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Здравейте, 

уважаеми читателю,

Най-напред искам да благодаря на всички вас, които 
подновихте абонамента си за сп. ХВП, а също и на онези, 
които се престрашиха и за пръв път решиха да се възполз-
ват от информацията в нашите страници.

Изтече първият месец на 2018 г. и наред с текущите бизнес 
задачи, гонене на пазари, проблеми със суровини и търговци, 
стягане за летния сезон, върху ни се стовари и Председател-
ството. Отбелязвам го не за друго, а защото покрай него едва 
ли ще се „случи“, както обичат да се изразяват нашите полити-
ци, дългоочаквания Закон за храните. Отчитам факта, че докато 
не бъде готов и внесен в Парламента и Законът за хранител-
ната верига, иззел контролните функции на Закона за храните, 
неговото приемане става безсмислено. Като прибавим към 
това и пушилките около документи като Истанбулската кон-
венция, която, както се изрази един политически наблюдател 
„И като я ратифицираме, ще я спазваме ли?“, не знам защо се 
поражда усещането, че нормативната база, която трябва да 
гарантира сигурността, качеството и безопасността на тра-
пезата ни, отново отива някъде във времето и пространство-
то. Много ми се иска да не съм прав…

Но да се върнем към нашата нива. То и тези закони са част 
от нея, но нейсе… Та затова и ние се стремим на страниците 
на списанието да ви осведомяваме за онова, към което върви 
светът на хранителната индустрия, да следим тенденциите, 
новостите, проблемите, които разрешава ЕС в нашата сфера. 
Стараем се да сме полезни и на хранителната ни наука, особе-
но тази, която може и практически да ви бъде полезна. 

Тук бих искал да вметна, че и вие бихте могли да сте ни по-
лезни. Освен с абонамента и рекламите, които публикувате при 
нас, може да сте ни полезни с въпроси и предложения за темите, 
които ви интересуват. И понеже знам, че нямате време да се за-
нимавате с писане, позволявам си да ви поканя на изложението 
Фудтех в Пловдив от 21 февруари в палата 10, щанд Е1. 

А на 22-ри заповядайте на нашия Кариерен форум, където 
може да се срещнете с бъдещи специалисти от УХТ Пловдив и 
професионалните гимназии в града. Повече информация може 
да намерите на сайта ни www.fpim-bg.org. 

Накрая да ви информирам, че следващият ни брой ще бъде 
посветен на Великден и участието на отрасъла в неговото от-
белязване. Ако има какво да споделите с нашата немалка ауди-
тория, заповядайте. Страниците ни са отворени за всеки, който 
иска да сподели своите успехи, или да коментира проблемите 
пред сектора, в който работи. Очакваме Ви!

Петко Делибеев,

главен редактор

www.csb.com
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Търговия и производство на 

оборудване от неръждаема стомана. 

Фирмата разполага с машина за 

плазмено рязане Microstep CNC PLS 

6001.20P както и друга техника за 

огъване и заваряване на стомани.

„Арст” ООД

6000 Стара Загора,

кв. „Индустриален”

ул. Промишлена

тел.: +359 42 601 477

търговски отдел тел.: +359 42 601477

факс: +359 601471

offi  ce@arstood.com

http://arstood.com

АРСТ ООДАРСТ ООД

Очаквания
В страната ще се проведат 299 събития – ос-

новно в София, но също и във Варна, Бургас, 
Пловдив, Велико Търново, Габрово, Русе и др. 
България ще бъде домакин на една среща на 
върха с участието на държавните и правител-
ствените ръководители на държавите членки на 
ЕС и страните от Западните Балкани. Ще се про-
ведат 12 неформални заседания на Съвета на ЕС 
и над 20 срещи на високо ниво, както и пет сре-
щи от парламентарно измерение. На експертно 
ниво е предвидено да се проведат над 170 сре-
щи и заседания, а под егидата на председател-
ството са планирани още около 85 събития.

На фона на приоритетите на българското 
председателство инициативите, свързани с хра-
ни и земеделие са сравнително по-малко, но не 
по-малко важни. 

Международни конференции
Конференцията на високо експертно равни-

ще „Здравословно хранене при децата“, която 
се проведе в началото на февруари, е в съзвучие 
с една от ключовите хоризонтални теми на бъл-
гарското председателство - за младите хора и 
децата като най-добрата инвестиция в бъдещото 
на Европа.

Учените са единодушни, че храненето е един 
от основните определящи здравето фактори, 
със силно влияние върху хроничните заболява-
ния. Лектори и модератори на конференцията 
са учени и специалисти в областта на храненето, 
детското здраве, незаразните болести, превен-
цията и контрола от водещи световни и българ-
ски университети, Световната здравна органи-
зация, както и експерти от Генерална дирекция 
„Здравеопазване“ на Европейската комисия.

Темите, разисквани на конференцията, пред-
ставят влиянието на храненето върху здравето, 
качеството на традиционните продукти и начи-
ни на хранене; маркетинга и децата, както и най-
добрите практики на национално, европейско и 
международно ниво. Дискусиите включват въ-
проси като: нуждата от храни, които са не само 
безопасни, но и здравословни; производство, 
което отчита нуждата от здравословни храни; 
последиците от маркетинга на храни, предназ-

Председателството, 
земеделието и храните

Първи януари 2018 г. отбеляза началото на българското председателство на 

Съвета на ЕС, което ще продължи 6 месеца. Председателството ще се съсредоточи 

върху четири основни области: Бъдещето на Европа и младите хора, Западните 

Балкани, Сигурността и стабилността,  Цифровата икономика.

начени за деца; ролята на традиционните храни-
телни модели в Европа, тяхното влияние върху 
здравето, както и необходимостта да се запази 
многообразието на храните в ЕС.

За 26 февруари е предвидена международ-
ната конференция “Двойният стандарт при 
храните в ЕС – да сложим проблема на маса-
та!”. В края на септември миналата година ста-
на ясно, че Европейската комисия заделя 2 ми-
лиона евро за мерки срещу продажбите на иден-
тични хранителни продукти с различни съставки 
в рамките на съюза. Специализираните органи в 
страните членки могат да кандидатстват с 
проекти за изследване на продукти или за мерки 
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ност на ОСП по отношение не само на земедел-
ските производители, но и за всички европейски 
граждани“, подчерта Румен Порожанов.

Някои министри предупредиха, че съкраще-
нията в бюджета на ОСП биха довели до изостря-
не на структурните предизвикателства, с които 
се сблъскват много селски райони, и до по-голя-
ма финансова тежест за преодоляването им за 
държавите членки.

По време на дискусията беше подчертано, 
че земеделските стопани трябва да останат в 
центъра на политиката и ОСП след 2020 г. да им 
осигури подходящи стимули.

Съвета на министрите се обедини около теза-
та, че Общата селскостопанска политика е от съ-
ществено значение за цялото общество. Тя тряб-
ва да остане хомогенна, конкурентоспособна, 
устойчива и адекватно финансирана политика.

Междувременно българското председател-
ство получи пълна подкрепа за инициативата 
за координиран подход за издигане на обща 
кандидатура на ЕС за генерален директор на 
Организацията по прехрана и земеделие на ООН 
(FAO). Тази агенция е в основата на действията на 
международната общност в борбата с глада. До 
този момент ЕС, въпреки че е един от най-голе-
мите донори, не се явяваше единен и не събира-
ше достатъчно подкрепа негов представител да 
оглави хуманитарната организация.

Друга важна тема по време на Съвета бе за 

механизма за изкупуване на сухо мляко, който 
Европейския съвет реши временно да спре. 
Според този механизъм Европейската комисия 
изкупува сухо мляко на прах при фиксирани 
цени до определен праг, над който продажбите 
се правят на търг.

Досега са натрупани количества от около 400 
хиляди тона, по-голямата част от тях закупени с 
цел подпомагане на производителите след кри-
за от 2016 г. Тези запаси се съхраняват в складо-
ве на няколко страни членки и се отразяват на 
пазарната цена на млякото на прах.

„Съветът реши да се намеси и да стабилизи-
ра пазара на млечни продукти през 2018 г.“, зая-
ви Румен Порожанов. По думите му това отгова-
ря на ангажимента да се следят пазарите и да се 
гарантира своевременно и разумно използване 
на предпазната мрежа „не само, за да реагираме 
на смущения на пазара, но преди всичко, за да  ги 
избягваме всеки път, когато това е възможно“, 
подчерта министърът.

С интерес бе посрещнато предложението на 
председателя на Съвета на ЕС по земеделие и 
рибарство Румен Порожанов дебатите по Об-
щата селскостопанска политика на ЕС ще бъдат 
публични. Заседанията ще се излъчват директно 
на страницата на Съвета на ЕС и могат да бъдат 
наблюдавани на живо.

Мария Иванова
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Ако си мислите, че 2017 е била 
бурна година, то 2018 е много веро-
ятно да донесе още по-кардинални 
сътресения в отрасъла на храните. 
От нарастващото влияние на разру-
шителни за традиционната индус-
трия стартиращи компании, та до 
все по-голямата загриженост за все-
общи проблеми като безопасността 
на храните и  незаразните заболява-
ния, ситуацията поставя под напре-
жение предприятията, залагащи на 
традиционните бизнес подходи. 

 Стартиращите предприя-
тия 

Според Пинар Хосафчи, наблю-
дател за пакетираните храни в Евро-
монитор (Euromonitor International), 
съществува реална вероятност по-
малките местни играчи и старт-ъп 
компаниите да задават тона на ино-
вациите през идните 12 месеца –
процес, в който тези структури на 
практика ще крадат пазарен дял от 
установените брандове. 

„2018 обещава да бъде година-
та на пробива при пакетираните 
храни и ние очакваме множество 
разрушителни иновации тъкмо от 
локалните играчи от старт-ъп 
общността, особено в сфери като 
растителните протеини, персона-
лизираното хранене, E&S търгови-
ята и хранителните технологии. 
Тези нови стартиращи компании 
и местни предприятия ще създа-
дат нови потоци на приходи и все 
по-активно ще отмъкват пазарен 
дял от големите играчи, така че 
последните ще трябва да отвър-
нат с новаторски решения в посока 
по-комплексни партньорства с 
нишовите представители”, пред-
рича Хосафчи. 

Крис Тоен, ръководител тех-
нологични иновации в Живодан 
(Givaudan), предполага, че старт-ъп 
фирмите са способни да заложат на 
по-авантюристични подходи към 

2018 – Пет тенденции ще 
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налагането на иновациите – и те ще 
продължат да правят това в своя 
полза в името на постигането на 
глобален пазарен дял. 

„Ако се вгледам в по-големите 
компании… те трябва да поддър-
жат и защитават действащия си 
бизнес, а това неизбежно ви прави 
малко по-консервативни в случа-
ите, когато въвеждате иновация; 
в подобни случаи обмисляте всяко 
нещо малко повече, отколкото 
бихте го правили, ако бяхте стар-
тираща компания, която няма 
какво да защитава, но е готова да 
спечели всичко“, коментира той за 
FoodNavigator. 

В хода на разговора ни в ку-
лоарите на един от форумите на 
Европейския институт за иновации 
и технологии (European Institute of 
Innovation and Technology или EIT), 
Тоен прогнозира, че по-малките и 
по-пъргави производители на храни 
са способни да се концентрират вър-
ху специфични решения или цели. 
„По-големите компании се фокуси-
рат върху по-мащабните проблеми, 
но по този начин конкретните 
проблеми се неглижират. Старт-ъп 
фирмите задълбават в даден специ-
фичен проблем и осигуряват специ-
фичното за него решение.“ 

Подобно на Хосафчи, Тоен също 
вярва, че тази динамика ще доведе 
до ръст в сътрудничеството между 
големия бизнес, гъвкавите стартира-
щи компании и академичните среди. 
„И трите заинтересовани страни 
са абсолютно необходими за пости-
гането на цялостната иновация, 
необходима на хранителния бранш.“ 

 Храната като лекарство 
Тоен смята, че бъдещите хра-

нителни иновации ще бъдат моти-
вирани от необходимостта да се 
намерят решения на някои от кар-
диналните проблеми, пред които се 
изправя отрасълът. 

Производителите на храни ще 
трябва да посрещнат двойното пре-
дизвикателство да нахранят увели-
чаващото се и застаряващо населе-
ние – което към 2050 г. се очаква да 
достигне 9,8 милиарда души – и в 
същото време да откликнат на все 
по-разпространените незаразни за-
болявания от сорта на затлъстяване 
и диабет тип 2. 

Тази перфектна буря стимулира 
все по-масовото осъзнаване на 
връзката между здраве, стареене 
и диета. С нарастването на потре-
бителския и регулативния натиск 
хранителният отрасъл вероятно ще 
реагира, като концентрира своята 
иновация върху доставянето на 
продукти, които осигуряват на хо-
рата здраве за по-дълго време.

„В известен смисъл храната е 
вашето лекарство; тя помага на 
хората да постигнат оптимал-
ната си кондиция“, отбелязва Тоен. 
“В действителност храната стои 
в центъра на здравето и благо-
денствието. Здравеопазването, и 
по-точно разходите за здравеопаз-
ване, се явяват едно от значимите 
социални предизвикателства. Мно-
го по-добре е да предпазваме хора-
та и да ги поддържаме във върхова 
форма, вместо да позволим този 
шанс да ни се изплъзне и след това 
да започнем да лекуваме заболява-
нето. Нашето желание е да предло-
жим решения още преди болестта 
да е започнала.“ 

 По-малкото е повече, пове-
чето е повече 

Подкрепяйки подобреното 
здраве на населението и бидейки 
пришпорван от нарастващия ре-
гулаторен натиск, хранителният 
отрасъл вероятно ще продължи да 
разширява своите усилия в посока 
преформулиране. 

Макар в момента в светлината 
на прожекторите да стои стабилно 

Кейти Ескю  

FoodNavigator разглежда пет мега-тенденции, които ще повлияят 

върху бъдещето на иновациите в хранителния сектор. 
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проблемът с редукцията на захарта, 
цикличната природа на обществе-
ното мнение ще провокира усилия 
за справяне с други злини – напри-
мер натрия и транс-мазнините, – чи-
ято важност в перспектива по всяка 
вероятност ще расте. 

 Ограничаване на месото и 
още 

В контекста най-вече на желани-
ето на потребителите да водят по-
здравословен и по-устойчив живот, 
през 2018 г. можем да очакваме 
тенденциите към ограничаване на 
месото да продължат да набират 
скорост. 

Миналата година станахме сви-
детели на значителен скок в броя на 
„флекситарианците“ – хора, които 
консумират редуцирани количества 
животински продукти. Интересното 
е, че според наличните данни по-
требителите все по-често прибягват 
и до далеч по-предизвикателния 
преход към веганството. 

Наблюдателят на продуктови 
премиери Минтел (Mintel) показва 
дяловете на веганските продукти, 
дебютирали в Германия, Велико-
британия и Франция, както и в САЩ 
и други страни 

Според изследователската фир-
ма ГлобълДейта (GlobalData) през 
първата половина на 2017 г. 3% от 
населението на Великобритания 
описва себе си като вегани; за срав-
нение, през 2014 г. този процент е 
едва 0,8%. 

„Големите компании си дават 
сметка както за растящия брой ве-
гани, така и за връхлитащата мода 
на този тип кухня; следователно, 

броят на веганските предложения 
ще се увеличи не само в ресторанти-
те, но и в супермаркетите“, комен-
тира Ронън Стафорд, анализатор на 
потреблението за ГлобълДейта. 

Базата данни на Минтел (Mintel) 
за новите продукти показва, че 
новите вегански и вегетариански 
продукти заливат някои европей-
ски пазари, като например герман-
ския, британския и френския. През 
2016 г. на Германия се падат 18% от 
глобалните премиери на вегански 
продукти. Като процент от всички 
нови артикули в страната храните с 
вегански претенции също бележат 
впечатляващ ръст: от 1% през 2012 
г. до цели 13%. 

„В наши дни веганството се 
възприема като модерен лайф-
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В момента Nestlé работи с първия кръг 
стартиращи фирми, селектирани чрез 
корпоративната платформа за партньор-
ство Хенри (HENRi). Обърнахме се към 

директора за глобалните иновации на компани-
ята с въпроса, как най-голямата 
в света компания в областта на 
храните урежда партньорските 
взаимоотношения между Давид 
и Голиат. 

Nestlé, която според списъка 
Форбс Глобъл 2000 (Forbes Global 
2000 list) от 2017 г. е най-крупно-
то хранително предприятие на 
планетата, не е активната страна в 
търсенето на старт-ъп компании. 
Вместо това, чрез своята глобална 
отворена програма за иновации 
HENRi, гигантът им дава възмож-
ност да му се представят сами. 

Първоначално базираната 
във Вьове, Швейцария, компания 
идентифицира дадено предизви-
кателство пред себе си като кор-
порация, след което разработва 
комюнике, което публикува на 
уебсайта HENRi. 

Старт-ъп фирмите попълват 
формуляр за кандидатстване на 
същия уебсайт и след приключ-
ване на определение срок Nestlé 
избира един кандидат, който да 
бъде въвлечен в процеса „парт-
ньор-пилотен проект – доказване 
на концепцията“. Всяко комюнике 
върви заедно с финансиране в 
размер на 50 000 щатски долара. 

Директорът за глобалните 
иновации в  Nestlé Жерардо 
Мацео, който е основател и ръ-
ководител на фирмената схема 
за старт-ъп предприятия HENRi, 
коментира за FoodNavigator: „Изя-
снявайки как изглежда печалбата 
и за двете страни, ние гаранти-
раме, че заедно с нашите парт-
ньори разполагаме с всички необ-
ходими фактори за постигането 
на реален и новаторски успех.“ 

В момента швейцарският про-
изводител на хранителни проду-

Nestlé партнира 
със стартиращи фирми

кти се намира на етап „партньор-пилотен проект 
– доказване на концепцията“ с първия кръг от 
стартиращи компании, постъпили чрез HENRi, 
а по линия на други четири проекта се търсят 
партньори. 

w

Шеф от Nestlé за тайната на успешните партньорства със стартиращи фирми: 
„Изясняваме как изглежда печалбата и за двете страни“ 
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СИГУРНАТА ВРЪЗКА  С КАЧЕСТВОТО СИГУРНАТА ВРЪЗКА  С КАЧЕСТВОТО 

СС Q CERTIFICATION  Q CERTIFICATION до потребителите до потребителите 
достигат само сертифицирани продукти достигат само сертифицирани продукти 

ЗА КОНТАКТИ: ул. „Капитан Райчо” № 50 ет. 3, гр. Пловдив 4000, 
Телефон: +359 32 649 228, факс: +359 32 620 018, 

GSM: 0896 610 383 
е-mail: info@qcertifi cation.bg, 

web: www.qcertifi cation.bg

„Комбинацията е изключително необичай-
на“, отбелязва Стефания Абона, съоснователка 
на компанията и възпитаничка на Университета 
Вагенинген. „Шоколадът, обаче, се съчетава 
добре със спирулина. Работихме много върху 
рецептата, за да открием най-подходящия 
вариант какао, способен да смекчи вкуса на спи-
рулината.“ 

„Освен това самият факт, че след първата 
хапка вие виждате зеленото водорасло вътре 
в шоколада, прави нашия продукт уникален“, 
допълва тя. 

Първоначално базираното в Амстердам 
старт-ъп предприятие представи черен шоко-
лад и десерт със спирулина, направен с какаова 
маса, сурова тръстикова захар, какаово масло, 
3 грама спирулина и соев лецитин в качеството 
на емулгатор, след което разработи нов продукт, 
този път с добавен коноп. 

„Текстурата е хрупкава и изглежда така, 
сякаш вътре има не водорасли, а ядки или ориз. 
Нашите клиенти наистина оценяват тази 
хрупкавост, особено в светлината на факта, че 
изобщо не я очакват.“  

Въпреки необичайното съчетание на вку-
сове, по думите на Абона хората са склонни да 
опитат шоколадовите десерти, представляващи 
източник на влакна и протеин и предлагани сре-
щу 2,50 евро. 

„В наши дни все повече и повече потребите-
ли се ориентират към веганството, вегетари-
анството и флекситарианството. Хората са 
по-отворени да изпробват различни вкусове и 
водораслите набират все повече популярност, 
тъй като представляват алтернатива на жи-
вотинските протеини.“ 

Въпреки че уникалната точка на продажба на 
продукта е неговата едновременно „глезеща“ и 
здравословна формула, от компанията все пак 
пускат и десерт с млечен шоколад, след като 
регистрират наличие на интерес към един по-
сладък профил, особено сред по-младите потре-
бители. В момента фирмата разработва десерт, 
подсладен с рожков вместо със захар, и върху 
100-грамова версия, която ще се предлага на 
цена от 6,99 евро. 

Холандски шоколад с 
водорасли

Здравословно вдъхновение 
Вдъхновението идва, когато на Абона и дру-

гия основател на The Algae Factory, Пиерлуиджи 
Санторо, им омръзва да приемат спирулина във 
вид на хранителни добавки. 

„Взимането на всички тези хапчета наисти-
на ни се струваше като лечение и ние решихме 
да разработим продукт, който да съдържа 
препоръчителния дневен прием спирулина и от 
който да могат да се извлекат всички ползи, 
предлагани от това водорасло. Така единстве-
ното, което трябва да направите, е да хапвате 
по едно десертче дневно!“ 

След запознаването с едно пазарно изслед-
ване, което демонстрира липсата на едновре-
менно „глезещ“ и здравословен шоколад с водо-
расли, се ражда и The Algae Factory. 

Холандската старт-ъп фирма, наречена 

„Фабриката за водорасли“ ( The Algae Factory), 

разширява границите на възможностите пред хранителните 

съчетания със своя шоколад от водорасли, който съдържа ус-

тойчиво отгледана спирулина. 

Водораслото Arthrospira platensis, или спирулина, е бо-
гато на витамини, желязо, калций, магнезий и изключи-
телно важни аминокиселини, като се радва и на изключи-
телно високо съдържание на протеин (60 – 70%). 

То няма целулозни стени, благодарение на което хра-
нителните му вещества се абсорбират лесно от тялото. 

То също така съдържа повече от 15 пигмента, включи-
телно хлорофил и фикоцианин (phycocyanin), използвани 
от хранителната индустрия за създаване на естествени 
оцветители и за оцветяване на храни. 

Името му се дължи на неговата спираловидна форма. 
По https://www.foodnavigator.com/ 
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СС 
напредването на програмния период 
2014-2020 г. българската страна се гот-
ви осезаемо да интензифицира усили-
ята си в посока усвояване на, по всяка 

вероятност, последните „pre-Brexit” структурни 
фондове от ЕС в различните сфери на интервен-
ция, включително в областта на хранително-вку-
совата промишленост. Тук представяме накратко 
възможностите за безвъзмездно финансово под-
помагане на инвестиционни проекти в отрасъла, 
които Програмата за развитие на селските райо-
ни 2014-2020 г.  (ПРСР) предлага на заинтересо-
ваните страни през първата половина на 2018 г. 

Още през февруари предстои стартирането 
на приема на инвестиционни проекти по реда 
на подмярка 4.2, „Инвестиции в преработка / 
маркетинг на селскостопански продукти“ от 
Мярка 4, „Инвестиции в материални активи“ 
на ПРСР, който прием сам по себе си ще изиграе 
ролята на тест за редицата нововъведения, 
свързани с администрирането и прилагането на 
инвестиционните мерки в рамките на програ-
мата. За пръв път в историята на европейските 
програми за селските райони в България пода-
ването и обработката на проектни предложения 
по реда на тази подмярка са регулирани не пря-
ко с наредба на земеделския министър, а с насо-
ки за прилагане: практика, позволяваща повече 
гъвкавост при управлението на процеса на кан-
дидатстване и разглеждане на проектите и ва-
лидна за всички останали оперативни програми, 
финансирани от структурните и инвестиционни 
фондове на ЕС от 2014 г. насам. Новост е и фа-
ктът, че целият процес ще бъде изнесен онлайн, 
чрез Информационната система за управление 
и наблюдение на структурните инструменти на 
ЕС в България (ИСУН) в съответствие с изисква-
нията на Закона за управление на средствата 
от европейските структурни и инвестиционни 
фондове (ЗУСЕСИФ) – решение, благодарение 
на което отпада необходимостта кандидатите за 

безвъзмездно финансиране да инвестират вре-
ме (често пъти по един или дори няколко работ-
ни дни) за подаване на документите си в област-
ните дирекции на ДФЗ-РА. Следва да обърнем 
внимание, че този модел за администриране на 
приемите по ПРСР ще бъде приложим за всички 
инвестиционни мерки в рамките на програмата 
оттук нататък, включително за разгледаните по-
долу подмерки 6.4.1 и 8.6. 

Конкретните условия, изисквания и възмож-
ности за получаване на субсидия по линия на 
подмярка 4.2 определят като допустими за под-
помагане участници земеделски стопани, групи 
или организации на производители, МСП и го-
леми предприятия, регистрирани по Търговския 
закон или Закона за кооперациите. Като цяло 
секторите, подлежащи на финансова подкрепа, 
покриват традиционния обхват на ХВП с изклю-
чение на производството на хляб и тестени из-
делия, сладкарската индустрия и пивоварството. 
Подлежащите на съфинансиране инвестиции 
включват практически всички разходи, пряко 
свързани с преработвателната дейност на кан-
дидатите, включително – за разлика например 
от възможностите по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност и иновации“ – строи-
телно-монтажни работи. Накратко, с помощта 
на програмата получавате възможност както да 
разширите и модернизирате съществуващата си 
дейност, така и да изградите изцяло ново прера-
ботвателно предприятие, като при успех на кан-
дидатстването Европейският земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ще 
покрие между 40% (за големи предприятия) и 
50% (за всички останали кандидати) от направе-
ните от вас преки инвестиционни разходи. И ако 
тези условия ви се струват примамливи, все още 
имате време да се подготвите за участие по тази 
програма: приемът на проектни предложения –
по всяка вероятност последен за настоящия 
програмен период – ще продължи до май 2018 г. 

Безвъзмездно 
финансиране 
на инвестиционни 
проекти 
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За разлика от подмярка 4.2, насоките за чи-
ето прилагане в периода февруари-май 2018 г. 
са факт, детайлите по другите две възможности 
за подпомагане на хранителния бизнес, на кои-
то ще се спрем по-долу, все още са в процес на 
прецизиране от страна на администрацията на 
МЗХГ. На първо място тук имаме предвид под-
мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за незе-
меделски дейности“ от Мярка 6 „Развитие на 
стопанства и предприятия“, приемът на про-
екти по която е обявен за периода април-юни 
2018 г. Кръгът на подпомаганите сектори тук е 
значително по-широк от този при подмярка 4.2 
и включва както производствени дейности, така 
и услуги, при условие, че последните биват раз-
вивани или предлагани от земеделски стопани 
или микропредприятия по смисъла на Закона 
за малките и средни предприятия (ЗМСП), из-
вършващи дейност на територията на селските 
райони на страната. Недопустимите по реда на 
подмярка 4.2 производства на хляб, тестени и 
сладкарски изделия подлежат на финансово 
подпомагане тук, наред с дейности като тури-
зъм, ремонтни, здравни, счетоводни и одитор-
ски услуги, занаяти и всякакви производствени 
дейности извън обхвата на ХВП. Процентът на 
безвъзмездната финансова помощ тук отново е 
50%, но за разлика от подмярка 4.2, допускаща 
финансиране в размер до 1 млн. евро, таванът 
на подпомагането по подмярка 6.4.1 е лимити-
ран до 200 000 евро. 

Последната възможност за подкрепа на 
инвестиционни намерения в областта на 
храните, на която бихме желали да обърнем 
внимание, е пряко свързана с преработката на 
така наречените недървесни горски продукти, 
включително диворастящи лечебни и ароматни 
растения, горски плодове и гъби. Става въпрос 
за подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии 
за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски 
продукти“ от Мярка 8 „Инвестиции в разви-
тието на горските територии и подобрява-
не на жизнеспособността на горите“, чието 
отваряне е планирано за периода март-юни 
2018 г. По линия на тази подмярка кандидатите 
получават шанса да изградят, разширят или мо-
дернизират производствени бази за преработка 
на изброените по-горе горски суровини, като 
се възползват от субсидия с интензитет от 40 до 
50% от направените по проекта разходи, ограни-
чена до 500 000 евро. 

Както се вижда възможностите за подпома-
гане на вашия бизнес са факт: единствено от вас 
зависи да се възползвате от тях, за да получите 
финансова подкрепа за реализацията на своите 
идеи и инвестиционни програми. 

За повече информация: 
Грант Аксес ЕООД 
Тел. 089 84 55 638 

Предлага пакетираща машина

 Предназначение:
 за опакаоване на 

закуски, франзели, 
вафли, рула, плодове, 
зеленчуци, сапуни и 
др.

 Техническа характе-
ристика

 Габаритни размери:
дължина – 700 мм
ширина – 800 мм
височина - 1400 мм
захранващо напрежение 

220 V
мощност 920 W
 Размер на фолиото:
  ширина на фолиото до 

350 мм
 Размер на опаковките:
 дължина – неограничена
 ширина от 20 до 170 мм
 височина от 10 до 100 мм
 Производителсност до 30 бр./мин
 Управление: 
микропроцесорно тъчскрийн управление

Контакти: Варна, бул. Трети март 30 Б, 
  тел. 0888 926 742

Компанията Кока-Кола обяви, че про-
меня подхода си към опаковките, поста-
вяйки си за цел до 2030 г. да подпомог-
не оползотворяването и рециклирането 
на еквивалента на 100% от опаковките, 
които произвежда и продава на глобал-
но ниво.

Тази цел е основополагаща в новата визия 
за опаковките на компанията – Свят без отпадъци, която 
системата на Кока-Кола възнамерява да подсили с дългого-

Кока-кола Кока-кола 
с нова с нова 
инициатива инициатива 
„Свят без „Свят без 
отпадъци“отпадъци“
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на тези вещества в родното пиво варира от 
0,033 до 0,631%. Очаквано в тъмните бири се 
наблюдават  около 10 пъти повече отколкото 
в светлите. Средните стойности са съответно 
0,038% за светлите и 0,415% за тъмните пива. 
Вариацията в съдържанието на отделните 
търговски марки е следствие от използването 
на различни видове малц и технологии от 
производителите, уточняват експертите.

Антиоксиданти
Естествените ан-

тиоксиданти са пре-
димно в плодовете, 
зеленчуците, зър-
нени храни, както и 
в бирата. В пивото 
те идват от малца, 
хмела и пивните 

дрожди. Доказано 
е положително-
то въздействие 
на хмела върху 
здравето и ме-

таболизма 
на човека, 
защото съ-
държа над 
100 различ-

ни полифе-
нолни съединения. Количество полифеноли 
зависи от вида бира, суровините, вложени 
в нея, и процеса на варене. Тя съдържа два 
пъти повече полифеноли отколкото бялото 
вино.

Полифенолите действат антимикробно, 
противовъзпалително до антираково и про-
тивомутагенно. Те са едни от най-важните 
вещества за човешкия организъм, защото 
предпазват липопротеините в кръвта от окис-
ление, свързват свободните радикали, пред-
пазват от развитие на атеросклероза, сърдеч-
носъдови заболявания, имунни смущения, 
невродегенеративни и други болести.

Важни за правилното функциониране на 
организма антиоксиданти са също витамин  С
и глутатионът. Разработка от 2011 - 2012 г. на 
Център по биология на храните, ИФГР към 
Българска академия на науките и Института 
по криобиология и хранителни технологии 
установи, че основен “производител” на глу-
татион в пивото са дрождите. Проведените 
изследвания върху най-разпространените 
български марки бира показаха, че 90% от 
тях съдържат глутатион в диапазона  0,1– 0,2 
мг/литър. Освен полезните свойства за чо-
века, глутатионът има важно значение за 
качествата на пивото, тъй като стабилизира 
напитката и редуцира нивата на окислител-
ните процеси.

bomar2000@abv.bg

ГРАНТ АКСЕС ЕООД 
Разработване и управление на 
проекти по европейски и други 
програми 

Тел. 089 84 55 638

е-mail: kamen.delibeev@gmail.com

Превръщаме добрите ви идеи 
в успешни проекти!
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Силициевият диоксид, известен и като син-
тетичен аморфен силициев диоксид (synthetic 
amorphous silica или SAS), се използва от произво-
дителите на храни като противослепващо средство 
в подправки и кремове, за получаване на фини 
прахове или за абсорбиране на вода. 

Направен е от агрегирани първични наномет-
рични частици, които в обичайния случай са по-го-
леми от 100 нанометра. 

В публикувано на 17 януари становище, обаче, 
учени от ЕОБХ предупреждават, че в зависимост 
от стартовия материал и от процеса, използван за 
производството на добавката, „не може напълно да 
бъде изключена“ вероятността някои частици да 
се окажат с размери под допустимия праг от 100 
нанометра. 

Поради факта, че до момента не е провеждано 
дългосрочно изследване с нано силициев диоксид, 
ЕОБХ не може да даде на добавката статут на „на-
пълно безопасна“. 

„Заключението на Панела е, че спецификациите 
на ЕС са недостатъчни за адекватното характе-
ризиране на хранителната добавка E 551. Необхо-
димо е ясно характеризиране на разпределението 
при размерите на частиците.“ 

Учените призовават Комисията да промени ак-
туалните спецификации така, че да бъде включено 
и разпределението при размерите на частиците. 
Една адекватна спецификация би използвала под-
ходящи статистически описания, а също и процент-
ното съотношение – от гледна точка както на броя, 
така и на масата – на частиците по наноскалата, се 
казва в становището. 

Без приемлив дневен прием 
Макар учените от ЕОБХ да подчертават, че няма 

индикация E 551 да проявява токсични характерис-
тики при докладваните нива и употреба, ограниче-
нията в наличните понастоящем данни означават, 
че актуалният приемлив дневен прием (acceptable 
daily intake или ADI) „не е уточнен“. 

Едно проучване на хроничната токсичност, 
използващо „адекватно характеризиран матери-
ален представител на SAS, използван като храни-

телна добавка E 551“, би осигурило по-изчерпател-
ни токсикологични данни, които биха позволили на 
учените от ЕОБХ да формулират ADI. 

Панелът ANS (Panel on Food Additives and 
Nutrient Sources) не е получил повторно подадено 
досие, но разполага с данни от заинтересованите 
страни, като например Съветът на европейската 
химическа промишленост (The European Chemical 
Industry Council или CEFIC). Панелът използва също 
така глобалната продуктова база данни на Минтел 
(Mintel), за да определи наличието на добавката в 
храните. 

Силициевият диоксид може да бъде направен с 
помощта на термален или влажен процес и е спо-
собен също така да приеме формата на пирогенен 
силициев диоксид (pyrogenic silica) и хидратиран 
силициев диоксид (hydrated silica – утаен силициев 
диоксид, хидратен силициев диоксид и гел). 

Нано рисковете 
Становището беше публикувано в седмицата, в 

която Френската правителствена агенция по въпро-
сите на конкуренцията, потреблението и измамите 
(DGCCF) представи своите заключения относно на-
ночастиците на титаниевия диоксид пред министъ-
ра на икономиката и финансите Брюно Ле Мер. 

„DGCCRF настоява за съблюдаване на изисква-
нето за етикетиране на наличието на преработе-
ни наноматериали, особено в храните и козмети-
ката. Направените от DGCCRF анализи показват, 
че това задължение не се спазва в достатъчна 
степен“, се казва в публикация на министерството 
на Ле Мер по темата. 

От 40-те анализирани козметични продукта 
87% съдържат наночастици, а при 74-те изслед-
вани хранителни артикула тази стойност е 39%. 
Въпреки тези наличности, обаче, само един-един-
ствен продукт упоменава съдържанието на нано-
метрични частици на своя етикет. Изследваните 
хранителни проби включват сладкарски изделия, 
пекарски декорации и подправки. 

Агенцията DGCCRF следва да представи своите 
заключения пред Европейската комисия, за да бъ-
дат предприети общоевропейски контролни мерки 
„по координиран начин“. 

Ле Мер призова DGCCRF да бъде особено 
бдителна към този риск. „Закрилата на потреби-
телите произтича не само от безопасността на 
продуктите, но и от прозрачността на информа-
цията“, заключават от министерството. 

По www.foodnavigator.com

EFSA не е сигурен 
в безопасността 
на силициевия диоксид 
EFSA – Европейският орган за безопасност на храните 

(ЕОБХ) не може да даде на хранителната добавка силициев 

диоксид (E 551) статут „напълно безопасен“ поради въз-

можността тя да съдържа нанометрични частици и при-

зовава Комисията да промени спецификациите. 
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Фирма “Тони Старт” е основана през 1989 година и 
се занимава с проектиране, производство, монтаж, дос-
тавка на машини, съоръжения и технологични линии за 
хранително-вкусовата промишленост, в това число мле-
коохладителни вани, мини мандри/пастьоризатори, ох-
ладители, сиренарски вани, вани за шоково охлаждане, 
ледогенератори, агрегати, топлообменници, цистерни за 
автомобили и оборудване на животновъдни и рибовъд-
ни ферми.

Фирмата предлага цялостно решение за животно-
въдите, които добиват сравнително малко количество 
мляко, за да имат възможност да затворят цикъла на 
производство в собствено помещение, като се започне 
от консултация при съществуващо помещение, изграж-
дане на сграда и се мине през системата за климатизация 
и машините. “Тони Старт” има също разработени проекти 
за мобилни мандри от кота нула. Тяхното изискване е 
клиентът да предостави площадка, ток, вода и канал. 
Съответно екипът на компанията изгражда цялостно 
мандрата до ключ, като това включва доставка и монти-
ране на машините за производство на сирене, кашкавал, 
кисело и прясно мляко. Фирмата има примерна схема, 
която може да предложи на своите клиенти. Също така 
има и мобилни мандри, които са на колела, удобни са и 
са предпочитани от животновъдите, чиито стопанства са 
високо в планината. Мобилните мандри са оборудвани с 
техника, която отговаря на всички хигиенни изисквания, 
и това дава възможности да излизат директно на пазара.

“Тони Старт” работи с утвърдени доставчици на мате-
риали или техните представители в България. Благода-
рение на добрата работа, точността при изпълнението, 
спазването на уговорените срокове за доставка и добри-
те взаимоотношения с контрагентите, дружеството се 
появи и на международния пазар. За експортната про-
дукция то се съобразява и работи според индивидуални-
те изисквания на съответния контрагент.

Цялос тни решения за Цялос тни решения за 
млекопроизводителите млекопроизводителите 

от Тони Стартот Тони Старт

Все повече потребители започват да 

се замислят, преди да отворят 750-

милилитрова бутилка вино, тъй като 

си дават сметка, че в края на краи-

щата част от напитката ще бъде 

изхвърлена. 

ММакар все още да доминира опа-
ковките за вино, ограниченията на 
традиционната 750-милилитрова 
стъклена бутилка стимулират по-

требителите да търсят алтернативни опаковъч-
ни формати, твърди анализатор на Рабобанк 
(Rabobank). 

„Традиционната бутилка за вино е част от 
идентичността и статуса на виното, но в 
контекста на днешния пазар тя демонстрира и 
редица недостатъци“, смята глобалният стратег 
на Рабобанк в сферата на напитките Щефан Ра-
неклайф. 

Макар че в момента чрез 750-милилитровата 
стъклена бутилка все още се реализират до 50% 
от продажбите на вино, най-често срещаният й 
недостатък – фактът, че петте чаши вино, които 
тя съдържа, постепенно се влошават като ка-
чество във времето след отварянето й – 
поражда опасенията за потенциална загуба за 
консуматора. 

„Във време, когато размерът на средното 
американско домакинство се свива, а потреби-
телите се стремят да пият „по-малко, но по-
качествено”, те започват да се замислят, преди 
да отворят 750-милилитрова бутилка вино, 
тъй като си дават сметка, че в края на краища-
та част от напитката ще бъде изхвърлена”, 
твърди   Ранеклайф. 

Възходът на алтернативните формати  
Недостатъците на 750-милилитровата бу-

тилка намират отражение в ръста при алтерна-
тивните формати, които запазват качеството, 
например брандовете Bota Box и Black Box, кои-
то претендират, че поддържат виното свежо за 
повече от месец след отварянето им, обяснява 
Ранеклайф. 

По данни на Нилсен (Nielsen) през 2016 г. 
вътрешните продажби на вино бележат ръст от 
5,6%, от които при вината в Тетра Пак контейне-
ри растежът е 21%, трилитровите системи „bag-
in-box“ бележат увеличение от 13%, а реализа-

Омръзна ли   
     бутилка   
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цията на вино в кенчета нараства с цели 100%. 
Въпреки възходящата крива на растежа при 

тези типове опаковки, обаче, те все още фор-
мират малък процент от общите продажби на 
вино, понеже са ограничени от липсата на пре-

миум привлекател-
ност в сравнение 
с традиционната 
стъклена бутилка 
за вино, коментира 
Ранеклайф. 

„Мнозинството 
собственици на 
марки не са склонни 
да опаковат прему-
им брандовете си в 
bag-in-box система 
или в кенчета, тъй 
като се боят, че 
по този начин ще 
компрометират 

стойността на бранда в очите на потребите-
лите“, допълва той. 

В отговор на ръста при алтернативните 
опаковки някои производители на стъклен 
амбалаж лансират бутилки с намалена вмести-
мост, с размери от 187 и 375 милилитра. Според 
Ранеклайф тези умалени версии на традицион-
ната стъклена бутилка биха могли да помогнат 
на даден бранд да запази своя премиум имидж, 
като същевременно импонират на винения 

ентусиаст, търсещ „качество за сметка на коли-
чеството“ . 

„Винопроизводителите и компаниите в 
сферата на опаковките – преди всичко занима-
ващите се със стъклен амбалаж – трябва да 
продължат да проучват възможните алтер-
нативни формати, докато не бъде открит 
Свещеният Граал: опаковъчен формат, пред-
ставляващ еднократна порция (или запазващ 
качествата на продукта след първоначалното 
му отваряне), който е едновременно премиум, 
финансово рентабилен и способен да отговори 
на променящите се потребителски предпочи-
тания“, обобщава Ранеклайф. 

 традиционната  стъклена 
 за вино 750 мл? 
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Алтернативни формати на 750-милилитровите Алтернативни формати на 750-милилитровите 
стъклени бутилки стъклени бутилки 

По-малки обеми: В контекста на тенденцията потребителите 
да пият по-малко и да изхвърлят по-малко, налице е благоприят-
на възможност за налагане на опаковките с  вино за еднократна 
консумация. 
 PET: Американският производител на опаковки за вино 

СтакТек (StackTek), например, предлага ефектни и удобни за упо-
треба контейнери с обем за еднократна консумация,   направени 
от PET без съдържание на BPA. 
 Системи тип bag-in-box: Налагането на тези опаковки, 

състоящи се от пластмасов мехур, затворен в картонена кутия, 
започва още през 60-те години на миналия век. Във Великобри-
тания Амазон (Amazon) започва да продава този формат през 
2015г.: за месеците юни и юли 2017 продажбите им бележат ръст 
от 212% на годишна база. 

 Кенчета: според проучване на Галос (Gallo’s) върху потребителските тенденции при вино-
то за 2015 г., около 32% от пиещите вино разглеждат опаковането му в кенче като „удобно за носене 
и идеално за пикник или барбекю“. 
 Картонени опаковки: Според производителя на картонени опаковки Тетра Пак (Tetra 

Pak) те защитават съхраняваното вътре вино, редуцират теглото и мястото, необходимо за транс-
портиране и подлежат на лесно рециклиране. 

 Торбички: Торбичките с вино могат да бъдат лесно охла-
дени и предлагат 80-процентна редукция на въглеродния отпе-
чатък в сравнение със стъклото, твърдят от производителя Астра 
Поуч (Astra Pouch). 
 Смарт винената бутилка Kuvee: Базираният в Бостън 

старт-ъп в областта на Интернет на нещата Кюве (Kuvee)   разра-
ботва смарт диспен-
сър с безжична връз-
ка, който изглежда 
като стандартна 
винена бутилка, но 
се използва в съ-
четание с бутилки 
за вино. Бутилката 
с вино разполага 

със „смарт етикет“, и поставена в диспенсъра подава 
информация на сензитивен екран (тъчскрийн), чрез 
който потребителят може да научи всичко за виното в 
нея.
 Bota Box: Контейнерите Bota Box  са сертифи-

цирани по SFI, отпечатани с мастила без съдържание 

на VOC върху неизбелена 
рециклирана хартия, съдър-
жаща 90% пост-потребителски 
фибри и слепена с царевично 
нишесте, вместо с лепило. 

Подлежащите на рецикли-
ране контейнери се предлагат 
с вместимости от 3 литра (ек-
вивалентни на четири бутилки 
вино), 1,5 литра и 500 милили-
тра. 

По www.beveragedaily.com



по света



Водомер WP-Dynamic – версия без 
цветни метали.
    Подходящ за измерване на:

• обезсолена/ 
деминерализирана вода

• сода каустик до 20%
• разтвори на гликолова 

вода до 30%
• разтвори на сода 
каустик до ph със 
стойност 9.

Изберете    качеството!

С традиции на 
българския пазар от 

1926 год.

тел./факс: 02/951-50-75, 02/851-85-68

Офис: София-1463, ул. “Доспат”64

www.akwaror.com

info@akwaror.com

Водомер
 WP-Dynamic

Водомери и водомерни системи от DN  40 
до DN 1200 мм, температура до 150°С. 
Производство в Германия.
Малки водомери 1/2" до 2” за студена и 
топла вода. 

Водомер 620 МС - 
изграден от композитен 
материал, нереагиращ 
с преминаващата
течност.
Подходящ за 
винопроизводители.

Водомер 620 МС
  

Американският Конгрес прие 

Закон за модернизирането и данъч-

ната реформа на производството 

на крафт напитки в САЩ (Craft 

Beverage Modernization and Tax 

Reform Act или CBMTRA) от 2017 г., 

който намалява федералното акциз-

но облагане на производителите на 

бира, вино и спиртни напитки, счи-

тано от 1 януари 2018 г. 

Мнозинството от законотвор-

ците и от двете партии, както и ре-

дица организации в рамките на аме-

риканския отрасъл на крафт напит-

ките, включително Асоциацията на 

пивоварите (Brewers Association или 

BA), съветът за дестилирани спирт-

ни напитки (Distilled Spirits Council 

или DISCUS) и Институтът по виното 

(Wine Institute) подкрепиха проекта 

на закона от самото му представяне 

на 30 януари 2017 г. 

Победа за малките Победа за малките 
бири  бири  

Законът ще редуцира феде-

ралния акциз върху бирата от 7 на 

3,50 долара на барел за първите 60 

хиляди барела за пивовари, които 

произвеждат под 2 милиона барела 

бира годишно. За всички останали 

пивовари и вносители на бира да-

нъкът ще бъде намален на 16 дола-

ра на барел (от 18 долара на барел) 

за първите шест милиона барела, 

като Законът запазва актуалното 

равнище от 18 долара на барел за 

количествата над тези шест мили-

она. 

В допълнение CBMTRA стимули-

ра сътрудничеството между пиво-

варите, като допуска трансфер на 

Модернизиране Модернизиране 
и данъчна и данъчна 

реформа за реформа за 
крафт напитки крафт напитки 

в САЩ в САЩ 
Новият закон предвижда намаляване на 

федералното акцизно облагане на барелите 

с бира, вино и спиртни напитки, което 

започва през 2018 г. 

Продължава на стр. 24
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бира между взаимосвързани пред-

приятия, без от това да произтичат 

допълнителни данъчни задълже-

ния. 

Редукциите в облагането на ба-

рел рефлектират в над 142 милиона 

долара годишни икономии, което 

ще позволи на малките пивовари да 

реинвестират този капитал в своите 

пивоварни и производства, комен-

тират от BA. 

„Малките пивовари на Америка 

– шест хиляди стабилни предпри-

ятия от всички щати и практи-

чески от всеки избирателен район 

на страната – са изключително 

доволни от факта, че Конгресът 

призна техния потенциал за рас-

теж”, споделя президентът и главен 

изпълнителен директор на  BA Боб 

Пийз. 

„Очакваме малките пивовари 

да използват ресурса, освободен 

вследствие от коригирането на 

федералното акцизно облагане на 

бирата, за инвестиции в техни-

те пивоварни, за разширяване на 

операциите, за създаване на нови 

работни места и за ангажиране на 

повече американски работници.“ 

Освен това законът опростява 

процедурите по одобрението на 

формулировките и етикетите на 

бирите, като освобождава обичай-

ните съставки на бирата (например 

безопасните плодове, зеленчуци и 

подправки) от тромавия процес на 

одобрение от страна на Бюрото за 

данъчно облагане и търговия с ал-

кохол и тютюневи изделия (TTB). 

Въздействие върху Въздействие върху 
производителите производителите 
на вино и спиртни на вино и спиртни 
напитки  напитки  

Законодателството предвижда 

 редица облекчения за винарските 

изби, включително допустимост 

на акцизния кредит за всички ви-

нопроизводители без значение 

от производствените им обеми (в 

размер от 0,535 до 1 долар на галон 

за първите 750 хиляди галона). За 

пръв път пенливите вина също ще 

могат да се класират за тези данъч-

ни кредити. 

Облагането на вината с алкохол-

но съдържание от 14% до 16% ще 

бъде намалено от 1,57 на 1,07 дола-

ра на галон, информират от Инсти-

тута по виното. 

„Това законодателство ще се 

отрази чудесно върху нашите (ка-

лифорнийски) 4 700 винарски изби, 

произвеждащи 85% от виното в 

страната ни“, споделя Робърт П. 

(Боби) Кох, президент и главен из-

пълнителен директор на Института 

по виното. 

„Ние сме въплъщение на земеде-

лието с добавена стойност и на-

шето вино и лозя представляват 

дългосрочен ангажимент, който по 

уникален начин е обвързан със земя-

та, генерира работни места, да-

нъчни приходи, търговия, туризъм 

и международно признание.“ 

От своя страна президентът и 

главен изпълнителен директор на 

DISCUS Крейг Р. Нааш коментира, че 

приемането на Закона ще доведе 

до създаването на по-справедлива 

данъчна структура за производите-

лите на крафт алкохол, като редуци-

ра федералното акцизно облагане 

за първите 100 хиляди доказани 

галона. 

Новоприетият закон също така 

изключва процеса на отлежаване 

на спиртните напитки от правилата 

за капитализиране на разходите за 

лихви, допълва той. 

„Това законодателство намаля-

ва федералното акцизно облагане 

на производителите на дестилира-

ни спиртни напитки за първи път 

от времената на Гражданската 

война, което ще позволи на над 

1 300 действащи дестилерии в 

цялата страна да реинвестират 

в своя бизнес и да стимулират рас-

тежа на заетостта в своите райо-

ни“,   обобщава Нааш. 

По www.beveragedaily.com
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РезюмеРезюме
В българската научна литература липсва инфор-

мация относно съдържанието на живак в двучеруп-
чести мекотели, отглеждани като аквакултури на 
българското черноморско крайбрежие. В настоящо-
то проучване са представени резултатите от изслед-
ванията за наличие на живак в култивирани миди 
от два региона на българската акватория на Черно 
море, както и оценката на токсикологичния риск за 
консуматорите на български култивирани миди.

Проучването е проведено през периода 2013 -
2014 година. За съдържание на живак са изслед-
вани 57 проби живи култивирани миди от вида M. 
galloprovincialis, отглеждани в 23 ферми от два ре-
гиона на българското крайбрежие. В анализите е 
използван директен живачен анализатор „Hydra C” 
за определяне на живак в меките тъкани от миди. 
Преимущество на прилаганата техника е, че не се 
извършва  предварителна подготовка на пробата.

Получените резултати показват, че съдържание-
то на живак в миденото месо варира от 0,07 mg.kg-1 
до 0,16 mg.kg-1, което е под установената норма от 
0,5 mg.kg-1, определена за риба и рибни продукти 
в Регламент (ЕО) 1881/2006. Не са установени зна-
чими сезонни разлики в количеството на живака в 
мидите, отглеждани в отделните ферми и региони 
по българското крайбрежие на Черно море.

Проучването върху съдържанието на живак в 
ядивната част на култивираните миди от морската 
акватория на България  показва, че не съществува 
токсикологичен риск за човешкото здраве, свързан 
с консумацията на български миди.

Ключови думи: Черно море, миди, живак

Study of contamination 
with mercury of cultivated 
mussels from Bulgarian 
Black Sea 

Assist. Prof. PhD Ginka Kalinova, Assist. Prof Margarita Marinova, 
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National Diagnostic and Research Veterinary Medical Institute, 
1606 Sofi a,15A Pencho Slaveikov Blvd., Bulgaria

*Correspondence to Ginka Kalinova: 
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AbstractAbstract
The information for mercury content in bivalve mol-

luscs, grown as aquaculture on the Bulgarian Black 
Sea coast, lacks in the Bulgarian scientifi c literature. 
This study presents the results for mercury content in 
cultivated mussels from two regions of the Bulgarian 
Black Sea aquatory, as well as the assessment of the 
toxicological risk for the consumers of Bulgarian culti-
vated mussels.

The study was conducted during 2013 – 2014.
The mercury content was tested in 57 samples of 

live cultured mussels of species M. galloprovincialis, 
cultivated in 23 farms from two regions of the Bulgarian 
coast. A direct mercury analyzer “Hydra C” was used to 
determine mercury in the soft tissues of mussels. The 
advantage of the applied technique was that no prelimi-
nary preparation of the sample was carried out.

The obtained results showed that the content of 
mercury in the mussel meat vary from 0,07 mg.kg-1 to 
0,16 mg.kg-1, which was below the established level of 
0,5 mg.kg-1, determined for the fi sh and fi shery products 
in Regulation (EC) 1881/2006. No signifi cant seasonal 
differences in the amount of mercury in mussels grown 
in individual farms and regions of Bulgarian Black Sea 
coast have been identifi ed.

The study of the mercury content in the edible part 
of the cultivated mussels from the Bulgarian marine 
aquatory shows that there is no toxicological risk to 
human health associated with the consumption of 
Bulgarian mussels.

Key words: Black Sea, mussels, mercury

Проучване върху замърсяването 
с живак на култивирани 
черноморски миди

гл. ас. д-р Гинка Калинова, гл. ас. Маргарита Маринова, 
гл. ас. д-р Гергана Крумова-Вълчева
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РезюмеРезюме
Разработването на ферментирал млечен продукт – кефир на 

основата на козе мляко и обогатен с пребиотичен компонент –
лактулоза е качествено допълнение към гамата съществуващи 
млечни продукти с функционално предназначение. Авторите из-
следват влиянието на лактулоза в концентрация 1, 3 и 6% върху 
скоростта на киселинообразуване при ферментацията на кефир 
и количеството микроорганизми по време на съхранение. Ре-
зултатите доказват, че добавянето на лактулоза, независимо от 
нейната концентрация, води до активиране процеса на размно-
жаване на микроорганизмите по време на ферментация. Уста-
новено е, че добавянето на 3% лактулоза осигурява оптимален 
растеж на основните групи микроорганизми по време на фер-
ментация и по-продължително запазване на техния брой по вре-
ме на съхранение.

Ключови думи: кефир, лактулоза, преживяемост

Скорост на 
киселинообразуване 
и преживяемост на 
микроорганизмите в 
кефир от козе мляко, 
обогатен с лактулоза

Илиана Начева, Камелия Логиновска, 
Александър Вълчков

Институт по криобиология 
и хранителни технологии, София





34
1/18

опит

ЗЗа Великден на пазара в Кипър се оч-
аква да се появят три нови алкохолни 
напитки от... рожков. Първият тест от 
дегустацията на новия ликьор и пити-

ето, подобно на ракия, вече е завършен, като 
е дал много положителни резултати. Нов вид 
хляб, направен от брашно от рожков, също ще 
заеме място на щандовете в магазините. На 
път са и детски храни, в които като подслади-
тел се използва рожков.

Новият асортимент е част от проекта „Чер-
но злато”, който се осъществява от Универси-
тета на Кипър – най-голямото висше учебно 
заведение на острова, съвместно с Института 
за селскостопански изследвания и Минис-
терството на земеделието, развитието на сел-
ските райони и околната среда. „Черно злато” 
наричат в Кипър от векове рожкова с него-
вите тъмнокафяво-черни шушулки и сладки 
плодове в тях. Сега това е името на проекта, 
обединил учени, фермери и преработващи 
предприятия от хранително-вкусовата индус-
трия, които искат да съживят традицията на 
производството на хранителни продукти от 
дървото, да възобновят търговския интерес 
към тях и да възродят мястото на рожкова в 
производството и експорта на страната.

Когато традициите стават Когато традициите стават 
иновациииновации

До края на март ще бъдат засадени общо 
40 000 рожкови дръвчета на площ от около 
200 хектара, което ще бъде най-голямата 
градина от рожков в Кипър, предвижда ам-
бициозният проект. Неговият старт бе даден 
официално в края на ноември 2017 г., когато 
близо до Пафос на западното крайбрежие на 
острова бяха засадени първите 6000 дръвчета 
на земя, предоставена от държавата.

„Идеята е да съчетаем високи технологии 
и традиционно земеделие, наука и практи-
ка, с оглед намирането на нови приложения 
на рожков, например в производството на 
храни. Този проект представлява модел за 
трансфер на академични знания в икономи-
ката и обществото на страната, което в 
крайна сметка е мисията на науката”, под-
черта при представянето на проекта ректо-
рът на Университета на Кипър проф. Констан-
тинос Христофидис.

На топлия средиземноморски остров 
отглеждането на рожков – типичен вид рас-
тителност в крайбрежния и полупланински 
кипърски пейзаж, има традиции от повече от 
3500 години. През вековете преработката на 
плодовете на дългите тъмни шушулки и про-
изводството на хранителни продукти или със-
тавки за тях са били традиционен поминък на 
острова и основен източник на доходи в реди-
ца селски райони. През 60-те години на мина-
лия век средногодишният добив на рожковите 
шушулки е стигал 53 000 тона, с рекордните 62 
000 тона през 1968 г. Рожковата продукция е 
доминирала износа на острова и е нареждала 
Кипър на трето място в света, след Испания и 
Италия, като кипърският рожков е бил смятан 
за най-добрия поради високото му съдържа-
ние на захар. 

Тази процъфтяваща индустрия обаче запа-
да след 1974 г., когато след турската инвазия 
и окупацията на северната част на острова 
Република Кипър губи значителни площи с 
рожкови дървета. През 1975-1985 г. производ-
ството спада до 20 000 тона средногодишно. 
Отглеждането и преработката на рожков губи 
позиции и в следващите десетилетия, когато 
страната се трансформира от селскостопански 
производител в международен център за фи-

„Черното злато” 
на Кипър се завръща в 
нови храни и напитки

Университет, изследователски институт, фермери, произво-

дители от хранително-вкусовата индустрия осъществяват 

заедно амбициозен проект за възраждане на старата слава на 

острова със съвременни иновативни продукти
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нансови услуги. Според статистическите дан-
ни през последните години производството 
му е едва малко над 9000 тона. 

От научната лаборатория –От научната лаборатория –
в производствотов производството

Съживяването на сектора, както и по-ак-
тивното използване на този висококачествен 
и ценен природен продукт в хранително-вку-
совата индустрия е целта на новия универ-
ситетски проект „Черно злато”. Участниците в 
него разчитат на новите 40 000 дървета, които 
след 3-4 години могат да произвеждат до 10 
000 тона рожкови годишно, за да върнат ста-
рата слава на рожкова в Кипър, като намерят 
и нови приложения на оригиналния плод. 
Затова, освен огромната 
градина, Университетът на 
Кипър разкрива и изсле-
дователски център, също 
наречен „Черно злато”, който 
ще работи специално върху 
създаването и производ-
ството на нови модерни 
рожкови продукти, съобщи 
ректорът при старта на про-
грамата.

Седем изследовател-
ски предложения за нови 
храни и напитки вече са в 
проучвателна процедура. 
Най-напреднала е работата 
по трите алкохолни напитки 
от рожков, чието пускане 
на пазара се осъществява 
заедно с кипърска винарска 
фирма. Бизнес сътрудни-
чество ще се търси и с мест-
ни пивоварни за възможно производството 
на бира с използването на рожков. Специално 

внимание учените обръщат на детските храни, 
като една от основните цели на Университета 
на Кипър е да се създаде високотехнологичен 
завод за производство на бебешки храни на 
базата на рожков заради неговото благопри-
ятно въздействие върху здравето на децата.

Университетът на Кипър вече преговаря 
с местни и международни компании с оглед 
сключване на споразумения за производство 
на тези иновативни продукти от рожков и по-
пуляризирането им на външните пазари.

„Черното злато” на Кипър наричат 
тъмните шушулки и зърна на рожков.

Първите 6000 дръвчета от бъдещата 40-
хилядна градина от рожков бяха засадани в 

края на ноември миналата година.
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той се смята за „продукт с 
нарастващото търсене в 
световен мащаб”, според 
световни консултанти в 
бизнеса. Пазарът на рожков 
ще се разшири значител-
но вследствие на ръста на 
използване в хранително-
вкусовата промишленост, 
специално в хлебопроиз-
водството, зърнените храни 
и млечните продукти, по-
сочва в доклада си от ноем-
ври миналата година Global 
Market Insights, глобален 
доставчик на проучвания 
и консултантски услуги 
със седалище в Делауеър, 

САЩ. Хранително-вкусовата промишленост се 
радва на над 7,5% комбиниран годишен темп 
на растеж (CAGR) през последните 7 години, 
което на свой ред увеличава потреблението. 
Основният фактор за растежа е увеличаването 
на търсенето на здравословни, нискокало-
рични хлебни и сладкарски изделия, в които 
рожковът се използва като подсладител, жели-
ращ, уплътняващ и стабилизиращ агент, замес-
тител на какао на прах и кафе, алтернатива на 
шоколада, брашно, подчертава Global Market 
Insights.

Силен ръст на пазара на рожков в свето-
вен мащаб в следващите 10 години, до 2027 г., 
прогнозира в своя „Глобален анализ на индус-
трията и оценка на възможностите 2017-2027 
г.” и консултантската компания Future Market 
Insights, която е със седалище в Лондон и об-
служва клиенти в над 150 страни с пазарна 
информация и анализи. Според нея причина 
за това развитие ще е нарастването на тър-
сенето на хлебни изделия и увеличаването 
на възможностите в хлебопроизводството и 
сладкарската промишленост.

Европа има динамичен растеж на светов-
ния пазар на рожков с нарастващото търсене 
в хлебопекарната и сладкарската промиш-
леност, като Испания, Италия, Португалия 
и Гърция са основните производители на 
природния подсладител, сочат пазарните 
анализатори. Северна Америка се стреми към 
европейската тенденция с употребата на рож-
ков най-вече в зърнените закуски.  

Бранислава Бобанац,

Никозия, Кипър

Сироп и мед от рожков са традиционни 
продукти на кипърския пазар. 

Специални фестивали на острова са посветени на 
рожкова и традиционните кипърски сладкарски 
изделия от него.

В търсенето – значителен В търсенето – значителен 
ръстръст

Заради ценните хранителни качества на 
рожкова и разнообразното му приложение, 
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БРЕКЕТИ (СКОБИ) 
ПРИ ДЕФОРМИРАНИ 
ИЛИ ВПИТИ НОКТИ

0878109421  
www.beautyface-bg.com

БОЛЕЗНЕНИ 

БОЛЕЗНЕНИ 

НОКТИ
НОКТИ...!?...!?

ИМА РЕШЕНИЕ !!!ИМА РЕШЕНИЕ !!!

Уважаеми читатели,

Искаме да ви помогнем в напрегнатото бизнес ежедневие – съобщете ни какво 
търсите или предлагате и ние ще го поместим в нашата Борса.

Не забравяйте, че общият брой на потенциалните ви читатели е над 7000. 
А цената за публикуване на вашата обява е само 25 лв. без ДДС!

Работа търсят/ предлагат:

Продавам машини за производство 
на сладкарски изделия
1. Шприц машина за дребни сладки – 8500 лв.
2. Тунк машина + хладилен тунел (4 м.) – 8000 
лв.
3. Хоризонтална пакетираща машина (за изде-
лия с широчина до 30 мм.) – 3000 лв.
4. Хоризонтална пакетираща машина (за изде-
лия с широчина до 150 мм.) – 5500 лв.
5. Разточна машина – 4500 лв.
6. Шприц машини за сладки с пълнеж – 3500 
лв.
7. Шоколад машина (120кг) – 5000 лв.
8. Миксер (100 л.) – 5500 лв.
9. Миксер (60 л., с три басана и 4 бъркача) –
 3000 лв.
10. Кухненски робот  (30 л., с два басана и на-
бор от приставки) – 1500 лв.
11. Ротационна фурна (за 18 тави с две колич-
ки) – 4000 лв.
12. Ротационна фурна (за 12 тави) – 2000 лв.
13. Топилка за шоколад ( 2 отделения по 50 кг.) 
– 800 лв.
14. Дробилка за ядки – 1500 лв.
15. Дозираща машина за кекс – 800 лв.
16. Мелница за пудра захар – 500 лв.
17. Машини за опаковане с термосвиваемо 
фолио – 500 лв.
18. Резачна машина за сухи пасти – 500 лв.
19. Резачна машина за вафли – 500 лв.
20. Друго оборудване ( Хокер, Фритюрник, 
Полуавтоматичен шприц, Пекачи за вафлени 
кори, Количка от хром-никел за насипни мате-
риали, Хладилници/Витрина, Тави, Колички за 
тави, Стелажни колички, Бокс колички, Слад-
карски каси, Пластмасови палети, Работни 
маси с плотове от хром-никел)

Всички машини функционират и са в добро 
техническо състояние. 

За контакти: 
Ганчо Япчиджиков –  088 836 1200

 „Ремко“ ООД 
търси работник за работа в склад (мъж), за 
предпочитане завършил Професионална 
гимназия по хранителни технологии. 

За контакти: 
02 957 1147; 02 957 1160

 Търся работа като майстор хлебар.   
Лице за контакт: 
Коцето Елит – София 
тел. 087 776 4838 
e-mail: mimor99@abv.bg

борсаборса

Продавам различни принадлежности 
за хлебопроизводство и сладкарство:

- форми за хляб;
- тави;
- стойки за торти;
- гребки за брашно;
- форми и др.
Цени по договаряне
Лице за контакт:
Християн Борисов
тел.0899 92 92 92; е-mail: hr_borisov@abv.bg

Продават:
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ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД

1000 София, ул. “Съборна” 9
тел.: 02/ 987 29 01
факс: 02/ 987 59 00

e-mail: office@lbbulgaricum.bg
www.lbbulgaricum.bg

Производство Производство 
и търговия и търговия 

с млечни с млечни 
продуктипродукти

“ПИЛ КО” ЕО ОД        “ПИЛ КО” ЕО ОД        

Производство и преработка 
на пти че ме со

7200 Раз г рад, 
Индустриална зона, П.К. 181
тел.: 084/ 66 10 86; 66 10 87

факс: 084/ 66 10 92
e-mail: pilko@mbox.digsis.bg

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: ректор: тел.: +359 32 643 005
факс: +359 32 644 102

rector_uft@uft-plovdiv.bg
http://www.uft-plovdiv.bg

УХТ, Пловдив
Катедра „Биотехнология”
разполага със съвременна 

апаратура за извършване на:

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

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

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

САЛОН ЕООД
Производство 

на хлебни и сладкарски 
изделия, локуми, халва, 

филиран бадем, филиран 
фъстък, фондан.

èíæåíåðèíã

®

6000 Стара Загора, ул. Христо Ботев 117 А,
Тел: 042 622 201; 627379; 601870,

Факс: 042 601374
e-mail: thi@mbox.contact.bg;

sales@thermohran.com;
www.thermohran.com 

Машини и технологични 
линии за консервната 

промишленост.
Топлообменници и 

изпарителни инсталации за 
всички отрасли.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

Производство 
и търговия  

на суровини и 
материали за 

сладкарството 
и хлебопроизводството

КемОксайд ООДКемОксайд 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

бизнессправочник

EООД „Д-р Грозева - АРОМСА

Данекс 
2002 Е00Д

Внос на машини и комплектни 
линии за преработка и 
опаковка на хранителни 
продукти от водещи 

европейски производители
Ние работим за вашия  Ние работим за вашия  

печеливш бизнес!печеливш бизнес!

1404 София, Бул. „Гоце Делчев“ 103, ет.10, офис 23
Тел.: +359 2 9581307; +359 2 8581149

Email: info@danex2002.bg, www.danex2002.bg
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“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

1784 София, бул. “Йерусалим” 54
тел.: 02 974 05 48, факс: 02 974 08 17

е-mail: office@datrabg.com, 
www.datrabg.com

ДАТРА ООД

Представител 
на европейски фирми, 

произвеждащи 
машини и съоръжения 

за хранителната 
промишленост

Хайпро Хайпро 
България ООДБългария ООД

5200 Павликени, 
ул. Дъскотско шосе 6,

тел.: 0610 52669,
факс: 0610 52670; 

e-mail: office@hipro.bg
www.hipro.bg 

Про из вод с т во 
на фуражи, концентрати 

за фуражи, яй ца 
и стокови носачки

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

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 

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

АКУМПЛАСТАКУМПЛАСТ АД   АД  

бизнессправочник

Производство на месни кулинарни 
заготовки – порционирани, 

замразени, готови за директно 
влагане, с насоченост 

конвектомати, скари и фритюри 
в търговски вериги. 

ISO 9001:2008.

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

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

“ДИ МИ ТЪР “ДИ МИ ТЪР 
МА ДЖА РОВ-2” ЕООД  МА ДЖА РОВ-2” ЕООД            

Висококачествени 
месни и млечни продукти 

с автентичен вкус

4027, гр. Пловдив, 
бул. “Васил Априлов” №180

телефон: 032 907 000
факс: 032 941 435

имейл: offi  ce@madjarov.bg

“РАДУЛОВ” ЕООД

Газирани, 
негазирани 

напитки
 

6010 Стара Загора 
Индустриален квартал

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

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

Производство Производство 
и доставка и доставка 

на хляб и на хляб и 
тестени изделиятестени изделия
София, бул.”Самоковско шосе”№ 1     

тел.: 02/ 979 0669
e-mail: еliaz@ gbg.bg

www.eliaz-bg.com

София 1463, бул. България 81, вх. А, ет. 8, оф. 11
тел.: 02 953 24 21, 02 952 66 56, 02 952 03 76

факс: 02 953 24 28
e-mail: office@bulgarconserv07.com

www.bulgarconserv07.com

Булгарконсерв 
Рупите

Консервирани Консервирани 
зеленчуци. зеленчуци. 
КомпотиКомпоти

9354 Дончево, 
обл. Добрич, 

тел.: 058 625534, 626612, 
факс: 058 622766

e-mail: zora@netplusdb.bg
www.zora-donchevobg.com

Производство, преработка 
и търговия на яйца, 

пилета и птичи 
продукти 



Повече информация на www.fpim-bg.org, 

страница Бизнеспътувания

Повече информация на 

www.fpim-bg.org, 

страница Бизнеспътувания

КООП  традиционно организира 
посещение на 12-тия Международен 

търговски панаир IBATECH за хлебарство, 
сладкарство, сладолед и технологии

12-15 април 2018 ИСТАНБУЛ 

Елате с нас на IBA 2018 
Водещ световен панаир за хлебарство 

и сладкарство

15 - 18.09.2018 
Мюнхен






