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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/ 


