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Здравейте,
уважаеми читателю,
Дух на толерантност и желание за диалог – така една наша
телевизия обобщи климата в 43-тото българско Народно събрание
в първия ден от неговото събиране… Като всеки българин и на мен
скепсиса не ми липсва, но някак си подсъзнателно силно ми се иска
това да е вярно и да продължи по-дълго. Защото крайно време е да
проумеем, че максимата “Не е важно язе да съм добре, важно е Вуте
да зле” – в политическия ѝ вариант – работи срещу всички нас. Защото за всички е ясно, че “язе” са една шепа хора, които се мъчат
да управляват държавата – било политически, било икономически,
но най-често в симбиоза, а Вуте сме всички ние – независимо от
социалното и материалното ни положение. Защото толерантността и диалога са онези фактори, които гарантират стабилността и
предвидимостта на една държава, нейното развитие.
И още нещо интересно се случва в последно време – работодатели и синдикати се хванаха ръка за ръка и тръгнаха да вразумяват
политиците… Нищо лошо, дори напротив – стара максима е, че политиката върви след капитала, макар че нашата действителност
като че и това опровергава. По-важно е, че ако тези повеи на разбирателство и партньорство се задържат малко по-дълго България
може би ще се отлепи от тинясалото дъно, на което сме заседнали…
И понеже ние от Кооперация и сп. ХВП сме на принципа „Ако
всички са добре и ние ще сме добре…”, искрено се надяваме, че и
за списанието ще дойдат хубави дни – та нали ние заедно сме от
страната на Вуте, а он сака да чете… Защото много добре знае, че
без четене и консумиране на актуална информация днес трудно се
успява. Ето и тук се стремим да сме ви полезни – не само чрез списанието, но и чрез сайта си, в който се опитваме да поддържаме
свежа, интересуваща ви информация.
Този наш стремеж да сме ви полезни намира израз и в безплатните консултации, които за втори път организираме за вас по време
на хранителните изложения в Интер Експо Център София от 5 до 8
ноември. Заповядайте на щанда ни В12 в зала 3. А за да подготвите
интересуващите ви въпроси, сме публикували темите и графика
на консултациите на трета корица на списанието. И още нещо, на
щанда ще може да се абонирате за списанието ни (все още с отстъпка!), или да закупите интересуваща ви книга от специализираната литература, която предлагаме.
Накрая да ви информирам, че по традиция единайсетият брой
на списанието е посветен на една много важна за отрасъла тема
– опаковките. Така че, освен да го очаквате с нетърпение, може да
се включите с въпроси, интересни теми, а защо не и с реклама, за
да покажете с какво може да сте полезни на производителите на
храни и напитки.
Доскорошна среща в Интер Експо Център. Ние и нашите
консултанти Ви очакваме…

Петко Делибеев
гл. редактор

Абонирайте се за сп. ХВП!
Така ще си бъдем взаимно полезни!
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Възраждане на
хранително-- вкусовата
хранително
промишленост
в България
доц. д-р Славчо Петров, доц. д-р Нона Маламова

Резюме
В статията са представени резултати от секторен анализ в рамките
на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, финансиран от Европейския социален фонд. Анализират се
значимостта за икономиката на страната, конкурентния потенциал,
възможностите и проблемите пред устойчивото развитие на хранително-вкусовата промишленост.
Ключови думи: хранително-вкусова промишленост, България,
конкурентен потенциал, фактори за развитие.

Revival of Food, Drink and
Tobacco Industry in Bulgaria
Assoc. Prof. Dr. S. Petrov1, Assoc. Prof. Dr. N. Malamova2
1
Federation of independent trade unions in the food industry
2
Institute of Agricultural Economics – Sofia, e-mail: nonamal@abv.bg

Abstract
The article presents the results of a sectoral analysis within the project
“Security through law, flexibility through collective bargaining” of Operational Program “Human Resources Development”, financed by the European Social Fund. The survey analyzed the significance of the country’s
economy, competitive potential, possibilities and problems of sustainable
development of the food, drink and tobacco industry in in Bulgaria.
Key words: food, drink and tobacco industry, Bulgaria, competitive
advantages, factors for the development.

Ц

елта на тази статия е въз
основа на анализ на значимостта за икономиката на
страната, конкурентния потенциал
и условията за устойчиво развитие
на хранително-вкусовата промишленост, да се направи оценка за
приоритетността на ниво отрасъл,
подотрасли и сектори и да се формулират мерки за възраждане на
отрасъла и на приоритетните сектори.
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Значимост
на отрасъла
Хранително-вкусовата промишленост e традиционно силно развит
отрасъл със значително място в
икономиката и експорта на страната. В периода 2006 г. – 2013 г. хранителната индустрия се развива
с по-висок темп в сравнение с останалите индустриални отрасли.
През 2013 г. хранителната индус-

трия е произвела продукция (по текущи цени) на стойност 9,6 милиарда лв. Делът й в общата промишлена
продукция на страната спрямо 2006
година нараства значително –
от 13,6% на 15,3%.
В условията на евроинтеграция отрасълът постига сравнителни конкурентни предимства
в националната икономика. Експортът на стоки на хранителната
индустрия се развива по-интензивно от общия за страната, в резултат
на което делът й в общия експорт
за периода 2006-2012 г. в стойност
нараства от 4,9% на 6,4%. Общият
експорт към ЕС за цитирания период нараства значително по-бавно, в
резултат на което хранителната
ни индустрия увеличава дела си в
националния експорт на пазара
на ЕС от 5,7% на 8,6%. През анализирания период развитието на
ХВП е стабилно и по-динамично от
това на останалите сектори на
индустрията и икономиката на
страната (табл.1). Извършена е
модернизация и интензификация на
производството.

Значимост на
подотраслите и
секторите за
икономиката на ХВП
Трите сектора с най-голям и
нарастващ принос в икономиката на ХВП, оценен с техния дял в
структурата на наетите, стойностния обем на продукцията, добавената стойност, ДМА и инвестициите
са: производство и преработка
на месо, без готови ястия; про-
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Табл.1. Добавена стойност по факторни разходи и заетост
Показатели

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Добавена стойност – 1179,0 1554,9
млн. лв.

1683,4 1611,4 1807,6

1740,7

1855,1

Динамика, 2006=100

100,0

131,9

142,8

136,7

153,3

147,6

157,3

Икономиката - %

2,9

3,6

3,6

3,6

4,0

3,8

2,8

Индустрията - %

12,4

14,7

15,6

16,2

18,4

16,4

17,6

Заети лица , хил.бр.

116,0

115,1

110,5

109,6

87,6

103,0

97,3

Динамика, 2006=100

100

99,2

95,3

94,5

75,5

88,8

83,9

Икономиката - %

3,2

3,1

2,9

2,9

2,4

2,9

2,8

Индустрията - %

14,3

13,8

13,0

14,3

12,2

14,5

13,9

Относителен дял в:

Относителен дял в:

Източник: НСИ и собствени изчисления

изводство на хлебни и тестени
изделия и производство на други хранителни продукти (табл.2).
Приносът си в икономиката на
ХВП увеличават секторите, които
не са свързани пряко със селскостопанското производство и
преработка на суровини от него,
а ползват готови и полуготови продукти (брашна, захар, какао, масла,
сухо мляко, сметана, есенции, сладка, ядки и др.).

Относителни
конкурентни
предимства
Относително конкурентно
предимство на българската хранителна индустрия на този етап
са по-ниските разходи за труд.
Производителността на разходите за труд, измерена с обема на
добавената стойност, създавана
от единица разход за персонала е
по-висока от средната за ЕС 27 във
всички подотрасли и сектори на
ХВП (фиг.1). Производителността
на разходите за труд в производството на храни, обаче, намалява с
23,4 процентни пункта за четиригодишния период (2008г.- 2011г.),
което показва, че разходите за
труд в условията на единен трудов
пазар не носят предимства в дългосрочен аспект.
Сравнителни конкурентни предимства българската хранителна
индустрия има по отношение на
ефективността и рентабилността
на производството. По реализиран брутен опериращ излишък на
единица оборот (норма на печал-

ба) в преобладаващата част от
секторите на ХВП, България е
сред страните с по-висока стойност от средната за Общността
(табл.3). Изключение правят само
секторите производство на напитки, производство на хляб и хлебни
изделия и производство на други
хранителни продукти.
По рентабилност, изразена с
дела на брутния опериращ излишък
в добавената стойност, хранителнопитейната индустрия в България е с
по-високи стойности от средната за
ЕС 27. Само производството на тютюневи изделия в България отчита
значително по ниска рентабилност
от тази в ЕС 27(табл.3).
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48,7% и 21,7%. В резултат развитието на основни сектори (месна, млечна, консервна) е в силна
зависимост от вноса на суровини
и полуфабрикати.
Последното място по производителност на труда и многократно
по-ниската производителност
на направените инвестиции в
българската хранителна индустрия,
спрямо средните стойности за ЕС27, ниското ниво на научно-изследователска и развойна дейност
в предприятията, правят отрасъла
по-малко конкурентен.
Бариера пред развитието на
отрасъла е и високият относителен
дял на нискоквалифициран персонал. Резултатите от „Разработване
и внедряване на информационна
система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове
и региони” показват, че към 2011 г. в
отрасъл ХВП са заети най-малко 17
000 ниско квалифицирани лица
(„професии, не изискващи професи-

Фиг.2. Изменение на дела на ЕС в търговията с продукти на
хранителната индустрия (%)

Източник: НСИ, Външна търговия и собствени изчисления

онална квалификация” и „без професионална група”) със слаба тенденция към намаляване на техния брой
[Проучване на пазара на труда
в България през 2012 г., 2012.].
„Изтичането” на квалифицирани
работници и мениджъри от отрасъла прави особено остър въпросът

Възраждане на ХВП
Материалът, който ви предложихме,
е плод на изработения секторен анализ
„Възраждане на хранително-вкусовата промишленост”, подготвен от Федерацията на
независимите синдикати от хранителната
промишленост (ФНСОХП). Под същото интригуващо заглавие на втори октомври бе
проведена интересна среща с дискусия по
темата, на която присъстваха Пламен Димитров, президент на КНСБ, вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков, председателят
на ФНСОХП, доц. д-р Славчо Петров, доц. д-р
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Нона Маламова от Института по аграрни науки към Селскостопанската академия (ССА)
и представители на браншови съюзи от отрасъла.
Дискусионният форум бе открит от Пламен Димитров, президент на КНСБ, който
сподели в своето експозе, че подобни срещи в рамките на изпълняван от тях проект,
са проведени и с браншови организации от
други сфери на икономиката, включително
и с представители на селското стопанство
у нас. Той подчерта важността на темата за

за увеличаване на заплащането
на наемния труд. Същевременно
в България, по данни на Евростат
за 2011 г., само три от секторите на
ХВП се доближават до европейските
стойности на дела на разходите им
за персонала в брутната добавена
стойност (БДС), всички останали сек-

възраждане на индустрията в България и
необходимостта от общи усилия на всички
заинтересовани, за да се постигне напредък
в този важен за страната отрасъл.
Сивият сектор нараства в хранителновкусовия отрасъл. Това бе един от изводите направени в анализа на доц. д-р Славчо
Петров, който изтъкна, че хранително-вкусовата промишленост в България e традиционно силно развит отрасъл със значително
място в икономиката и експорта на страната. През 2012 г. тя е произвела промишлена
продукция (по текущи цени) на стойност 9,5
милиарда лв. Делът й в общата промишлена
продукция на страната е 15,2% и е на второ
място по обем произведена продукция. В
отрасъла през 2012 г. работят 4,6 % от общо
заетите в икономиката на страната, а в индустрията - 15,8 %.
В последвалата дискусия представители на браншовите организации споделиха
основните проблеми, които пречат на развитието на отрасъла и направиха конкретни
предложения, които да бъдат отстоявани
пред държавните органи. Те поеха ангажимент да представят писмено своите виждания и конкретни предложения, които да послужат за изработване на обосновано искане
за промени, които да стимулират развитието
на хранителната и питейна индустрия.
Остава да се надяваме, че ще се намерят
български политици, които да се запознаят
с тях, а още повече ще намерят сили да направят нещо положително за подобряване
на условията, в които е принуден да работи
един от най-успешните отрасли в нашата
икономика.

тори са под европейските нива – под 50%. Прави впечатление сектор „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”, в който делът
на разходите за персонала в БДС в България е с над
22% по-ниско от това в ЕС 27. На ниво подотрасли и
сектори динамиката на производителността на труда
и средните разходи за персонала на един нает за изследвания 6 годишен период (2005- 2011г.) очертава
сектори на ХВП със силно изпреварващ ръст на производителността на труда над ръста на разходите
за персонала на един зает, които са с възможности
за увеличаване на компенсацията на наемния труд:
производство на растителни и животински масла
и мазнини; производство на мелничарски продукти,
нишесте и нишестени продукти; производство на
готови храни за животни.
В резултат от направения анализ бяха очертани
следните направления за разгръщане на потенциала и ускоряване на развитието на хранително-вкусовата индустрия.
 Прилагане на ефективни средства за оптимизиране на бизнес средата – въвеждане на преференциален ДДС за пакет от основни хранителни
продукти, обратно начисляване на ДДС за отделни
продукти и др.
 Промени в Закона за защита на конкуренцията с цел предотвратяване на нелоялни търговски практики.

Засилване на контрола на суровините и готовите продукти от вътрешно общностните доставки
и вноса от трети страни. Засилване на контрола при
продажбата на дребно на бързооборотни стоки и
спазването на нормативната уредба за проследяемост, качество, етикетиране и др. изисквания.
 Насърчаване на експорта към трети страни и търсене на нови пазари за традиционни
български продукти във и извън ЕС, чрез по-пълно
използване на европейските фондове за реклама на
традиционни продукти и експортното субсидиране.
 Използване на средства от еврофондовете и
от националния бюджет за подкрепа на трансфера
на знания към предприятията от изследователски
организации; използване на средства от Националния иновационен фонд за приоритетно финансиране на иновационни проекти за храни.
 Ускорено изравняване на размера на селскостопанските субсидии (европейски и национални) и прилагане на гъвкави схеми за субсидиране
на производства на суровини, приоритетни за
България (зеленчуци, плодове и продукти от животински произход), през новия програмен период
2014-2020 г.
За контакт с авторите:
Доц. д-р Славчо Петров, председател
на Федерацията на независимите синдикални
организации от хранителната промишленост
Доц. д-р Нона Маламова,
Институт по аграрна икономика – София
е-mail:nonamal@abv.bg

Литература
Проучване на пазара на труда в България през 2012 г.,
проект „Разработване и внедряване на информационна
система за оценка на компетенциите на работната сила
по браншове и региони” , ОПР „Развитие на човешките
ресурси”, София, 2012.

интервю

Непредвидимостта е
най-жестокият проблем
днес Размислите на един български
предприемач за здравословния начин
на живот, здравословната бизнес
среда и правилата на играта
Една българска фирма за втори път се
опитва да даде тон на бизнеса у нас
за по-активно участие в живота на
отрасъла. “Тандем” ООД отново събра
експерти и колеги в аулата на СУ “Климент Охридски” на втората си конференция под наслов “Добрата храна е
сила” и доказа, че държи на свой собствен принос за развитието на отрасъла
и в частност на месопреработването
у нас (виж повече на стр. 32). Това
стана повод и за разговор с нейния
управител и собственик Кирил Вътев,
който е сред популярните фигури
в българския хранителен бизнес.

-н Вътев, каква е полезността на подобно събитие за вас, като фирма и
за колегите от сектора?
Какво Ви кара да използвате този
интересен и полезен подход.
Ние нямахме намерение да
правим ежегодна конференция.
Миналата година Тандем навърши 20 години и имаше повод, а аз
не исках да правим поредния скучен коктейл с фойерверки, софри
и т.н. Исках да направим нещо, което е просветителско, което да се
занимава с теми, които са непреходни. А това е темата за здравословния начин на живот. Защото
здравословно хранене според мен
е грешно понятие. Има здравословен начин на живот, в който
храненето е неотменима част.

Г
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И то трябва да бъде в съответствие с физическата активност,
с психическата натовареност,
най-общо казано с начина на живот. Естествено и генетиката е от
изключително значение. Така че
сред факторите за здравословния
начин на живот не е само храната, не е само тичането в парка, те
са комплексни и нито един сам по
себе си не е решаващ, а отсъствието на който и да е, вече е проблем.
Знаем колко често в стремежа за
атрактивност на предавания или
други медийни изяви се правят
ужасяващи коментари за храните
и мен лично това ме провокира да
отбележим годишнината на Тандем с една просветителска конференция.
Но тъй като миналата година

тя се получи много добре и провокира голям интерес, много хора
ми казаха – това са важни теми...
защо не започнете да я правите
ежегодно? Приех идеята понеже това наистина са непреходни
теми, а за една година много неща
се случват и променят, едни и
същи теми всяка година трябва да
имат съдържание, адекватно на
момента, на времето, на тенденциите. Така решихме да направим
и втората, а оттук нататък да бъде
ежегодна.
И все пак къде виждате плюсовете от това събитие – не само
за фирмата, а изобщо?
Ние не търсим рекламен ефект.
Искаме обаче да ангажираме експерти – както видяхте присъстваха едни от най-изявените експер-

интервю
ти по темите, които се разискваха
там. На мен ми е ясно, че много
хора пренебрегват тези конференции и тези теми, че са им скучни. Но всеки човек, когато вникне
и ги приеме, а аз знам, че това
няма да стане от първата и втората конференция, ще има полза.
Ето защо съм безкрайно благодарен на ректора на Софийския
университет, че ни предоставя
аулата, защото това е мястото, където трябва да се работи просветителски. И понеже всички знаят
много за храните – за храненето и
храните има безброй коментари:
и смислени, но и много абсурдни
коментари – затова ние искаме на
тази конференция да се говори за
храните само отговорно, достоверно и наистина информативно.
Никакви сензации не търсим, никаква реклама не търсим...
Всъщност аз смятам, че това по
принцип би трябвало да бъде мисия на държавните институции –
на здравеопазването. Защото мисля, че колкото повече работа имат здравеопазването,
здравната система, болниците, Здравната каса, толкова
ефективността в нашата държава ще бъде по-ниска. Смисълът
е в културата, образованието, на
което аз му казвам просветителство, човек да живее информирано, да се храни информирано, но
правилно. Защото дезинформацията също е информация и когато си дезинформиран вървиш в
грешна посока.
Храните са много важни за гарантиране здравето на хората.
Наскоро на една среща бяха споделени данни, които показват,
че нашия отрасъл е сред най-работещите в страната. Как виждате хранителната промишленост у нас, в която сте вече дълги
години?
Ако в една държава земеделието и храните са най-мощните отрасли, това говори, че тази
държава е слабо развита. Надали
в Германия хранителната индустрия е най-развитата. Защото знаем за какви технически индустрии
става дума там. Франция, за която
е известно, че е най-развитата европейска държава в областта на
земеделието, едва ли и там храни-

телната инудстрия има най-решаващото значение в икономиката.
Да, но за да се развие добре една
страна, тя може да го направи
само на базата на едно много добре развито земеделие
и хранителна промишленост.
Това е факт. Така че ако в нашата
икономика хранителната промишленост и земеделието са добре развити е хубаво, но земеделието ни има още много резерви,
за да бъде добре развито. То днес
е просто убито. Защото България
е била нетен износител и на месо,
и на плодове, и на зеленчуци, и на
живи животни – знаем на какъв
хал ни е животновъдството сега –
така че земеделието ни има много
потенциал за развитие. Както и да
гледаме този факт, колкото и някой да го отчита с радост, аз лично смятам, че има нужда от още
страшно много усилия за създаване на необходимата среда.
А средата я определят политиците, а политиците ги избираме
ние – и кръгът е затворен. Затова
няма на кого да се сърдим, освен
на себе си. Защото всички много
обичаме да коментираме политиците, политиците много обичат да коментират електората, а
всъщност сме едно и също нещо –
едно цяло, което ако не заработи
в посока на повишаване на брутния вътрешен продукт, ако не
заработи в посока на съзидание,

ако не се прережат всички схеми
за източване на ДДС, за източване
на Здравна каса, в основата на което стоят политици и политически
партии, а това е публична тайна,
няма за какво да говорим. Не може
безнаказано да се атакуват земеделски реколти, производствени
предприятия, дистрибуторски автомобили и какво ли не още и все
извършителят да е неизвестен и
все да няма наказани. Това е пълен абсурд.
Само политиците ли са препъни камъка за развитието ни?
Точно това казах – не са само
политиците. Всички ние заедно
сме си виновни. Защото сме пасивни, защото приказваме много,
но като опре до действия ни няма,
като опре до гласуване пак ни
няма... А относно гласуването, не
гласуваме защото изобщо нямаме доверие на тази избирателна
система – за кого ще ни отиде гласът като го дадем, и никой не ни
гарантира, че ако гласуваме ние
правим избора ...
Прав сте, но не е ли бизнесът
в една държава силата, която би
могла да предопределя развитието на обществото, на икономиката му?
Кой бизнес? Коректният бизнес, който е лоялен към държавата, с абсолютно светли продажби,
с платени данъци и осигуровки, но не на минимална работна



ЕТ „Д-р Грозева - Аромса“

20 години представител на
в България
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...
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
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При Турция и региона става дума за един значим,
положително развиващ се европейски пазар, достигащ дълбоко в евро-азиатския регион. Страната е
атрактивна за международните компании от хранителния сектор. Заедно с Reed Tüyap, нашият локален
партньор, ние желаем да наложим „ANUFOOD Eurasia –
powered by Anuga” като международна платформа за
този регион.“
Бюлент Юнал, изпълнителен директор на Tüyap Tüm
и Reed Tüyap, коментира партньорството с Кьолнски панаир: „Това сътрудничество носи на Истанбул едно събитие от регионално значение, което дава на нашите
клиенти значителна добавена стойност. Комбинация-

Организаторите на ANUGA
представят ново изложение
в Турция
През май 2015 стартира поредният
проект на Koelnmesse (Кьолнски панаир)
в областта на хранително-вкусовата и питейната промишленост. ANUFOOD Eurasia
е нова международна бизнес платформа,
целяща да привлече вниманието на специалисти от бранша както в Турция, така
и на Балканския полуостров, в страните
от ОНД, Близкия изток и северна Африка.
Покривайки целия спектър от продукти
на сектора, то ще предостави на локални
и международни производители възможност за достъп на целия пазар в Евразия.
Изложението е съвместен проект на специалистите
в организацията на изложения за хранително-вкусовата
промишленост от Koelnmesse и техния локален партньор Reed Tüyap. То ще наследи познатата продуктова
структура на събитието №1 за сектора – ANUGA. В него
компетентната публика ще може да открие месни и
млечни продукти, охладени и пресни хранителни стоки,
топли и студени напитки, сладкарски продукти и закуски, дълбоко замразени продукти и халал храни , както и
пълната гама технологии за обслужване и търговия.
За Кьолнския панаир, притежаващ дългогодишен
опит в организацията на Anuga и много други водещи
събития в Германия и света, Турция е точното място
за разширяването на своята гама в хранително-вкусовия сектор. Стратегическото положение на Истанбул,
в сърцето на евро-азиатския регион, е допринесло за
хилядолетния му имидж на значимо търговско средище. Модерната база на изложбения център Tüyap
предоставя първокласни условия за провеждането на
събитие, имащо амбицията да се превърне във водещо
за региона.
Гералд Бьозе, председател на управителния съвет
на Koelnmesse, потвърждава: „Следвайки нашето самосъзнание като международен доставчик на услуги,
ние предлагаме на нашите клиенти всякаква възможна подкрепа. Особено в сектора „Хранително-вкусова промишленост“ Кьолнски панаир има отличаващ
се имидж на професионален панаирен организатор.

та от всеобхватния международен опит на Koelnmesse
в областта на хранително-вкусовата промишленост
и компетентността на Reed Tüyap относно вътрешния пазар и реализацията на международни специализирани изложения няма аналог. Партньорството ни
позволява да дадем началото на едно напълно ново
събитие с дълбока съдържателност и международно
значение.“
ANUFOOD Eurasia открива нови възможности и
пред производители и търговци от бранша в България.
Липсата на алтернативно изложение с международен
характер в непосредствена близост до страната ни и
усилията на организаторите да подсигурят за изложението компетентна публика от важни за българските
компании региони като ОНД, Близкия изток и Северна
Африка, ще повиши атрактивността на събитието за
бизнеса у нас.
Интересът към първото издание на ANUFOOD Eurasia е голям. Организаторите регистрират на този етап
50% заетост на предвидените площи. Наред с компании
от цяла Европа интернационален характер на събитието придават и националните представяния на Германия,
Гърция, Иран, Холандия и др.
ANUFOOD Eurasia ще се проведе в панаирния
център Tüyap, Истанбул в периода 14-16.05.2015г.
Повече информация за изложението може да намерите на интернет страниците www.anufoodeurasia.com и
www.koelnmesse.bg.

15
9/14

юбилей

20 години в помощ
на производителите
Години на системен труд за просперитета и авторитета
на маслодобивния и маслопреработвателен бранш

Н

а 24.10.1994 г. в СГС е
регистрирано юридическо лице с нестопанска
цел –„Съюз на масларите
в Република България“. За председател на новоучредения браншови
съюз е избран проф. Марин Гърдев
Маринов – дългогодишен директор
на Института по растителни масла,
маслопродукти и миещи препарати
към „Обединение на масло-сапунената промишленост“.
През 2001 г. се извършва промяна в наименованието, което става
„Сдружение „Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти в България“ и е избран нов
председател – Видьо Вълков Видев.
Две години по-късно за почетен

председател е избран проф. Марин
Гърдев Маринов, който е на тази
позиция и в настоящия момент.
През 2010 г. след промяна в
Устава и в наименованието на браншовата организация, което вече е
„Сдружение на производителите на
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растителни масла и маслопродукти в България“
за председател е избран
Яни Петров Янев, който
и понастоящем изпълнява тази функция.
В годините от учредяването си до настоящия момент, браншо-вата организация
на маслодобивните и
маслопреработвателни
предприятия в страната
изпълнява своите основни цели а именно –
защита и подпомагане
на производствените,
търговските и бизнес
интереси на своите

членове чрез:
– оказване на технологична
и техническа помощ при реконструкции, модернизации и изграждане на нови производствени
мощности чрез контакти с водещи
фирми и предоставяне на оферти

за оборудване и технологии. В резултат на
това сътрудничество в
бранша са инвестирани
над 240 млн. лева и преработвателният му капацитет вече е над
1 800 000 тона маслодайни култури годишно.
– разработване на
базови браншови документи:
„Ръководство за
добри производствени
и хигиенни практики в
индустрията за производство на растителни
масла в България“. Ръководството е утвърдено
от Националния съвет
по безопасност на храните и Министерството на здравеопазването.
 „НАССР за производство на
сурови растителни масла“. Ръководството е съвместна разработка
на професионален екип от специалисти на Сдружението и Универ-

ите на производство на масла
и маслопродукти, нормативни
документи и тенденции в развитието на здравословното и
функционално хранене, опазване
на околната среда и др.; Провеждаме семинари за разясняване на
прилагането на нови нормативни
законодателства от страната и ЕС.
- Развиваме активно сътрудничество с наши и чужди научни
институти и браншови организации, сред които: многогодишно
сътрудничество с ВНИИЖ (Висш
научно-изследователски институт на маслата) – Русия и УХТ
(Университет по хранителни технологии, Пловдив); партньорство
с Тракийска асоциация на производителите на растителни масла
в град Одрин Турция.
С цел подобряване информираността на членовете ни, поддържаме информационни рубрики в електронен вид:
 ежеседмични новини
от производство, преработка и
търговия с маслодайни култури и
продукти от тях в страната и света,
 ежеседмичен бюлетин за
световното производство и международни цени на маслодайни
култури и продукти от тях,
 месечна обзорна търговска информация,
 статии за маслодайни
култури и тяхната дълбочинна преработка, маслодобив и
маслопреработка, опазване на
околната среда и тенденции в
развитието на бранша.
Тези материали са предназначени за технолози, оператори,
лаборанти и са задочен курс за
повишаване квалификацията
и познанията им на работното
място.
Убедени сме, че с активната си
дейност Сдружението е полезно
за своите членове и в бъдеще ще
търсим още нови и ефективни
форми за подпомагане на производителите на растителни масла
и маслопродукти у нас.
Авторът
инж. Марияна Чолакова
е изпълнителен директор на
Сдружение на производителите
на растителни масла
и маслопродукти в България

„Перфектно
настроени
един към друг”
друг ”
1800 служители, четири предприятия и годишен оборот
от 300 милиона евро – фирмената група Волф принадлежи към големите в месния бранш на Германия. От основаването през 1925 година предприятието се е развило
фантастично. Затова говори и изключително високата
разпознаваемост на производителя на колбаси, който има
производствени предприятия на четири различни места.

Комплексно решение
за управление на цялата
верига за създаване на
стойност
Най-модерните технологии
са отличителен знак на четирите
производствени предприятия и
открито заявена съставна част от
семейната философия. Това важи
особено и за областта на информационните технологии – още
от 1999 година Волф залага на
ERP-софтуера на CSB-System AG.
„С течение на времето постоянно увеличавахме степента на
автоматизация в нашата фирмена група. Днес всички процеси
в предприятието са отразени в
една напълно интегрирана обща
система и са перфектно настроени един към друг“, казва ръководителят на отделите логистика и
ИТ-организация Ян Зайдел.

Максимална надеждност
на доставките
Мениджмънт на диспозицията
например е високо интегриран
и създава верижна свързаност
между всички ключови процеси
в цялото стоково стопанство. По
този начин производствените
количества могат да се планират
оптимално в рамките на плановия
процес. При това се съблюдават
историческите данни за продажбите, актуалните складови наличности и евентуално съобщения
за акции. Изчислените производ-

ствени количества се предават
на модула за управление на
поръчки в CSB. Непосредствено
след това на базата на разходните
места (т.е. отделните производствени цехове) се генерират
производствените поръчки. По
този начин всеки ръководител на
определено разходно място (цех)
разполага с производствен план.
Чрез заложените в CSB-System
рецептури производственият
план се „разбива“ на нужди от
материал, персонал и машини. Те
от своя страна са базовите данни
за набавяне и предоставяне на
материали, както и за диспозиция
на персонала и разпределянето
му по машините. Чрез това постоянно планиране и наблюдение на
всички производствени стъпки се
гарантира максимална надеждност на доставките. Ян Зайдел
споделя: „Интегрираното изчисление на степента на изпълнение
на поръчките ни дава възможност винаги да сме в състояние
да извикаме актуална информация за контрол на способността
за доставка. Така ние можем рано
да открием „тесните места“ за
доставка и веднага да ги отстраним.“

Обратната проследимост
без пропуски е
гарантирана
Точно при месопреработвателни предприятия обратната
проследимост на продуктите
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 играе изключителна роля. Затова
при Волф входящите суровини
се обозначават с отпечатан от
CSB-System етикет. Освен всичко
друго този етикет съдържа и информация за номера на артикула
и неговото наименование, дата
на постъпване, количество, складово място, доставчик и L-номер.
При последващата обработка на
партидите в рамките на производствения процес L-номерът се
въвежда чрез мобилни крайни
устройства. От този момент нататък данните от доставката на
всички преработени суровини
са неразделно свързани със
съответната производствена
партида. Тъй като при Волф производството се осъществява „на
производствена партида“, гото-

„downstream“ така и „upstream“:
това означава, че с натискане на
един клавиш могат да се идентифицират както доставчиците,
така и крайните получатели на
продуктите.

ЦСБ-Систем България
ул. Преслав 19
4000 Пловдив
Тел/Факс: 032/648-988
e-mail: info-bg@csb-system.com
www.csb.com

вите продукти могат еднозначно
да бъдат причислени към едно
производство. Чрез разпределянето на партидите от суровини
към предварително зададените
в CSB-System рецептури и непрекъснатата проследимост на
производствените партиди през
целия производствен процес до
опакования продукт, обратната
проследимост е гарантирана.
Понеже и машините за ценово
етикетиране получават необходимата им информация от CSBSystem, данните за обратната
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проследимост могат да се кодират на отделните опаковки също и
в 2D-баркодове (QR, Data Matrix и
др.). Паралелно с това тези данни
се предават на интернет-платформата „mynetfair“. На тази платформа крайните потребители могат,
използвайки смартфон или персонален компютър, чрез сканиране
или фотографиране на кода бързо
и лесно да намерят информация
по отношение на обратната проследимост на всеки продукт от
фирма Волф. При Волф обратната
проследимост е възможна както

Автор: Адам Стеч
Адам Стеч е член на
ръководството на
CSB-System в Полша и е отговорен
за продажбите на
браншови решения
за хранителната
индустрия в Европа

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

тенденции

По-високото
качество
оформя
търсенето
През 2012 г. замразените преработени храни
в Германия регистрират 1 процент спад на
актуалната стойност, а обемът на продажбите
на дребно изпада в стагнация. Този резултат се
дължи преди всичко на ценовото съперничество
в условията на високо конкурентен пазар и на
развитието на органични и други здравословни
типове замразени храни.

Д

окато потребителите в
други европейски страни може би са успели да
ограничат своите харчове
в отговор на кризата на еврото,
през 2012 г. германците продължават да консумират по-висококачествени храни. Замразените преработени храни отдавна се радват на
особена почит сред немските потребители благодарене на високото
ниво на удобство, което предлагат.
През 2012 г. обаче ставахме свидетели на все по-големи опасения по
отношение на химикалите, използвани при производството на въпросните артикули. Тази тенденция
е следствие на редица свързани с

храните скандали от 2010 и 2011 г.,
отразили се негативно върху търсенето.

Средната цена на единица
продукция намалява
с 1 процент

През 2012 г. средната цена на
единица продукция при замразените преработени храни намалява
с 1 процент. При замразените преработени червени меса и тестени
изделия, обаче, спадът на средната цена е по-чувствителен. Тези
ценови колебания се свързват с
намаляването на глобалните цени
на необходимите суровини. Освен

Пазарна стойност на сектора на замразените преработени храни
%

евро млн.

Пазарна стойност RSP1
Забележка: на база константни цени от 2012 г.
1
recommended selling price – препоръчителна продажна цена

22
9/14

Растеж на годишна база (%)
Източник: Евромонитор Интернешънъл

това регистрираният спад в средната цена на единица продукция при
замразените преработени храни се
дължи и на ниските цени на продуктите с частни марки и на стабилния
дял на пазара на дребно, държан от
дискаунтърите.
За разглеждания период замразените заместители на месото
демонстрират стабилен двуцифрен растеж на годишна база както
по отношение на реализираните
обеми, така и от гледна точка на
актуалната стойност. Производителите и търговците вече са наясно с
големия потенциал на замразените
заместители на месото, дължащ се
в немалка степен на социално-икономическите промени, сред които
нарастващия брой на вегетарианците в Германия и все по-голямата
загриженост за околната среда,
демонстрирана от местните потребители.

Рибните пръчици
(fish fingers) – популярното
блюдо

Най-популярният тип замразени
преработени риби / морски дарове
продължава да бъде панираното
рибно филе, чийто дял от пазарната
стойност през 2012 г. достига 22
процента. На втора позиция, със
съвсем малко изоставане, се нареждат преработените рибни филета и
рибни пръчици. Рибните пръчици
са особено популярни сред децата
в Германия, като често вървят в
компанията на картофено пюре.
В същото време морските дарове

тенденции
продължават да печелят нови позиции и през 2012 г. се радват на
20 процента дял от пазарната стойност.
От позицията на реализираните
обеми продажбите на замразени
червени меса през 2012 г. продължават да намаляват, макар и с
по-слаби темпове в сравнение с
предходните две години. Спадът от
гледна точка на актуалната стойност на реализираните продажби,
обаче, продължава да се ускорява.
Свиването на търговските обеми
и на стойността на продажбите
може да бъде обяснено с нарастващата екологична ангажираност и
налагащите се по-здравословни
хранителни навици на германските
потребители – фактори, оказали
значително влияние върху покупателното поведение.
Колбасите – най-популярният
тип замразени преработени червени меса в Германия – регистрират
47 процента дял от пазарната стой-

ност през 2012 г. Следват виенският
шницел, изключително популярен в
цяла Германия, и кюфтетата, с дялове от пазарната стойност респективно 26 и 16 процента.
При замразените преработени
пилешки продукти най-популярно
продължава да бъде панираното
пилешко, чийто дял от пазарната
стойност през 2012 г. възлиза на 32
процента. Пилешките хапки – друг
изключително популярен артикул –
се нареждат втори с дял от пазарната стойност в размер на 30 процента, а пилешките деликатеси запазват
своите 8 процента дял от пазарната
стойност.

Готвенето в етно стил
стимулира търсенето на
замразени зеленчуци

Въпреки загрижеността на потребителите по отношение на произхода на замразените зеленчуци,
зеленчуковите миксове регистри-

рат най-високия дял от пазарната
стойност в размер на 38 процента
през 2012 г., което представлява
ръст от един процентен пункт в
сравнение с 2011 г. Зеленчуковите
миксове предлагат удобство, а все
по-ясно изразената тенденция да
се готви в етно стил също стимулира продажбите. За периода 20102012 г. делът на спанака от пазарната стойност възлиза на стабилните 20 процента, докато броколито,
карфиолът и грахът отбелязват
незначителен спад в своя дял от
пазарната стойност през 2012 г.
Според отраслови източници снаксовете демонстрират стабилност
в сектора на „другите“ замразени
преработени храни, където регистрират повече от половината
от стойността на реализираните
през 2012 г. продажби на дребно.
Дяловете от пазарната стойност на
плодовете и групата на билките и
подправките от своя страна остават по около 19 процента.
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С грижа за сигурността
на вашите хранителни
стоки
Изискванията за превоз на хранителни стоки под температурен
режим не са от вчера. Съхранението им по време на пътя от производството до щанда в магазина е
основна грижа на всеки производител, който предлага продукцията
си в магазинната мрежа на големи и
малки търговски вериги.
За да бъде максимално полезен
на своите клиенти, водещият производител на хладилни агрегати
Carrier Transicold е разработил и
предлага редица решения за автомобилния превоз на хранителни
стоки в едно- или мулти температурен режим с възможност за задвижване на агрегатите чрез двигателя
на автомобила или комбинирано
задвижване от двигателя на автомобила и стационарно от ел. мрежа
при лекотоварните автомобили.
Също така предлага дизелови агрегати за камиони с обем на товарното пространство от 30m3 до 90m3,
агрегати за полуремаркета, системи
за телематика и др.
На провелото се наскоро в Хановер, Германия изложение Carrier
отново показа защо е лидер в производството на хладилни агрегати,
като за пръв път показа прототип на
хладилна система, предназначена
за хладилни ремаркета с естествен
хладилен агент. Представен официално пред публика бе и агрегатът за

полуремаркета Vector 1350 –
предназначен за превоз на дълги разстояния, който официално
замени серия Maxima – спряна от
производство в началото на 2014г.
Посетителите видяха също така и
новите подобрени дизелови агрегати от серия Supra, чиято мощност
достига до 12 000 W.
В България представителството
на марката Carrier се поема от Юрорент ЕООД през пролетта на 2013г.
Оттогава досега фирмата разви и
предложи на своите клиенти сервизна мрежа в 6 града на страната –
София, Пловдив, Варна, Бургас,
Русе и Видин, като по този начин
ефективно покрива територията на
цялата страна. Централният склад
на Carrier, заедно с най-големият
сервиз, намиращ се в София, работят без почивен ден и дават възможност на фирмите, нуждаещи се
от сервизни услуги, дори и в

неработни дни да бъдат спокойни
за своята стока.
През тази година Carrier бе представен за първи път на специализираното изложение, провеждано
на летище Лесново, със специално
направен за целта хладилен автомобил, като също така бяха представени и агрегати за полуремаркета от серия Vector. За клиентите на
марката бяха разработени редица
сервизни програми за обслужване
на всички серии агрегати с марка
Carrier на преференциални цени,
важащи за цялата сервизна мрежа
до края на годината.
Като представител на Carrier,
Юрорент успява да отговори на
високите изисквания на клиентите
на марката и предлага успешно решения на редица фирми, опериращи в хранително-вкусовия бранш,
дистрибуцията на фармацевтични
продукти и транспорта на различни
стоки под температурен режим не
само на територията на страната,
но и в ЕС и Русия.
Всички новости представени от
Carrier Transicold на пазара могат
да бъдат намерени на сайта на дистрибутора за България – Юрорент
ЕООД – www.eurorent-bg.com.

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

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

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

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

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

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

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

3700 Видин, Северна индустриална зона
тел.: 094/ 602 446;
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в помощ на практиката

Кутия с
инструменти
операторът трябва да следи за ефективността на прилаганите мерки и,
ако е необходимо, да ги преразгледа.

В стремежа си да
бъде полезна на
производителите на храни
и напитки Асоциацията
FoodDrinkEurope
(ФудДринкЮръп) издава
помагала по-актуални
проблеми в различните
направления на отрасъла.
Днес ви представяме
едно от тях насочено към
борбата с акриламида във
фини пекарски изделия.

Акриламид

Акриламидът е вещество, което
се образува по естествен път в храните в резултат на високотемпературна
обработка (например при печене във
фурна, на скара, пържене). Акриламидът може да причини рак у животните и експертите смятат, че той би
могъл да предизвика рак и у хората.
Въпреки че акриламидът вероятно е
част от нашата диета откакто хората
са започнали да обработват храната
си, от гледна точка на безопасността
световните експерти съветват да намалим неговите нива в храните.
Акриламидът е открит в широка
гама обработени храни, включително такива, приготвени промишлено,
в заведения за хранене, и в къщи.
Открит е в такива основни продукти
като хляб и картофи, както и в други,
ежедневно използвани храни, като
хрупкави хлебчета, бисквити и кафе.

Кутията с инструменти за
акриламид на FoodDrinkEurope

След като акриламидът беше открит в храните, промишлеността и
други заинтересовани институции,
включително законодателни органи,
предприеха действия, за да проучат
как се е образувал акриламидът, и
възможните методи, които могат да
се използват за намаляване на неговите нива в храните, като се прилага
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Какво можете
да направите вие?

 Да използвате настоящата
брошура, за да определите методите,
които можете да използвате за намаляване на нивата на акриламида,
 Не всички методи ще бъдат
приложими за вашите производствени изисквания,
 Вие ще трябва да изследвате своите производствени методи,
рецепти, качествата на продуктите
и националното законодателство,
за да определите най-подходящите
„инструменти”.
принципа ALARA. FoodDrinkEurope
координира усилията и обобщи резултатите, като изготви „Кутия с инструменти“ за акриламид.

Акриламид във фини
пекарски изделия

 Детайлизира съществуващите методи за намаляване на акриламида в храните,
 Дава възможност на производителите да определят и преценят какви мерки за редукция да
използват.

Настоящата брошура е предназначена да подпомогне производителите на фини пекарски изделия.
За повече подробности може да се
свържете с Европейската асоциация
за шоколад, бисквити и сладкарска
промишленост на: esa@esa.org.uk
А цялата кутия с инструменти
прочетете на:
http://www.fooddrinkeurope.
eu/publication/fooddrinkeuropeupdates-industry-wide-toolbox-tohelpmanufacturers-further/

ALARA

Начин на образуване

Какво прави кутията
с инструменти?

ALARA е акроним от думите на
концепцията “As Low As Reasonably
Achievable”(Толкова ниско, колкото
е разумно постижимо). Това означава, че всеки оператор в хранителния
бизнес (FBO – Food Business Operator)
трябва да предприеме съответните
мерки, за да намали наличието на
даден замърсител в крайния продукт до минимум: като вземе пред
вид съществуващия риск, но и като
отчита други законови съображения,
например потенциален риск от други замърсители, органолептичните
свойства и качеството на крайния
продукт, както и осъществимостта и
ефективността на контрола.
За да се гарантира постоянното
съответствие с концепцията ALARA,

 Акриламидът се образува
при реакция на аспарагин и намаляване на захарите,
 Акриламидът се образува
при температури над 120°C,
 Количеството на образувания акриламид зависи от:
 Температурата
 Времето на печене
 Рецептата

Методи на редукция
за бисквити, кракери
и хрупкав хляб
Следните “Инструменти” са използвани успешно за намаляване
на нивата на акриламид в различни
видове фини сладкарски изделия.

в помощ на практиката
Впрочем поради огромния брой
различни рецепти, съставки и процеси, използвани при традиционното производство на бисквити, не съ-

ществува прост начин да се редуцира образуването на акриламид във
фините сладкарски изделия. Съветът
към производителите е да изберат

Избор на суровини

Проект за рецепта

• Съставът на захарите
в зърнените култури не
е определящ фактор за
образуване на акриламид.
• Доказано е, че почвите,
бедни на сяра, влияят
съществено върху
свободните концентрации
на аминокиселини в
някои зърнени култури.
Намаленото количество
сяра в почвите довежда
до по-високи нива
на аминокиселините
в културите, и от тук
до повишен риск от
образуване на акриламид.
Житни изделия, приготвени
от брашно, бедно на
сяра, също влияят върху
ароматния спектър на
съставките, и следователно
на органолептичните
свойства.

• Някои предварително обработени
съставки вече могат да съдържат
високи нива на акриламид, които да се
отразят на нивото му в крайния продукт.
• При използване на набухватели,
например за твърдите сладки
бисквити, понякога замяната на
амониевия бикарбонат е от полза.
Като алтернатива може да се използва
калиев карбонат с калиев тартрат
или дву-натриев дифосфат с натриев
бикарбонат.
• Може да се използва аспарагиназа
при някои продукти, например
джинджифилов сладкиш, хрупкав хляб
и дребни сладки.
• Фруктозата, използвана при продукти
като джинджифилов сладкиш, трябва
да се замени с гликоза. Трябва да се
използват глюкозни сиропи с малко
фруктоза
• Когато се използва по-малко
количество непресято брашно, се
образува по-малко акриламид.

тези “Инструменти”, които са най-подходящи за техните видове продукти,
методи на обработка, и спецификацията на качеството на продуктите

Проект на
процеса

Свойства на готовия
продукт

• Печенето
при по-ниска
температура и за
по-дълго време
за постигане на
същото крайно
съдържание
на влага се
е оказало
ефективно за
намаляване на
акриламида в
някои продукти
съгласно
обратната
връзка в
зависимост от
съдържанието
на влага.

• Възможно е да
има отражение по
отношение на загуба на
височината, аромата или
консистенцията. При
използване на натриеви
соли като алтернатива
трябва да се внимава да не
остане прекалено много
натрий в готовия продукт.
• Продуктът неизбежно
е с не толкова тъмен, не
толкова „опечен“ цвят.
• Трябва да се следи да
не би продуктът да е
недопечен, тъй като това
може да доведе до
микробиологични
проблеми при
съхранението.
• Пълнозърнестите
продукти са желателни и
от хранителна, и от вкусова
гледна точка.
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наблюдател

АПБНБ за отговорните
бизнес практики в бранша

А

социация на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) е от браншовите организации, които полагат усилия
да подпомагат своите членове с тълкуване и
разяснения на нормативните документи – наши и
европейски и защита на техните интереси. Все с тази
цел бе и организиранията от нея Семинар „Отговорни бизнес практики”, който събра представители на
повече от 20 фирми от безалкохолната индустрия,
партньори от ключови институции като Министерство на здравеопазването, Българска агенция по безопасност на храните, Регионални здравни инспекции,
експерти в сферата на храненето и производството
на храни и напитки.
Асоциацията осъзнава мисията си на проводник
на европейските практики в индустрията, ето защо
събитието имаше за цел да подготви бизнеса за актуалните промени, свързани с въвеждането на европейско законодателство и адресирането на конкретни послания към българския потребител в качеството му на европейски потребител. Четири тематични
панела, привлякоха вниманието на участниците с
приоритетните теми и въпроси в сферата на етикетирането, хранителната информация, работещите
бизнес практики в производството и дистрибуцията
на бутилирани води, както и отговорните практики за
намаляване на екологичното въздействие и измерването на продуктовия отпечатък.
АПБНБ постави пред бранша ключовия въпрос „Готови ли сме за прилагането на регламент 1169/2011”,
свързан с етикетирането на продуктите, чийто изисквания влизат в сила на 13 декември тази година.
„Етикетирането обхваща цялостния комуникационен процес между производителите и потребителите, ето защо е необходимо да бъде платформа,
обединяваща интересите на всички заинтересовани
страни в името на здравето и безопасността. То
дава посока за саморегулирането на отговорния бизнес и е от изключително значение да има пълен син-
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хрон между институциите, индустрията и потребителите.”, с тези думи Жана Величкова – председател
на АПБНБ, резюмира изключително важната промяна,
която предстои пред бранша. Тя представи изготвеното от Асоциацията Практическо ръководство за
етикетиране на храните, което представлява инструмент за подготовка на бизнеса при постигането на
съответните европейски правила, чиято основна цел е
представянето на ясна и недвусмислена информация
на потребителя.
Основните митове, свързани с храненето и задължителната хранителна информация, която присъства
на етикетите на храните и напитките, бе тематичния
акцент на втория семинарен панел, в който участие
взеха водещите експерти по хранене и диетология –
проф. Божидар Попов (Председател на Българско
дружество по хранене и диететика) и доц. Веселка
Дулева (национален консултант към НЦОЗА). Председателят на АПБНБ представи нови комуникационни материали, изготвени на база опита на родната
индустрията и европейските научни постижения, а
именно насоки за адекватен прием на вода и материал за кампанията „5 на ден”, свързан с приема на
плодове и зеленчуци, както и приема на плодови
сокове като част от този здравословен режим. Асоциацията има за цел включването на плодовите сокове
в схемата „Плод всеки ден” в българските учебни
заведения, тъй като това е в унисон с европейските
практики, където в такива програми се включват преработени продукти без добавена захар.
Подробен пакет от добри хигиенни програми
и практики за бутилиране на вода, разработен от
АПБНБ по насоки на Europian Federation of Boteled
Water, бе представен и разпространен по време на
събитието под формата на Ръководство. Негова цел
е да насърчи отрасъл бутилирана вода да подобрява
внедрените си системи за управление на качеството
и безопасността на храните.

наблюдател

Добрата храна е сила
С втората си конференция под
наслов “Добрата храна е сила”
фирма „Тандем“ ООД доказа, че
държи на свой собствен принос за
развитието на отрасъла и в частност на месопреработването у
нас. Чест прави и на родната Алма
матер – Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, че подкрепя тази инициатива като предоставя най-авторитетната зала
в България – своята аула за събитието. За престижа на форума
говори и участието на авторитетни специалисти по проблемите на
ХВП, които със своите експозета
поставиха актуалните проблеми
пред отрасъла и дадоха повод за
дискусия по темата на форума.
И понеже когато днес става
въпрос за храни на първо място
е тяхната безопасност, логично
начало на конференцията даде
проф. Пламен Моллов, изп. директор на БАБХ с експозето си
“Приоритети в контрола на храните и нови методи за подобряване на ефективността му”. Проф.
Моллов изтъкна резултатите от
въведените през 2014 г. в Агенцията нови практики за по-задълбочен и ефективен контрол на
храните като чек-листи, размяна
на ключови инспектори и мобилизиране на екипи, въвеждане
на фигурата на “скрит инспектор.

Показателен бе краткият сравнителен анализ от данните за периода януари – септември 2013 г. и
2014 г., който доказва увеличената резултатност на официалния
контрол, осъществен от БАБХ.
При по-малък общ брой проверки,
процентът на издадени предписания, административни актове за
нарушения, както и на затворените обекти е нараснал чувствително. За пореден път проф. Моллов
акцентира на “отварянето” към
потребителите като приоритетит
пред БАБХ. Като друга цел пред
Агенцията той изтъкна стремежът
тя да се превърне в „зелена агенция“ – пълна модернизация на
всички дейности в нея, което още
повече ще подобри ефективността в работата ѝ. Накрая той засегна и проблема за продажба на

ул. инж. Борислав Огойски № 1В

957 86 56
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продукти от фермата, т.нар. „къса
верига за доставки“, като наблегна на необходимостта от работа
сред селскостопанските производители. В момента 95% от земеделските стопанства не прилагат
добри земеделски практики, което
увеличава рисковете при извършването на продажба на храни директно от производителя.
Друга интересна тема разгледа
доц. д-р Веселка Дулева, началник отдел „Храни и хранене“ при
НЦОЗА, която се спря на новите
изисквания към информацията за
храните, предоставяна на потребителите. И понеже тази тема сме
дискутирали много на страниците
на сп. ХВП ще отбележим само,
че ЕК е разработила Насоки за
компетентните органи относно
контрола на допустимите отклонения при отбелязването на
хранителните стойности и съставки на храните. Интересен акцент в експозето на доц. Дулева
бе дистанционната продажба на
храни и изискванията към нея.
Тя изтъкна, че тук много важно
е и нормативното регулиране от
самите страни членки на ЕС.
Актуална и в контекста на
темите дотук бе и презентацията на инж. Майя Стойчева
от Акредитиран Изпитвателен
център Алми Тест. Тя разгледа вариантите за опаковане на
храни и изтъкна много важната
роля на опаковката не само за
нейния търговски вид, но и за
запазването на вида и качеството на храните, както и тяхната безопасност. Тя се спря на
4 варианта за опаковане днес
– вакуум, РГС, МГС и асептично
опаковане и разгледа претенци-

наблюдател
ите към всеки вид опаковане. (В един
от следващите броеве на сп. ХВП ще
публикуваме статия на инж. Стойчева по темата)
Трудно е да се обхванат всички интересни теми на конференцията, но
бихме отбелязали презентациитe на
проф. Донка Байкова и проф. Стефан
Драгоев от УХТ Пловдив, който представи Нови стратегии и технологии за
производство на функционални месни
продукти. На база на разработени в
неговата катедра примери, той определено даде много хляб за размисъл
на технолози с иновативно мислене и
стремежи за създаване на нови и покачествени продукти. (Сп. ХВП е публикувало две статии на проф. Драгоев по темата).
Актуална бе и презентацията на
Елка Божилова, началник отдел „Политика на качество и промоции на земеделски продукти“ в МЗХ, която се спря
на европейските схеми за качество и
прилагането им в България.
На актуалната тема за достигане на
фермерската продукция директно при
клиентите се спря и Светлана Боянова, директор на Институт за агростратегии и иновации. Стана ясно, че тази
политика може да се финансира от
европрограмите, необходима е само
информираност и просвещение сред
земеделските производители.
Присъстващите бяха запознати с
още страни на темата за добрата храна – лекции като „Потребителското поведение в контекста на променящите
се пазари“ на Юлиян Добрев, „Развитие и иновации на пазара на киселомлечни продукти“ на Даниела Узунова
от Danone, „Хранителните продукти и
техните брандове в онлайн пространството“ на Александър Тошков от Digital
Connection само допълниха портрета
на важната тема, която „Тандем“ ООД
представи за обсъждане пред българската общественост. И затова наслова
на последната тема: „Силата на добрата храна – в тандем с потребителите“
на Лилия Тодорова, маркетинг директор в „Тандем“ ООД прозвуча като едно
обобщение на всичко казано на конференцията.
Един наистина ползотворен ден за
всеки, който иска да е в крак с времето
по отношение актуалните претенции
към производството и търговията с
храни и напитки. Жалко, че тази богата информация не може да стигне до
повече хора не само в София, но и в
страната… Може би в бъдеще ще се
намери начин да се преодолее и този
проблем. Желание явно има.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на Професионална квалификация по професията “Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, специалност “Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия” (трета квалификационна степен) – от 03.11 - 07.11.2014 г.
За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Закона за храните и поради големия интерес от страна
на фирмите в този бранш, Съюзът по хранителна промишленост
към ФНТС организира отново това обучение.
СХП има издадена Лицензия от НАППО за провеждане на обучение по посочените специалности. Целта на обучението е специалистите от тези браншове за по-кратко време да придобият
Свидетелство за завършено професионално обучение. Поради
това, че програмата по това обучение е заложена с 960 часа, от
които 364 часа теория и 596 часа практика, или това означава
6 месеца, СХП Ви предлага обучението да се проведе задочно,
като за целта са планирани 2 (два) модула по 5 (пет) дни, на които
водещи специалисти от тези браншове ще ви запознаят с основните теми от образователния курс. Практиката се провежда в
специализирани работилници.На всеки участник ще бъде раздаден учебен материал и програма, от които трябва да се подготвите за явяване на Държавен изпит пред Комисия за валидиране на
неговите знания.
Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по специалността.
Завършеното професионално обучение с придобиване на
степен на професионална квалификация се удостоверява със
“Свидетелство за професионална квалификация” по образец
на МОН.
Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование или 10 клас на
професионална гимназия.
Първият модул на обучението ще се проведе на 3, 4, 5, 6 и 7.
11. 2014 г. в Дом на техниката в София, ул. “Г.С.Раковски” № 108,
1 етаж, зала № 108. Тогава ще бъде съобщена и датата за втория
модул.

ПРАЗНИКЪТ НА ХВП

Съюзът по хранителна промишленост има удоволствието да
Ви покани на традиционния Ден на хранително-вкусовата
промишленост в България и Единадесета Национална научнопрактическа конференция с международно участие на тема:
„Хранителната промишленост в България - днес и утре” с
участие на български и чужди лектори.
Денят на хранително-вкусовата промишленост в България
ще се проведе под патронажа на Министъра на земеделието и
храните.
Дата и място на провеждане: 19.11. 2014 г., Парк хотел
„Москва“, 10,00 часа.
Тематични направления на конференцията (предварителни):
 Нормативна база на ЕС – актуални промени
 Програми и проекти в помощ на бизнеса
 Българската ХВП – в медиите
 Науката и промишлеността – партньорство, условие за
напредък
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На 20.11.2014 г. е предвидено посещение на водещи предприятия от хранителната промишленост в
района на София, внедрили системите за управление
на качеството и безопасност на храните, и запознаване
с опита им в тази област. (повече подробности в бр.
8/2014 на сп. ХВП)

НАЦИОНАЛЕН ПЪТУВАЩ СЕМИНАР
Лутраки Позар, Гърция
София – Солун – спа Лутраки позар – Едеса –
Кастория – София
От 10 до 13 декември, 2014 г.

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„Иновации в хранителната и вкусовата промишленост – продукти и технологии”
СХП обявява Конкурса със срок за заявки за участие до 10. 11. 2013г. Отчитане на резултатите и награждаване на победителите – по време на честването на
Деня на хранителната промишленост.
Партньори: ФНТС, УХТ Пловдив, МЗХ, МЗ, МИЕ,
МОН, ЦКС, СИБ, Браншови организации.
Списание ХВП – медиен партньор
Конкурсът е обособен в две основни категории:
1. Разработка на нов краен продукт, нова технология или суровина
2. Производител или фирма, внедрили нов продукт, пуснат на пазара
Класираните на 1, 2 и 3 място в отделните категории ще получат вимпел и грамота. (повече подробности в бр. 8/2014 на сп. ХВП)

Производство и ремонт на:
РЕДУКТОРИ И МОТОР-РЕДУКТОРИ
 планетарни
 червячни
 вълнови
НЕСТАНДАРТНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ПО ЗАЯВКА
ПОМПИ ЗА ГЪСТИ ТЕЧНОСТИ
 шнекова
 зъбна
(намира приложение в хранително-вкусовата
промишленост за транспортиране на повискозни течности, като течен шоколад,
шоколадов кувертюр, кетчуп, сметана,
извара и др.
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
УСЛУГИ
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Тема: Етикетиране. Определяне енергийната
стойност на храните. Безопасност, сигурност и
качество на храните.
Модули:
- Етикетиране на храните – Регламент 1169/2011
на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите;
- Хранителна информация, хранителни и здравни
претенции при етикетиране на храни (Регламент
1924/2006 за хранителни и здравни претенции);
- Изисквания към етикетирането на добавките в
храни, практически упражнения по желание на участниците;
- Нормативни изисквания за определяне енергийната стойност на храните – практически упражнения.
За лектори на семинара
са поканени най-добрите
експерти в България по
тези теми.
На всеки участник ще
бъде издаден СЕРТИФИКАТ
за успешно завършен курс .
Занятията ще се провеждат в залите на хотела
във време, което ще се
уточни след настаняване
на групата и определяне
дните за туристическите
посещения.

4230 Асеновград, ул. “ген. Колев” 7
тел./факс: 0331/ 4 9286; GSM 088/ 723 72 37
Производствена база:
Кв. Долни Воден – стопански двор
e-mail: rudikom@hotmail.com
www.rudikom.hit.bg

За контакти:
Съюз по хранителна
промишленост
София 1000,
ул. Раковски 108, офис 408
тел./факс: (02) 987 47 44;
GSM: 0888 72 24 82
инж. Соня Бургуджиева,
e-mail: ufi_sb@abv.bg
http://www.ufi-bg.com

Иновации, мащаби и перспективи
за хранителната индустрия
От 5 до 8 ноември в Интер Експо Център –
София производители, дистрибутори, търговци от
страната и десетки други държави, ще представят
постиженията на модерната хранително-вкусова
индустрия. Те дават отговор на основните въпроси
за новостите в производството на храни и напитки,
как е развита тази индустрия в страни от различни
континенти, какъв е потенциалът за партньорство
или дестинациите за нови пазари.
Храни, напитки, машини, технологии, измервателна техника, опаковки, всичко за хранителната
промишленост ще представят български фирми
и чуждестранни компании от Италия, Гърция,
Словакия, Полша, Испания, Румъния, Молдова
и други държави.
Колективни участия ще имат фирми както от
родната индустрия (месопреработвателни, млекопреработвателни, винопроизводителни компании, преработватели на плодове и зеленчуци
и биопроизводители), така и от Италия, Унгария.
Дебют ще имат 10 компании от Молдова и компании от Китай.
За първа година Италия е страна-партньор
на изложбата ИНТЕРФУД&ДРИНК с богата програма от инициативи (Лаборатория за италиански
вкус; проект „Марка за италианско гостоприемство. Италианските ресторанти по света” и др.),
разкриващи кулинарното богатство на страната и
специфики от „кухнята” на създателите на италианските ястия и напитки.
Посолството на Аржентина ще представи запомнящи се бели, червени вина и розета от изби в
различни региони. Посолството на Южна Африка освен с традиционни вина, ще разкрие привлекателността на страната на семинара „Промотиране на Южна Африка посредством туризъм,
храни и напитки”.
Български и чуждестранни организатори ще
запознаят с новостите във важни за храненето направления – БИО ЗОНА със сертифицирани био
продукти, Зона Диета & Фитнес за здравословно

хранене и спортен режим, Европейските зеленчуци Vegiterraneo от Крит и Средиземноморските ценности. Атракции ще има за почитателите на Карвинг
изкуството. Богата програма с дегустации и храни,
приготвяни на живо, ще предложи Автентична българска кухня “Кулинарен историк”.

МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК,
САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД И ДРИНК
винаги създават най-добрата атмосфера
за професионални дебати и събития за
бизнеса.


Търговия и производство на
оборудване от неръждаема стомана.
Фирмата разполага с машина за
плазмено рязане Microstep CNC PLS
6001.20P както и друга техника за
огъване и заваряване на стомани.
„Арст” ООД
6000 Стара Загора,
кв. „Индустриален”
ул. Промишлена
тел.: +359 42 60 30 10
търговски отдел: +359 42 601477
факс: +359 60 30 08
office@arstood.com
http://arstood.com
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В рамките на изложба МЕСОМАНИЯ Сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти” ще проведе Национален съвет и дегустация на традиционни сурово-сушени месни продукти.
По време на СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО Асоциацията на млекопреработвателите в България организира Национална
конференция „Проблеми и решения в млечния сектор“
и семинар – обучение за изискванията на европейски Регламент 1169/2011 по отношение етикетирането на хранителните продукти.
САЛОН НА ВИНОТО ще предложи на специалистите майсторски клас – „Вертикална дегустация на вино по ценови категории” и „Дегустация на местни сортове вина от Балканския
регион, представени на Винобалканика 2014”, информиране
за европейските регламенти за етикетирането, анимацията
във винарския туризъм.
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци в
България (СППЗ) ще представи проекта „Освободете европейския вкус“, насочен към пазарите на Русия и Обединените арабски емирства. Проектът е разработен и спечелен
от Съюза в съответствие с регламент 501/2008 на ЕС - „Насърчаване на селскостопанските продукти на ЕС в трети
страни“. Под мотото „Модерни в традицията“, гостите ще
дегустират висококачествени продукти от преработени
плодове и зеленчуци, произведени от членове на СППЗ.
Делови участници и гости на БУЛПЕК могат да се включат
в дискусия по актуалната тема „Хлябът – храна на боговете и на хората от 21 век“, организирана от Националния
браншови съюз на хлебарите и сладкарите.
Специалисти от българската пивоварна индустрия и почитатели на бирата ще посветят време на обсъждането „Естествено и неподправено за пивото“ – инициатива на Съюза на пивоварите в България.
Конференцията „Подпомагане на биоземеделието в
следващия програмен период 2014-2020 при прилагане на общата селскостопанска политика в България“ на
Българската асоциация Биопродукти и Фондация „Биоселена“ ще бъде в помощ на биопроизводителите в страната.
Специалисти от Кооперация „Хранително-вкусова промишленост“ ще предоставят безплатни консултации за
производители на храни и напитки. (виж трета корица)
„Основни акценти на здравословното хранене“ е
тема на дискусия, подготвена от Българското дружество по
хранене и диететика.
За първи път в страната ни ще се проведе IFS
Conference България – Конференция за безопасност на
храните. Утвърден формат в няколко Европейски държави,
който успешно събира производители на храни и свързани
дейности, логистика, консултантски фирми и представители
на сертификационната организация IFS management.
По време на изложбите ще се проведе Унгарски икономически форум, ще има посещение на официална бизнес
делегации от Турция и от други страни.
За бизнес участниците и посетителите на изложбите се
подготвят Конкурс „Златен медал с диплом“ и Конкурс на
потребителя.
Актуална информация за изложбите можете да откриете освен на www.food-exhibitions.bg и в социалните мрежи
Facebook, LinkedIn и Google+.
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FoodDrinkEurope,
представителната организация
на производителите на храни
и напитки, за инициативите
за гарантиране бъдещата
устойчивост на хранителната
верига

„Нашият отрасъл се нуждае от
средства за обезпечаване изхранването на непрекъснато нарастващ брой хора, а в същото време
се изправяме пред нови и нови ограничения“, обяснява генералният
директор на FoodDrinkEurope Мела
Фрюен. „Никой от играчите по хранителната верига, от фермерите
до потребителите, не може да си
позволи похабяване на ресурсите.
Изключително важно е да обединим
своите идеи и потенциал, за да се
възползваме в максимална степен
от онова, с което разполагаме, и да
гарантираме, че нашите деца, техните деца и бъдещите поколения
ще имат достъп до достатъчно
количество качествени храни.“
Днешното изобилие, избор и
качество не са достатъчна гаранция
за следването на устойчив подход
към производството и потреблението на храни и напитки. Организацията FoodDrinkEurope е приела водещата роля в редица инициативи,
имащи за цел да реформират този
подход не само за отрасъла, но и за
цялата хранителна верига.
Един конкретен пример е
инициативата „Всяка троха има
значение“ (‘Every Crumb Counts’),
която обединява голям брой участници по веригата – от доставчици
на средства за защита на посевите
до ресторанти и кетърингови фирми – инициатива, ръководена от
FoodDrinkEurope от самото й начало.
Участниците са поели ангажимента да работят за предотвратяване разхищението на храни и за
популяризиране на основаващ се
на жизнения цикъл подход към
редуцирането на фирата. Като цяло
те са реализирали 21 конкретни
инициативи. Целта им е да подо-

наблюдател

Земеделие, храни
и иновации
Нова коалиция по веригата на селското стопанство и храните
настоява за по-сериозна политика на ниво ЕС в сферите на
иновациите, заетостта и устойчивостта

Ш

ирока коалиция от асоциации, представляващи секторите на селското стопанство и храните в Европа, призовава Европейския съюз да стимулира иновациите и
заетостта чрез „амбициозни политики, отключващи
огромния потенциал на европейската верига на
селското стопанство и храните с оглед запазване
мястото й на световен лидер“.
Групата, включваща 11 водещи на равнище ЕС
асоциации, представи тяхната съвместна деклара-
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ция, озаглавена „Храна за размисъл: Визия за
отключване на потенциала на селскостопанския и хранителен отрасли в Европейския
съюз“, по време на прием в Европейския парламент, състоял се на 23 септември тази година
и организиран от влиятелни евродепутати от
целия политически спектър. По-конкретно, съвместната визия настоява за:
 Насърчаване на изследванията в сферите
на селскостопанската и хранителна вериги с оглед гарантиране на устойчивите иновации;
 Стимулиране на разкриването и защитата
на работните места в сектора на селското стопанство и храните;
 Съобразяване на всяка политическа мярка
на ЕС със социалните, екологичните и икономическите измерения на устойчивостта, и
 Подкрепа за ролята на Главен научен съветник (Chief Scientific Adviser) на европейско и
национално равнище.
Домакин на приема в Европейския парламент бе евродепутатът Ян Дънкан, член на
Парламентарната комисия по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните,
като освен него в събитието се включват председателят на Комисията по земеделие и развитие
на селските райони Чеслав Адам Сиекиерски
(Czesław Adam Siekierski), координаторът на групата на социалистите и демократите в същата
тази комисия Паоло де Кастро и представителят
на Комисията за индустрия и изследвания Филип де Бакер.
В качеството си на говорител на коалицията
Мела Фрюин, генерален директор на ФуудДринкЮръп (FoodDrinkEurope) коментира: „Нашата
визия идентифицира многобройните предизвикателства пред веригата на селското стопанство и храните и разработва конкретен
комплекс от политически препоръки с оглед
справянето с тези предизвикателства. Искрено
се надяваме, че авторите на политиките както на ниво ЕС, така и на национално равнище
ще обмислят сериозно тези препоръки и по

наблюдател
От своя страна евродепутатът Филип де Бакер
коментира: „Иновациите са сърцето на селското
стопанство на Общността. Авторите на политиките на ЕС следва да създадат основана на
науката рамка, позволяваща ни да пуснем тези
иновации на общия пазар. Това ще повлияе положително изследователската дейност, нашето
селско стопанство и икономика, а също и потребителите.“
По-рано през годината съвместната декларация беше представена на земеделските министри
на ЕС в Атина от самите 11 асоциации, впоследствие учредили „Коалицията на веригата на
селското стопанство и храните“ (Agri-Food Chain
Coalition).
По www.fooddrinkeurope.eu

този начин ще гарантират, че ще можем да продължим да посрещаме постоянно изменящите
се нужди на потребителите, да стимулираме
устойчивостта, да въвеждаме иновации и да създаваме работни места.“
Непосредствено преди приема евродепутатът Паоло де Кастро споделя: „Ако Европа иска
да реализира устойчив
растеж, то иновациите
и селското стопанство
трябва да вървят ръка
за ръка. Отключването на потенциала на
европейското селско
стопанство ще разкрие
възможности за превръщането на амбициозните политически цели в
реалност.“

Бележка на редакцията:
Коалицията Agri-Food Chain Coalition на НПО
по веригата на селското стопанство и храните
включва представители на отрасли на входа на
селското стопанство, като например доставчици на оборудване, семена, торове, препарати
за растителна защита, медикаменти за животните, фуражи и базирани на биотехнологиите
продукти, на търговията със селскостопанска
продукция, на фермерите в Общността и на
европейския сектор на производителите на
храни и напитки. В своята цялост тези отрасли
поддържат около 30 милиона работни места и
генерират 3,5 процента от брутната добавена
стойност в ЕС.

орбитално заваряване на тръбопроводи
във фармацевтичната промишленост
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Изследване на възможността
за минимизиране на загубите
на хранителни компоненти при
прилагане на СВЧ обработка
за производство на кашкавал
Димитър Димитров, Желязко Симов

Резюме

Изследвана е възможността за минимизиране на
загубите на хранителни компоненти при прилагане на
СВЧ обработка за производство на кашкавал.
Извършен е анализ на загубите на хранителни
компоненти на две нива: 1) на ниво мляко; 2) на ниво
чедеризирала сиренна маса; Използвани са два режима на топлинна обработка на краве мляко – термизация (62 - 67°С и пастьоризация (72 - 74°С), реализирани чрез два метода на топлинна обработка – СВЧ и
конвенционален. Реализирана е замяна на изпарването в горещ солов разтвор (с концентрация на NaCl
14%) с директна СВЧ обработка на чедеризиралата
сиренна маса. На ниво мляко е анализирана загубата
на хранителни компоненти в суроватката след СВЧ
обработка на млякото (честота 2450 MHz; мощност
800W) и конвенционална (класическа) обработка
и последваща обработка на термично третираното
мляко до получаване на сиренина. В този изследван
аспект е отчетено по-добро запазване на хранителни
компоненти (общо сухо вещество, белтък и млечна
мазнина) в сиренината когато млякото се обработва
по СВЧ метода.
Посредством изследване на две производствени проби от два солови разтвора (с концентрация
на NaCl 14%), през които е изпарено количество от
450kg и 2000kg чедеризирала сиренна маса е установено, че в соловия разтвор се губят значителни
количества на ценни хранителни компоненти, които
се изхвърлят с отпадните води в момента, в който се
установи физикохимичната и технологична непригодност на соловия разтвор.
Комбинацията от СВЧ обработка на кравето мляко
в режим термизация (62 - 67°С) с последваща директна СВЧ обработка на чедеризиралата сиренна маса
би предоставила алтернатива като решение за намаляване на загубите на хранителни компоненти (на
ниво мляко) и цялостно елиминиране на тези загуби
(на ниво чедеризирала сиренна маса).
Ключови думи: краве мляко, СВЧ обработка,
кашкавал, чедеризирала сиренна маса, термизация,
пастьоризация
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Study of the possibility
of minimizing the loss of
nutrients in the application
of microwave processing
for Kashkaval cheese
Dimitar Dimitrov, Zhelqzko Simov
Department “Technology of milk and milk products”, Technological
faculty, University of Food Technology, Plovdiv, Bulgaria
Corresponding author: Dimitar Dimitrov,
е-mail: dimitar_robertov@abv.bg; tel: +359 885540245

Abstract

We examined the possibility of minimizing the loss of
nutrients in the application of microwave treatment for
Kashkaval cheese production .
An analysis of the loss of the components was carried
out in two stages: 1) cow’s milk ; 2) cheddared chees
mass; We used two modes of heat treatment of cow’s
milk - thermization (62-67°C) and pasteurization (7274°C) , made by two methods of heat treatment - conventional and microwave . Realized a return of vapors
in hot brine solution ( NaCl concentration of 14%) with
direct microwave processing of cheddared chees mass.
At the level of milk is analyzed the loss of nutrients in
the whey after the microwave treatment of the milk (frequency 2450 MHz; power 800W) and conventional (classical) treatment. In this studied aspect is reported better
retention of nutrients (total dry matter, protein and milk
fat) in the curd when the milk is processed by a microwave method .
By examination of samples of two manufacturing
brine solutions (NaCl at a concentration of 14%), which
is processed in an amount of 450kg and 2000kg chedderised chees mass was found loses of significant quantities of food ingredients.
The combination of microwave processing cow’s milk

храни и наука

Какво представляват
маскираните микотоксини?
Доц. д-р Тери Врабчева, дм

Резюме

Микотоксините са вторични гъбни метаболити,
токсични за хората и животните, които могат да бъдат открити в най-различни хранителни и фуражни
продукти. Те могат да се срещат в конюгирана форма, или разтворима (маскирани микотоксини), или
включени/прикачени към макромолекули (свързани
микотоксини). Тези конюгирани микотоксини могат да възникнат след метаболизиране от живите
растения (като част от детоксикиращата система),
плесените и бозайниците, или след технологична
обработка на храната (в резултат на действието на
ензими или дрожди по време на ферментационни
процеси). Безпокойството от тези променени форми
на микотоксините нараства, но надеждни аналитични методи, стандарти, както и данни за разпространение и токсичност все още липсват. Маскираните
микотоксини (поради тяхната променена химична
структура) не могат да бъдат определени рутинно с
помощта на конвенционалните аналитични методи,
нито са регулирани от законодателството. След тяхното откриване съществува голям интерес относно
разпространението, образуването и потенциалната
им токсичност. Панелът по замърсителите към Европейския орган по безопасност на храните (EFSA)
понастоящем преглежда цялата налична информация за маскираните микотоксини и ще публикува
становище върху тях през 2014 г. Тази статия е преглед върху днешните знания за различните маскирани форми на микотоксините.
Ключови думи: маскирани микотоксини, разпространение, токсикология

What are the masked
mycotoxins?
Assoc. Prof. Dr. Terry Vrabcheva, PhD
National Center for Public Health and Analyses
15, Akad. Ivan Geshov Blvd., 1431 Sofia
Tel. 02/8056391, E-mail: t.vrabcheva@ncpha.government.bg

Abstract

Mycotoxins are secondary fungal metabolites, toxic
to human and animals which can be found on a great
variety of food and feed commodities. They may occur
in conjugated form, either soluble (masked mycotoxins)
or incorporated into/associated with/attached to macromolecules (bound mycotoxins). These conjugated mycotoxins can emerge after metabolization by living
plants (as a part of detoxification pathways) , fungi and
mammals or after food processing (as a result of the
action of enzymes or yeast during the fermentation processes). Awareness of such altered forms of mycotoxins is increasing, but reliable analytical methods, measurement standards and occurrence and toxicity data
are still lacking. Masked mycotoxins (because of their
changed chemical structure) were not routinely detected using conventional analytical methods nor regulated
by legislation. Since their discovery there has been a
lot of interest about their occurrence, formation and
potential toxicity. The European Food Safety Authority
(EFSA) CONTAM panel is currently reviewing available
information on masked mycotoxins and will publish an
opinion on them in 2014. This paper gives an overview
of the current knowledge on different masked forms of
mycotoxins.
Key words: masked mycotoxins, occurrence, toxicology

Въведение

Най-важните родове микроскопични гъби, продуциращи микотоксини в хранителните продукти са
Aspergillus, Fusarium, Alternaria и Penicillium. Дериватите на микотоксините, които не могат да се открият с конвенционалните аналитични техники, тъй
като тяхната структура е променена в растениетохазяин, се определят като маскирани микотоксини
(11). Към конвенционалните методи обикновено се
отнасят тези, които първоначално са разработени
само за специфични микотоксини, но някои от тях
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Продукти
– връзката
между храната и здравето

интервю

Цветна
магия
Историята на
невероятната
Нели Йосефсен,
която превръща
захарната маса
в изкуство
Историята на Нели Йосефсен, невероятната българка, която живее в Норвегия и има толкова много таланти, че не би ни стигнало мястото да ги
изброим, е доказателство, че когато вдъхновението на твореца извира от
сърцето, се ражда красота. Независимо дали става дума за музика, декорация или градина с цветя... Нели е професионална певица и освен че прави
скулптури от захарна маса, може да ушие всичко, което й дойде наум, прави
мебели с двете си ръце, градината й е като райско кътче, а когато много
рядко й остане свободно време – решава квадратни уравнения за удоволствие. През септември сладкарите от София и Варна имаха шанса да посетят
нейния курс за изработване на захарни цветя и декорация, организиран от
Кооперация “Хранително-вкусова промишленост”.
Как започва твоята история,
Нели?
Когато в детската градина
ни питаха какво искаме от Дядо
Коледа (тогава го наричахме Дядо
Мраз), аз си пожелавах комплект
за готвене с формички за сладки,
и до днес пазя някои от тях и дори
ги използвам. Родена съм във Варна. Започнах да пея на 18 години
и така през 80-те периодично
заминавах за Норвегия с нашата
група, където свирехме по половин
година, после се връщахме, за да
тръгнем отново към норвежките
клубове, кораби и ресторанти. В
малка група като нашата не вървеше само да пееш. Купихме барабани, няколко месеца тренирах
на сухо, качихме ги на сцената, и
ето че към пеенето ми се прибави
и ритъма на барабаните. Така се
почувствах по-пълноценна. Всеки месец ни местеха, свирехме
главно музика за танци. До 1991
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година пътувах всяка година и се
връщах. Близките ми очакваха, че
най-накрая ще остана, а аз отричах категорично. Искрено бях убедена, че ще живея в България. Но
се влюбих. И останах в Норвегия.
Със съпруга ми първо живеехме
в един зимен курорт, но после се
преместихме в най-южната точка на Норвегия – град Линдеснес.
Всъщност пощенският ни номер
принадлежи към града, но къщата
ни е сама за себе си, от съседите
ни делят по 1,5 км. Тази изолираност много ни харесва, няма шум
– спокойствието е голямо богатство.
Това е вярно, но как минава
ежедневието ти?
Пека си хляба сама, готвя
всичко, обичам да правя сладкиши,
приготвям от нулата всяка храна,
която консумираме. Градината ни
е огромна, тя на практика няма
край, защото гората е до нас, аз

решавам къде да спра и то трудно, понякога се увличам. В градината има цветя, дървета, камъни,
с които работя, за да отворя нова
площ за цветя. Обожавам флокс,
всяко мое захарно цвете присъства в моята градина. Обичам също
да бродирам, да шия, да правя картички. И да решавам задачи – найвече уравнения. Също така дърводелствам усилено, правя мебели,
премествам стени.
А умението си да моделираш,
как го откри?
Запалих се, когато за пръв път
видях форми от солено тесто в
Норвегия, у нас тогава не бяха
познати. Веднага отидох в библиотеката, взех книжки, направих
тесто и опитах, стана ми много
интересно. После открих и сладкото тесто. Започнах с копирането на известни торти. Смятам,
че всеки творец започва така,
великите художници също в нача-

лото са прерисували чужди творби преди да открият своя стил.
Има ли разлика при работата
със солено и сладко тесто?
Няма съществена разлика,
техниката е относително една и
съща. И все пак соленото тесто
обикновено се работи на плоско
и ако трябва, после се лепи, а
захарното може да се моделира
директно триизмерно. Повече ме
радва захарното.
Захарните теста са няколко
вида. Например тесто, с което
само се покрива тортата, то се
консумира заедно с нея. Друг вид
е пастелажното, то съдържа и
малко нишесте, много бързо съхне и държи формата си. Използва
се за конструкции, които носят
тежест. Има и тесто специално за цветя – много разтегливо,
можеш да го разточиш до такава
степен, че да четеш през него.
Накрая да не забравя и тестата
за моделиране на фигурки, които
са смес от пастелажното и тестото за цветя.
С какво тесто работиш ти?
Само с домашно правено. Имам
си рецепта, която е родена от
практиката ми. А иначе се продава готово от всички видове. Фирмите го наричат цветна паста,
но всяка слага различни компоненти и тестата имат различни
свойства. Сладкарят трябва да
си намери сам тестото, което
приляга на неговата работа. Има
значение дори топлината на ръцете – някои хора са с по-топли
ръце и това оказва влияние при
избора на тесто.
Кои са любимите ти захарни
творби?
Главата на фигурката ми е
любима. Да, успявам да постигна
прилика. Достатъчно е да имам
снимка, но понякога и паметта е
достатъчна. Веднъж ме помолиха
да направя торта с образите на
някогашните ни вождове. Толкова
добре си спомнях Ленин от заобикалящата ни навремето действителност, че дори не ми трябваше
да гледам негов портрет, за да го
изобразя.
Как те приемат норвежците?
Истината е, че не развивам
декорацията на торти като бизнес. Не правя торти по поръчка,
защото искам да съм свободна да
творя според представите си. Но
страшно обичам да правя подаръци

на приятели и семейството си.
Кое е по-важно за тортата –
да е вкусна или да е красива,
твърди се, че двете условия едновременно са непостижими?
Въпрос на вкус. В Англия например няма проблем тортата
да е това, което ние тук наричаме безвкусна. На тях това
им харесва. Не е невъзможно
тортата да е и вкусна и красива, но не бива да очакваме от
една много атрактивна като
външен вид торта, съдържание,
което да е влажно и нестабилно. За голямо празненство като
сватба трябва да се знае, че
тортата не е храна, тя е основен участник в тържеството.
Тя е царица, трябва да е там
през цялото време, което означава, че трябва да е изработена
така, че да издържи от самото
начало до апогея на разрязването. Има дори торти като
шоколадовата с богат ганаш,
едновременно вкусни и красиви,
които могат да понесат такова
третиране.
Какво е усещането да водиш
курс в България?
В България? Приказка! Водила
съм курсове и в Италия, Испания,
Норвегия, но нищо не може да
се сравни с това да говориш на
своя език. На второ място е контактът ми с руснаците, те са
част от моя живот също и успявам да комуникирам с тях почти
толкова леко.
На колко езика говориш?
Норвежки, руски, английски,
италиански, някога говорех полски, но го позабравих без практика, малко немски, а норвежкия
ми отваря контакт и с датчани.
Работих известно време в Дания
и когато се прибрах в Норвегия,
близките ми казаха, че инстинктивно съм обърнала на датски.
Какво мислиш за курсистите си в България?
Прекрасни са. Процесът на
обучение не зависи нито само
от преподавателя, нито само
от обучаващия се. Връзката е
двустранна. Тук срещнах невероятно приятни, топли хора, които
се интересуват, успяват, има
такива, които дори не са похващали тесто досега, а правят
забележителни неща. Гордея се
с тях.

Лимонов
кейк
Продукти за:
За тестото:
 150 г чисто масло
 150 г захар
 3 яйца
 180 г брашно
 1,5 ч.л. бакпулвер
 ванилия
Крем:
 3 жълтъка
 3 с.л. захар
 2 с.л. нишесте (с връх)
 2 с.л. брашно (с връх)
Ако пропуснете нишестето и
ползвате само брашно, количеството му да бъде общо 5 с.л. (брашно)
 450 мл мляко
 ванилия
 100 г. чисто масло
 сок от 1/2 лимон
За пълнежа:
 500 мл. течна, млечна сметана, 38% масленост
 правоъгълни бисквити
Глазурата:
 сок от 1/2 лимон и необходимото количество пудра захар
според количеството сок
 ягодово сладко
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Начин на приготвяне:

12. Върху него разстелете внимателно разбитата
сметана.

1. Разбийте до бяло маслото и захарта. Добавете 1
по 1 яйцата, брашното, бакпулвера и ванилията.
2. Върху подходяща подложка за печене разстелете
тестото. В случая е ползвана стандартната тава с размери 40х33 см.

13. Подредете бисквитите така, че да покриват целия сладкиш.

3. Изпечете платката на 200оC около 15-20 мин.
4. За крема смесете в тенджерка жълтъците със
захарта, нишестето, брашното и млякото, сгъстете на
бавен огън.
5. Дръпнете от
огъня, добавете ванилията и охладете до
стайна температура.
6. След това прибавете към крема
маслото, също със
стайна температура,
разбийте го добре в
крема.
7. Прибавете лимоновия сок, смесете всичко до
хомогенност.
8. Разбийте сметаната до пухкавост.
9. Смесете лимонов сок и пудра захар на гладка
глазура.
10. Разрежете платката на две равни части. Намажете обилно с ягодово сладко едната повърхност и
поставете втората част върху нея.

14. Залейте с глазурата и внимателно я разнесете с
шпатула по цялата повърхност.

15. Оставете сладкиша да се охлади добре преди
сервиране.

11. Разпределете върху цялата повърхност готовия
крем.

Забележки:
1. При желание може да увеличите количеството
крем.
2. Ако желаете да добавите в него по-голямо количество лимонов сок, ще трябва или да прибавите
допълнително количество брашно, или да изберете
вместо него лист или два желатин.
3. В платката може да се добави настъргана част от
кората на лимона.
4. Бисквитите могат да бъдат заменени с тънка пандишпанова платка, изпечена предварително.

По рецепта на Нели Йосефсен

бизнессправочник
ДЕКОРИРАНЕ С ПОДПРАВКИ

ДЕ
ЕК
К О КУ
КУИ
ИК
К®
Производство
и търговия
на суровини и материали
за сладкарството и
хлебопроизводството
Хасково 6300,
ул. Васил Друмев 2 Б, п.к.5
тел.:0888 456 667;
0888 379 279; 0885 244 368
тел./факс: 038/62 26 00; 62 29 27
e-mail: alexandra_madlen@abv.bg
www.alexandramadlen.com

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

®
èíæåíåðèíã

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

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

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

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

www.applejuicy.bg

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

„ВКВ СОФИЯ” ЕООД
ЛАБОРАТОРНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ
РЕШЕНИЯ







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

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

Разработка, производство и въвеждане
в експлоатация на транспортни
системи за RGB и PET бутилки.
Собствен софтуер за управление и
контрол, гарантиращ нулево износване
на транспортния RGB амбалаж и нулева
деформация на PET бутилките.
София, бул. Рожен 22
тел./факс: 02 925 02 03; 0899990561
office@vkv-sofia.com
http://www.vkv-sofia.com
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ABL ЕООД

РЕЦЕПТАТА ЗА УСПЕХ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА
ХРАНИ И НАПИТКИ
КУК-България ЕООД
4003 Пловдив, Г. Бенев № 3
тел.: 032 / 94 67 60; факс: 032 / 96 75 58

office-bg@kuk.com

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

Полидей-2 ООД

МИЛМЕКС ООД
Шоколадена фабрика Милмекс

П роизводство
на широка гама
шоколадови изделия

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

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

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

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

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

БУРДЕНИС-93 ООД

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

УХТ, Пловдив

Търговия
с аромати,
емулсии
и композиции за
ХВП – безалкохолни
напитки, сладкарски
изделия, сладолед
и млечни продукти,
стабилизатори,
бази
4000 Пловдив, бул.”Мария Луиза” 25
тел.: 032/ 628435, 628436 факс: 032/ 628437
е-mail: office@esarom-bg.com
www.esarom.com

“Престиж 96” ООД

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

Производство на
колбаси и месни
деликатеси
Свиленград 6500
ул. “23 септември” 73
тел./факс: 0379 71 660
е-mail: office@burdenis93.com
www.burdenis93.com
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Микробиологични анализи на суровини,
храни, напитки, фуражи и др.
Биохимични и химични анализи на суровини,
храни, напитки, фуражи и др. (микотоксини и
други замърсители в храните);
Качествено и количествено определяне на
ГМО в растителни и животински суровини и
хранителни продукти.
За контакти: доц. д-р Ангел Ангелов
бул. “Марица” 26, гр. Пловдив 4002
тел.: 032/ 603 608 ; факс 032/ 643 108
е-mail: angelov@uft-bio.com

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

бизнессправочник

ОБРАБОТКА НА ВОДИ

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

Акредитиран
аналитичен
център Комихрис
гр. Пловдив
В акредитирана лаборатория
Комихрис се извършват
физико-химични
и микробиологични
изпитвания на храни, напитки
и козметика
Пловдив, бул. „Кукленско шосе” №67
тел.: 032 669611, 032 669622, факс: 032 669633
Моб.: 0878 669688, 0886 430203
Е-mail: aclikomihris2008@abv.bg,
www.komihris.com

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

Производство
и доставка
на хляб и
тестени изделия

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

София, бул.”Самоковско шосе”№ 1
тел.: 02/ 979 0669
e-mail: еliaz@ gbg.bg
www.eliaz-bg.com

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

АКУМПЛАСТ АД
Широк асортимент от каси
за хляб и хлебни изделия, хранителни
продукти, месо и колбаси, плодове и
зеленчуци, растителни масла,
бира, безалкохолни напитки и
минерална вода.
Кутии за технологично зреене на бяло

Хлебопроизводство и
сладкарство ЕООД Троян
Производство
на хляб и хлебни изделия,
козунаци, погачи,
дюнерпитки
гр. Троян, п.к.5600
ул. Ген. Карцов №387
факс: 0670 62518
e-mail: troyahleb@abv.bg
тел. за заявки: 0670 62762
моб. тел.: 0884 851478

“ДИ МИ Т ЪР
МА Д Ж А РОВ-2” ЕООД

Млекопреработваща
индустрия

саламурено сирене.

Добрич 9300
ул. Свещеник П. Атанасов №20, ПК154
тел.: 058/ 602 793; факс: 058/ 602 792
e-mail: office@akumplast.com
www.akumplast.com

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

“ХРОМСЕРВИС” ООД
Уреди и инструменти
за технологичен контрол в ХВП.
Реактиви и химикали – българско
производство и внос; Филтърна
хартия, мембрани и други филтри.
Консумативи за лабораторен анализ.
Хроматографични колони и
консумативи на
офис София, ул. проф. Асен Златаров 10, ап. 3
офис Русе, к-н л-т Евстати Винаров № 10,
тел./факс: София: 02 943 36 34,
тел./факс: Русе: 082 822 016
e-mail: sofia@chromservis.bg
rousse@chromservis.bg; www.chromservis.bg

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

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

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

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

Опаковки от PS, PP, АPET, CPET,
алуминий, топери, алуминиеви
капачета, мастербачи,
модификатори, фолиа,
машини и периферия за ХВП
София, ул. Оборище № 109
тел. 02/ 943 93 15/16
тел./ факс 02/ 943 35 38
e-mail: angela@klio-bg.com
www.klio-bg.com

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

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

Възползвайте се от изключителното разнообразие на вкусове и аромати, които се произвеждат и предлагат
под запазената марка
 Крем Тирамису
 Крем Чийз кейк
 Парфе (лимоново, ягодово,
малиново с парченца плодове),
 Крем Бавария с различни
аромати
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 Мус (Ягодов, Малинов, Лимонов)
 Крем Брюле
 крем Сладолед (сметанов,
ванилов, шоколад, лешник,
ягода, боровинка, киви,
портокал, банан, ананас,
малина, кокос) – превъзходен
италиански стил, пригоден за всякакъв вид автомати за сладолед.
Може да се гарнира с крокан, шоколадови парченца или плодове.
Предимства на кремовете
и сладоледите:
 Фина и стабилна структура;
 Леки и кремообразни;
 Устойчиви на замразяване и
размразяване;
 Повишават рандемана.
 Запазват обема.

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

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

ХВП
консултации
ПРОГРАМА
По време на изложенията за храни и напитки Кооперация ХВП организира безплатни
консултации за производители на храни и напитки. Консултациите ще се провеждат в

Интер Експо Център София от 5 до 8 ноември, Зала 3, щанд В12.
Видни специалисти, членове на редакционната колегия на сп. „Хранително-вкусова
промишленост“, ще отговарят на вашите въпроси на следните теми:

05.11.2013г (сряда) – От 13,00 до 16,00 ч.
Безопасност на опаковки от пластмаси, хартия, картон, метал с покрития и др., предназначени за контакт
с храни, проследимост, обща и специфична миграция
Консултант инж. Мая Стойчева, ръководител на Акредитиран Изпитвателен център
„Алми Тест“ – експерт в сферата на опаковането на храни, напитки, козметика и др.
06.11.2013г. (четвъртък) –
От 10,00 до 13,00 ч.
Как да изчислим енергийната стойност на продуктите и да я отбележим
на етикета? Какви промени в Технологичната документация налагат новите изисквания за етикетирането?
Консултант ст.н.с. Христо Юруков експерт
качество и безопасност на храните.
От 14,00 – 16,00 ч.
Консултация по практическо прилагане на Регламент /ЕС/ №1169/2011 относно:
1. Представяне на задължителна и
доброволна информация при етикетирането на конкретни видове или категории храни. Възможности за пропускане на някои задължителни данни при
етикетирането на храните.
2. Изисквания при обявяване на хранителната информация. Верификации
на проекти за етикети подготвени
от фирми производители, дистрибутори, вносители и търговци на храни .

Консултант проф. д-р Йордан Гогов –
хабилитиран експерт по качество, безопасност и лабораторен контрол на храните.
07.11.2013г. (петък) – От 10,00 до 13,00 ч.
Как да изчислим енергийната стойност на продуктите и да я отбележим
на етикета? Какви промени в Технологичната документация налагат новите изисквания за етикетирането?
Консултант ст.н.с.Христо Юруков експерт
качество и безопасност на храните.
От 14,00 – 16,00 ч.
Консултация по практическо прилагане на Регламент /ЕС/ №1169/2011 относно:
1. Представяне на задължителна и доброволна информация при етикетирането
на конкретни видове или категории храни. Възможности за пропускане на някои
задължителни данни при етикетирането
на храните.
2. Изисквания при обявяване на хранителната информация. Верификации
на проекти за етикети подготвени
от фирми производители, дистрибутори, вносители и търговци на храни.
Консултант проф. д-р Йордан Гогов – хабилитиран експерт по качество, безопасност
и лабораторен контрол на храните.
Подгответе своите въпроси и
заповядайте на щанда на Кооперация
„Хранително-вкусова промишленост“.
Нашите консултанти ви очакват!

