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Здравейте, 
уважаеми читателю,

Списанието, което държите в 
ръцете си, с пълно право може да 
се нарече „Юбилейно”. Защо? Ще 
разберете като го разгърнете. 
И може би това е броят, в който ще четете изключително бъл-
гарски материали. В което, убеден съм, няма нищо лошо. Стига 
нашите бизнесмени да приемат, че да се покажеш в списание, 
при това специализирано, да споделиш свои мисли за живота и 
бизнеса, за новостите и постиженията ти, няма нищо страш-
но. Дори напротив – полезно е. Защото фактът, че успяхме за 
юбилейните изложения да излезем без преводни материали оз-
начава, че има какво да се пише и за нашата ХВП, за отношени-
ето на другите към нея, за проблемите, но и за перспективите 
пред нея.

Всъщност състоянието на българската хранителна и пи-
тейна индустрия навярно ще проличи най-ясно на вече тра-
диционните изложения от шести до девети ноември в Интер 
Експо Център, София. И ако решите да ги посетите, елате и на 
щанда на Кооперация ХВП – нашият издател (Зала 3, Щанд В8). 
Тази година освен промоцията на актуализираното  издание на 
Каталог „Хранителна и питейна индустрия в България – 2013”, 
на щанда сме организирали за производителите безплатна 
КОНСУЛТАЦИЯ ХВП. На важни за създателите на храни и напит-
ки въпроси от сферата на етикетирането и най-новото в евро-
пейската нормативна система; определянето на енергийната 
стойност на храните и вписването й на етикета; както и про-
блемите, свързани с опаковките ще ви отговорят видни наши 
специалисти.(повече вижте на www.fpim-bg.org)

На щанда ни ще можете да си закупите специализирана 
литература и да се абонирате с отстъпка за списание Храни-
телно-вкусова промишленост.

За тези от вас, които обичат предварителната информа-
ция, искам да съобщя, че следващият брой ще бъде посветен на 
опаковките. Тази важна не само за безопасността на храните, 
тяхното сигурно съхранение и добър търговски вид тема ще 
се опитаме да разгледаме от различни страни. Разбира се, ако 
и вие има какво да споделите или имате въпрос, който не сте 
успели да зададете по време на нашата КОНСУЛТАЦИЯ ХВП, ние 
сме готови да ви предоставим страници и да потърсим отго-
вор. Заповядайте. 

И накрая да не забравя да ви напомня, че в списанието има 
талон за абонамент. За да сме заедно и догодина, не пропус-
кайте да го попълните и изпратите в редакцията, за което Ви 
благодарим предварително.

Петко Делибеев
гл. редактор
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Началото на деветдесетте 
години на миналия век са белязани 
от много и бурни събития. Но наред 
със социалните катаклизми, а може 
би именно поради тях, в България 
започват да се създават десетки 
нови предприятия в различни обла-
сти на стопанския живот. Съвсем 
естествено е те да търсят начини 
за отстояване на интересите си и 
създават свои браншови структури 
– неукрепналото българско граждан-
ско общество започва да се развива. 
Именно от симбиозата между Асо-
циацията на месопреработватели-
те в България и фирми от бранша 
се ражда идеята за създаване на 
изложение, което да покаже възмож-
ностите на българските месопрера-
ботватели.

По това време председател на 
АМБ е д-р Румен Кузманов, който с 
активната подкрепа на г-н Норвал 
Дворак – председател на Съюза 
на американските кооперативи за 
международно развитие и сътрудни-
чество, спонсор на форума, приоб-
щават към идеята голяма част от 
членовете на асоциацията. Така в 
инициативата се включват 42 фир-
ми и се слага началото на днешната 
Месомания, която тази година ще 
се състои за 20-ти пореден път. 
За пореден път ще се проведат и 
конкурсите „Тайната на българския 
вкус”; Конкурс „Златен медал и ди-
плом” , Конкурс на потребителя

 Месомания – 
основен щрих основен щрих 
в портрета на в портрета на 
ХВП у насХВП у нас

За да отбележат този сериозен 
юбилей, от АМБ подготвиха специа-
лен алманах на изложението. С някои 
извадки от него (за което сърдечно 
благодарим на колегите от офиса 
на АМБ) ще се опитаме да покажем 
какво е Месомания за бизнеса в 
тази сфера, какви са перспективи-
те пред изложението днес...

Кирил Вътев, бивш председател 
на АМБ и управител на „ТАНДЕМ” 
ООД

Съществуващият формат на 
„Месомания” беше много успешен 
през романтичния период до 2002г. 
и няколко години по-късно. Към 
днешно време този формат вече е 
амортизиран. Най-важното, което 
не успяхме да постигнем за „Месо-
мания” през последния ми мандат на 
председател на АМБ, е да създадем 
нов образ, ориентиран по атракти-
вен начин към крайния потребител, 
да предизвикаме по-голям интерес 
сред широката публика и най-важно-
то – да повишаваме имиджа на бъл-
гарския производител и доверието 
към българските продукти.

Убеден съм, че продължаващата 
криза на свито потребление ще при-
нуди повече фирми да преосмислят 
индивидуализма си и да потърсят 
нови начини за оцеляване и развитие 
чрез коопериране и консорциуми.

Затова считам, че през следва-
щите години „Месомания” се нуждае 
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водещи фирми

от изграждане на ясен и привлека-
телен образ, който да повиши дове-
рието към българските месопрера-
ботватели и техните продукти.

Изложението трябва да се 
превърне в истински фестивал на 
българските продукти, празник за 
потребителите и производителите.

Теофана Власакева - основател 
и съсобственик на „ТЕА ТРЕЙДИ-
НГ” ООД:

Фирма ТЕА е верен участник 
през всичките 20 години, в които 
“Месомания” се създаде, утвърди и 
се наложи във времето като най-
голямото специализирано изложение 
на съвременната българска месна 
индустрия.

В първите години австрийската 
фирма ВИБЕРГ чрез своя предста-
вител за България фирма ТЕА беше 
сред малкото чужди компании, кои-
то повярваха в идеята у нас да се 
провежда ежегоден форум, на който 
да се показват новостите в месоп-
реработвателната индустрия и да 
се формулират задачите за следва-
щия период, да се очертаят насоки-
те в отношенията между достав-
чик и клиент в “посока на пазара”. 

Оценявайки значението на 
МЕСОМАНИЯ за развитието на 
българската  месопреработвател-
на индустрия, в продължение на 7 
години – от 2000 до 2006 – именно 
в дните на изложението ВИБЕРГ и 
ТЕА организираха конкурси за най-
добър “Австрийски месен продукт”. 
Този конкурс беше своеобразно про-
дължение на многобройните семина-
ри, които провеждахме в Залцбург, 
организирани специално за българ-
ски специалисти и предприемачи, 
както и практикуваните индивиду-
ални фирмени уоркшопи в Австрия 
и Германия с цел разработване  на 
асортиментна концепция с доказан 
пазарен успех. 

ВИБЕРГ И ТЕА Трейдинг си съ-
трудничат в производството на 

професионални пазарни месни про-
дукти в България вече почти 20 
години - толкова, колкото същест-
вува и самото изложение. 

Така че ние сме интернацио-
нален, индивидуален и новаторски 
партньор на изложението “МЕСО-
МАНИЯ”. И със самочувствие сме 
демонстрирали най-добрите си про-
дукти на международното специ-
ализирано изложение МЕСОМАНИЯ.

МЕСОМАНИЯ за нас е времето, 
в което всяка година с удоволст-
вие се срещаме със стари и нови 
клиенти, радваме се на успехите 
им и ги изненадваме с иновативни 
предложения!

Спиридон Спиров, управител 
на „СВЕ ФЛЕКС” ЕООД

Поглеждайки назад във времето, 
аз съм изключително щастлив, че 
всички ние повярвахме в една не 
толкова популярна за онези години 
инициатива, която се превърна в 
традиция!

Месомания е нашето специали-
зирано изложение, което се превърна 
в празник на цял един бранш. Това е 
мястото за срещи с колеги и прия-
тели, за представяне на нови реше-
ния и инициативи, за равносметка 
на изминатия път през годината.

Месомания е част от история-

та на моята компания. 
Месомания е част от история-

та на цял един бранш.

Костадин Чорбаджийски –
 бивш председател на АМБ и упра-
вител на „МЕС-КО” ЕООД

Имах щастливия шанс да бъда 
председател на АМБ в най-хубавите 
години за България и за бизнеса в 
частност – годините преди присъе-
диняването на страната ни към ЕС 
и началото на членството.

Те бяха много успешни и немину-
емо дадоха отражение върху изло-
жението. Залите бяха препълнени 
с фирми, витрините - отрупани с 
продукти.

Месомания наистина растеше 
с всяка измината година и се ут-
върждаваше като форум. Бях горд 
като председател на асоциацията, 
защото изложението беше само 
най-представителната страна на 
успехите в бранша. А те бяха впе-
чатлителни.

Месомания не можеше вече да 
продължи да се провежда в зала Фе-
стивална, където се организираше 
до 2004 г. Просторната и модерна 
сграда на Интер Експо Център бе-
ше далеч по-привлекателно място –
разполагаше с всички удобства, 
инфраструктура, техника... Прего-
ворите по преместването бяха бе-
лязани с огромни трудности, много 
вътрешна и външна съпротива. И 
искам да изкажа благодарността си 
към целия екип на АМБ, който поло-
жи неимоверни усилия, за да постиг-
нем това. Днес всички са убедени, 
че направихме верния избор, но шепа 
хора го изстрадаха в началото. 
Щастлив съм от постигнатото с 
колективни усилия, защото Месома-
ния сега има съвременен, добре обо-
рудван, модерен и просторен дом!

Имах обаче и лошия късмет като 



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

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

Merck Millipore is a division of

 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

НОВО!

юбилей

председател на АМБ да участвам 
в организацията на Месомания и 
в най-трудните години, когато за-
почна кризата в страната. Всички 
предприемачи едва оцеляваха, а ние 
ги карахме да харчат пари за изло-
жение.

Но целият екип в офиса на АМБ 
знаеше, че трябва да запазим из-
ложението. Длъжни бяхме – заради 
вярата и надеждите на създатели-
те, които ни го завещаха; заради 
младите бизнесмени, които ще го 
наследят от нас. Защото ние сме 
само една мъничка, едва видима 
брънка от цялата верига. Наш дълг 
е обаче с труда си да направим оно-
ва, заради което Месомания ще се 
празнува и след 100 години.

Илонка Аврамова, председател 
на УС на АМБ

Днес всеки от нас се бори за 
своята пазарна ниша и с проду-
ктите си търси начин да спечели 
потребителя. Ето защо смятам, 
че истинската честна конкуренция 
между нас се пренася на полето на 
иновациите и фирмените марки. И 
за мен това трябва да е новото 
предизвикателство пред Месома-
ния – да даде възможност за изява 
на оригиналните, качествени и 
здравословни храни.

Д-р 
Светла Ча-
мова, изп. 
директор на 
АМБ

Щаст-
лива съм, че 
днес –
20 години 
след начало-
то - заедно 
успяхме да 
превърнем Месомания в истински 
празник на месопреработвателя, 
в представителен форум на бъл-
гарската хранителна индустрия, в 
едно от най-престижните меропри-
ятия, организирани от АМБ.

Предизвикателствата не са 
останали в миналото. Убедена 
съм че ще успеем, ако сме единни 
и умеем заедно да вървим към об-
щата си цел – просперитета на 
българската месопреработвател-
на промишленост. А Месомания е 
само мястото, където можем да 
покажем най-доброто, на което е 
способен браншът ни. Тя е прекият 
път да успеем да наложим про-
дуктите си не просто на родния 
пазар, а да мерим ръст с утвърдени 
производители от Европа и света. 
Българските месни продукти имат 
своето заслужено място на чужди-
те пазари и с подобни престижни 
международни форуми като Месо-
мания ние можем да демонстрираме 
постиженията си и да привлечем 

интереса на чужди търговци и по-
требители.

Не знаем накъде ще 
върви Месомания в бъдеще 
– към потребите-
лите или към биз-
неса… Важно е 
да я има, защото 
в тези няколко дни 
се рисува портретът на 
българската хранителна 
индустрия. А без месопре-
работването е трудно да си 
представим този портрет – ще му 
липсва един основен щрих…

Затова Честит юбилей и за 
Много Години!

сп. ХВП

Илонка Аврамова поема председател-
ския пост от Кирил Вътев
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Месопреработвателната фир-
ма „Тандем” ООД отпразнува своя 
20-годишен юбилей на 29 септем-
ври, успоредно с организирането 
по идея на фирмата на първа по 
рода си конференция на тема 
„Добрата храна е сила”. В аулата 
на Софийския университет „Св.
Климент Охридски” представите-
ли на институции, научни среди, 
потребителски организации, про-
изводители и търговци, експерти 
по хранене и диететика обсъдиха 
проблемите и предизвикател-
ствата в бизнеса. 

Конференцията започна с при-
ветствия от официалните гости. 
В своето поздравително писмо, 
министърът на земеделието и 
храните, проф. Димитър Греков 
отбелязва: „Фирма, доказала амби-
цията си да е винаги на върха и да 
постига най-доброто в условията 
на силна конкурентна среда и при 
спазване на правилата. Амбиция, 
подплатена с резултати, достой-
ни за уважение!” и изразява своето 
удовлетворение от реализацията 
на събитието, като обществено 
значима кауза за споделяне на 
базови ценности, каквито са за 
всяко общество добрата, качест-
вена и безопасна храна.

След официалната част кон-
ференцията  продължи с предста-
вяне на „Тандем”. Собственикът 
и управител на фирмата Кирил 
Вътев разказа за пътя на ме-
сопреработвателната компания 
през годините, а Дамян Вътев 
представи  ръководеното от 
него стопанство „Биологика”, 
разположено в предбалканското 
с.Дамяново. През 2006 година, то 
се учредява с основната дейност 
биологично месодайно говедовъд-
ство, но през 2010 година фир-
мата се пренасочва към зърноп-
роизводството. От три години 
„Биологика” е член на Национална-
та асоциация на зърнопроизводи-
телите. 

В края на първата част от 
конференцията, производствени-
ят мениджър на фирмата – Зорка 
Симеонова представи продукти-
те с марка „Тандем”. 

Поканените лектори на кон-
ференцията разгледаха в свои-
те презентации качеството на 
храните и тяхната безопасност, 
ролята и значението на контрола 
върху храните, предизвикател-
ствата пред производителите и 
търговците на храни и напитки 
и съвременните търговски прак-
тики 

В разговор по време на паузи-
те Дамян Вътев сподели, че за 
съжаление българският бизнес не 
обединява усилията си и все още 
не се е научил да загърбва собст-
вения си егоцентризъм. Той посо-
чи различната картина в Полша, 
където кооперативите са много 
популярни.  За десетина години 
– от 1996 г. до 2005 г., в Полша 
успешно се извършва окрупняване 
на говедовъдните ферми в стра-
ната, което според Дамян Вътев 
трябва да се случи и в България: 
„В Полша страните сключват 
четиристранни договори, обеди-

няващи доставчикът на суровини, 
стопанството за отглеждане на 
животни, кланицата и фирмата 
търговец. Аз не виждам нито един 
подобен български пример”. 

Преди време Кирил Вътев бе 
казал в интервю, че нарасналите 
производствени разходи и свива-
щото се потребление поставят 
производителите в преса, в кон-
текста на която те не мислят 
за развитие, а за оцеляване. Но 
именно 20-годишната история на 
„Тандем” е опровержение на тези 
думи, защото не просто оцелява 
във времена на криза, но и про-
дължава с иновациите. Съвсем 
наскоро неговият брат Тодор 
Вътев основа фирма в САЩ, коя-
то по неговите думи е първата 
легална, на фона на множеството 
полулегални български фирми за 
производство на месни продукти 
в страната. 

Ние, от редакцията на сп. ХВП, 
се радваме на достиженията на 
„Тандем” и желаем успех на фирма-
та. 

Снежанка Христова

От трибуната Кирил Вътев разговаря по интернет с брат си Тодор Вътев, 
който разказа накратко за предприятието си в САЩ.

2020  годинигодини
ТандемТандем  
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КК ак ви се струват тези 
думи, уважаеми чита-
телю? Вече почти 25 
години българинът се 

чуди как да се надскочи, как да 
спечели днес, пък утре каквото 
ще да става… Разбира се, има и 
изключения и радостното е, че 
те стават все повече. Въпреки 
кризите, въпреки проблемите, въ-
преки почти пълното безхаберие 
на държавата за просперитета 
на тези, които са гръбнакът на 
нейната икономика. Затова с 
удоволствие си възстановявам 
разговора с един представител 
именно на тази група български 
предприемачи –  Красимир Кичуков 
от Костенец и ви предлагам мо-

менти от него. 
От край време Костенец и райо-
нът му се слави с традиционно 
отглежданите ягоди и малини. И 
затова не е странно, че той се 
е насочил към тях. Фирмата му 
„Булфрукт” ООД е създадена през 
1995 г. за производство и пре-
работка на пресни и замразени 
плодове, на оранжерийни домати и 
краставици. Днес предприятието 
разполага с над 6000 куб. метра 
нискотемпературни камери и ту-
нели за шоково замразяване и е 
специализирано в производството 
на замразени малини, ягоди, къпи-
ни, касис, боровинки, шипки, трън-
ки и др. Продукцията му е пред-
назначена основно за търговия 

със страните 
от ЕС. Серти-
фициран е за 
BIO преработка 
и търговия на 
шоково замра-
зени култивира-
ни и диворастя-
щи биоплодове.

Докато 
си стъпим на 
краката беше 
много трудно. 
2000-та година 
започнахме да 
изграждаме на-
шия хладилник –

на части, и тази година успяхме 
да купим една много функционална 
машина за шоково замразяване, 
която идеално запазва целостта и 
качеството на плодовете. Малко 
скъпичка ни излезе, но пък е много 
производителна – ниско енергоем-
ка, с висока хигиена и чистота на 
работа, пести време и намалява 
броя на необходимите работници.

Краси с гордост ни показва но-
вата придобивка на фирмата, ко-
ято не само повишава производи-
телността, но и гарантира много 
по-добро качество на замразените 
плодове. Защото за него качест-
вото е най-важно. Не случайно още 
с влизането в офиса погледът ни 
се спира на Сертификата за ISO 
22 000. И това не е само необ-
ходима формалност, а осъзната 
необходимост: Прилагаме го точно 
както са предписанията. Тези дни 
идваха от БАБХ и бяха много из-
ненадани, когато съпругата ми им 
предостави цялата документация, 
изрядно подържана и водена. След 
тях дойдоха на проверка от пожар-
ната – единият от тях не се сдър-
жа и казва: „Е, това в Костенец 
никъде не съм го видял“. 

Аз зная, че има фирми, които 
поръчват някой да им напише тази 
документация, но тя си остава на 
хартия. Няма ли постоянна работа, 
целенасочена, просто няма как да 

Стремим се да Стремим се да 
вдигаме нивото…вдигаме нивото…
Проблемът на българина е, че иска да се 
надскочи. Не може. Аз затова съм се спе-
циализирал – само в малини, ягоди и диво-
растящи. Успяхме да накараме хората да 
повярват, че от това нещо може да се 
печели. Ние им правим обучение, предоста-
вяме им препарати, с които да  работят. 
Проследяваме самото им производство, 
хигиената. И те са сигурни, че това което 
произведат ще бъде изкупено. Има хора, 
които вече 10-12 години работят с мене. 
Дори когато им предлагат по-висока цена, 
те отказват да продават и работят само 
с нас, защото имат 100% сигурност.
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се случат нещата. 
Не се ли води по-
стоянно и съвестно 
документацията, не 
става. После, това 
са навици и хората, 
като повтарят нещо 
всеки ден и знаят, че 
им се иска отчет-
ност, те започват да 
го спазват.

А политиката 
на фирмата е, че 
трябва да имаме подготвени хора. 
Не напразно се казва, че кадрите 
решават всичко. Ние като специ-
ализирана фирма работим с едни 
и същи хора, които са обучени, 
знаят си нещата и затова нямаме 
проблеми.

Много хора в отрасъла се оп-
лакват от липсата на суровина. 
Този въпрос как го решавате?

В началото започнах с над 100 
човека, производители на малини. 

Но тези, които тръг-
наха несериозно, 
искаха да работят 
така, между друго-
то, отпаднаха. Сега 
останаха около 50 
човека, но много от 
тях набират ско-
рост и увеличават 
площите и произ-
водството. Така че 
като количество 
събирам достатъчно 
суровина. Но не само 
това – ние работим 
с 50 човека, а те от 

своя страна ангажират много 
други и фактически ние се 
явяваме един от най-големите 
работодатели в района.

И знаете ли – случва се да 
ми звънят колеги и да питат 
защо давам такава висока 
цена? Политика на фирмата 
е винаги да дава максимално 
висока цена на производите-
лите, за да могат и те да 
реинвестират. Редовно защи-
таваме тази позиция и пред 
чуждестранните ни партньо-
ри. Лошото е, че държавата 
не помага за отглеждането 
на тези плодове, които нами-
рат добър прием в Европа... 

Така че въпросът със суровина-
та сме го решили – хората знаят, 
че тук ще им бъде изкупена про-
дукцията, ще им бъде изплатена –
всичко минава по банков път. И 
няма проблеми... Всъщност има 
нещо, което се мъча да направим, 
и това е да подобрим мелиорация-
та – да възобновим напоителните 
канали в района, за което работим 
съвместно с общината, но все 
още срещаме много трудности.

И още нещо прави силно впе-
чатление – когато говори за 
плановете си, Красимир Кичуков 
постоянно се позовава на специ-
алистите от Университета по 
хранителни технологии в Пловдив. 
Все още рядко се среща толкова 
тясна връзка на практиката с 
науката и доверие към нейните 
представители. 

В края на разговора ни научава-
ме, че нашият домакин в момента 
е и председател на Българска 
асоциация на производителите 
на оранжерийни продукти – най-
сериозната браншова организация 
според него. С болка коментира 
неравноправието при разпреде-
лянето на средствата за под-
помагане на селскостопанските 
производители и споделя: Жалко, 
защото сме държава с дадености, 
с традиции в това отношение и 
отведнъж всичко бе разрушено. 

А когато става дума за 
експортните ни възможности 
енергично изразява съжаление за 
изгубените пазари в Русия и репу-
бликите от ОНД.

Въпреки сериозната конку-
ренция от страни като Сърбия и 
Полша в Европа, а също и от Ла-
тинска Америка, Булфрукт засега 
работи успешно и поддържа рено-

мето си на сигурен дос-
тавчик предимно на паза-
рите в Скандинавските 
страни, Англия, Франция и 
някои други. Но за Кичуков 
водещ е принципът на 
постепенността: За до-
година мисля, че ще успе-
ем да увеличим с 30% мощ-
ностите. Смятам да заку-
пя една костилковадачна 
машина за обработка на 
вишни и череши, което ще 
ни даде възможност да 
увеличим капацитета си 
и да обогатим продукто-
вата гама. Така ще имаме 
възможност и след късна 
есен пак да можем да ра-

ботим. В момента даже правим 
и кисели краставички на кубчета 
за наши фирми, производители на 
салати. В това направление със 
сигурност ще можем да увеличим 
производството. Имам идея да 
направя и малък цех за производ-
ство на конфитюри. Горе долу вся-
ка година въвеждаме по нещо ново, 
стремим се да вдигаме нивото… 

Петко Делибеев
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“Добре дошли и не забравяйте –
в университета не само се влиза –
човек остава в него за цял живот”. 
С тези думи ректорът на Универ-
ситета по хранителни технологии, 
проф. д.т.н. инж. Кольо Динков, се 
обърна към първокурсниците на 
тържественото откриване на учеб-
ната 2013/2014 година в препълне-
ната аула “Проф. М. Бешков” на УХТ.  

Общо 1144 приети студенти 
прекрачиха прага на единствено-
то по рода си у нас висше учебно 
заведение, което през тази година 
отбелязва 60 години от основава-
нето си.

Спокойно може да се каже, че 
приемът на новите студенти за 
учебната 2013/2014г. сложи едно 
своеобразно начало на маратона от 
събития, с които бе отбелязан юби-
леят на УХТ.

Всъщност, най-наситена бе 
седмицата от 14 до 19 октомври, 
когато събитията следваха едно 
след друго: тематичната изложба 
„60 години УХТ”; футболния турнир 
за приза „60 години УХТ” с участие 
на отбори от университетите в 
Пловдив; денят на отворените вра-
ти; отбелязване на 30 години от 
създаването на Техническия факул-
тет и 10 години от създаването на 
катедра „Информатика и статис-
тика”; 40-годишния юбилей на кате-
дра „Автоматика, информационна и 
управляваща техника” (вижте пове-

юбилей

УХТ на 60 годиниУХТ на 60 години

че на стр.21) и Седмата национална 
конференция с международно учас-
тие „Автоматизация на процесите 
в хранително-вкусовата и биотех-
нологична промишленост – 2013”, 
за да се стигне до Тържественото 
честване-концерт „60 години УХТ”, 
състояло се на 17 октомври в 
Градския дом на културата „Борис 
Христов” и завърши със 60-тата 
юбилейна Научна конференция с 
международно участие „Хранителна 
наука, техника и технологии 2013”.

Не шаблон, а самата истина е, 
че салонът на Дома на културата 
в Пловдив трудно побра всички же-
лаещи да присъстват на Тържест-
веното честване-концерт. Наред 

с многобройните чуждестранни 
делегации, представители на чужди 
дипломатически мисии у нас, депу-
тати, министъра на земеделието и 
горите проф. Димитър Греков, ми-
нистърът на образованието и нау-
ката проф. Анелия Клисарова, юби-
лярите бяха почетени и от ректори 
на всички пловдивски ВУЗ, както и 
на висши училища от страната, 
начело с проф. Иван Илчев, ректор 
на СУ „Климент Охридски”

Ректорът на УХТ, проф. д.т.н. 
инж. Кольо Динков започна словото 
си с благодарност към всички, ко-
ито са приели поканата да бъдат 
част от празника на Университета. 
Той изтъкна, че посрещат с гор-
дост юбилея, защото „Университе-
тът по хранителни технологии успя 
да изгради свое лице като един-
ствено по рода си висше училище на 
Балканския полуостров, съчетаващо 
традициите с модерните методики 
и подход към обучението…”. 
По-нататък той проследи истори-
ята на Университета, проблемите 
по пътя на неговото развитие, за 
да се стигне до днешния ден, ко-
гато „Акцент в нашата работа е 
сътрудничеството ни с повече от 
40 чуждестранни училища, както и 
активното участие в международни 
изследователски програми и обмен 
на студенти в чужбина...”

В момента в УХТ се работи по 
три проекта с широко междуна-
родно участие, финансирани от ЕС. 
Ректорът изтъкна, че във време-
ната на тежка икономическа криза 
Университетът е успял да се пре-
върне в лидер не само в подготовка-
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юбилей

та на младите специалисти, но и в 
областта на научните разработки 
и внедрителската дейност.

 „Едва ли би било пресилено ако 
отбележим, че десетилетия наред 
именно професионализмът и всеот-
дайността на нашите преподава-
тели и служители се превърнаха в 
запазена марка на УХТ.” Той благода-
ри на своите предшественици –
ректори и ръководители на различ-
ните звена за тази всеотдайност. 

Проф. Динков се обърна към 
студентите с думите: „Благода-
ря ви че избрахте Университета 
по хранителни технологии като 
място, в което да израствате про-
фесионално, че полагате усилия да 
овладеете нелеката научна мате-
рия, да придобиете опит и да бъде-
те знаещи и можещи. Независимо, 
че живеем във време на ценностна 

девалвация и нелоялна конкуренция, 
в общество, раздирано от проти-
воречия  и национален нихилизъм, 
отредило на българския интелек-
туалец незавидно място в социал-

ната йерархия, горд съм, че идвайки 
в нашия ВУЗ, повечето от вас про-
дължават да следват мечтите си и 
да вярват в съзидателната сила на 
науката.”

Министърът на образованието и науката, 
проф. Анелия Клисарова връчи на ректора на УХТ 

Плакет на минис-
терството и в 
приветствието си 
каза: „Университе-
тът по хранител-
ни технологии е 
един от универси-
тетите, които са 
уникални по своята 
същност…”, като 
подчерта популяр-
ността на УХТ не 
само у нас, но и в 
цяла Европа, за ко-
ето свидетелства 
многобройното 
участие на чужди 
специалисти в 
Научната конфе-
ренция.

В началото на приветствието си проф. Димитър Греков, минис-
тър на земеделието и храните подчерта, че Университетът е част 

от министерството.
„Това, което вие сте създали, уважае-

ми колеги, е изключително важно не само 
за България, но и за света… Най-голямата 
наша надежда е, че в страната ни, която 
е земеделска, ще има възможност мла-
дите хора да се развиват и с помощта 
на тези знания, които вие преподавате 
в този уникален университет, те ще ос-
танат тук и ще развиват получените от 
вас знания и умения. Искрено се надявам, 
че това което създавате ще бъде една 
крачка в бъдещето. Нашата най-голяма 
надежда и вяра и подарък към вас е, че 
ви подаваме ръка, за да вървим в бъдеще 
заедно. Министерството на земеделие-
то не е само земеделие. То е земеделие и 
храни, което в крайна сметка гарантира 
бъдещето на този университет.”
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Световно предлагане и потребление на слънчоглед
По прогнозни данни на Департамента по земе-

делие на САЩ (USDA) глобалното производство на 
слънчоглед за маркетинговата 2012/2013 г. възлиза 
на 36,4 млн. тона, както заради пониженото производ-
ство, така и поради пренасочване на потребители към 
конкурентни маслодайни култури на по-ниски цени. 
Предвижда се световното потребление да се свие до 
37 млн. тона., а световният износ да намалее с 40% до 
1,2 млн. тона. Прогнозите за 2013/2014 г. са: нараства-
не световното производство до 40 млн. тона, увелича-
ване на потреблението до 39,6 млн. тона и увеличение 
на износа до 1,7 млн.тона. (виж табл. 1)

В Украйна се очаква реколта около 9,4 млн. тона 
основно от увеличение на средния добив от декар. 
Увеличението спрямо предходната година е в размер 
на 10%.

Производството в Русия се предвижда да нарасне 
със 12% спрямо предходната и да достигне до 8,6 млн. 
тона в резултат на увеличени площи и среден добив 

от декар.
Очаква се много добра слън-

чогледова реколта в Турция от 
порядъка на 1,45 млн. тона спрямо 
1,1 млн. тона за 2012 г., което е с 31% 
повече от предходната година.

Производството на слънчоглед в страните от ЕС се 
прогнозира да нарасне с 15% при промяна в площите 
и по-висок очакван добив от декар и да достигне около 
8,3 млн. тона. (виж табл. 2)

Перспективи за реколта 2013 година в страната
По оперативни данни на Агростатистиката засетите 

площи са в размер на 6 845 000 дка или с 11,4% по-мал-
ко в сравнение с 2012 година. Поради благоприятните 
агрометеорологични условия се очаква производство-
то на слънчоглед да е от порядъка 1 550 000 тона –
рекордно за последните няколко години (2010-2013 
год.). (виж табл. 3)

Производството на маслодайни Производството на маслодайни 
култури – продукти от тях култури – продукти от тях 
и перспектива за развитиеи перспектива за развитие

Яни Янев, инж. Марияна Чолакова

тенденции
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Перспективи за развитие на пазарите на 
земеделски стоки и продукти от тях

Съгласно анализ за външната търговия с аграрни 
стоки, изготвен от Дирекция „Стратегическо планира-
не” при МЗХ, за периода 2009-2012 г. се наблюдава 
тенденция на нарастване на положителното търговско 
салдо в аграрния сектор. Най-значителен дял в струк-
турата на аграрния бизнес в стойностно изражение 
имат:

- зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) –
от 18-25%

- маслодайни култури (слънчоглед, рапица) – от 
18-24%

- тютюн и тютюневи изделия – от 9-14%
При износа на масла и продукти от преработка на 

маслодайни култури има възходяща тенденция в пе-
риода 2008-2011 г. Темпът на нарастване на износа на 
растителни масла не кореспондира със суровинната 
обезпеченост на страната и капацитетните възмож-
ности на бранша. Търсенето на международни пазари 
е реална възможност за намаляване влиянието на въ-
трешния пазар, характерен със силен ценови натиск 
от пазара, сивата икономика и нерегламентиран внос.

Основни партньори в аграрната търговия на стра-
ната в рамките на ЕС са съседните Румъния и Гърция, 
формиращи около 40% от общия износ за общността.

Търговия с трети страни: Наблюдава се увеличе-
ние на стокооборота. Основни партньори в аграрната 

търговия са Ирак, Турция, Руска Федерация, Македо-
ния и Саудитска Арабия.

Национална стратегия за устойчиво развитие на 
земеделието и ХВП за периода 2014-2020 г.

Стратегията е базирана на перспективата за разви-
тие на Европа 2020 и следващия програмен период на 
ОСП (2014-2020 г.).

След пшеницата слънчогледът запазва своето во-
дещо място, като засетите площи непрекъснато се 
увеличават до 8 млн. дка. При втората по значимост 
маслодайна култура (рапицата), след стабилен ръст 
в засетите площи през последните две години (2010, 

2011г.), е налице редуциране на 
засетите площи поради трудно-
то презимуване на културата и 
директни загуби от това. През 
последните пет години страната 
ни заема 7-мо място в световен 
мащаб по производство на слън-
чоглед (по данни от USDA).

ХВП заема важно място във 
формирането на нетните приходи 
от продажби като за 2011 г. те са 
14,4% от общите приходи в стра-
ната.

Стратегия и развитие на 
маслодобивната и маслопреработвателната 
индустрия

Съгласно последна редакция на регистрираните 
обекти за производство и/или бутилиране на мазнини 
от растителен произход – Група 03 от 29.08.2013 год., 
са регистрирани действащи 91 стопански субекта.

Съгласно НКИД в производството на растителни 
масла работят 2716 работници и служители, от които: 
ръководители 142, специалисти 98, техници и прилож-
ни специалисти 219, помощен административен пер-
сонал 184, квалифицирани работници 427, и машинни 
оператори 848 и работници без квалификация 709. От 
гореизброените данни прави впечатление много малък 
брой специалисти и голям брой машинни оператори и 
персонал без квалификация. Предвид извършващата 
се реконструкция и модернизация на предприятията 
се налага спешно да се предвидят мерки за повишава-
не на квалификацията и обучение на кадрите.

Силни страни на бранша:
- наличие на маслодайни суровини (слънчоглед и 

рапица) и традиционно добри бизнес отношения с про-
изводителите им;

- в основните структуроопределящи бранша пред-
приятия е извършена реконструкция и модернизация, 
построени са и нови производствени мощности, като 
са закупени инсталации и съоръжения от световни 
компании с доказана производителност, енергийна 
ефективност и прилагане на компютърни системи за 
управление и контрол на производствените процеси и 
качество на произвежданата продукция. Настоящият 
производствен капацитет на преработка позволява да 
се преработят на 100% произвежданите маслодайни 
суровини и износ на крайни продукти с висока добаве-
на стойност;

- въвеждане на технологии за безотпадна преработ-
ка на суровините – производство на пелети, фосфа-

Таблица 2: Засети площи, добиви от декар и производство на слънчоглед в ЕС-27

СЛЪНЧОГЛЕД Засети площи
(хил. хектари)

Добив от 1-ца 
площ (100 кг/ха)

Производство
(хил.тона)

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2013 
прогноза

Европа 27 3622 4130 4242 18,8 19,9 15,9 6804 8216 6766 8250
Франция 720 738 682 23,9 26,2 25,0 1660 1933 1705 1770
Унгария 501 574 617 22 24,1 19,3 1101 1386 1193 1400
Испания 698 868 741 12,7 12,6 8,8 886 1097 650 1030
Румъния 750 950 1090 14,5 18,5 11,0 1088 1758 1199 1680

Таблица 1: Световно предлагане и потребление на 
слънчоглед (хил. тона)

2011/12
2012/13

предварителни 
данни

2013/14
прогнозни 
данни

Производство 40 639 36 360 40 043
Внос 1 673 1 353 1 504
Износ 1 991 1 185 1 690
Потребление 40 392 37 431 39 634
Крайни наличности 1 928 1 025 1 248

Източник: Департамент по земеделие на САЩ

Таблица 3: Засети площи, среден добив от декар и 
производство на слънчоглед в България

слънчоглед 2010 2011 2012 2013
Засети площи (хил. дка) 7343 7953 7860 6845
Среден добив (кг/дка) 211 193 178

Производство (хил. тона) 1536 1440 1388 1550
/прогноза/

тенденции
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тидни концентрати, лецитин, мастни киселини и др.;
- производство на крайни продукти по международ-

но утвърдени системи за качество и безопасност на 
храните – ISO, HACCP, IFS и др.;

- добре развити дистрибуторска мрежа и логисти-
ка;

- достъп до международни пазари – ЕС, Близкият 
изток.

Слаби страни на бранша:
- наличие на значителен брой малки предприятия, 

оборудвани с морално и физически остарели произ-
водствени мощности;

- липса на държавна политика за финансиране на 
научно приложна дейност, свързана с производството 
на нови сортове слънчогледи;

- липсват производствени мощности за производ-
ство на мазнини с диференцирано предназначение 
(шортенинги, фритюрни мазнини, мазнини за произ-
водство на сладкарски и хлебарски продукти, мазнини 
за влагане в производство на сладолед, млечната про-
мишленост и др.). Потребността от такива мазнини и 
липсата на производство в страната доведе до това да 
се внасят и употребяват повсеместно палмови масла 
и фракции от тях;

- не се произвеждат функционални растителни маз-
нини с балансиран мастно-киселинен състав в съот-
ветствие със световните тенденции за здравословен 
начин на живот;

- не се натоварват ефективно наличните производ-
ствени мощности поради силното влияние на т.н сива 
икономика и предлагане на готови продукти на цена 
под разходите за производство;

- липса на квалифицирани кадри с професионален 
опит и знания, поддържащ персонал, както и специа-
листи по качеството.

Контакт с авторите: 
Яни Янев, председател; 

инж. Марияна Чолакова, изп. директор 
Сдружение на производителите на растителни масла и 

маслопродукти в България
София 1000, бул. Витоша 47, 

тел./факс: 02/ 989 24 08 ; 989 94 81
Е-mail: sunoil@mb.bia-bg.com; WEB: www.sunoil-bg.org

Използвани източници:
1. Ситуационно-перспективен анализ на царевица и 

слънчоглед за пазарната 2012/13 година прогноза за ре-
колта 2013, МЗХ, Дирекция “Стратегическо планиране”, 
юни 2013 г.

2. Национална стратегия за устойчиво развитие на 
земеделието в България в периода 2014-2020 г., Бизнес-
научен съвет към МЗХ, юли 2013 г.

3. Перспективи за развитие на пазарите на земедел-
ски стоки – Анализ на външната търговия с аграрни стоки 
за периода 2009-2012 г., МЗХ, Дирекция “Стратегическо 
планиране”, 2012 г.

4. Група 03 – Регистрираните обекти за производство 
и/или бутилиране на мазнини от растителен произход, 
БАБХ, списък от 29.08.2013 г.

5. Статистически данни от OIL WORLD, Германия, ин-
формационни бюлетини 2013 г.

тенденции



 Красивите панделки са подхо-
дящ елемент от декорацията както 
на сватбени, така и на торти за 
деца, годишнини и кръщенета. С 
тях можете лесно да „замаскирате“ 
малки дефекти или да добавите 
ефектни акценти. Вярвам, че с че-
тирите метода за изработване на 
панделки ще можете да направите 
бързо и без проблеми елегантни 
панделки за вашите декорации.

Когато изработвате панделки 
е добре да използвате тесто за 
направа на цветя (Gum paste, Flower 
paste),  което да смесите в съот-
ношение 1:1 със захарно тесто.  С 
така полученото тесто много по-
лесно ще изработвате панделките, 
защото от една страна то ще 
бъде достатъчно еластично и ще 
позволява тънко разточване, а от 
друга няма да съхне толкова бързо, 
и ще имате достатъчно време, за 
всички малки детайли. Панделките 
и при четирите метода са израбо-
тени имено с тази комбинация тес-
то.  За оцветяването са използвани 
хранителни гелови оцветители, а 
за добавяне на акценти хранителни 
прахообразни перлени оцветители. 

Необходими инструменти  и 
материали
 Комплект за направа на пандел-

ки на Patchwork Cutters
 Силиконови формички за напра-

ва на панделки
 Силиконов борд Плетка 
 Шаблони квадрати – 15 х15 см и 

8х8 см
 Дъска с незалепващо покритие
 Точилка с незалепващо покри-

тие
 Инструмент Дрезден
 Инструмент за рязане
 Инструмент за направа на 

шев
 Релефни точилки или килим-

чета за релеф
 Малка шпатулка
 Pad за сушене
 Алуминиево фолио
 Захарно тесто и тесто за 

моделиране на цветя (1:1) добре 
омесени 
 Гелови и прахообразни оцвети-

тели 
 Четки
 Ядиво лепило (виж бр.5/13)

Панделки, направени Панделки, направени 
с помощта на сили-с помощта на сили-
конови формичкиконови формички

Вероятно това е един от най-
лесните начини за направа на 
красиви панделки. Разнообразието 
на силиконовите формички ви дава 
и голяма свобода при направа на 
панделки. Те могат да са с различна 
форми и големина.

1. Размесете добре тестото 
и започнете да го слагате в си-
ликоновата формичка на порции. 
Натискайте добре, можете да си 
помагате с инструмент Дрезден.  
Ако формичката е много голяма, 
след като напълните отвора вни-
мателно разточете с точилката 
отгоре. По този начин по-лесно ще 
отстраните излишното количе-
ство тесто.

2. Винаги отстранявайте из-
лишното тесто със сладкарска 
шпатулка или пластмасов нож. Ни-
кога не използвайте остър нож, за 
да отстраните излишното тесто, 
така има голяма вероятност да 
нараните формичката. Отстраня-
вайте излишното тесто на порции 
внимателно.

3. Преди да извадите пандел-
ките е добре да ги оставите за 
около минута във формичката. Ако 
използвате качествени силиконови 
формички. Не е необходима да ги 
мажете с нишесте или мазнина, 
нито да прибирате формичката във 
фризера. Необходимо е само да я 
обърнете и внимателно да опънете, 
за да освободите захарните еле-
менти. Можете да ги оставите да 
изсъхнат върху дунапрен или да ги 
използвате веднага. 

Панделки с формич-Панделки с формич-
ки Patchwork Cuttersки Patchwork Cutters

Ако работите с 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 фор-
мичка трябва да са леко намаслени 
с бяла растителна мазнина. Това е 
един от най-добрите комплекти, с 
помощта на които можете да напра-
вите страхотни 3D панделки в цели 
четири размера.

Можете просто да разточите 
тънко тесто и да изрежете еле-
ментите, за да направите красиви 
панделки или да добавите някой от 
ефектите, които ще ви представя.
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Пловдив, ул. „Младежка“ 40
тел./факс: 032/ 64 62 85; 032/ 64 62 86; 

GSM: 088/7629411
e-mail:boiang@abv.bg

web site: www.aromsa.net

2020  години представител нагодини представител на  
в Българияв България

ЕТ „Д-р Грозева - Аромса“ЕТ „Д-р Грозева - Аромса“

Нашата мисия
Да откликнем на търсенето на аромати 
и вкус за хранителната индустрия...

Нашата визия
Като водещ производител на аромати Аромса реализира и се 
адаптира към промените в хранителния сектор, благодарение 

на своето творчество, богата култура и новаторство...

1. Размесе-
те малко 
количество 
от при-
готвеното 
тесто . 
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, но не прекалено, 
за да можете да добавите релеф с 
помощта на релефна точилка или 
килимче.

2. Изберете желания размер за 
панделка и внимателно изрежете 
двата елемента, необходими за 
направата й.

3. Използвайте инструмент 
за направа на шев. Така готовата 
панделка ще бъде като тези на-
правени от плат. Внимателно ми-
нете по края на двете части.

4. Обърнете обратно и двата 
елемента. За оформяне на пандел-
ката е необходимо да поставите 
малко количество лепило в центъ-
ра на формичката, която прилича 
на папийонка и да залепите двата 
края в средата. Поставете  малки 
фитили от кухненска хартия, за 
да могат да изсъхнат в по-краси-

ва форма. Минете леко с релеф-
ната точилка и направете шев 
на другата формичка, както е 
показано на снимката. 

5. Обърне-
те ги отново 
и намажете с 
малко лепило 
лентичката. 
Поставете 
„папийонка“ и 
внимателно 
подпъхнете 
лентата, така 
че да офор-
мите красив 
възел.

6. Оставете да 
изсъхне върху дуна-
прен за поне 4 часа 
преди да махнете 
фитилчетата от 
хартия. Ако изработ-
вате панделки от 
двата малки размера 
не е необходимо да 
използвате фитилче-
та.Там използваното 
количество тесто 
е малко и готовите панделки мо-
гат да се използват веднага. 

захарна декорация



Панделки направени Панделки направени 
от правоъгълникот правоъгълник

Можете да направите красиви 
панделки, ако използвате геомет-
рични фигури - например правоъгъл-
ник.  Използвайте шаблон направен 
от хартия или подходяща формичка. 
За изработването на панделката 
е използвана силиконова формичка 
– Плетен борд, която е с подходящ 
размер 42 х 165 мм, а има и страхо-
тен релеф.

1. Размесете тестото и го по-
ставете в силиконовата формичка, 
според инструкциите при първият 
вид панделка. 

 

2. Извадете готовия отпечатък.  
И си подгответе хартиени фитил-
чета.

3. Обърнете обратно. Сложете 
малко количество лепило в средата и 
прегънете двата края, така че да се 

срещнат в сре-
дата. Поставе-
те хартиените 
фитили, за да 
оформите пан-
делката, докато 

съхне.  Използ-
вайте пръстите 
си, за да прищи-
пнете леко и да 
оформите краси-
ва панделка

4. Извадете още една лентичка 
от силиконовата формичка и изре-
жете парче, с което да оформите 
„възела“ и да скриете мястото на 

слепване на двата края. Залепете 
внимателно. И оставете да изсъх-
не минимум 4-5 часа.

Когато изсъхне, можете да из-
ползвате за декориране на торти и 
сладкиши.

Панделки, направени Панделки, направени 
от квадратиот квадрати

За да изработите този вид пан-
делка е необходима да имате две 
квадратни формички. За направата 
на демонстрираната панделка са 
използвани хартиени шаблони с 
размери 10 х 10 см  и  8 х 8 см. Го-
товата панделка е с приблизителен 
размер 18 х 12 см

1. Разме-
сете добре 
тестото и 
с помощта 
на точил-
ката го 
разточете 
тънко върху 
дъска с не-
залепваща 

повърхност. Използвайте харти-
ените шаблони и инструмента за 
рязане, за да изрежете три големи 
квадрата с размер 10 х10 см  и един 
с размер 8 х 8 см.

2. Внимателно подгънете две 
срещуположни страни на два от 
големите квадрати. Най-лесно ще 
стане, ако ги обърнете обратно, 
защото страната, която е към 
дъската е по-лепкава и няма да е 
необходимо да използвате лепило. 
„Подгъвът“ трябва да е съвсем ма-
лък – около 0,5 см. След като напра-
вите това с два от квадратите, е 
необходимо да направите плохи на 
срещуположните  страни. Малко-
то квадратче също трябва да има 
плохи на две срещуположни страни, 
а третия голям квадрат разделете 
на два равностранни триъгълника.  

3. Започнете да оформяте пан-
делката. 
Подгот-
вете си 
фитилчета 
от хартия, 
за да може 
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В следващия брой В следващия брой 
се научете как се прави се научете как се прави 
коледна Джинджифилова коледна Джинджифилова 

къщичка.къщичка.

да съхне в подходяща форма. На-
мажете с малко лепило една от 
страните с плохи и я залепете към 
срещуположната. Важно е подгъна-
тата част да остане отвътре, за 
да не се вижда. След като направи-
те операцията и с другата част 
използвайте малко лепило и ги зале-
пете една до друга, така оформяте 
панделката. 

4. Използ-
вайте малкият 
квадрат, за 
да прикриете 
слепването и 
да оформите 
красивия възел. 
Залепете двата края отзад, така 
че да се получи красива панделка.

5. Можете 
да я използва-
те така или 
внимателно да 
залепите двата 
триъгълника, 
за да оформите 
красиви краища. 
Оставете да 
изсъхне поне за 
4-5 часа върху 
дунапрен преди 
да използва-

те. Можете да 
нанесете малко 
сребърна прахоо-
бразна боя, за по-
красив ефект. 

6. След като 
изсъхне можете да 
отстраните хар-
тиените фитилче-
та и да създадете 
красиви декорации.

Текст и снимки Петя Шмарова – 
акредитиран преподавател

 и демонстратор на Patchwork 
Cutters

www.xcerx.com

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

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

П
рез 1970 г. за задоволяване 
на нуждите на страната 
от все по-нарастващото 
търсене на кадри по ав-

томатизация на производството, 
тогавашния Държавен комитет по 
наука, технически прогрес и висше 
образование (ДКНТП и ВО) внася в 
Министерския съвет (МС) предло-
жение, в резултат на което с 320-
то разпореждане от 15.07.1970г., МС 
разкрива специалността „Автома-
тизация на производството” първо-
начално в три висши училища: ВХТИ 
- София, ВМЕИ - Варна, ВМГИ - Со-

Катедра “АИУТ” Катедра “АИУТ” 
на 40  години  на 40  години  

фия, ВМЕИ – София. Според същото 
разпореждане на МС дисциплината 
„Автоматизация на производство-
то” започва да се чете от учеб-
ната 1970/71г. задължително във 
всички специалности на висшите 
технически учебни заведения.

Така през 1973 г. с решение на 
Академичния съвет на Висшия ин-
ститут по хранителна и вкусова 
промишленост (ВИХВП – днес УХТ) 
е създадена катедра „Автоматиза-
ция на производството” със задачи: 
осигуряване на обучението по дис-
циплината „Основи на автомати-
зацията” за всички технологични 
специалности и провеждане на 
профилиращо обучение на студен-
тите от разкритата специалност 
„Автоматизация на производство-
то”. Основното ядро на катедрата 

са преподавателите Илия Попов, 
Бузи Кац, Димитър Цанков, Величко 
Величков и Иван Шопов − всички от 
бившата катедра „Електротехника 
и топлотехника”, създадена още 
при откриването на Факултета по 
хранителна технология при ВСИ „В. 
Коларов”-Пловдив, от който през 
1953 г. се формира ВИХВП. Нейни 
ръководители са били проф. Коцо 
Христов (1948-52г.), проф. Димитър 
Рашеев (1952-57г.), доц. Тодор Ва-
силев (1957г.), проф. Петър Илиев 
(1958-62г.), проф. Карл Славомиров 
Хибаум (1962-67г.), проф. Петко 
Русков (1967-72г.), доц. Илия Попов 
(1972-73г.). Получили солидни знания 
в престижни университети, въз-
питаници на авторитетни научни 
школи, тези първи ръководители на 
катедрата – майка, още в онези 

Проф. Чавдар Дамянов открива Конференцията, 
организирана от катедра АИУТ



Стартира Информационната система за оценка 
на компетенциите на работната сила. Тя ще рабо-
ти под името MyCompetence и ще подпомага под-
бора и развитието на човешките ресурси, както и 
прогнозирането на нуждите на пазара на труда от 
работна сила с определена квалификация, умения и 
компетенции. 

MyCompetence е иновативен и уникален за Бъл-
гария онлайн продукт, който дава възможност на 
бизнеса, работещите, безработните, студентите 
и учениците, както и на университетите и профе-
сионалните училища да сравняват и уеднаквяват 
стандартите си за знания, умения и компетенции, 
свързани с упражняването на различни професии 

и длъжности. Системата е онлайн базирана и 
вече е достъпна за потребителите на адрес www.
mycompetence.bg. 

MyCompetence дава добавена стойност и ползи 
за няколко типа потребители:

1. Работодатели. Те изцяло могат да ползват 
системата при въвеждането на компетентностния 
подход при управлението на човешките ресурси. 

2. Работещи и търсещи работа. Ползвайки 
MyCompetence, те разполагат с модел, по който 
могат да се ориентират дали демонстрират онези 
поведения, които според секторния стандарт водят 
до успешно представяне. 

3. Образователни институции. MyCompetence 

В помощ на бизнеса В помощ на бизнеса 
и работницитеи работниците
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дава възможност на средни и висши училища, ака-
демични институции, центрове за професионално 
обучение да бъдат гъвкави и да организират подго-
товката на кадрите спрямо потребностите на ико-
номиката и бизнеса. За това има два пътя:

• Държавните образователни изисквания могат 
да бъдат изготвяни на базата на професионалните 
стандарти, разработени въз основа изискванията 
на бизнеса.

• Учебните програми могат да се актуализират 
периодично спрямо потребностите на реалната 
икономика. Системата може да предостави ат-
рактивни и интересни подходи за оценяването на 
придобитите знания, умения и компетенции според 
разработените в нея професионални стандарти.

4. Студенти и ученици. Те имат възможност да 
се ориентират за очакванията и изискванията на 
работодателите към отделните професии и спрямо 
тях да изберат най-подходящото за себе си учебно 
заведение. 

5. Институциите на пазара на труда. 
MyCompetence дава възможност да се прогнозират 
потребностите от нови умения и квалификации и да 
се вземат адекватни решения, свързани с полити-
ките на пазара на труда. 

MyCompetence предоставя на своите потреби-
тели:

 Професионални стандарти (компетентност-
ни модели) за 400 ключови длъжности; до края на 
2013 г. ще бъдат разработени модели на още 200 
длъжности. Професионалните стандарти в систе-
мата се разработват в съответствие с потребно-
стите на българския и европейския пазар на труда, 
в интеграция с ESCO – Европейска таксономия на 
професии, компетенции и квалификации, с  което се 
осигурява  общ стандарт и преносимост  в умени-
ята.

 Каталог на компетенциите в 20 икономиче-
ски сектора;

 Електронна платформа за разработване на 
фирмени компетентностни модели;

 Електронна платформа с 25 инструмента 
за онлайн оценка на компетенциите (самооценка за 
пригодност за съответната длъжност; 360-граду-
сова обратна връзка; тестове и въпросници);

 Платформа за електронно обучение (25 курса 
в областта на мениджмънта, управление на бизнес 
процеси, управление на качеството, безопасност на 
труда, дигитални компетенции);

 Каталог с ресурси за развитие – пътища за 
обучение и развитие на компетенциите;

 Икономически показатели за състоянието на 
секторите, в т.ч. за работната сила в тях.

До момента в рамките на тестовия период 
на MyCompetence 42 предприятия са разработили 
профили на ключови длъжности чрез използване на 
възможностите на системата за оценка на компе-
тенциите.

Нашите читатели си спомнят, че MyCompetence 
се реализира в рамките на мащабен проект „Разра-

ботване и внедряване на информационна система 
за оценка на компетенциите на работната сила по 
браншове и региони”. Той се осъществява с финан-
совата подкрепа на ОП ”Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален 
фонд на ЕС и в партньорство с национално пред-
ставителните синдикати – КНСБ и КТ ”Подкрепа”. 
Целта на проекта е създаването на условия за по-
вишаване на гъвкавостта и ефективността на ра-
ботната сила, както и за преодоляване на размина-
ването между търсенето и предлагането на умения 
на пазара на труда в България.

В реализирането на проекта се включиха 37 
браншови и регионални организации на работода-
телите, над 400 мениджъри и специалисти от 220 
пилотни предприятия, специалисти от МОН, МТСП, 
НАПОО, преподаватели и консултанти от 21 уни-
верситета и 17 водещи консултантски  агенции за 
управление на човешките ресурси. Разработени и 
предоставени на компетентните институции са 
десетки предложения за усъвършенстване и про-
мени в нормативната уредба. Всички разработки и 
публикации са достъпни на сайта на проекта www.
competencemap.bg.
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НН
о нека в началото на 
този опит за репор-
таж от това трудно 
за опознаване събитие 

благодарим на партньорите на 
Съюза по хранителна промишле-
ност и на списанието г-н Нор-
берт Райхл и ръководената от 
него организация Food Processing 
Initiative e.V (FPI), които ни пока-
ниха и бяха наши отлични домаки-
ни по време на няколкодневния ни 
престой в красивия Кьолн. Всъщ-
ност много от нашите читатели 
вече познават тази организация, 
която повече от 10 години ра-
боти в полза на хранителната 
индустрия на провинция Северен 
Рейн Вестфалия – една от най-
развитите и икономически силни 
области на Германия. Създадена 
през 2000 г. FPI си поставя като 
основни задачи насърчаването на 
иновациите и новите технологии, 
създаването на стратегически 
съюзи и кооперации, и прилага-
нето на информационни мрежи в 
помощ на бизнеса. FPI подкрепя 
и консултира малките и средни 
предприятия от хранителната 
индустрия в областта на инова-
циите, тенденциите на пазара и 
възможностите за разширяване 
на дейността. FPI насърчава ко-
муникацията, предоставя инфор-

мация, улеснява контактите по 
цялата хранителна верига, ини-
циира и подкрепя всички форми на 
сътрудничество и иновационни 

проекти, както национални, така 
и международни. Впрочем, г-н 
Райхл е почти редовен участник 
в научно-практическата конфе-

АНУГА – АНУГА – 
огледало огледало 

на световната на световната 
ХВПХВП

Вавилон на хранителния свят! Това е първата мисъл, коя-
то ти идва наум, когато погледнеш тълпите изложители 
и посетители, които се вливат сутрин и оттичат вечер 
от входовете на АНУГА. Човек наистина трябва да посети 
това международно изложение в Кьолн, дало подслон на 
производители на храни, напитки, машини и технологии 
от цял свят. И когато гледаш това изобилие, тази супер 
техника и се запознаваш с най-новите постижения на хра-
нителната наука, намерили приложение в практиката, като 
че ли страховете за гладното бъдеще на човечеството 
малко стихват. 

Като на всяко хранително изложение разговорите винаги са съпътствани 
от дегустация. Отляво надясно: Ивана, наша студентка, току що завършила 
„хранителни технологии”, която ни помагаше с превода си; д-р Светла Ча-
мова, председател на УС на СХП; Норберт Райхл, – ръководител на FPI e.V.; 
инж. Соня Бургуджиева, главен секретар на СХП и Ралф Пуле – изпълнителен 
директор на FMIG.
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ренция, която СХП организира по 
време на Деня на ХВП всяка годи-
на на което се надяваме и тази 
година.

Ще ми се да подчертая обаче 
колко важни са за германците 
неправителствените органи-
зации, когато става дума да се 
подпомага индустрията, в случая 
хранителната, и с какво внима-

ние държавата се отнася към 
партньорството си с тях. Тласък 
за подобни мисли ни даде и първа-
та среща, която бе подготвил за 
нас любезният ни домакин. 

Срещата ни бе с г-н Ралф 
Пуле, изпълнителен директор на 
организацията  Food – Made in 
Germany (FMIG – Храна произве-
дена в Германия). И веднага тряб-

ва да поясня, че ръководената от 
него структура е част от GEFA 
(Германска асоциация за експорт 
на храни и земеделски продукти). 
Името достатъчно красноречиво 
показва, че целта на тази Асоци-
ация е да насърчава продажбата 
и износа на храни, произведени 
от германски фирми. Както спо-
дели г-н Пуле, те се стремят да 
подпомагат производителите, 
особено малките и средни фирми, 
в желанието им за реализация на 
продукцията на външни пазари –
 създаване на контакти, органи-
зиране на срещи производите-
ли-търговци, популяризиране на 
германската продукция в чужбина 
и др. Те представят своите чле-
нове на международни панаири, 
следят тенденциите на пазара, 
предоставят логото си на фир-
мите при участието им в между-
народни изложения. Седалището 
на Асоциацията е в Хановер, 
столицата на провинция Долна 
Саксония, чието правителство 
подпомага финансово нейната 

Г-н Ван Бетерей с удоволствие разказва за постиженията на CSB System.
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И още един юбилейИ още един юбилей
На тържествена церемония в Аулата на Биологическия факул-

тет на СУ бяха отбелязани 70-годишните юбилеи на акад. Атанас 
Атанасов и акад. Цветан Цветков.

Акад. Стефан Воденичаров – председател на БАН, откри 
тържеството и отправи приветствие към двамата 
академици. На събитието присъстваха представители 
на академичната общност, учени, колеги, близки и при-
ятели на акад. Атанасов и акад. Цветков.

Двама учени, чийто живот е преминал в служба на 
науката и хората.

Две имена, които говорят сами за себе си…

Честито!
От екипа на сп. ХВП

БЕЛЛА е №1 в Румъния

В конкуренция със 158 органи-
зации търговската структура на 
„Белла България” в Румъния – „Уни-
бел норд” се нареди на първо място 
в класацията на ListaFirme.ro. Еже-
годно организацията отличава топ 
бизнеса в северната ни съседка на 

Холдингът със 
стипендиантска програма за 
ХВП специалисти

Хранителният холдинг „Белла 
България” стартира първата сти-
пендиантска програма за студенти 
с ХВП специалности в страната. В 
партньорство с университетите 
компанията ще отличи най-добрите 
млади специалисти и освен финан-
сова помощ, ще им даде и възмож-
ност за професионална реализация 
в България. Първите трима стипен-
дианти на „Белла България” ще бъ-
дат студенти от УХТ (Пловдив) –
висшето учебно заведение, чиито 
възпитаници са едни от най-добри-
те специалисти в ХВП бранша в 

базата на финансовите индикатори 
на дружествата и съотношението 
между годишен оборот и печалба. 
„Унибел Норд” оглави категорията 
„Средни фирми” от община Глина, 
област Илфов, където е регистри-
рано седалището на фирмата. 

Компанията развива активна 
дейност в Румъния от 2008 г. и има 
възходящ темп на развитие с ръст 
на оборота от около 20 на сто 
всяка година до 6,100 милиона евро 
през 2012 г. По данни на „Нилсен” 
фирмата е лидер на румънския паза-
ра в категорията на замразените 
тестени изделия, в това число ба-
ници и банички, точени кори, бутер 
тесто, а освен тях компанията 
дистрибутира и маргарин, всички с 
марка BELLA. 

На изискано парти фирма Мултивак – световен лидер в 
опаковането, събра клиенти, журналисти, колеги и прияте-
ли да отпразнуват петата годишнина на от откриването 
на  офиса си в България. „Гордеем се с това, че все повече 
наши клиенти изнасят произведената от тях продукция 
извън пределите на България” – сподели пред гостите упра-
вителят на фирмата Ивайло Димитров. Това е признание 
за техния маркетинг, за самите продукти и не на последно 
място – за опаковъчните решения.

Едно от най-големите постижения на Мултивак Бълга-
рия е внедряването на изключително модерни технологии в 
редица предприятия от месопреработвателната и млекоп-
реработвателната промишленост. 

Шеф Ути Бъчваров, дългогодишен приятел и клиент на 
фирмата, демонстрира пред гостите една нова револю-
ционна концепция за готвене – от фризера във фурната. 
Поставяте опакован продукт, без да е необходимо размра-
зяване, в уреда за готвене при температура до 220°С. Тази 
технология създава нови стандарти в удобството. 

Мултивак България ще продължи и в бъдеще да бъде 
рамо до рамо със своите клиенти, обещаха от фирмата.

Революционна технология за готвене    
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в България изложба за хлебопроизводство и слад-
карство. Освен това, все повече нараства чуждес-
транното участие, като тази година колективно 
се представят фирми от Италия, Унгария и Холан-
дия. Свои щандове ще имат посолствата на Аржен-
тина, Южна Африка и Румъния. Организаторите 
щу прудлажят и богата съпътстваща програма на 
изложението. Сред другите акценти следва да от-
бележим няколко анонса: СИХРЕ става трибуна на 
най-престижния конкурс на професионалните гот-
вачи - Bocuse d’Or,  първото издание на атрактивен 
формат за среща-семинар COOLинар и първата 
по рода си „ЗОНА ФИНАНСИ” – където ще се дис-
кутират и представят различни форми за банково 
финансиране на бизнеса от хранително-вкусовия 
сектор; възможности и проблеми, които може да се 
срещнат, както и програми за Европейско финанси-
ране и франчайзинг.

Д-р Клеменс Шюте, директор на отдел „Меж-
дународен бизнес” към Дюселдорфския панаир, под-
черта ролята на изложенията като инструмент за 
насърчаване както на износа на български стоки по 
света, така и на вноса на висококачествена про-
дукция в България. Той презентира стратегията 
за интернационализация на панаира пред предста-
вители на фирми и медии. Дюселдорфският панаир 
е форумът с най-висока степен на международно 
участие. През 2012 г. 65% от всички изложители и 
над 36% от посетителите не са от Германия, а са 
дошли от 151 страни. Този факт превръща панаира 
в една от най-добрите платформи за стъпване 
на германския и на световния пазар. Дюселдорф е 
лидер в пет области: Търговия & Услуги, Машини & 
Оборудване, Здраве & Медицина, Мода & Начин на 
живот, Свободно време. 

 „Контролът трябва да бъде съ-
средоточен в местата, където се 
създават храните, а не в търговската 
мрежа, където проверките са постфак-
тум…” каза професор Пламен Моллов –
изпълнителен директор на Българска 
агенция по безопасност на храните, на 
първата си пресконференция като ръ-
ководител на Агенцията, като изтък-
на, че фокусът на тяхната дейност ще 
са потребителите. „Българска агенция 
по безопасност на храните трябва 
във всеки един момент да бъде до от-
делният потребител. Това не е празно 
заклинание, тъй като репутацията на 
Агенцията трябва да расте и всеки чо-

Контролът там, Контролът там, 
където се създавакъдето се създава
хранатахраната

век да се чувства сигурен. Основната отговорност 
в цяла Европа е на производителите, а не в кон-
тролните органи, затова и самоконтролът трябва 
да се налага обаче не с декларации, а с ефективни 
системи, които да отговарят на ясни и категорични 
критерии.” 
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В началото 
на лятото бяха 
обявени при-
зьорите в пър-
вия Междунаро-
ден конкурс за 
складова маши-
на на годината –
International 

Forklift Truck of the Year (IFOY). Сред водещите компании 
в областта на подемнотранспортната техника и инженерни-
те решения за фирмена логистика и стоков поток е и фирма 
Jungheinrich, която заслужено грабна наградите в две от 
възможните четири категории. 

Едната от победилите машини на компанията е от гамата 
DFG/TFG 540s IC от сегмента „Контрабалансиращи мотокари 

Най-важни за България са изложенията за вино и 
спиртни напитки ProWein, за печат drupa, за кабели 
и тръби wire&Tube, за опаковки interpack, както и за 
медицинско оборудване MEDICA, на които фирми от 
България традиционно се представят. За да бъдат 
пренесени панаирните идеи до изложителите и спе-
циализираните посетители от други континенти, 
Дюселдорфският панаир използва своята мрежа 
от 12 дъщерни дружества и 66 международни пред-
ставителства в общо106 държави, между които и 
България.

В презентацията взеха участие още Андреас 
Шефер, заместник-управител на Германо-Българ-
ската индустриално-търговска камара, и Мила Па-
влова, представител на Дюселдорфския панаир за 
България.

Като първи впечатления от състоянието на 
БАБХ проф. Моллов сподели, че според него: До из-
вестна степен е изгубен и балансът по отношение 
на това, че ветеринарномедицинската част на кон-
трола е много добре развита, но тя не е единствена 
и трябва да се засили контрола при растителните 
храни, фуража и други.

Според него „Контролът трябва да бъде подпла-
тен с добре изградена лабораторна дейност, за кое-
то имат значение средствата. Важна е и мотиваци-
ята на служителите, като в момента заплатите в 
Агенцията са от най-ниските в земеделския сектор, 
а по този начин няма как да бъдат привлечени ка-
чествени специалисти”.

На пресконференцията присъстваха и Явор Гечев, 
зам.-министър на земеделието и храните и д-р 
Венцеслава Тасева, зам.-изпълнителен директор на 
БАБХ. Г-н Гечев постави като приоритет засилване 
на контрола, който Агенцията упражнява заедно с 
други контролни органи на постъпващите в стра-
ната храни, както и нуждата от създаване на нов 
Закон за храните.

над 3,5т”. Машината с дизелов или двигател на газ с хидроста-
тично задвижване и товарен капацитет четири тона заема 
водещата позиция в категорията благодарение на високата си 
продуктивност и енергийна ефективност. Притежава оптимал-
ни работни характеристики, ергономичен дизайн, съобразен с 
нуждите на оператора, изключително прецизна система за кон-
трол, регенеративна спирачна система и пет работни програми.  
Активната система за помощ на водача още повече подобрява 
ефективността на машината. Хидростатичното задвижване, 
прецизната и 100% сигурна смяна на посоката превръщат мо-
дела в истински спринтьор. Машината може да се похвали с из-
ключително ниски вредни емисии, благодарение на филтъра си за 
частици, като емисиите са доста под насоките на ЕС.

В категорията „Вътрешноскладов транспорт” бе отличен 
ETV/ETM 214/216 от завода в Нордерщет. Ключовият фактор в 
полза на Jungheinrich при решението е високата рентабилност 
на целия пакет. Машината комбинира енергийна ефективност 
с отлични работни и ергономични характеристики. Ричтракът 
е много надежден във всеки аспект – изключително енергийно 
ефективен и същевременно е безопасна и сигурна машина. Ер-
гономичните му характеристики са създадени с внимание към 
оператора и позволяват спокойна и концентрирана работа, коя-
то дори на най-високите нива в склада може да бъде програми-
рана до милиметри, увеличавайки безопасността на операциите, 
а също така и предпазва от нежелани движения на мачтата на 
голяма височина при движение. Цялата управляваща система е 
изцяло реновирана с цел бъдеща оптимизация на представянето 
и консумацията на енергия.  Предлагайки различни конфигурации 
на повдигащия хидравличен мотор и на задвижващия, управля-
ващ мотор, Jungheinrich позволява на клиента да избира между 
увеличена мощност и подобрена икономичност. 
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РезюмеРезюме
Изследвани са физико-механичните свойства на 

царевични коекструдати с пълнеж. Определена е тях-
ната твърдост, както и енергията, необходима за раз-
рушаването им. Направена е органолептична оценка 
на коекструдатите, на базата на която са установени 
оптимални работни режими за екструдиране на царе-
вични коекструдати с пълнеж.

Ключови думи: екструзия, коекструзия, реология, 
пълнеж, текстура, твърдост.

Физико-механични и 
органолептични свойства 
на царевични коекструдати 
с пълнеж

Апостол Томов Симитчиев
УХТ, Пловдив

Physico-mechanical 
properties of corn 
extrudates with a filling

Apostol Tomov Simitchiev
University of Food Technologies, Plovdiv 

AbstractAbstract
Exploring the physico-mechanical and organoleptic 

properties of corn extrudates with a fi lling. Their hardness 
and energy, required for their destruction have been 
defi ned. An organoleptic evaluation of the coextrudates 
have been made, based on which the optimal operating 
conditions for extrusion of corn extrudates with a fi lling 
have been set. 

Keywords: extrusion, coextrusion, rheology, fi lling, 
texture, hardness.

 

ВъведениеВъведение
Развитието на хранителната технология и техника в 

последните години води до появата на продукти, със-
тавени от различни по своята структура компоненти 
(например продукт, състоящ се от зърнена обвивка и 
пълнежи от месо, зеленчуци или на маслена основа). 
Един от начините за производство на такива продукти 
е методът на коекструзия. 

Твърдостта и текстурата са едни от важните органо-
лептични характеристики на коекструдатите. Текстура-
та може да се дефинира като сензорно и функционално 
проявление на структурни, механични и повърхностни 
свойства на храните, откривани посредством визу-
ална, слухова и органолептична оценка (Szczesniak, 
1988). Тя е важно качество, което оказва влияние на 
продължителността на съхранение, процесите на ма-
нипулация и преработка и заедно с твърдостта – при 
възприемането на храните от консуматора. 

Материали и методиМатериали и методи
Коекструдирани са царевичен грис и пълнежна 

маса на маслена основа „какао”. За целта е използван 
лабораторен екструдер “Brabender 20 DN”, оборудван с 
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РезюмеРезюме
Изследвани са промените в свойствата на пивна 

мъст, получена в резултат на майшуване по стандар-
тен метод на ЕВС с използване на пшеничен и ечеми-
чен малц. Приложени са два типа на смилане – фино 
и грубо. Експериментално са установени тенденциите 
в изменението на стойностите на основните показа-
тели при постепенната замяна на ечемичния малц с 
пшеничен, както и тяхното влияние върху качествена-
та характеристика на пивната мъст. Установено е, че 
увеличаването на количеството на пшеничния малц 
води до увеличаване на екстрактното съдържание и 
на разтворимите белтъчни вещества. Съществен ръст 
бележат динамичният вискозитет и времето за фил-
трация, докато количеството на α-аминния азот нама-
лява значително.

Ключови думи: пшеничен малц, ечемичен малц, 
майшуване, пивна мъст, показатели,

Investigation of the 
changes in the properties 
of the wort, obtained with 
participation of wheat malt

Ignatov Ivan, Magdalena Stoyanova, 
Maria Kaneva, Anatoly Jordanov

University of food technologies – Plovdiv
E-mail: ignatov@bulgariandrinks.com

Summary Summary 
Тhe changes in the properties of wort, obtained in 

resulting of mashing process by the EBC standard with 
used wheat and barley malt are investigated.  Were used 
two types of grinding - fi ne and coarse. Experimentally 
were established trends of values   of the basic parameters 
in the gradual replacement of barley malt with wheat malt 
and their impact on the qualitative characteristics of the 
wort. It was found that increasing the amount of wheat malt 
increases the extract content and the soluble proteins. 
Substantial growth had the dynamic viscosity and the time 
of fi ltration, whereas the quantity of the α-amino nitrogen 
greatly reduced.

Keywords: wheat malt, barley malt, mashing, wort, 
parameters,

ВъведениеВъведение
Приложението на пшеницата и пшеничния малц 

в пивопроизводството е известно от хилядолетия. В 
исторически план, първоначално е било разпростра-
нено използването на немалцувана пшеница. С усъ-
вършенстване на малцуването, все повече навлиза 
употребата на пшеничен малц, което допринася и за 
характерните стилове пшенично пиво на Германия и 
Белгия (5).

Според химичният си състав, пшеницата и ечеми-
кът имат сравнително близко съдържание на нишесте 
– около 60÷65% към сухото вещество с лек превес на 
пшеницата (1). По отношение на общото белтъчно съ-
държание също се забелязват известни разлики. При 
пивоварните сортове ечемик се наблюдава съдържа-
ние на общи белтъчни вещества в порядъка между 
9 и 11%, докато при пшеницата стойностите могат да 
достигнат 11÷13%. Най-голям дял от белтъчните веще-
ства на пшеницата заемат глиадинът и глутенинът. При 
майшуването на пшеница, образуваният глутен трудно 
се разгражда от протеолитичните ензими, което може 
да доведе до затруднения в хода на филтрацията на 
малцовата каша. 

При производството на пшеничен малц и пиво с 
участие на пшеничен малц, малцовите протеинази до 
голяма степен хидролизират белтъчините на малца, 
при което настъпват значителни трансформации (7). 
Счита се, че основните промени се свързват с превръ-
щането на глиадина и глутенина в албумини (8).

Друга важна особеност на пшеницата и пшеничния 
малц е отсъствието на люспи (2). При ечемичния малц 
люспите играят съществена роля при филтрацията 
на малцовата каша. Те обуславят наличието на добре 
структуриран и пропусклив допълнителен филтриращ 
слой, формиран от малцовите трици. Това е предпос-
тавка за сравнително бързото отделяне на пивната 
мъст и ускоряване на целия технологичен процес. С 
включването на пшеничен малц в състава на малцо-
вия шрот се очаква уплътняване на допълнителния 
филтриращ слой. 

Успоредно с физичното си влияние върху струк-
турата на слоя от малцови трици, наличието на пше-
ничен малц се отразява и с преминаването на значи-
телни количества арабоксилани, които от своя страна 
допринасят за увеличените стойности на вискозитета 
на пивната мъст (6).

Въпреки че не е задължително пшеничният малц 
да е с по-високо общо белтъчно съдържание от ече-
мичния, счита се, че с пшеничния малц се внасят пре-
димно високомолекулни белтъчни вещества (4).

Изследване на промените в 
свойствата на пивна мъст, 
получена с участието на 
пшеничен малц

Игнатов Иван, Магдалена Стоянова, Мария Кънева, Анатоли Йорданов
Университет по хранителни технологии – Пловдив
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РезюмеРезюме
Изследвани са 2493 проби бутилирани води, в това 

число натурални минерални, изворни и трапезни. Чрез 
прилагане на стандартни микробиологични методи 
пробите са оценявани по показатели, залегнали в На-
редбата за бутилирани води (8). Доказа се, че в про-
цеса на бутилирането на водите се установяват откло-
нения от регламентираните изисквания. Те се отнасят 
най-вече за минералните и изворните води, за които 
не се разрешава обработка на водата с цел дезинфек-
ция. Основният контаминант е P.aeruginosa, но се из-
олират също показателите за фекално замърсяване: 
колиформи, вкл. E.coli, ентерококи и сулфитредуцира-
щи анаеробни клостридии. Друго несъответствие, кое-
то често се доказва в бутилираните води са високите 
количества на жизнеспособните микрорганизми, което 
подсказва за недостатъчна ефективност на дезинфек-
цията на технологичното оборудване или за възможна 
контаминация по време на бутилирането.

Ключови думи: бутилирани води, контаминанти, 
P.aeruginosa, фекално замърсяване, GMP.

Microbiological aspects of 
contamination of bottled 
water

Vesela Georgieva, Chipilska L.
National Centre of Public Health and Analyses

Abstract Abstract 
2493 samples of bottled waters were tested, including 

natural mineral, spring and table water. By applying 
standard microbiological methods, samples were evaluated 
with parameters set out in the Ordinance on bottled water 
(8). It was shown that in the process of bottling of waters 
are established deviations from regulated requirements. 
They relate mainly to mineral and spring waters, which 
are not permitted water treatment for disinfection. Main 
contaminant is P.aeruginosa, but also isolate indicators 
of faecal contamination such as coliforms, incl. E.coli, 
enterococci and sulphite-reducing anaerobic clostridia. 
Another discrepancy which often demonstrated in bottled 
waters are high quantities of viable microorganisms, that 
suggesting insuffi cient effi ciency of the disinfection process 
of equipment or possible contamination during bottling.

Keywords: bottled water, contaminants, P. aeruginosa, 
faecal contamination, GMP.

Микробиологични аспекти на 
замърсяването на бутилирани води

Весела Георгиева, Чипилска Л.
Национален Център по обществено здраве и анализи

Въведение Въведение 
Минералните води са едно от най-големите богат-

ства на страната ни. България е уникална с това, че на 
нейната сравнително малка територия са разположени 
много и различни по своя състав, температура и лечеб-
ни свойства минерални води с великолепни и различни 
вкусови качества и свойства (Владева, 1996).

През последните 15-20 години бутилирането на на-
турални минерални, изворни и трапезни води в Бълга-
рия се развива с интензивни темпове. Това се подкре-
пя и от данните на Асоциацията на производителите 
на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), както 
и на European Federation of Bottled Waters (EFBW). 
Бутилираните води са предпочитани продукти от кон-
суматорите, като начин да задоволят ежедневната 
потребност от вода, която е така важна за човешкия 
организъм. Бутилирана вода пие цялото население, в 
това число малки деца и възрастни хора, чиято имунна 
система е по-лабилна; пият я и болни хора с компроме-
тиран имунитет, за които доброто качество на водата 
е от съществено значение. Това налага предлаганите 
бутилирани води на българския пазар да отговарят на 
определени хигиенни изисквания, залегнали в наци-
онални и европейски нормативни документи, като по 
този начин се гарантира тяхното качество и безопас-
ност. 

Материали и методиМатериали и методи
- За периода 2000 - 2012 година са изследвани 2356 

проби бутилирани натурални минерални води от 22 
търговски марки;

- За периода 2006 –  2010 г. са изпитани 31 проби 
бутилирани изворни води от 5 търговски марки;

- За периода 2004 – 2012 г.са анализирани 106 про-
би бутилирани трапезни води от 9 търговски марки.

Прилагани са следните стандартни микробиологич-
ни методи, които са верифицирани:

• БДС EN ISO 6222 – Качество на водата. Преброя-
ване на жизнеспособните микроорганизми – изброява-
не на колониите при инокулиране в твърда хранителна 
среда (3).

• БДС EN ISO 9308 – 1. Качество на водата. Откри-
ване и определяне броя на E. coli и колиформни бакте-
рии. Част 1: Метод на мембранна филтрация (4).

• БДС EN ISO 7899-2 – Качество на водата. Откри-
ване и определяне броя на чревни ентерококи. Част 2: 
Метод на мембранна филтрация (5).

• БДС EN 26461-2 – Качество на водата. Откриване 
и определяне броя на спори на сулфит-редуциращи 
анаероби (клостридии). Част 2: Метод на мембранна 
филтрация (2).

• БДС EN ISO 16266 – Качество на водата. Открива-
не и преброяване на Pseudomonas aeruginosa. Метод 
на мембранна филтрация (6). 

Пробите бутилирани натурални минерални, извор-
ни и трапезни води са изследвани и оценявани по по-
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Компанията Archer 
Daniels Midland Company 
(ADM) обяви стартирането 
на Arcon FS™: соев про-
теинов концентрат, кой-
то доставя редица ценни 
свойства за оптимизация и 
удължаване трайността на 
месните продукти. Проте-
инът Arcon FS™ бе представен 
пред медиите на специална конфе-
ренция, в рамките на 25-ия юбиле-
ен семинар на ADM, с фокус върху 
прилагането на соеви протеини в 
преработените меса. 

Списание „Хранително-вкусова 
промишленост“ бе сред медиите, 
поканени за участие в проявите, 
които се проведоха през октом-
ври в китното градче Ден Бош, 
Холандия. Присъстваха и журнали-
сти от Великобритания, Порту-
галия, Испания, Холандия, както и 
експерти от ключови компании в 
месната индустрия от цял свят. 
Домакин на семинара на ADM 
бе Университетът за приложни 

науки HAS University of Applied 
Sciences. (В следващия брой на 
списанието ще ви запознаем с 
програмите и съоръженията на 
това уникално по рода си учебно 
заведение.)

„С нарастването на населени-
ето в света, нараства и търсе-
нето на качествени храни, фураж, 
алтернативни горива и екологично 
чисти заместители на традици-
онните химикали. Като един от 
водещите световни земеделски 
производители, компанията ADM 
играе ключова роля в задоволя-
ването на всички тези нужди. Тя 
произвежда хранителни ингреди-
енти, фураж и фуражни съставки, 

биогорива и други продукти, които 
производителите по целия свят 
използват, за да осигурят здраво-
словни храни и по-добър живот за 
милиони хора по целия свят”. 

Това каза в своята презента-
цията Елиза Бертот, мениджър 
комуникации за Европа, Африка и 
Азия към ADM. Тя добави, че ком-
панията трансформира култури 
в продукти, вече повече от век, 
в услуга на жизнените потребно-
сти.  „Днес 30 000 ADM служители 
по света конвертират маслодай-
ни култури, царевица, пшеница 
и какао в продукти за храна, за 
промишлени и енергийни нужди. С 
над 265 преработвателни пред-

Соеви протеини Соеви протеини 
за месната за месната 
индустрияиндустрия
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приятия, 460 бази за доставка на 
земеделски суровини и превъзходна 
глобална мрежа за транспортира-
не на суровини, ADM осъществява 
дейността си в над 140 страни”. 
Компанията има много награди от 
престижни международни инсти-
туции и медии. 

Първата производствена база 
на ADM е в щата Илинойс, САЩ. 
Понастоящем е изграден модерен 
завод в Холандия и компанията 
предвижда изграждането на ново 
предприятие в Полша. 

Семинарът в Холандия обедини 
няколко интерактивни уъркшопа 
и демонстрации, а за участници-
те това бе чудесна възможност 
да се запознаят с ключови пред-
ставители от екипа на ADM и да 
установят контакти с колеги от 
други фирми в бранша.

Във втората част на пане-
ла Стивън Мотт, технически 
директор към ADM изложи мак-
роикономическата рамка на про-
изводството на соя и обоснова 
необходимостта от употребата 
на соевите протеини, като се 
опря на стряскащите статис-
тически данни в глобален мащаб. 
„През 2009 г. са произведени 280 
милиона тона месо, като е използ-
ван между 1/4 и 1/3 от ресурса на 
планетата. Същевременно броят 
на недохранените хора в света 
възлиза на 1,2 милиарда човека. 

Световният конгрес на най-високо 
равнище по храните (World Food 
Summit) постави за цел намалява-
нето наполовина на този брой до 
2015 г. Предвижда се глобалното 
население да достигне цифрата 
от 9,2 милиарда до 2050 г. Това 
означава, че 70% повече храна ще 
е необходима до 2050 г., за да се 
изхранва населението на Земята. 
Килограм месен продукт изисква 
2000 – 3000 литра вода, за да бъде 
създаден. Соевият протеин е 5-8 
пъти е по-ефикасен откъм из-
ползването на земните ресурси в 
сравнение с месния протеин”. 

Последва описание на основ-
ните начини за прилагане на 
функционални соеви протеини в 
емулгирани продукти и колбаси, за 
да се възползват производители-
те максимално от тези съставки, 

като същевременно се осигурява 
съвместимостта с индустриал-
ните производствени техники и 
технологии. 

След стремглавите увеличения 
в цените на пазара на месо, от-
делът на ADM за специални хра-
нителни съставки търси решения 
на тези предизвикателства, като 
предлага висококачествени ес-
тествени алтернативи на меха-
нично обезкостеното месо.

Подходяща за различни евтини 
месни приложения, колекцията на 
ADM от соеви протеинови систе-

ми може да се приложи в кренвир-
ши, мортадела и др. Диапазонът 
соеви протеин-концентрати на 
ADM може да се използва като 
единствен източник на диетичен 
протеин без допълнителни ами-
нокиселини. Техният хранителен 
профил е сравним по качество с 
източниците на животински про-
теин, като говеждо месо и мляко, 
което осигурява висока степен на 
хранителност.

В разговор преди конферен-
цията, Роланд Снел, технически 
мениджър за месните приложения 
към ADM коментира: “Механично 
обезкостеното месо е интегрална 
съставка в месните продукти, а 
нарастващите разходи провокират 
проблеми за производителите. Ние 
сме разработили гамата Arcon 
соеви протеинови системи, която 

предоставя на произво-
дителите икономично 
средства за разширяване 
на тяхната продуктова 
гама, като същевременно 
предлага продукти с тек-
стура, желана от днеш-
ните потребители. Със-
тавките са естествени 
продукти без съдържание 
на Е-номера, което също 
се вписва в сегашната 
тенденция за чисто ети-
кетиране.” 

Arcon FS е способен 
да свързва вода и мазни-
ни в емулсионни системи 
за влагане в млени меса 
като кренвирши, мор-
тадела, консерви мляно 
месо и е подходящ за 
използване в замразени, 
пастьоризирани и кон-
сервирани стоки 

В хода на презента-
цията бе представена 

цялата гама Arcon от качествени 
функционални соеви протеинови 
концентрати (FSPC). Сред много-
то съществени предимства от 
компанията отбелязаха, че FSPC 
подобряват текстурата на мес-
ния продукт, вкусовите усещания 
при консумация и еднаквостта на 
партидите, като същевременно 
увеличават стабилността при 
замразяване или размразяване.

Различните соеви протеини 
притежават специфични особе-
ности, присъщи на месните про-
дукти и могат да спомогнат за 

 В обедната почивка преподавател от Университета представя на журналистите възмож-
ностите на базата за подготовката на млади специалисти в ХВП.
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тенденции

абсорбцията на вода и спойката, 
както и за желирането, емулги-
рането и кохезията. Arcon SL по-
добрява текстурата на сушени, 
ферментирали колбаси, без това 
да повлиява фазите на узряване 
или изсушаване, докато Arcon 
SM може да се инжектира в цели 
птици или смеси, за да направи 
месото по-сочно, както и за нама-
ляването на цената на килограм 
печено пиле.

“Arcon FS е разработен да даде 
на месните продукти специфич-
ните характеристики, изисквани 
от потребителите в държавите 
от региона на Близкия изток и 
Африка. Ние вярваме, че сме създа-
ли една икономична, питателна и 
функционална съставка за месна-
та индустрия с добри желиращи и 
емулгиращи свойства”  каза още 
Роланд Снел.

По време на практическата 
сесия, участниците в семинара 
произведоха различни продукти, 
включващи разнообразни соеви 
протеини от гамата на ADM. 

Семинарът завърши с открита 
дискусия, на която от компанията 
споделиха, че България за тях е 
един добър потенциален пазар и 
търсен партньор. „Убедени сме, че 
подобни събития и срещи между 
специалисти от различни стра-
ни, дискусиите и създаването на 
нови приятелства са гаранции за 
взаимно обогатяване и основа за 
бъдещо сътрудничество”, каза в 
заключение Стивън Мот. 

Снежанка Христова

По време на 
практическата 
сесия, участни-
ците в семинара 
произведоха раз-
лични изделия със 
соеви протеини 
от гамата на 
ADM.
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 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

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

èíæåíåðèíã

®

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 

Машини и технологични 
линии за консервната 

промишленост.
Топлообменници и 

изпарителни инсталации за 
всички отрасли.

Проектиране, технология, монтаж 
и сервиз на оборудване за хлебарство, 

сладкарство, 
пакетиращи 

машини, силозни 
стопанства и 

макарони

1303 Ñîôèÿ
óë. �Áàëêàí� 7-9Á

òåë.: 02/ 931 00 57
ôàêñ: 02/ 931 07 42

6000 Стара Загора
бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 25 В, 

тел.: 042/ 220 180 - централа;  
GSM 0884 290 336; факс: 042/ 220 190
e-mail: spv@abv.bg;  spv@mbox.contact.bg

www.spvbg.com

Бутилираща и 
опаковъчна техника. 

Проектиране, производство, 
монтаж и пълна 
инженерингова 

дейност.

АЛЕКСАНДРА И АЛЕКСАНДРА И 
МАДЛЕН ООДМАДЛЕН ООД

Производство Производство 
и търговия  и търговия  

на суровини и материали на суровини и материали 
за сладкарството и за сладкарството и 

хлебопроизводствотохлебопроизводството

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 

ДЕКО КУИКДЕКО КУИК®

Тел/ факс: 02/ 974 50 01, 979 07 51
GSM: 0888 915 249

e-mail: teatrading@abv.bg

Фолио за перфектен 
външен цвят и вкус 

на  варени шунки.  

Декорирайте Вашите 
специалитети - 

равномерно, красиво и 
пестеливо !

с едро-натрошени 
подправки !

ОБРАБОТКА НА ВОДИ
♦Омекотяване ♦Филтруване ♦Дехлориране  

♦ Декарбонизация ♦ Обратна осмоза 
♦Премахване на нитрати и сулфати ♦ UV-
дезинфекция ♦ 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

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

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

бизнессправочник

1000 София
Магазин:  ул. Гургулят 27,               
Цех: ул. Орчо Войвода 8 Б

Тел.: 02/ 952 26 25, 955 62 20
Факс: 02/955 63 05

е-mail: . salon@mb.bia-bg.com         
web: bg-salon.com

САЛОН ЕООД

Производство 
на хлебни и сладкарски изделия, 
локуми, халва, филиран бадем, 

филиран фъстък, 
фондан.
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бизнессправочник

Производство на месни кулинарни 
заготовки - порционирани, замразени, 

готови за директно влагане, с 
насоченост конвектомати, скари и 

фритюри в търговски вериги. 
ISO 9001:2008.

Варна, ул. “Лиляна Ставрева” 8,
Произв. база: бул. “Хр. Смирненски” № 33, 

тел.: 052/511 479; 511 480; 
тел/факс:052/511 437

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
offi ce-bg@kuk.com

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

Производство на 
висококачествени сладкарски 

продукти с контролиран произход 
на суровините и вкусови качества 

близки до тези на домашно 
приготвените сладкиши

“АЕА” ООД“АЕА” ООД

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

изделия, спирт и опаковки.

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

тел.: 0618/69500
факс: 0618/21709

e-mail:office@zaharnizavodi.com

“РАДУЛОВ” ЕООД

Газирани, 
негазирани 

напитки
 

6010 Стара Загора 
Индустриален квартал

тел.:  042/ 60 47 46,
факс:  042/ 63 84 23

e-mail: radulov@mail.orbitel.bg 
www.radulov-bg.com 

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

„ДИПИ” ЕООД„ДИПИ” ЕООД

Производство Производство 
на сладкарски на сладкарски 
изделияизделия

9300 Доб рич, 
ул. “Го це Дел чев” 19

Тел.: 058/ 600624, 600 709
Факс: 058/ 600168

Е-mail: savimex@dobrich.net

Про из вод с т во 
на хляб, солети 

и ма ка ро не ни из де лия 
“Злат на Доб ру джа”

“СА ВИ МЕКС” ЕО ОД

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

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. 

„77K” ООД „77K” ООД 
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

6000 Стара Загора, 
кв. Индустриален, П.К. 285;

Тел.: 042 617101;
e-mail: gradus@gradusbg.com

“Градус-1” ООД

Производство на пилешко месо 
и пилешки продукти, разплодни 

яйца, еднодневни пилета. 
Богата гама охладени 

и замразени птичи продукти, 
полуфабрикати, деликатеси 

и колбаси. 

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.

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

Производство и пакетаж 
на богата гама от 

подправки, десертни 
кремове, кисели, сухи супи 

и др.

РАДИКОМ
4147 Калековец, ул. Независимост 21

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

e-mail: office@radikom-bg.com
www. radikom-bg.com
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Нали не пропуснахте Нали не пропуснахте 
да попълните талона да попълните талона 
за абонамент?за абонамент?

ДЕРЕК ООД

“Дерек” ООД
Тел.: 073-840 488, 0888 851444; 

0887 391934; 0887 098085
Факс: 073-840 730

e-mail: derekltd@mail.bgПОДРОБНОСТИ НА  ПОДРОБНОСТИ НА  www.derekltd.euwww.derekltd.eu

Сладкари, търсите ли кремове 
и сладоледи с отлично качество 
и цена, потърсете Фирма Дерек.

Възползвайте се от изключителното разнообразие на вкусо-
ве и аромати, които се произвеждат и предлагат под запазе-
ната марка  

 Крем Тирамису
 Крем Чийз кейк
 Парфе (лимоново, ягодово, малиново с парченца 

плодове),
 Крем Бавария с различни аромати 
 Мус (Ягодов, Малинов, Лимонов) 
 Крем Брюле
 Стабилизиран крем за печене
 Подобрител за производство на блатове, платки и кексо-

ве – с него спестявате влаганите яйца, подобрявате структу-
рата на печивото. 

  крем Сладолед (сметанов, ванилов, шоколад, леш-
ник, ягода, боровинка, киви, портокал, банан, ананас, 
малина, кокос) – превъзходен италиански стил, пригоден 
за всякакъв вид автомати за сладолед. Може да се гарнира с 
крокан, шоколадови парченца или плодове.
Предимства на кремовете и сладоледите:

 Фина и стабилна структура;
 Леки и кремообразни;
 Устойчиви на замразяване и размразяване;
 Повишават рандемана. 
 Запазват обема.

Качествени немски добавки за меса 
и колбаси от вашия партньор Фирма 
Дерек:

 Никаква плесен върху сурово-сушените 
салами с помощта на разтвор на Cegeskin P. 

 Силен антиоксидант с антимикробни свойства 
на базата на екстракти от подправки и 
цитрусови плодове – Cegemett Fresh 

 Естествен оцветител на базата на пигмента на 
екстракт от кохенили – Carmin 40 

 Смеска за слепване на късове месо при 
производство на стекове и колбаси – Lamephos 
Ultrabind 

 Подправки за усилване вкуса на месото в 
колбасите и шунката + аромати за множество 
типични колбаси 

 Продукти за шунка и варено-пушени 
деликатеси 

 Продукти за сурово-сушени колбаси 
 Продукти за малотрайни и краткотрайни 

колбаси 
 Вкусови подобрители 
 Специални продукти 

Качеството се гарантира със Система за 
контрол на качеството на храните – HACCP.

Уважаеми клиенти, 
с продуктите VIVA 

получавате европейско качество.






