето процедури се извършва почистване с гореща или
хладка вода, след което се прилагат
химични средства, изплакване и
санифициране. Химичните детергенти суспендират и разтварят
остатъците от храна, понижават
повърхностното напрежение, емулгират мазнините и хидролизират
белтъците. Химичните агенти могат
да бъдат прилагани също така в
комбинация с прилагане на физическа сила, например с турбулентен
воден поток и триене (Chmielewski
& Frank, 2003).
Не бива да се забравя фактът, че
биофилмите са опасни източници за
замърсяване и са трудни за премахване, поради силната им устойчивост към традиционните процедури
за почистване и санифициране,
които в същото време са прекалено
агресивни към материалите, както и
към персонала и околната среда.
За да бъде ограничен и сведен
до минимум рискът от формиране
на биофилми, работата на операторите трябва да започне с превенция
срещу образуване на самия биофилм, и накрая – с неговото отстраняване и ерадикация.

2а – Превенция
и контрол
Процесът на бактериална
адхезия протича с доста висока
скорост и повечето процедури за
почистване и дезинфекция не са
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достатъчно ефикасни и не могат
да предотвратят формирането на
биофилми, дори в случаите когато
се провеждат много често. Въпреки
това, дезинфекцията трябва винаги
да бъде програмирана, за да може
да се предотврати разрастването
на биофилма и натрупването (акумулирането) на остатъци от органични съставки, които повлияват
хигиенните условия и наличността
на хранителни вещества (Van Houdt
& Michiels, 2010). Sharma и сътр.
(2003) предлагат да се наложи контрол на периода от време между
почистването и санифицирането,
чрез колкото е възможно по-кратки
интервали.
Дизайнът на оборудването също
има важно значение за минимизирането на ламинарния поток на
продукта, както и за забавянето
на акумулирането на остатъци и
за почистването на апаратурата.
Изборът на материал е от фундаментално значение в борбата с биофилмите: хигиенните свойства на
материалите могат да бъдат модифицирани по начин, при който те в
действителност добиват антибактериални свойства и/или са по-малко
податливи при бактериални атаки.
Например, полагането на противообрастващи (антифаулинг) средства
върху повърхности от неръждаема
стомана може да повлияе хигиенните условия, както и да потисне
адхеренцията на L. Monocytogenes (с
81-96%) и формирането на биофилми върху такъв вид повърхности,
както по-рано е установено при
експерименти с полиетиленгликол
(Van Houdt & Michiels, 2010). Инкорпорирането на метални катализатори в полимерните повърхности
ускорява образуването на активен
кислород, чийто ефект се проявява
особено при клетки, намиращи се в
близост до повърхността. Изглежда
че това локално антибактериално
действие е ефективно срещу адхезионните свойства на биофилмформиращите бактерии (Wood et al.,
1996, 1998).
Растежът на биофилма трудно
може да бъде напълно спрян от самия материал. По всяко време трябва да се включва предупредителен
сигнал или други биологични индикатори, винаги когато се регистрира девиация и е налице позитивна
възможност за наличие на патогени,
поради периодичното отделяне на
„планктонни” клетки от биофилма
и замърсяване на продукта или на
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работните повърхности.
От теоретична гледна точка
превенцията на биофилмите е логически по-обоснована в сравнение с
тяхната обработка. Но понастоящем
не съществува никаква техника за
превенция или изряден контрол на
нежеланите биофилми, без страничен негативен ефект върху работните повърхности или материалите.
Основна стратегия за превенция на
растежа на биофилмите е регулярното почистване и дезинфекция на
всички работни повърхности (Midelet & Carpentier, 2004; Simões и сътр.,
2006), както и внедряването на
ефективна система за детекция, например микробиологични анализи,
BART-тест, микроскопски и спектроскопски методи, ATP-измервания,
колориметрични китове и др.

2б – Отстраняване
и ерадикация
Оборудване и повърхности
Почистване
Процесът на почистване има за
цел отстраняването на остатъци от
продукти; той представлява първата критична стъпка в хода на отстраняване на биофилмите и техния
контрол. В действителност, неефективното премахване на органични
материали улеснява бактериалната
адхезия към дадена повърхност и
последващото формиране на нов
биофилм, даже дори когато вече са
отстранени бактериите, отговорни
за образуването на първия биофилм (Gibson и сътр., 1999); освен
това в случаите, когато на повърхността има остатъци от храна и
нечистотии, действието на използваните дезинфектанти срещу микроорганизмите е по-слабо (Holah &
Thorpe, 1990; Sinde & Carballo, 2000).
Прилагането на механично въздействие (като четкане и миене) по
време на почистването улеснява
отстраняването на биофилма (Wirtanen и сътр. 1996).
Макар и ефективно, отстраняването включва преминаване на
бактерии във въздуха при употреба
на аерозол и следователно са необходими допълнителни анализи, за
да се предотврати тяхното разпространение. Това е една от причините,
поради която спрейовете под високо налягане се заменят с почистващи пяни или гелове (Van Houdt &
Michiels, 2010), както и с пари при
ниско налягане.
Химични дезинфектанти
За нуждите на хранително-вку-

совата промишленост се използва
широка гама от химични дезинфектанти. В зависимост от начина
на тяхното действие те се разделят
на: окислители (хлорни съединения,
водороден пероксид, озон и пероцетна киселина (РАА)); повърхностно-активни вещества (кватернерни
амониеви и анионни киселини);
йодофори. Влияние върху ефективността на дезинфекцията оказват
рН, температурата, концентрацията,
времето за контакт и взаимодействие с органични вещества, остатъци
от храна и нечистотии (Holah, 1992;
Mosteller & Bishop, 1993).
За подобряване на процеса на
почистване, почистващите средства
като различни детергенти и ензими
често се използват съвместно с дезинфектанти (Jacquelin и сътр., 1994;
Johansen и сътр., 1997). Таблица 1
представя резултати от анализи
на различни автори, свързани с
определяне на ефикасността на
различни видове дезинфектанти,
използвани върху различен тип
повърхности.
Изследванията на няколко
автора показват, че в месната индустрия хлор-съдържащите агенти
са по-ефикасни в сравнение с препаратите на основата на пероцетна
киселина (Jessen & Lammert, 2003;
Rossini & Gaylarde, 2000), или са
почти с еднаква ефикасност (Frank &
Koffi, 1990).
Препаратите на хлорна основа
са по-широко използвани при дезинфекция, тъй като те са евтини и
се приготвят и прилагат лесно.
Използването на озон постигна
известен интерес в хранителния
сектор, поради възможностите, които той осигурява за санифициране;
благодарение на неговите свойства
като окислител (52% по-силен окислител от хлора), озонът би могъл
да се използва като дезинфектант
срещу биофилми и „планктонни”
бактерии (VanHoudt & Michiels,
2010). Въпреки това, не е изключено
дори най-ефективният дезинфектант срещу „планктонните” бактерии
да не си прилича с най-ефективния
дезинфектант срещу биофилмите,
както и най-ефективният дезинфектант срещу биофилм, съставен
от едно единствено бактериално
съобщество да не „проработи” при
биофилми с високо разнообразие
от бактериални видове.
Физични методи
Физичните методи за обработка
са алтернативен вариант на химич-

безопасност
Таблица 1 – Синоптична таблица за действие на дезинфектанти, в зависимост от анализираните микроорганизми и вида на материала, изграждащ изследваната повърхност
ЕФЕКТИВНОСТ
Повърхност
Каучук
Тефлон
Неръждаема
стомана

Микроорганизъм
L. monocytogenes

P. fluorescens

Y. enterocolitica

E. coli

S. aureus

PAA = Cl 2

PAA = Cl 2

PAA = Cl 2

-

-

PAA = Cl

2

2

2

-

PAA > Cl

1

PAA = Cl

NaClO>PAA

PAA = Cl
3

ните дезинфектанти при санифицирането на различни повърхности в
хранителната индустрия.
При тези методи се използват:
- йонизиращи лъчения: активни
са при санифициране на различни
повърхности, те взаимодействат
с „планктонните” бактерии и биофилмите (Niemira & Solomon, 2005);
- инактивиране с атмосферна
плазма, която отделя активни форми на кислорода (ROS); последните
са ефективни при обеззаразяване
на различни повърхности; срещу
„планктонни” бактерии и биофилми
(Vleugels и сътр., 2004).
- ултразвук: може да бъде използван за усилване действието на
други биоциди, например озон (Bott
& Tianqing, 2004; Baumann и сътр.
2009), тъй като благоприятства проникването на биоциди в биофилма,
при което почти се постига отстраняване на „планктонните” бактерии
(Costerton и сътр., 1994);
- електрични полета: те биха
могли да бъдат използвани за увеличаване ефективността на други
биоциди и антибиотици, тъй като
благоприятстват проникването
на агента в биофилма при което
почти се постига отстраняване на
„планктонните” бактерии (Costerton
и сътр., 1994).

Животински
продукти
Създадени са различни апаратури за почистване на оборудвания
и повърхности, като всички те са
предназначени за лимитиране
растежа на патогенни бактерии в
храната; за същата цел може да се
използва директна антибактериална обработка на каркасите или
на свежите продукти. Всъщност,
суровото месо си остава един от
основните предполагаеми възможни източници на патогени, които се
предават чрез храната.
Процесите на дезинфекция
могат да намалят броя на бактериалните популации, но в случай че

NaClO>PAA

3

NaClO>
PAA 3

продуктът отново се контаминира
по време на неговата обработка с
даден патоген, последният може
да се развие изключително бързо
поради отсъствие на конкурентна
естествена флора (Nissen и сътр.,
2001). Освен това, някои процеси
на дезинфекция могат да причинят
нежелани ефекти върху цвета и
качеството на месото (Hegerding и
сътр., 2005; Lin & Chuang, 2001).
Сред тези методи на обработка
са: химическа дезинфекция с органични киселини и тринатриев фосфат; физични процеси като ирадиация, изпарение, изпарение на водна
баня или гореща вода, облъчване с
УВ-лъчи, режим на високо налягане
и високо налягане при импулсен
режим; природни антимикробни
агенти, като някои бактериоцини и
секвестранти.

3 – Изводи
Биофилм-формиращите бактерии са убиквитерни по природа,
поради което в хранителната промишленост не може да се избегне
възможното замърсяване на работните повърхности и бъдещата
контаминация на храната.
Днес е известно, че „пусналият
корени” биофилм не може да бъде
премахнат само с един единствен
почистващ агент/дезинфектант:
следователно трябва да бъдат разработени допълнителни стратегии,
целящи минимизирането на неговото образуване.
Въвеждане на добри производствени практики и технологии
- Гарантиране на отлични хигиенни условия за провеждане на
процедурите, предшестващи обработката на продуктите.
- Въвеждане на високорискова
производствена зона.
- Избор на материал за инструменти и оборудване, съобразно
тяхното действие към адхезията на
биофилм-формиращите бактерии.
- Провеждане на чести трени-

ровки и редовни обучения на персонала.
- Инвестиции за оценка на чувствителността на бактериите към
използвания дезинфектант, както и
във връзка с разработване на нови
стратегии за превенция на биофилмите.
Оценка на рисковете и въвеждане на добри хигиенни практики
- Дефиниране на критичните
зони.
- Дефиниране на зоните за наблюдение.
Въвеждане на добри санитарно-хигиенни практики
- Последователно хигиенизиране и дезинфекция на критичните
зони.
- Редовно почистване на зоните
за наблюдение.
- Регулярна оценка на ефективността на дезинфекция и на почистващите процедури.
- Избор на подходящи почистващи средства и дезинфектанти
(макар че винаги се препоръчва
извършването на механично почистване).
(Jessen и сътр. 2003; Van Houdt &
Michiels, 2010).
От екологична гледна точка,
инклинацията на бактериите към
колонизираща повърхност носи
позитивен ефект, тъй като много
производствени процеси се основават на индивидуалната способност
на микроорганизмите да се адаптират и преживяват в определени
участъци посредством изграждане
на симбиотични взаимоотношения.
Съществуват много примери за
подобни взаимоотношения в природата, например азотфиксиращите
диазотрофни бактерии фиксират
молекулния азот от въздуха, колонизират в корените на бобовите
растения и в симбиоза с тях обогатяват почвата с азот, който иначе
не биха могли да усвоят; микробиалната флора от целулозолитични
бактерии, които обитават предстомашната област на преживните
животни играе важна роля при смилане на целулозата; интестиналният
тракт и повърхността на кожата
при хора и животни; за нуждите на
технологиите, биофилмите намират
приложение при биофилтрите и
акквариумите.
Стефан Петров
По сп. Engineering 4 Food/април-2013
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Водещи тенденции
за рибната
индустрия в ЕС
Международната рибна промишленост е във възход през
последните няколко години, като
консумацията на риба в световен мащаб удари рекордни нива,
достигайки средно 17 кг на човек
в сравнение с 9,9 кг през 1960 г.,
като се очаква да продължи да
нараства в бъдеще. Консумацията на риба в Европа, особено на
консервирани продукти, е доста
над световното средно ниво, с
увеличаващ се брой на потребителите, които преминават от
месо към риба. Вносът на консерви риба тон в Германия се е увеличил с 11,5% през 2011 г., като
консервираната риба съставлява
една четвърт от потреблението
на морски продукти в страната.
При непрекъснато увеличаващата
се конкуренция по рафтовете в
магазините, рибните доставчици
в Европа са в търсене на нови
начини да си гарантират съществена част от този потенциално
огромен пазар.

Стремежът към
здравословен начин
на живот
Ключовата тенденция за
ръста на популярността на
морските продукти в Европа е
увеличеният стремеж на потребителите към здравословен начин
на живот. Здравето и храненето
са теми с нарастваща важност в
обществото. Ниско калоричните
готови ястия и закуски колонизират все повече и повече място
по рафтовете в супермаркетите,
особено в Германия и скандинавските страни. 150 гр. риба
осигуряват повече от половината дневна нужда от протеин за
възрастен, както и ключови витамини и минерали, и този факт обуславя повишеното търсенето на
морска храна, която представлява
здравословна и питателна алтернатива на месото в хранителния
режим на европейците.
Нещо повече, доказано е, че

Омега-3 мастни киселини, съдържащи се в рибата, са от
съществено значение за функционирането на мозъка и са полезни
за здравето на сърцето. През
90-те години учените установиха
връзката между консумацията
на риба, богата на Омега-3 и подългата продължителност на
живота. Проведените изследвания
доказват, че народите, чиито
хранителен режим се базира на
морски продукти, като Исландия и
Япония, се радват на значително
по-ниска смъртност в сравнение
със страни с преобладаваща консумация на месо. Подобни проучвания все повече се оповестяват
във вестниците и списанията и
се инфилтрират в общественото
съзнание, което дава възможност
на собствениците на запазени
марки да се възползват от тази
нова тенденция. Така например,
производителите на храни рекламират съдържанието на Омега-3
в техния продукт, за да привлекат потребителите и стимулират продажбите си.

Важността на
удобството

Лесните за отваряне кутии са идеални за опаковане на рибни продукти.
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Като комбинираме казаното
дотук с факта, че потребителите водят един все по- забързан
начин на живот и работят повече
от всякога, необходимостта от
удобни и здравословни хранения е
с приоритет. Това продължава да
покачва продажбите на подходящи храни в крак с новото време
и в частност на морските храни.
Почти един от всеки двама потребители заявява, че удобството играе значителна роля в реше-
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нието му за покупка. Консервите
с морски храни идеално пасват
на тази тенденция, тъй като са
преносими, лесни за отваряне и
готови за консумация. Точно тези
качества допринасят за нарастването на популярността им
в страни като Литва – третият
по големина пазар на риба в ЕС и
Латвия – и като лека закуска, и
бърза питателна вечеря.
В допълнение към по-забързания начин на живот на европейците, Континентът застарява. До
2020 г. над 20 на сто от населението на Германия и Швеция ще
бъде на възраст над 65 години,
докато 17 на сто от населението
на Норвегия се очаква да бъде на

топлинно запечатано фолио към
твърдия пръстен стомана лесно
се отстранява и изисква по-малко
сила от традиционното решение
и не изисква допълнителни инструменти.
В Германия и балтийските
държави, консервата тип “Ханза”
е много популярна за готови за
консумация морски продукти. Отличителната голяма овална форма
на консервата е с удобен пръстен
за изтегляне. Форматът обикновено се използва за херинга,
скумрия и цаца, тъй като за производителя е по-лесен за пълнене,
позволява по-голям брой филета и
предлага логистични ползи поради
своята устойчивост преди опаковането и след него –
на рафта в магазина.
В сравнение с други
формати, „Ханза” има
по-голяма повърхност
за печат, съответно за
допълнителна информация, което в комбинация
с необикновената й
форма позволява по-голяма диференциация на
продукта в очите на
потребителите.

възрастта за пенсиониране до
2030 година. Това е от съществено значение за производителите на храни и много изследвания
показват, че с годините сръчността намалява и затова голяма
част от възрастните хора срещат затруднения при отварянето
на опаковките. За 7 от общо 10
потребители, лесната за отваряне опаковка играе важна роля в
тяхното решение при покупка на
храна. За решаване на този проблем, много собственици на рибни
марки вече търсят варианти за
по-лесното отваряне на своите
опаковки, което дава възможност
на възрастните потребители да
останат активни и независими
и така да се изгражда лоялност
към марката у тази категория
клиенти в светлината на все поважния демографски фактор.
Например, испанският производител на морски храни Jealsa
наскоро поднови своите консерви риба тон с овалната форма
Peelseam™ на Crown с отлепващи
се краища. Тънкото, гъвкаво и

Устойчиво
партньорство
Друга основна тенденция в
индустрията за консервирани
морски храни е устойчивостта.
Търсенето на риба нараства в
световен мащаб, но рибните за-

паси се свиват в условията на
все по-увеличаващия се брой видове, които са свръх експлоатирани.
Днес за устойчивото снабдяване
с рибни продукти е необходимо да
се гарантира жизнеспособността
на морската фауна като хранителен ресурс. Потребителите повече от всякога са наясно по този
въпрос, избирайки производители
на “устойчиви морски продукти
“ измежду конкурентите. Така
например, в резултат на голяма
телевизионна кампания, супермаркетите Sainsbury във Великобритания отбелязаха увеличение
в продажбите със 17%, благодарение на „хванатото с въдица в
морето” послание в рекламата за
техните консерви с риба.
През последните години се
появиха редица други методи на
“еко-етикетиране” по рафтовете
на супермаркетите, като например този, осъществяван от
Морския стопански съвет (Marine
Stewardship Council - MSC), Friends
of the Sea (Приятели на морето)
или от Международната фондация за устойчива морска храна
(International Seafood Sustainability
Foundation - ISSF). Днес 10% от
световните рибни продукти са
сертифицирани от MSC и целта
на Съвета е този процент да
достигне 17 на сто до 2017г. През
2012 г. търговците в Германия
поведоха света в “еко-етикетирането”, продавайки над 4400
от 16 000 сертифицирани рибни

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДРОГАБАРИТЕН
ПЛАСТМАСОВ АМБАЛАЖ
транспортни каси за хранително-вкусовата
промишленост и селското стопанство
пластмасови бидони /варели
тръби за канални мрежи и обратни води
„ХИМПЛАСТ” ООД
Първомай, ул. „Стефан Стамболов” № 68
тел./факс: 0336/621 04
GSM: 0888 808 260, 0888 229 037
E-mail: himplast@parvomai.escom.bg

23
8 /13

мениджмънт
продукта, предлагани по света.
Сертификацията за устойчивост
ще става все по-важна в консервната рибна индустрия през следващите години, тъй като опазването на рибните запаси става
все по-належащо.
Металните опаковки имат
предимство за производителите
на морски продукти в търсенето
за подобряване устойчивостта, тъй като те са безкрайно
рециклируеми, без влошаване на
качеството на материала. Европейският парламент наскоро призна положителния принос на трайните материали като металната

консерва за обществото. Това я
прави идеалният партньор за устойчивите рибни марки за привличане вниманието на все по-екологично настроените потребители,
отговаряйки на техните нужди.

“Тралене” за
подходящата
опаковка
Атрактивната и удобна опаковка е от съществено значение
за „хващането на окото” на потребителя в критичния момент
на продажбата. Лесно отварящи
се, удобни и за единична порция

Търговия и производство на
оборудване от неръждаема стомана.
Фирмата разполага с машина за
плазмено рязане Microstep CNC PLS
6001.20P както и друга техника за
огъване и заваряване на стомани.
„Арст” ООД
6000 Стара Загора,
кв. „Индустриален”
ул. Промишлена
тел.: +359 42 60 30 10
търговски отдел: +359 42 601477
факс: +359 60 30 08
office@arstood.com
http://arstood.com
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опаковъчни формати могат да
добавят реална точка в плюс за
дадена марка продукт, като отговарят на нуждите на клиента за
функционалност и, от друга страна, дават възможност за увеличаване на продажбите и покачване
на акциите.
В това отношение металните
консервни опаковки имат открояващо се предимство за рибната промишленост. Присъщите
качества на метала предпазват
като щит рибата от въздействието на слънчева светлина, въздух,
влага и замърсявания, продуктът
се запазва и се запечатва вкуса.
Твърдостта на формата защитава филетата през цялото пътуване от фабриката
до супермаркета, и от магазина до дома на потребителя.
Това помага да се гарантира, че когато рибата се
извади от консервата, ще е
апетитна и ще изглежда толкова добре, колкото ще е добра и на вкус. Металът лесно
се декорира, позволявайки на
собствениците на търговски
марки морски храни да принтират ярки, привлекателни
графики, които се открояват
на рафта и привличат потенциалните продажби.
Производителите на риба
трябва да вземат предвид
всички тези фактори преди да изберат формата на
опаковката. Експертите
прогнозират, че световното потребление на риба ще
достигне 19,6 кг на човек до
2021. С това нарастване на
търсенето и произтичащото
от него повишаване на конкуренцията, правилният избор
на опаковката може да предопредели разликата между
морски продукти, които отиват в количката и такива,
които се поставят обратно
на рафта.
Снежанка Христова
По Industrie Alimentari,
април 2013

наблюдател

Признание
за успеха
За пореден път тази година
СХП проведе своя вече традиционен Конкурс за награждаване на абитуриенти отличници,
завършващи Софийската гимназия за хлебни и сладкарски технологии.
В началото на юли, на тържество за раздаване на дипломите, бяха наградени с грамоти,
предметни награди и сп. „ХВП”
десет от най-добрите по успех
абитуриенти, завършили 12
клас, съответно от трите специалности на гимназията:
1. Производство на хляб,
хлебни и сладкарски изделия
2. Декорация на сладкарски
изделия
3. Производство на сладкарски изделия

Обучение за
безопасността при
столовото хранене
По желание на ръководството
на фирма „Аурубис България” АД,
град Пирдоп през м. юни Съюзът
по хранителна промишленост
организира и проведе обучителен
курс на тема „Хигиена, безопасност и качество на храните в

столовото хранене”. По време на
курса бяха обучени 20 служители
на фирмата, членове на комисията за мониторинг на столовото
хранене. С изключителен интерес
участниците в курса слушаха
полезните за тях презентации в
областта на хигиената и безопасността на храните, нормативните документи, които трябва
да използват в своята контролна
дейност. Най-голям интерес сред
участниците предизвикаха практическите упражнения, проведени по изключително атрактивен
начин от лектора инж. Борислав
Борисов в обектите за столово
хранене на фирма „Аурубис България” АД. Надяваме се, че пред-

ставените теми за опасностите
в практиката на столовото
хранене и работата в кухнята и
търговската зала допринесоха за
обогатяване знанията и опита на
членовете на комисията за мониторинг на столовото хранене .
Ръководството на фирмата
изрази своята благодарност и задоволство от успешно проведения
курс и отправи покана към Съюза
по хранителна промишленост за
провеждане на следващи семинари
и обучения на персонала във връзка с осигуряването на безопасна,
здравословна и качествена храна
за целия персонал.

Ден на отрасъла
Съюзът по хранителна промишленост започна подготовката
за провеждане на традиционния
Ден на хранително-вкусовата
промишленост в България и Десетата Юбилейна Национална
научно-практическа конференция
с международно участие на тема:
“Хранителната индустрия –
перспективи в глобалния свят”,
с участие на български и чужди
лектори
Денят на хранително-вкусовата промишленост в България
ще се проведе под патронажа на
Министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков
По традиция празникът се
отбелязва през ноември, като
тази година датите са 21 и
22.11. 2013 г.
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наблюдател
Стана традиция Конференцията да се превръща в открит
форум за дискусии, въпроси и отговори по актуални проблеми, вълнуващи участниците.

Затова очакваме вашите
предложения за конкретни теми
на презентациите и желания за
среща с изявени специалисти от
бранша!

Ш ести национален конкурс
«Иновации в хранителната и вкусовата промишленост – продукти и технологии»
Партньори: ФНТС, УХТ-Пловдив, МЗХ, МЗ, МИЕТ, МОН, ЦКС, СИБ,
Сп. „ХВП” – медиен партньор
Целта на конкурса е да насърчи връзката между българската наука и бизнеса,
работещи в хранителната и питейна индустрия. В конкурса могат да вземат
участие български научни работници и специалисти от висшите учебни заведения, институти от системата на Българската академия на науките и Селскостопанска академия и други организации, разработили и внедрили нов продукт,
производители на храни и напитки, които са разработили и/или внедрили в производството нов продукт и са го пуснали за продажба на пазара в страната.
Конкурсът е обособен в две основни категории:
1. Разработка на нов краен продукт, нова технология или суровина
2. Производител или фирма, внедрили нов продукт, пуснат на пазара
Ще бъдат разгледани и класирани от специална комисия продуктите от следните браншове:
1.1 Категория „Краен продукт“ (Потребителски продукти)
1. Млечни продукти
2. Месни и рибни продукти
3. Хлебни и сладкарски изделия
4. Захарни изделия
5. Преработени плодове и зеленчуци
6. Напитки – вино, пиво, безалкохолни напитки
1.2 Категория „Суровини“
Включва суровини, оцветители, ароматизатори, стабилизатори, подобрители, коректори и др., създадени от български специалисти и внедрени в производство.
2. Категория „Предприятие, внедрило нов продукт“
Критерии за предварителния подбор
За продукт и суровина:
1. Продуктът да бъде нов за българския пазар;
2. Да отговаря на изискванията за безопасен и здравословен продукт;
3. Оригиналност на продукта;
4. Да има изпитвателен протокол от Акредитирана или друга призната лаборатория в България за основните показатели;
5. Асептичното производство и отсъствието на консерванти е предимство;
6. Наличие на антиоксиданти или добавки с високи хранителни качества е
предимство;
7. Органичен и био продукт, за което се представя сертификат, е предимство;
8. Влагането на български суровини е предимство;
9. Възраждане на традиционен местен продукт е предимство.
За предприятие и фирма
1. Внедрени системи за управление на качеството и безопасността на продуктите;
2. Продуктът да е в производство и да е пуснат на българския пазар;
3. Опаковката и етикетирането на продукта да отговарят на изискванията на
българското законодателство;
4. Референция от търговска фирма за интереса към продукта е предимство.
Краен срок за подаване на заявки за участие: 8 ноември 2013 г.
Резултатите ще бъдат обявени на тържественото честване на Деня на
хранителната промишленост през ноември, 2013 г. в София.
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Пътуващи
семинари
Национален петдневен пътуващ семинар
в Албания и Македония
на тема: Изисквания
на пазарите на ЕС за
земеделски и хранителни продукти
София – Охрид
– Дуръс – Тирана - Круя
– Леже-Берат – Скопие
– София
От 28 септември
до 2 октомври, 2013
година
Пътуване с автобус.
  
СХП, с любезното
съдействие на Италиански институт
за външна търговия,
организира Седемдневен практически
пътуващ семинар в
Италия с посещение на
предприятия и обмяна
на опит в сферата на
хранително-вкусовата
промишленост.
Маршрут София
– Флоренция – Рим –
София от 25 октомври
до 31 октомври 2013 г.
Пътуване със самолет и автобус.
Повече информация
и заявки:
Съюз по хранителна
промишленост
инж. Соня Бургуджиева
София 1000,
ул. Раковски 108,
офис 408
тел./факс: 02/ 987-47-44
GSM: 0888 /72 24 82
e-mail: ufi_sb@abv.bg
http://www.ufi-bg.com/

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03.-0789-С0001
„Подобряване на условията на труд и безопасността при работа
в Бутилираща Компания Минерални Води – БАНКЯ ЕООД”

ХРАНИ,
ТЕХНОЛОГИИ
И ЗДРАВЕ - 2013
Институт за изследване и развитие на храните организира Международна научно-практическа конференция
„ХРАНИ, ТЕХНОЛОГИИ И
ЗДРАВЕ - 2013”
Събитието ще бъде
под патронажа на Министъра на земеделието
и храните и под почетното председателство
на Председателя на Селскостопанска академия
и ще се състои на 7-8
ноември.
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ
ТЕХНОЛОГИИ
СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ
ЗА ХРАНИТЕЛНАТА
ИНДУСТРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ХРАНИ
И НАПИТКИ
ЗДРАВЕ, КАЧЕСТВО И
БЕЗОПАСНОСТ
НА ХРАНИТЕ
ИКОНОМИКА И ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
ФИРМЕНО УЧАСТИЕ:

Фирми и организации,
които желаят да участват в конференцията
с презентация, доклад
или постер, изложба, рекламни материали и др.
трябва да заявят това
до 30 септември 2013 г.
МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ:

Институт за изследване и развитие на
храните – Пловдив, бул.
“Васил Априлов” № 154
Допълнителна информация:
Тел: +359 32/952109,
951352, 951351
Факс: +359 32 952286
E-mail: office@canri.org
www.canri.org

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз
Проект „Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в Бутилираща Компания
Минерални Води – БАНКЯ ЕООД” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и
Република България по Договор ESF – 2303 – 01 - 07027 от 01.07.2013 г.

Успешно стартира проекта на
„БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ МИНЕРАЛНИ ВОДИ - БАНКЯ” ЕООД
по схема: „БЕЗОПАСЕН ТРУД”
На 01.07.2013 г. се постави началото на реализирането на проект „Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „Бутилираща
Компания Минерални Води – БАНКЯ“ ЕООД. Общата цел на проекта е повишаване на производителността, подобряване качеството на живот и условията на труд на работното място на заетите лица в „БК Минерални води – Банкя” ЕООД при спазване на нормите и изискванията по безопасност и здраве
при работа чрез изпълнение на всеобхватна програма за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и политиката за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд. За постигането на тази обща цел,
дружеството си е поставило следните специфични цели, а именно:
•
Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда и рационалното използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси
чрез извършване на задълбочен анализ и проектиране на организацията на
трудовата дейност в предприятието.
•
Подобряване на условията на труд на работното място и създаване
на условия за предпазване от и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, съответно подобряване на професионалния и
здравния статус на работната сила чрез:
o
извършване на модернизация и обезопасяване на производствено
помещение в компанията посредством изграждане на система за контролно
следене и оповестяване на оператори/работници, работещи сами;
o
повишаване качеството на използваните лични предпазни средства
и специално работно облекло от работниците и служителите в предприятието.
•
Повишаване качеството на трудовия живот на заетите лица посредством осъществяване на ефективна комуникация с тях на усъвършенствана
система за осигуряване на ЗБУТ чрез провеждане на обучения за безопасна
работа с нововъведено работно оборудване и технологии.
•
Повишаване адаптивността на човешкия ресурс в компанията чрез
осигуряване на достъп до съвременна система от трудови стандарти и обучения за създаване на предпоставки за по-широко прилагане принципите
на учене през целия живот.
Продължителността на изпълнение на проекта е дванадесет месеца, а общата стойност – 80,008.27 лева, от които 80% (64,006.62 лева) се финансират
от Европейския съюз, чрез Европейския Социален Фонд (ЕСФ) и от националния бюджет на Република България, а 20% (16,001.65 лева) са собствен принос на „Бутилираща Компания Минерални Води – БАНКЯ“ ЕООД. Проектът се
реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси”, по схема №BG051PO0012.3.03 „Безопасен труд”.
Инвестира във вашето бъдеще!
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Бутилираща Компания Минерални
Води – БАНКЯ ЕООД” и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Договарящия орган.
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евровести

FoodDrinkEurope
с Ръководство
за управление
на хранителните алергени
Увеличаването на знанията
относно алергенния риск обуславя необходимостта от управление на алергените и пълното му
интегриране в стратегиите на
производителите за осигуряване безопасността на храните.
FoodDrinkEurope представи първото
по рода си Ръководство за управление на хранителните алергени за
производители на храни (Guidance
on Food Allergen Management for Food
Manufacturers), за да подпомогне
фирмите за изграждането на ефективно управление на алергените.
FoodDrinkEurope е сред първите
структури, признаващи, че хранителните алергии и нетолерантности са проблем за безопасността
на храните и управлението на
алергените трябва да бъде неразделна част от стратегиите за
осигуряване безопасност на храните. В своето първо по рода си Ръководство, FoodDrinkEurope определя
общите принципи за управление на
алергените и осигурява последователна и основана на доказателства
информация за добри практики по

2.2. Хора

2.3.
Доставчици

2.9.
Документация

2.4.
Предаване
на суровини

2.8.
Разработване и смяна
на продукта

КРИТИЧНИ
ЕЛЕМЕНТИ

2.7.
Информация
за потребителя

28
8 /13

отношение на управлението на риска от алергенни храни.
Научното разбиране на риска от
хранителни алергени се разви през
последните 20 години. Настоящото
ръководство извървява дълъг път,
за да подпомогне фирмите за производство на храни с разработването на последователна концепция
за риска от алергизиращи храни за
хранителната индустрия. Същевременно то е в помощ на фирмите в
изпълнението на отговорността
им за създаване на система за
управление на безопасността на
храните в съответствие със законовите изисквания.
Управлението на алергените
е необходимо да се интегрира в
управленските стратегии на производителите за осигуряване безопасността на храните. То трябва
да се вгради в производствените
оперативни стандарти на производителя, при трети страни, изпълняващи производство за фирмата,
както и във всички стандарти за
доставка на суровини. Вместо
като една напълно нова система,

2.5.
Оборудване
и дизайн на
производствената
база

2.6.
Производство

Фигурата
илюстрира
критичните
елементи, които следва да се
вземат предвид
при оценката на
алергенния риск
в ХВП. (Цифрите
се отнасят до
раздели от Ръководството)

управлението на алергените в хранителната индустрия следва да се
разглежда като интегрална част
от съществуващото управление
на безопасността на храните и
да се вземат под внимание всички
операции: от източника на суровината, през преработката и
пакетирането, до крайния продукт,
включително разработването на
нови продукти.
По отношение на МСП Ръководството признава липсата на
еднакви способности и ресурси в
сравнение с по-крупните компании.
Трябва да се подчертае, че това
ръководство не отива по-далеч от
съществуващото законодателство, но се стреми да представи
добри практики в управлението на
риска от алергени като предоставя
практически препоръки за насочване на МСП чрез различни ситуации,
свързани със специфични алергенни
вещества. И все пак, вземането на
решение за приложението на ръководството е решаващо за всяка,
свързана с производство на храни,
фирма.
Общите ръководни принципи
могат лесно да се адаптират към
различните хранителни обработки
и дизайни на производствена база.
Ръководството предоставя информация за хранителните алергии и
алергените, посочвайки тяхното
значение като риск за безопасността на храните.
Законодателството за етикетирането на храните доведе до
значителни подобрения в информираността на потребителите при
закупуване на продукт, относно
хранителните алергии и непоносимост, за неговото естество и
състав. Също така, Ръководството
включва информация за разработването на подходи в прилагането на
консултативното етикетиране.
В коментар по повод публикуването на Ръководството, президентът на FoodDrinkEurope, г-н Хесус

евровести
Серафин Перес казва,’’…чрез хармонизирането и разпространението
на добри практики в европейската
хранително-вкусовата промишленост на всички равнища, ръководството на FoodDrinkEurope осигурява последователно разбиране и
подход за управлението на алергените и някои храни, причиняващи
непоносимост, в посока на висок
стандарт в цялата европейска хранително-вкусовата промишленост.
Това ще помогне да се намали рискът за алергичните потребители и
ще даде възможност на хората да
направят информиран избор за даден продукт”.
Производителите на храни и
напитки и техните партньори ще
продължат надграждането върху
значителните усилия, положени
дотук, в осъществяването на практики за управление на риска от
алергени. Подобрената съгласуваност на методите и практиките
за управление на алергените ще е в
полза на потребителите, страдащи
от алергии и в крайна сметка ще
спомогне за управлението на безопасността на храните по цялата
верига на хранителна индустрия.

с две престижни
международни награди
На 4 юни, на специална церемония, бяха
обявени наградите “International Forklift Truck
of the Year” (IFOY). Две от общо четирите
награди бяха присъдени на немската компания Jungheinrich. В категорията за складови машини на първо място беше
поставен новият електрокар високоповдигач ETV/ETM 216, произведен в
завода в Norderstedt. Той е предназначен за работа върху равни терени,
повдигане и преместване на товари, включително и транспортиране
на по-дълги разстояния. Може да
поема палети с отворени подови скари и напречни дъски.
В другата категория – за противовесни повдигачи над 3,4т., отново
спечели произведеният в завода в Moosburg DFG/TFG 540s. Това е
4-колесен дизелов мотокар с хидродинамично задвижване. Работните
му функции се задействат лесно благодарение на многофункционалния
вентил за управление.
“Тези награди са признание за усилията на Jungheinrich,” споделя
Ханс-Георг Фрай, Председател на борда на Директорите на фирмата.
“Доволни сме, че инвестициите, които правим в развойна дейност и
проектиране дават резултат в реално повишаване на имиджа на компанията в международен мащаб. Така ние се нареждаме сред водещите
доставчици на интралогистични решения и машини ”
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ЕС и
промишлеността
с общи усилия
Европейската комисия предлага
22 млрд. евро да бъдат инвестирани в научни изследвания и иновации в
областта на здравето, транспорта
и околната среда през следващите 7
години.
Със средствата от 2014 г. нататък ще се подпомагат партньорства между ЕК, страните от ЕС и
промишлеността в 5 области: новаторски лекарства, въздухоплаване,
биопромишленост, горивни клетки/
водород и електроника. Партньорство в областта на управлението
на въздушното движение ще продължи под различна форма.
Съгласно предложението, средствата по следващата програма на
ЕС за научни изследвания, наречена
„Хоризонт 2020”, ще бъдат допълнени с около 10 млрд. евро от индустрията и 4 млрд. евро от националните правителства.
Освен това ЕС ще подпомага с
финансиране публично-частни партньорства (на Комисията и страните от ЕС) за намиране на лечение
на свързани с бедността болести,
разработване на технологии за промишлени измервания, подпомагане
на малки високотехнологични предприятия и създаване на инструменти, даващи възможност на възрастните хора и хората с увреждания да
живеят безопасно у дома.
Три от публично-частните партньорства вече функционират и са постигнали впечатляващи резултати:
задвижван с водород вилков
мотокар;
нови видове задвижвани с водород автобуси;
по-ефективни електрически
превозни средства;
по-леко самолетно крило, което дава възможност за намаляване
на емисиите на CO2 от въздухоплаването с повече от 20 %;
открития в областта на лечението на диабет.
Партньорствата функционират
чрез публикуване на публични покани
за представяне на предложения за
проекти, на които могат да отговорят малки и големи предприятия,
университети, научноизследователски институции и други организации. Преди да се определи кои предложения ще бъдат финансирани, се
извършва партньорска оценка.
Средствата ще бъдат осигурени
от бюджета на ЕС за научни изследвания по програма „Хоризонт 2020“,
който възлиза на около 79 млрд. евро
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(точната сума все още се обсъжда
от Комисията, европейските депутати и националните правителства).
Повече за „Хоризонт 2020”:
http://ec.europa.eu/research/
horizon2020/index_en.cfm

Отваряне на
европейското
образование към
света
Чрез нова стратегия ще се привличат чуждестранни студенти в
Европа и ще се осигуряват на европейските студенти уменията, необходими за международна кариера.
Страни като Китай и Индия модернизират своите университети
и увеличават усилия за привличане
на чуждестранни студенти. Затова Европа трябва да положи повече
усилия, за да остане привлекателна
дестинация.
ЕК призовава към действия в 3
направления: международен обмен на
студенти и персонал; подобряване
на учебните програми и включване
на международно измерение в тях,
включително чрез електронно обучение; сътрудничество, партньорства и изграждане на капацитет.
Очаква се броят на студентите
по света да се увеличи четири пъти
от около 100 млн. през 2000 г. до
400 млн. през 2030 г. Броят на студентите, отиващи да учат в чужбина се увеличава със 7% годишно (със
значително нарастване в Китай,
Индия и Южна Корея). Европа в момента привлича около 45% от чуждестранните студенти.
С новата програма „Еразъм+”,
която трябва да започне през януари 2014 г., броят на обмените на
персонал и студенти ще се увеличи
до 135 000 на година – със 100 000
повече, отколкото при настоящата
програма „Еразмус Мундус“.
Студентите, които остават в
своята страна, трябва да се насърчават да изучават чужди езици, да
участват в международно сътрудничество чрез онлайн обучение, за
да имат достъп до преподаватели с
международен опит.
Комисията също така насърчава
университетите и колежите да изграждат партньорства в Европа и
извън нея чрез съвместни проекти и
онлайн курсове.
Всяка страна сама отговаря за
реформирането на своята система
за висше образование и включването на международно измерение в
нея, като ЕС ще подкрепя този про-

цес. Между 2014 и 2020 г. по програма „Еразъм+“ ще се инвестира в мобилност, съвместни образователни
степени, международни партньорства и развитие на персонала.
Още за образованието и обучението
в ЕС: http://ec.europa.eu/education/
index_en.htm

Домейн Бойар на
шведския пазар
От няколко години насам водещи
изби по света предлагат вина с намалено алкохолно съдържание. Този
нов продукт се радва на все по-голям успех, тъй като ухае, има вкус
и изглежда точно като всички други
добри вина, но съдържа 40% по-малко
алкохол и само 35 калории на 150 мл.
Според най-новите данни, годишните продажби на вино с по-ниско
съдържание на алкохол само в Англия са достигнали 7 милиона бутилки в сравнение с 2 млн. преди
година. Големите вериги магазини
като Tesco, Sainsbury’s, Morrisons
и Asda стоят здраво зад този нов
продукт, като отчитат ръст в потреблението от 60% и планират
да удвоят продажбите до 2020.
Такива са тенденциите и на шведския пазар, където Домейн Бойар
спечели търга, обявен от държавния
им монополист Systembolaget. Българската изба успя да се пребори за
производството на нискоалкохолни
вина в конкуренция с един от найголемите световни производители,
като предложи по-добро качество.
Тайната на успеха на този тип вина
се крие в намаленото съдържание на
алкохол, което дава леко и освежаващо усещане. Това неслучайно привлича най-вече вниманието на дамите,
които спокойно могат да се наслаждават на социален живот, без да се
съобразяват с неприятното въздействие на алкохола и без да развалят красивите линии на тялото.
Домейн Бойар навреме уловиха световната тенденция и отговориха на
предизвикателството, като пуснаха
нов продукт при нискоалкохолните
вина с името Whisper. Whisper fresh –
розе и Whisper fresh – бяло вино са
леко газирани винени напитки с алкохолно съдържание от 5,5%. Те се
приемат като перфектно допълнение към всеки обяд или освежаваща
напитка за следобедните часове,
особено подходящи за летния сезон.
Поднасят се с настроение, леко изстудени или с малко лед и усещане,
че сте направили един добър избор!

наблюдател
ПРОЕКТ BG051PO001- 2.3.03 – 0788 – С0001
„Подобряване на условията на труд и безопасността при
работа в „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз
Проект „Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „Кока-Кола Хеленик
Ботълинг Къмпани България” АД” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския
социален фонд и Република България по Договор ESF –2303 – 01 - 07026 от 01.07.2013 г.

Успешно стартира проекта на
„Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД
по схема: „БЕЗОПАСЕН ТРУД”
На 01.07.2013 г. се постави началото на реализирането на проект
„Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в „КокаКола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД”. Общата цел на проекта
е повишаване на производителността на служителите на „Кока-Кола ХБК
България” АД и подобряване на условията на труд на работното място
при спазване на нормите и изискванията по безопасност и здраве при
работа чрез изпълнение на всеобхватна програма за усъвършенстване
на организацията на трудовата дейност и създаване на предпоставки за
усъвършенстване на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За постигането на тази обща цел, дружеството си
е поставило следните специфични цели, а именно:
•
Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и
рационалното използване на трудовите, материалните и финансовите
ресурси чрез извършване на задълбочен анализ и проектиране на трудовата дейност в предприятието.
•
Подобряване на условията на труд на работното място и създаване на условия за предпазване от и намаляване на трудовите злополуки
и професионалните заболявания, съответно подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила чрез повишаване качеството на използваните лични предпазни средства и специално работно
облекло от работниците в предприятието.
•
Повишаване качеството на трудовия живот на заетите лица посредством осъществяване на ефективна комуникация с тях на усъвършенствана система за осигуряване на ЗБУТ чрез провеждане на обучения за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии.
•
Повишаване адаптивността на човешкия ресурс в компанията и
качеството на техния трудов живот чрез осигуряване на достъп до съвременна система от стандарти и обучения за създаване на предпоставки за по-широко прилагане принципите на учене през целия живот.
Продължителността на изпълнение на проекта е дванадесет месеца,
а общата стойност - 153,295.58 лева, от които 80% (122,636.46 лева) се финансират от Европейския съюз, чрез Европейския Социален Фонд (ЕСФ)
и от националния бюджет на Република България, а 20% (30,659.12 лева)
са собствен принос на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България”
АД. Проектът се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси”, по
схема №BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”.
Инвестира във вашето бъдеще!
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност
за съдържанието на документа се носи от Кока-Кола Хеленик Ботлинг
Къмпани България АД и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Договарящия орган.

Гроздов
еликсир от
Калифорния
Традиционни са срещите,
които Аграрният департамент при посолството
на САЩ в България организира за популяризиране
на американски храни и
напитки у нас. Неотдавна
Нейно превъзходителство
Марси Б. Рийс бе домакиня
на избрани гости, поканени да опитат едни от найдобрите вина в света, които вече могат да се открият и на родния пазар.
Сред гостите бе и министърът на земеделието и
храните проф. Димитър
Греков. Помолихме организаторите за малко повече
информация за прочутите
Калифорнийски вина, която
предлагаме и на вашето
внимание:

Щ

атът Калифорния
има водеща роля, когато става въпрос
за устойчиво отглеждане на
лозя и производство на вино.
Развитието на органичното и
биодинамичното производство
се стимулира в рамките на всеобхватна устойчива програма,
която стартира преди дванадесетина години.
Калифорнийският съюз за
устойчиво отглеждането на
лозя (CSWA), наскоро бе удостоен с Награда на годината по
отношение на устойчивостта,
от водещата европейска медия
за питейната индустрия Drinks
Business. В публикация на списанието, CSWA получи признание
за постиженията си и за широкото участие от страна на
винарните и собствениците на
лозя в щата, както и за
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наблюдател
“постоянния процес на контрол, усъвършенстване и
прозрачност в механизмите за отчетност”.
Зелените бизнес награди за напитки (The Drinks
Business Green Awards) е
най-голямата програма в
света за повишаване осведомеността по отношение
на екологичните проблеми
в търговията с напитки.
Наградите се връчват на
пионерите в устойчивостта и околната среда. Тази
година, специалистите
от журито отбелязаха, че
„зеления дневен ред” става
все по-важен в лозаро-винарския сектор и че съдиите са били изправени пред
сериозно предизвикателство, провокирано от количеството и качеството на
заявленията и от задълбочения, често творчески ангажимент към устойчивостта.
Калифорния има сериозно присъствие в наградите – едно безспорно признание за самия щат
– заради неговите инициативи
по отношение на устойчивостта и за усилията на отделните
компании. Съюзът бе похвален и
за използването на иновационни
техники, като например: онлайн
наръчник, който позволява на лозари и производители да следят
изпълнението на изискванията за
устойчивост във времето; поредица видео материали, подчертаващи казуси относно енергийната ефективност и други практики, които насърчават винарите да
се учат от своите колеги. Също
така се откроиха група образователни инициативи, представени
на над 230 семинара на тема Устойчиви практики с участието
на близо 11 000 производители и
винари.
“Ние сме много доволни да
получим такова международно
признание за нашата програма от
The Drinks Business”, заявява г-жа
Алисън Джордън, изпълнителен
директор на CSWA.
CSWA е неправителствена организация, основана през
2003г. от Винарския институт
и Калифорнийската асоциация на
винопроизводителите. Мисията
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на Съюза е да осигури признаването на калифорнийската винарска
общност в световен мащаб като
лидер в устойчивото отглеждане
на лозя: чрез развитие и насърчаване на устойчиви практики;
чрез инструменти за обучение и
връзки; партньорства със заинтересовани страни и с приоритет
на научните изследвания.
Въпреки че делът на импортните вина, които влязоха на нашия
пазар, все още е сравнително малък, американските все по-успешно се налагат и завоюват предпочитанията на потребителите.
Вносителите на американски вина
отчитат растеж на продажбите
си в България. Поинтересувахме
се на какво се дължи тази тенденция?
Този интерес се обуславя от
качеството, последователността и разнообразието. В Калифорния се прави изключително вино,
от над 100 сорта грозде, в над
100 лозарски района и в различни
ценови сегменти. Вината са плодови, елегантни и с балансирано
използване на дъб. В допълнение,
етикетите са по-лесни за четене
и разбиране от някои европейски
вина. А положителният имидж на
Калифорния по света, (начин на
живот, природа, хора, храна), допълнително допринася за успеха
на калифорнийските вина.

Икономическата криза предизвика голямо преобразуване
в лозаро-винарски сектор. По
последни данни американските
потребители са най-многобройните, като с това изпреварват
досегашните лидери в консумацията на вино. Производството в
САЩ е също във възход. На какво
може да отдадем тази промяна?
Има ли връзка с международната
тенденция за по-здравословно
хранене и начин на живот?
Потреблението на вино в
САЩ изоставаше в сравнение с
други страни в продължение на
десетилетия. През 90-те години
и началото на 21век, потреблението започна да се увеличава,
като виното измести бирата и
спиртните напитки в предпочитанията на потребителите.
Един телевизионен филм в средата на 90-те, който се казва „60
минути” представи доказателства, че умерената консумация
на вино, около 2 чаши на ден, помага за намаляване на сърдечносъдовите заболявания. Днес Съединените Щати са най-големият
пазар на вино в света.
Снежанка Христова
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Сорбционни характеристики
на екструдирани смеси
от ябълкови пресовки
и пшеничен грис
Николай Пенов*, Милена Рускова**, Тодорка Петрова**, Нешо Тошков*
*Университет по хранителни технологии – Пловдив
**Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив

Резюме
Получени са сорбционните изотерми на екструдирани смеси от ябълкови пресовки и пшеничен грис при
температура 25°C и водна активност в диапазона от
0.113 до 0.843, като е използван статичния гравиметричен метод. За описание на изотермите са използвани двупараметричните модели на Chung-Pfost, Halsey,
Oswin и Henderson. Установено е, че получените изотерми биха могли да бъдат причислени към втори и
трети тип по класификацията на Brunauer, а емпиричният модел на Oswin е най-подходящ за тяхното описание.
Ключови думи: сорбционни изотерми, екструдати, ябълкови пресовки, емпирични модели

Sorption characteristics
of apple pomace - wheat
semolina extrudates
Nikolay Penov*, Milena Ruskova**,
Todorka Petrova**, Nesho Toshkov*
* University of Food Technology - Plovdiv, Bulgaria
** Food Research and Development Institute - Plovdiv, Bulgaria

Abstract
The sorption isotherms of apple pomace – wheat
semolina extrudates were obtained at 25°C and relative
humidity in the range of 0.113 – 0.843. The static
gravimetric method was applied. The Chung-Pfost,
Halsey, Oswin, and Henderson models were applied for
analyzing the experimental data. It was established that
the sorption isotherms exhibited Types II and III according
to the Brunauer classification. The Oswin model was most
suitable for describing the sorption isotherms.
Key words: sorption isotherms, extrudates, apple
pomace, empirical models

Въведение
Водата е основен компонент в хранителните продукти и нейният недостиг или излишък води до промяна
на качествените и технологичните им показатели. Познаването на сорбционните характеристики на продуктите и тяхното моделиране е необходимо при подбора на режимите за обработка и съхранение (Велчев,
1981; Дуракова, 2005).
При производство, транспортиране и съхранение
сушените продукти взаимодействат с влагата във въздуха. Връзката между водната активност и влажността
на продукта при определена температура се дава от
експериментално получената равновесна изотерма.
Brunauer et al. (1940) класифицират изотермите на пет
типа според техния вид. Изотермите дават възможност
да се съди за характера и количеството на различните
видове свързана вода.
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Най-общо методите за получаване на сорбционни
изотерми могат да бъдат класифицирани в три категории: гравиметрични, манометрични и хигрометрични.
Публикувани са голям брой експериментално получени
равновесни изотерми на различни продукти, но значително по-малка е информацията за екструдирани продукти (Пенов, 2000; Петрова, 2011; Jamroz et al., 1999;
Menkov et al., 2004).
За описание на равновесните изотерми в литературата са предложени голям брой теоретични и емпирични модели. Най-често използваните модели за
описание на сорбционните изотерми на екструдатите,
включващи влиянието на температурата, са двупараметричните модели на Chung-Pfost, Halsey, Oswin и
Henderson.
Важна сорбционна характеристика на продукта,
влияеща директно върху неговата стабилност при съхранение е стойността на влажността, съответна на
мономолекулната влажност. Условията (температура
и относителна влажност на въздуха), при които продуктът е с мономолекулна влажност могат да се считат
за оптимални за съхранението му (Дуракова, 2005). За
определяне на мономолекулната влажност е подходящ
моделът на Brunauer-Emmett-Teler (BET).
Целта на настоящето изследване е експериментално получаване на равновесни сорбционни изотерми на
екструдирани смеси от ябълкови пресовки и пшеничен
грис при температура 25°C и избор на най-подходящия
модел, описващ изотермите.

Материали и методи
Материали
За провеждане на експерименталните изследвания
са използвани:
- Ябълки – закупени от търговската мрежа, сорт „Грени смит”. Пресовките са получени като отпаден продукт
при производството на ябълков сок. Те се изсушават на
лабораторен стенд при температура 60°С, смилат се в
чукова мелница и се пресяват през сита за получаване
на частици със среден диаметър 0,5 mm.
- Пшеничен грис – закупен от търговската мрежа.
Смлените ябълкови пресовки се смесват с пшеничен грис в различни съотношения и се добавя вода за
постигане желаната влажност на пробите (Таблица 1).
След добавяне на необходимото количество вода пробите се хомогенизират и се поставят в полиетиленови
пликове за съхранение в хладилни условия при 5˚С за
12 h. Следва екструдиране на предварително темперираните проби (за 2 h при стайна температура).
Екструдиране
Смеси от ябълкови пресовки и пшеничен грис се
екструдират на едношнеков лабораторен екструдер
BRABENDER 20 DN (Германия). По време на опитите
честотата на въртене на дозиращия шнек се фиксира на
70 min-1. Температурите на първа и втора зона са фиксирани съответно на 150 и 160°С. Температурата на матрицата и честотата на въртене на пресуващия шнек варират в зависимост от плана на експеримента (Таблица
1). Степента на компресия на шнека е 3:1. Отворът на
дюзата на матрицата е кръгъл с диаметър 5 mm.
Метод
За определяне на равновесните сорбционни изотерми на екструдатите е приложен статичният грави-
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Таблица 1. Условия на екструдиране
Проба
№

Съдържание
на ябълкови
пресовки
(%)

Влажност
на
материала
(%)

Честота на
въртене
на шнека
(min-1)

Температура
на матрицата
(ºC)

1.

10

23

180

150

2.

50

17

180

150

3.

50

23

120

150

4.

50

23

240

150

5.

50

23

180

130

6.

50

23

180

170

7.

50

23

180

150

метричен метод (Spiess and Wolf, 1987). Екструдатите
се изсушават до постоянна маса в камерна вакуумна
сушилна при температура 60ºС за 24 h. Проби от по
1 ± 0,05 g са претегляни в тегловни съдове. Така подготвените проби се поставят в хигростати на поставки
над наситени разтвори на соли (LiCl, CH3COOK, MgCl2,
K2CO3, NaBr, NaCl, KCl), поддържащи над повърхността си определени константни водни активности (относителни влажности на въздуха) в диапазона 0,113 до
0,843. Във всеки хигростат се поставят три паралелни проби. Хигростатите са темперирани в термостат
при температура 25 ± 0,1°С. След достигане на равновесие (20 до 30 дни), установено чрез претегляне
на пробата (везна с точност ±0,0001 g) през три дни,
докато три последователни измервания покажат еднакъв (±0,001 g) резултат, равновесната влажност се определя по сушилния метод, като пробите се изсушават
при температура 105°С за 24 h.
Анализ на данните
За описание на сорбционните изотерми са използвани двупараметричните модели на Chung-Pfost,
Halsey, Oswin и Henderson:
Chung-Pfost

(1)

Halsey

(2)

Oswin

(3)

Henderson

(4)

където: М е равновесна влажност, % суха маса;
aw – водна активност, decimal; A, B – константи.
За определяне на мономолекулната влажност е използван моделът на Brunauer-Emmett-Teler (BET), валиден за aw < 0,5 :
(5)
където: Mm е мономолекулна влажност, % см;
C - константа.
Резултати и обсъждане
Зависимостта между равновесната влажност и водната активност се дава от опитно построената при
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са по-значителни (в диапазона от 0,5 до 1,5) от тези при
aw > 0,35. Най-голямо отклонение на влажността в екструдатите се наблюдава за проба 1
и 5.
Получените коефициенти
на двупараметричните модели
на Chung-Pfost, Oswin, Halsey
и Henderson, средните относителни грешки и стандартните
отклонения са представени
в Таблица 2. Резултатите показват, че модела на Oswin
е най-подходящ за описание
на сорбционните изотерми на
екструдати от ябълкови пресовки с пшеничен грис, следван от този на Henderson, тъй
като техните средни относиФиг. 1. Сорбционни изотерми на екструдати от ябълкови пресовки с
телни грешки и стандартни отпшеничен грис
клонения са с най-ниски стойопределена температура сорбционна изотерма. На
ности. Изключение имаме само в два случая, където
фиг. 1 са показани изотермите на екструдатите при
по-добри резултати дава модела на Chung-Pfost.
температура 25ºС. Всяка опитна точка в графиките представлява средноаритметична
стойност от три повторения.
Изотермите на изследваните проби биха
могли да бъдат причислени към втори и трети тип по класификацията на Brunauer, характерни за повечето хранителни продукти.
По-малкият наклон в началната част на изотермичните линии при всички проби показва
наличие на микропори.
Анализът на данните чрез еднофакторен
дисперсионен анализ показва, че екструзионната обработка има статистически значимо влияние върху равновесната влажност на
екструдатите. Варирането на съотношението
между измерената влажност на пробата и
средната влажност Mij/Mmj (i = 1 ... 7 екструдирана проба; j = 1 ... 7 aw) с промяна на водната активност е представено на фиг. 2. При
aw < 0,35 вариациите между съотношенията
Фиг. 3. Зависимост аw/[М(1-aw)]=f(aw)
За изчисляване на мономолекулната
влажност уравнение (5) може да бъде трансформирано в линеен вид:
(6)

Фиг. 2. Вариране на Mij/Mmj с промяна на aw

От наклона на правата по метода на наймалките квадрати могат да бъдат определени коефициентите на линейното уравнение
(6), а оттам и мономолекулната влажност Mm
и коефициентът С. Линейната зависимост
с опитните данни на
една от пробите (№6) е показана на фиг. 3.
BET моделът позволява да бъде определена водната активност на продукта (awm),
при която той следва да бъде съхраняван,
за да е с мономолекулна влажност (Roman
et al., 1982):
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Таблица 2. Коефициенти на моделите (A, B), средна относителна грешка (MRE, %) и стандартно отклонение
(SEM)
Проба

Параметър

Модел
Chung-Pfost

Halsey

Oswin

Henderson

1

A
B
MRE
SEM

2.0087
0.1524
49.15
1.61

2.1381
-0.7657
39.20
5.02

5.0708
0.8087
24.08
1.38

0.1536
0.8471
19.98
1.48

2

A
B
MRE
SEM

1.5724
0.1109
114.31
2.72

2.0085
-0.7351
22.82
3.03

4.8974
0.8987
14.81
0.59

0.18
0.7779
20.70
1.17

3

A
B
MRE
SEM

1.3583
0.1016
126.12
3.02

1.7465
-0.6865
19.43
3.37

4.4309
0.9686
17.09
0.84

0.2164
0.7198
22.65
1.35

4

A
B
MRE
SEM

1.5386
0.0985
1994.97
2.12

3.2027
-0.8698
14.11
3.12

4.5339
0.9958
18.93
1.69

0.2939
0.7751
22.69
1.99

A
B
MRE
SEM

1.3346
0.1021
150.44
3.00

1.5617
-0.6459
23.07
4.17

4.0931
1.0251
19.69
1.17

0.2426
0.6792
23.47
1.17

Изводи
Получените сорбционни изотерми на екструдатите от ябълкови пресовки с пшеничен грис
са равновесни изотерми от втори и трети тип по
класификацията на Brunauer. Моделът на Oswin,
следван от този на Henderson, са най-подходящи
за описание на сорбционните изотерми. Изследваните екструдати е необходимо да се съхраняват при водна активност 0,3 – 0,4, за да бъдат с
влажност, близка до мономолекулната.
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Информираност на българските
граждани относно технологията
на винопроизводство и влиянието
на алкохолната консумация върху
човешкото здраве
1
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Резюме
През 2012 г. бе проведено анкетно изследване
сред 200 лица на възраст над 18 г. с цел да се установи информираността на българските граждани
относно технологията на винопроизводство и влиянието на алкохолната консумация върху човешкото
здраве. Проучването обхвана 106 жени и 94 мъже
на възраст от 21 г. до 83 г. с различен образователен
ценз и месечен доход. Резултатите бяха обработени
с програмата IBM SPSS Statistics 20.0.
Данните показаха, че относителният дял на лицата, които купуват вино от търговската мрежа е
62%, а 84 участника в проучването (42%) произвеждат вино в домашни условия. Анкетираните граждани са информирани във висока степен по въпроси,
касаещи алкохолната ферментация, някои технологични практики (декантиране), съдовете за съхранение на вино, възможни болести и повреди на вината, както и някои особености при органолептичния
анализ. В по-ниска степен респондентите са запознати с предмета на науката енология, съдържанието на захари в сухите вина, калорийната стойност
на виното, съществуването на полови различия в
допустимото количество приеман алкохол, както и с
някои специфични практически въпроси – технологичната схема за производство на розе и производствената практика купажиране. При самооценка на
среднодневната консумация на алкохол значителна
част от анкетираните лица посочват, че ежедневно
консумират алкохол в количества, по-високи от допустимите, но само малка част от тях имат представа за реалния здравен риск.
Ключови думи: технология на винопроизводство, алкохолната консумация, здраве.
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Summary
An investigation of 200 people more than 18 years
old was carried out in 2012, in order to determine the
knowledge of Bulgarian citizens regarding wine-making
technology and the influence of alcohol consumption on
human health. Women (n=106) and men (n=94), aged
21 to 83 years, possessing different educational levels
and monthly incomes took part in the study. The results
were processed by the program, IBM SPSS Statistics
20.0.
The data showed that 62% of people bought wine
from commercial outlets, and 84 participants in the study
(42%) produced wine at home. The citizens were highly
informed about matters concerning alcohol fermentation,
some technological practices (decanting), wine storage
vessels, possible wine diseases and damage, as well as
some features of sensory analysis. At a lower degree,
the respondents were informed about the object of
enology, the sugar content in dry wines, wine caloric
levels, differences existing in the allowable quantities
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of consumed alcohol, with respect to the gender of
respondents, as well as some specific practical matters
– the technological scheme for rose wine production
and techniques of wine blending. By self-estimations
of the average daily alcohol consumption, a significant
part of people questioned indicated that they consumed
alcohol, daily, in higher quantities than normal, but only
a small portion of respondents had an idea of the health
risk.
Key words: technology of wine-making, alcohol
consumption, human health.

Въведение
Производството на грозде и вино по българските
земи води началото си от дълбока древност. То е
свързано с благоприятните почвено-климатични условия и е част от бита и поминъка на населението
(Катеров, 1990). Виното е продукт със сложен химичен състав и специфични органолептични характеристики. Представлява водно-алкохолен разтвор на
голям брой хранителни и биологично активни вещества, необходими за човешкия организъм. По своя
произход те могат да бъдат постъпващи от гроздето или образувани по време на ферментацията и
съхранението на виното. Правилното провеждане
на технологичния режим осигурява получаване на
вина с подчертан сортов характер, оптимален състав и органолептичен профил (Гетов, 2002; Стоянов, 2004; Цветанов, 1990; Blackburn, 1988; Medina,
2005; Reynolds, 2001; Wondra, 2001).
Виното е алкохолна напитка и консумацията му
може да има полезни и вредни ефекти в зависимост
от количеството, възрастта и други характеристики
на индивида. Установено е, че умереният прием на
алкохол има полезни въздействия върху човешкия
организъм. Епидемиологични проучвания доказват,
че умерената алкохолна консумация е свързана с
по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания; пониска смъртност при хора в средна и напреднала
възраст и поддържа интактни когнитивните функции с напредване на възрастта. Въпреки това, не се
препоръчва хората да започнат да приемат алкохол
заради потенциалния му положителен ефект върху здравето. Съществуват данни, че умерената алкохолна консумация е свързана с повишен риск от
рак на гърдата, насилие, наранявания от падания
и катастрофи с моторни превозни средства. Злоупотребата с алкохол няма предимства. Известно е,
че такова поведение увеличава риска от цироза на
черния дроб, артериална хипертония, инсулт, захарен диабет тип 2, злокачествени процеси в различни
отдели на стомашно-чревния тракт, насилие и наранявания (Dietary Guidelines for Americans, 2010).
Цел на настоящето проучване е да се установи
информираността на българските граждани относно
технологията на винопроизводство и влиянието на
алкохолната консумация върху човешкото здраве.

Материал и методи
През 2012 г. се проведе анкетно изследване сред
200 лица на възраст над 18 г. Проучването обхвана
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106 жени и 94 мъже на възраст от 21 г. до 83 г. (медиана = 45) с различен образователен ценз (табл.
1) и месечен семеен доход (< 500 лв – 58 души;
501-1000 лв – 80 души и > 1000 лв – 62 души). Използваше се въпросник, който включваше две тематични направления: (1) познания върху технологията на винопроизводство и (2) осведоменост и практики относно алкохолната консумация. Анкетата
започваше с въвеждащи въпроси, свързани с предпочитанията на респондентите към различни категории и видове вина, и завършваше с демографски
въпроси. Данните се обработиха с програмата IBM
SPSS Statistics 20.0.
Таблица 1. Демографски характеристики
на анкетираните лица
Възраст

Средно образование
Мъже

Жени

Степен бакалавър и
магистър
Мъже

Жени

до 39 год.

4

4

22

48

40-59 год.

14

12

16

24

над 60 год.

16

8

22

10

Общ брой

34

24

60

82

Резултати и обсъждане
Анкетното проучване е широко прилаган метод
за набиране на информация чрез отговори на целенасочена система от въпроси, зададени на определена група от населението. Настоящето изследване
обхвана хетерогенна извадка от български граждани по отношение на пол, възраст, образование
и доход. Данните от анкетата показаха, че относителният дял на респондентите, които купуват вино
от търговската мрежа, е 62%. Те се разпределят
приблизително по равно в предпочитанията си към
качествени (32%) и трапезни (30%) вина. Водещият
критерий при избора на вино от търговската мрежа
е сорта (32%). Червените вина са по-предпочитани
от населението като най-често посочваният асортимент е Каберне Совиньон (20%). Осемдесет и четири участника в проучването (42%) произвеждат
вино в домашни условия, най-често в количество до
100 л. Пластмасовите съдове за хранителни цели
са най-използваните контейнери при домашното винопроизводство (22%).
Едното тематично направление в представеното проучване беше свързано с познанията на респондентите за технологията на винопроизводство.
Първият въпрос касаеше предмета на енологията –
наука за състава на виното и промените в съставките му, предизвикани от протичането на физични,
химични, биохимични и биологични процеси в неговото развитие (Геров, 1980). Една трета от анкетираните лица познаваха същността на тази наука.
Основен биохимичен процес във винопроизводството е алкохолната ферментация, протичаща
под действието на ензими, продуцирани от винените дрожди. В резултат на този процес захарите
на гроздето се превръщат в етилов алкохол, въглероден диоксид и други съединения, оказващи
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мирис на виното (Абрашева, 2008). При съхранение
съществено влияние върху формирането на органа виното на дъното на съдовете се образува утайнолептичните характеристики на вината (Цветанов,
ка, съдържаща различни компоненти, включително
1990; Blackburn, 1988; Moreno-Arribas, 2005; Wondra,
съставки, влияещи негативно върху вкуса и аромата
2001). Относителният дял на респондентите, които
му. Декантирането цели да се отдели бистрата част
бяха информирани за процеса алкохолна фермени да се внесе във виното кислород, когато това е
тация и отговориха, че дрождите са микроорганизнеобходимо (Абрашева и др., 2008). Половината от
мите, които я осъществяват, беше 86%. Най-много
запитаните лица (54%) показаха познания за същверни отговори дадоха най-възрастните лица (р <
ността на тази операция.
0.05). Повечето участници в проучването не знаеха,
Купажирането е често срещана технологична
че оптималната температура за протичане на ферпрактика във винопроизводството, но едва 44% от
ментацията при производството на бели и червени
респондентите (предимно мъже, р < 0,05) са запозвина е различна. Сто тридесет и двама от анкетинати със същността му като най-подходящ начин
раните (66%) отговориха правилно, че най-подходяза подобряване на състава и вкуса на вината чрез
щата температура за ферментация на белите вина е
смесване на две или повече вина в определено съ18-20оС, докато само 60 (30%) дадоха верен отговор
отношение с цел коригиране на някоя от съставките
за червените (25-28оС). По отношение на особеноили отстраняването на недостатъци (Янков, 1992).
сти в технологията за производство на червени вина
Органолептичната оценка е основен метод за хадве трети посочиха, че терминът „шапка” се използрактеризиране на качествата и типичността на дава за твърдите частици (ципи и семки) на повърхдено вино. За целта се използват специални стъкността на съда по време на ферментация. В тази
лени чаши с характерна форма, които осигуряват
фракция се съдържа основното количество багрилмаксимална възможност за проява на вкусовите и
на материя, която посредством екстракционни проароматни характеристики на виното (Проданова,
цеси преминава във виното и определя интензитета
2008; Цветанов, 2001). Относително висок е делът
на неговия цвят (Гетов, 2002; Стоянов, 2004; Medina,
на анкетираните, посочили чашата с най-подходя2005). В представеното проучване мъжете показаха
ща форма за дегустация на вино − 70%.
по-добра информираност от жените по този въпрос
Често срещан проблем при производството на
(р < 0,05). Най-много верни отговори дадоха респонвино,
особено в домашни условия, е повишаването
дентите на възраст над 60 години (р < 0,05).
на летливата му киселинност. В състава на летливиХарактерна особеност в технологията на пенлите киселини на виното влизат голям брой представите вина е насищането им с въглероден диоксид
вители, като в най-голямо количество е оцетната кипо естествен път чрез провеждането на вторична
селина, която се образува в хода на ферментацията
ферментация. В резултат на това във виното се
(Reynolds, 2001; Ribereau-Gayon, 1999). Повишеноформират специфичен вкус и букет, както и специто й количество е индикация за започнал процес на
фични качества – игра и пенливост (Янков, 1992). В
вкисване, при което виното придобива характерен
тази връзка две трети от анкетирани избраха прамирис на оцет (Спиров, 2002). Резултатите от анкевилния отговор, че въглеродният диоксид определя
тата показват много добра осведоменост на участези вина като такива.
тниците по отношение на този проблем − 75%.
Съдържанието на остатъчна захар във виното определя неговия тип (ЗВСН,
2012). В анкетата едва 18%
съобщиха, че съдържанието на захари в сухите вина е
до 4 г/л. Относно производството на розови вина само
една трета от участниците
са информирани, че те се
получават от грозде от червени сортове с безцветен
или леко оцветен сок, като
се прилагат технологичните
схеми за бели вина.
Дървените съдове са
традиционно
използвани
във винопроизводството,
поради което болшинството анкетирани лица (94%)
отбелязаха, че бъчвите за
отлежаване на виното, се
изработват от дъб. Този материал е много траен, лесФигура 1. Информираност на анкетираните лица (в %)
но се обработва, не приотносно технологията на винопроизводство.
дава страничен привкус и
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Другото тематично направление в представеното
проучване беше свързано с осведоменост и практики относно алкохолната консумация. Участниците
бяха запитани за калорийната стойност на виното.
Повече от половината избраха отговор „Не зная“.
Едва 23% посочиха, че в 100 мл вино се съдържат
между 50 и 100 килокалории. Производителите на
вино бяха по-информирани по въпроса в сравнение
с тези, които не произвеждат (р < 0,05).
Допустимото количество алкохол, което могат да
приемат двата пола, е различно, като при мъжете е
по-голямо (WHO, 2000). Този факт беше известен на
86 (43%) от анкетираните, докато 84 (42%) смятаха,
че няма разлика между двата пола.
Участниците в проучването бяха запитани за
среднодневната им консумация на различни алкохолни напитки. Установи се, че 36 анкетирани лица
не консумират бира, вино или високо алкохолни
напитки, а 164 консумират среднодневно 18 грама
чист алкохол (от 1 до 160 грама). Доказаха се различия между оценката на Световната здравна организация (СЗО) за здравния риск, свързан с определена среднодневна консумация на алкохол (WHO,
2000) и самооценката, която дават респондентите
на своята консумация (табл. 2). Значителен брой анкетирани смятат, че приеманият от тях алкохол не е
опасен за здравето им, а в действителност те попадат в рисковите категории. Само две от 32-те лица,
консумиращи алкохол в количества с висок и много
висок риск оцениха реално съществуването му. По
традиция в България съществува толерантност към
употребата и злоупотребата с алкохол, което води
до висок риск за общественото здраве. През 2006г.
е проведено епидемиологично проучване за употребата на алкохол в Европа като средногодишният алкохолен прием е изчислен не върху цялото население, а спрямо броя на пиещите лица в съответната
страна. Резултатите от изследването сочат, че България е на първо място по алкохолна консумация –
22.4 литра абсолютен алкохол средногодишно на
пиещ човек. Следователно всеки пиещ гражданин
в страната поема среднодневно 61 мл абсолютен
алкохол и средноседмично – 427 мл абсолютен алкохол (Мерджанов, 2007).

умения и теоретични познания сред населението
относно винопроизводството. Българските граждани са информирани във висока степен по въпроси,
касаещи същността и провеждането на процеса
алкохолна ферментация, технологичната практика
декантиране, използваните съдове за съхранение
на виното, възможните болести и повреди на вината, както и някои особености при дегустацията.
В по-ниска степен (по-малко от 50%) анкетираните
лица са запознати с теоретичните въпроси, свързани с предмета на науката енология, съдържанието
на захари в сухите вина, калорийната стойност на
виното, половите различия в допустимото количество приеман алкохол и с някои практически въпроси като технологичната схема за производство
на розе и производствената практика купажиране.
При самооценка на среднодневната консумация на
алкохол значителна част от анкетираните лица посочват, че ежедневно консумират алкохол в количества, по-високи от допустимите, но само малка част
от тях имат представа за реалния здравен риск.
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2
Медицински университет, гр. Плевен,
ул. „Климент Охридки“ №1,
e-mail: sashkam@yahoo.com
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ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!
Освен със специалисти-консултанти
за разработване на проекти, свързани
с технологични иновации, финансова
политика, патентна защита и др., Федерацията на научно-техническите съюзи
ще ви осигури конферентни и изложбени зали, симултанна техника, отлични
възможности за провеждане на вашите
събития, промоции, коктейли.
Спестете време, средства и енергия
като се възползвате се от комплексните услуги на Федерацията и удобните
зали от 18 до 300 места, в центъра на
София.

Зала №4
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брой места
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2 часа
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62 места 80 лв.
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40 места 100 лв.
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90 места 150 лв.
Зала№4
300 места
(вкл. киномашина)
Зала №105А 54 места 100 лв.
Зала №312 25 места 40 лв.
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Гардеробна

Зала №3

до
4 часа
135 лв.
195 лв.
275 лв.

над
4 часа
180 лв.
290 лв.
350 лв.

Почивни и
празнични дни
до
над
4 часа 4 часа
185 лв. 230 лв.
245 лв. 340 лв.
350 лв. 425 лв.

375 лв. 475 лв. 475 лв. 575 лв.
195 лв.
75 лв.
65 лв.
50 лв.

290 лв.
105 лв.
85 лв.
70 лв.

245 лв.
110 лв.
100 лв.
85 лв.

340 лв.
150 лв.
130 лв.
100 лв.

София, 1000 , ул. “Г.С.Раковски” №108
Национален дом на науката и техниката
тел: 02/ 987 72 30; 02/ 987 72 30 БЕЗПЛАТНО
факс: 02/ 987 93 60
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Иновационни технологии
за получаване
и модифициране на
масла и мазнини
Л.В. Зайцева, А.П. Нечаев

Продължава от миналия брой
2. Разработка на маслопродукти и добавки за здравословно
хранене на основата на ензимно
преестерифициране на маслата
За производството на различни маслопродукти освен натуралните растителни масла се
използват също модифицирани
растителни масла. Към методите
за модификация се отнасят фракционирането, хидрогенирането
(насищане с двойно свързан водород) и преестерификация (обмен
на ацили на мастните киселини).
Основен метод за модификация до
неотдавна беше хидрогенирането,
позволяващо получаване на твърди
основи за производство на широк
спектър маслопродукти. Препоръките на ФАО/СЗО за ограничаване съдържанието на трансизомери на мастните киселини в
хранителните продукти доведоха
до намаляване на световното
производство на хидрогенирани
масла с една трета от общия
обем на производството на масло
до 5 млн. тона, което е около 5%
от световното производство
на масла. Съгласно приетият в
края на 2011 г. Технически регламент на Митническия съюз на
производителите на масла (ТР ТС
024/2011), съдържанието на трансизомери на мастните киселини
в маслопродуктите през 2018г.
не трябва да превишава 2% от
съдържанието на мазнините?
Това налага на руските маслопроизводители необходимостта
да се откажат от използването
на частично хидрогенирани масла
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при производството на мастни
продукти и преминаване към други
методи за модифициране на растителните масла.
Алтернативен метод за получаване на твърди маслопродукти
наред с купажирането и фракционирането се явява преестерификацията. Най-добрият вариант е
съчетаването и на трите подхода. В качеството на източник на
твърди триацилглицерини за получаване на свободни от трансизомери маслопродукти се използват
препоръчаните от ФАО/СЗО
тропически масла и техни фракции, притежаващи твърда консистенция при стайна температура.
Като източник на полиненаситени мастни киселини се използват
течни растителни масла, най-често соево или рапично. Переетерификацията за разлика от хидрогенирането не променя степента
на наситеност на мастните киселини, затова при този процес не
се получава образуване на опасни
трансизомери на мастните киселини. Преестерификацията, както
и хидрогенирането, способстват
за подобряване на физико-химическите и технологични параметри
на маслената продукция. В това
е преимуществото в сравнение
с купажирането или фракционирането. В зависимост от вида
на използвания катализатор съществуват химическа и ензимна
преестерификация.
Към недостатъците на процеса на химическата преестерификация трябва да се отнесе

използването в качеството на
катализатор на реакцията на
агресивните и пожароопасни
метилати и етилати на алкални
метали; високата температура
на процеса (90-120оС); образуването в края на реакцията на тъмнооцветена смес със силен мирис;
наличие в крайната смес на химически контаминанти. Всичко това
обуславя необходимостта от
щателна очистка на химически
преестерифицираната смес.
За решаване на екологически
въпроси и произвеждане на найбезопасна и качествена продукция, най-голям интерес представлява развитието на ензимната
преестерификация на растителните масла и техните фракции.
Съвременните технологични
схеми предвиждат използване в
качеството на катализатор на
имобилизирани липази и провеждане на непрекъснат процес на
преестерификация с използване
на серия от 5-7 реактора. Оптималната температура на процеса
70-75оС е достатъчна за разтапянето на много маслени смеси и
позволява да се съхранят максимално биологично активните вещества, съдържащи се в маслата.
Получаваният в края на реакцията
продукт има същия цвят както
на изходната смес и не е замърсен от химически контаминанти.
Необходимо е обаче да се отчита
фактът, че върху ефективността на протичане на процеса на
ензимна преестерификация огромно влияние оказва качеството

тенденции
на изходните растителни масла.
Едно от главните преимущества
на ензимната преестерификация
се явява възможността за използване на позиционно специфични
липази, които позволяват да не се
засяга вторичното положение на
молекулите на триацилглицерина
(ТАГ) при преестерификацията.
Съхраняването на мастните
киселини във вторично положение
ТАГ дава възможност за производство както на нови продукти
с определена специфична структура, такива като структурните
липиди, така и аналози или заместители на известни, но скъпи или
труднодостъпни масла и мазнини,
като например какаово масло
или мазнините в кърмата. През
последните години в Руската
федерация започна промишлено
производство на маслопродукти
на основата на ензимно преестерифицирани масла. В настоящия
момент има ограничен брой
изследвания върху използването
на маслопродукти, получени по
метода на ензимната преестерификация в различните отрасли на
хранителната индустрия. Изучаването на тяхното поведение в
различните технологични процеси
представлява несъмнен интерес.
Един от основните продукти
на храненето е хлябът. Употребата от руснациге на хляб, произведен от пшеница, съставлява
повече от 37% от общия обем
на хляба и хлебните изделия. При
тяхното производство от пшенично брашно се използват различни маслени продукти, влагани в
количество от 1 до 30%. В процеса на приготвяне на тестото от
пшенично брашно, изпичането на
хляба и при последващото му съхранение, маслената му съставка,
взаимодействайки с белтъците
и нишестето на брашното, е
способна да оказва значително
влияние върху параметрите на
качеството на хляба и хлебните
изделия. Представляваше интерес
да се изследва изменението на
тези параметри при използване в
качеството на шортенинг на ензимно преестерифицирани масла
(Ш-ЕП), произвеждани от Калининградския комбинат за преработка
на растителни масла. Изследванията се провеждаха съвместно с
катедра „Хлебопекарно, макаронно
и сладкарско производство” при
МГУПП.

В качеството на Ш-ЕП използВлагането на Ш-Еп също способвахме маслопродукти, чиято рества за увеличаване на газозадърцептура бе разработена с отчижащата способност на тестото
тане на изискванията на ГОСТ Р
с 5% в сравнение с контролата,
53796-2010. Ш-ЕП съдържаха 99,9
което е повече, отколкото при
мазнина (повече от 98% ТАГ); имаизползването на други масла. В
ха балансиран мастнокиселинен
крайна сметка тези изменения
състав, характеризиращ се с наводят до повишаване порьозностличие на омега-3 и омега-6 мастта на хлебните изделия и увеличани киселини, съдържание на транване на обемът им. Така при просизомери на мастните киселини
изводството на хляб от пшенично
по-малко от 3% или пълното им
брашно с трици (2,5% мазнина)
отсъствие; имаха температура
порьозността и специфичният
на топене до 36оС и ниски стойобем на хляба в сравнение с контролата нарасна с 15 и 32% съности на прекисното и киселинответно, а при производството
ното число (по-малко от 0,9 ммол
на диетични питки (6% мазнина),
активен кислород/кг и по-малко
съответно на 9 и 55%. Органоот 0,3 мг КОН/г съответно).
лептичните свойства на хляба
Беше изследвано използване
с Ш-ЕП не отстъпваха на хляба,
на Ш-ЕП в количества от 2,5 до
изпечен с краве масло.
6,5% от масата на брашното при
Изследванията на измененияразлични начини на приготвяне
та, протичащи при съхранението
на тестото без промяна в рена различните варианти хляб в поцептите на хлебните изделия. В
лиетиленов плик при стайна темкачеството на изходни рецепти
пература, показаха, че във всички
бяха избрани хляб Подмосковски
случаи с иззползване на Ш-ЕП се
и Столови, хлебно изделие с пшепостига повишаване хидрофилнични трици и питка Диетична
ността на средината и намалява(захарта заменена със сорбитол).
не на ронливостта. При хляба от
Проведените изследвания
пшенично брашно с трици (2,5%
позволиха да се установи, че при
мазнина) хидрофилните свойства
всички случаи използването на
на средината на пресния хляб
Ш-ЕП води до подобряване на реологичните свойства на тестото, показателите
на качеството
на хляба, както
“Компютърни услуги” ООД
в сравнение с
контролата (без
По-добрата грижа за вашите
маслопродукти),
компютри!
така и с други
масла, при това
без допълнително използване на
Абонаментно обслужване на фирми
подобрители или
емулгатори. Влагането на Ш-ЕП
Продажба и сервиз на компютърна
способства за
техника и периферия
повишаване на
еластичността на тестото
Изграждане на структурни кабелни
в сравнение с
контролата. В
системи
случая с висококачествено пшенично брашно с
Системи за видеонаблюдение и
трици, при което
глутенът се хаконтрол на достъпа
рактеризираше
като удовлетЗа контакт:
ворително слаб,
02 / 944 60 04; 0887 764 800;
еластичността
0889 096 666; 0899 884 277; 0878 267 188
на тестото нарасна с 50%.
office@pcservbg.com

www.pcservbg.com
София, 1303,
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бяха повече с 8%, ронливостта
по-ниска с 49% в сравнение с
контролата. След 96 часа съхранение хидрофилните свойства на
средината бяха по-високи с 33%,
а ронливостта по-ниска с 32% в
сравнение с контролата.
Подобряващият ефект от
прилагането на Ш-ЕП е свързан
както с оптималния мастнокиселинен състав (съотношение
наситени и ненаситени мастни
киселини, присъствие на полиненаситени мастни киселини), така
и с преобладаващите в тях β’кристали, образуващи се в процеса на преестерификация, а също
така с високата устойчивост на
оксидиране. Последният ефект е
свързан с ниските изходни стойности на прекисното число (ПЧ) и
достатъчно високото съдържание
на токофероли (44-53 мг/100г),
запазващи се при преестерифицирането, което допълнително
стабилизира устойчивостта на
липидите в хляба на оксидиране в
процеса на изпичането и съхранението. Независимо от високото
пероксидно число на липидите в
пшеничното брашно с трици (2730 ммол активен кислород/кг),
влагането на Ш-ЕП позволи да
се стабилизират процесите на
оксидиране и да се намали ПЧ на
липидната фракция на хляба в
сравнение с контролата от 40 до
6-9 ммол активен кислород/кг.
В процесите на метаболизма
на маслата и мазнините голяма
роля играе съотношението наситени (НМК), мононенаситени
(МНК) и полиненаситени (ПНК)
мастни киселини, а също така
съотношението омега-3 и омега6 мастни киселини. Анализът на
липидите, извлечени от готовия
хляб с добавен Ш-ЕП показва, че
най-оптималното съотношение
НМК:МНК:ПНК се наблюдава при
влагане на Ш-ЕП в количество
2,5% и представлява (1,3-1,4):1:1
при съотношение омега-6:омега3 равно на (13-14):1. Природните
масла и мазнини не позволяват
получаването на подобни съотношения.
По такъв начин използването
на разработените Ш-ЕП дава
възможност за производство на
широк асортимент хляб и хлебни
изделия, в това число за здравословно и специализирано хранене
със добре балансиран мастнокиселинен състав. При това получа-
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ваните хлебни изделия се характеризират с подобряване на качествените и органолептичните
показатели. Използването на ШЕП също така удължава срока на
съхранение на различните видове
пшеничен хляб без допълнително
влагани хранителни добавки. Получените данни свидетелстват за
необходимостта от създаване в
Русия на много нови предприятия
за ензимна преестерификация на
масла за използването им в производството на широк спектър
хранителни продукти.
Заключение
Съвременните препоръки на
медиците и нутрацевтите за
състава на маслените продукти,
а също така нарасналият интерес на потребителите в цял свят
към продуктите за здравословно
хранене и с функционално предназначение, предявяват нови изисквания към технологиите за тяхното
получаване. В процеса на извличане на растителните масла подобна иновационна технология безусловно може да бъде процесът на
биокаталитична водна екстракция на масла. Проведените от
нас изследвания свидетелстват
за възможността да се замени с
този метод етапът на екстракция на масла с органични разтворители от слънчогледов експелер
след форпресоването. Подбраните от нас условия за провеждане
на процеса БВЕ, а също определени технологични похвати позволяват достатъчно ефективно да се
извлича от жмыха масло с високо
качество, както и да се получава
допълнителен продукт, съдържащ
протеини. Внедряването на БВЕ
процеса в промишлен мащаб ще
позволи съществено да се подобри състоянието на околната
среда за сметка на прекратяването на изхвърляне на токсичния и
пожароопасен хексан.
Процесът на ензимна преестерификация на растителните масла е все още нов. За успешното
разпространение на този безопасен и екологичен метод за модифициране
на растителни масла
е необходимо да се
разшири спектърът
от продукти, произвеждани с използването на ензимно
преестерифицирани

масла. Един от основните хранителни продукти е хлябът. С проведените от нас изследвания се
доказва, че използването на ензимно преестерифицирани масла с
определен маслокиселинен състав
в качеството на шортенинг при
производството на хлебни изделия от пшенично брашно позволява: съществено да се подобрят
качествените характеристики,
без допълнително използване на
подобрители или емулгатори; да
се увеличи срокът на съхранение
без допълнително влагане на хранителни добавки; да се произвежда хляб за здравословно хранене и
специализирано предназначение,
съдържащ омега-3 мастни киселини и токофероли, но не съдържащи
опасни трансиозмери на мастните киселини.
Разработените иновационни решения за извличането на
растителни масла, анализът на
свойствата на новите, произведени с биотехнологични методи
маслени продукти, обобщаването
на съществуващите задгранични
и местни разработки в тази област свидетелстват за безусловната необходимост от най-бързо
внедряване на тези процеси в Русия, което ще позволи:
да се издигне нашата
маслодобивна промишленост на
качествено ново ниво;
да се създаде ново поколение безопасни мастни продукти, в
това число за здравословно хранене и специализирано предназначение, отговарящи на съвременните
изисквания на нутрацевтиката;
да се подобри състоянието на околната среда.
По сп. Масложировая промышленост
№ 6/2012
Авторите, Л.В. Зайцева, кандидат на
химическите науки и професор А.П.
Нечаев, д-р на техн. науки, работят в
Московския държавен университет по
хранителни производства

бизнессправочник

АЛЕКСАНДРА И
МАДЛЕН ООД
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

ДЕКОРИРАНЕ С ПОДПРАВКИ

ДЕ
ЕК
КО КУИ
ИК
К®
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

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

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

Merck Millipore is a division of

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

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

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

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

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

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

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

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 / 089 5492753
office@vkv-sofia.com
http://www.vkv-sofia.com

ОБРАБОТКА НА ВОДИ

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

МИЛМЕКС ООД
Шоколадена фабрика Милмекс

П роизводство
на широка гама
шоколадови изделия

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

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

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

ЕЛИТ- МЕС
Минев-РодопаВ.Т. ООД

БЕБ –
БИО ЕНЗИМА
България ООД

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

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

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

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

“ДИ МИ Т ЪР
МА Д Ж А РОВ-2” ЕООД

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

Млекопреработваща
индустрия

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

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

УХТ, Пловдив

“Престиж 96” ООД

Катедра „Биотехнология”
разполага със съвременна
апаратура за извършване на:

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

„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

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

“Градус-1” ООД

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

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

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

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

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

6000 Стара Загора,
кв. Индустриален, П.К. 285;
Тел.: 042 617101;
e-mail: gradus@gradusbg.com

„ДИПИ” ЕООД

“РАДУЛОВ” ЕООД

Газирани,
негазирани
напитки

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

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

6010 Стара Загора
Индустриален квартал
тел.: 042/ 60 47 46,
факс: 042/ 63 84 23
e-mail: radulov@mail.orbitel.bg
www.radulov-bg.com

“САВИМЕКС” ЕООД

Производство и дистрибуция
на ингредиенти за:
Безалкохолни напитки и сокове;
Ниско- и високоалкохолни напитки;
Сладоледи и млечни продукти;
Хлебарски, сладкарски и захарни изделия;
Месни продукти, готови храни и сосове.
Разработка на рецептури и технологии.

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

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.

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

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

Производство
на сладкарски
изделия

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

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

КемОксайд ООД
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Нали не пропуснахте
да попълните талона
за абонамент?
®

