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Здравейте,
уважаеми читателю,
Не зная защо, но в това следизборно безвремие в ума ми
се завъртя една стара българска поговорка – Много баби,
хилаво бебе. Много ми се иска, а вярвам на всички ни се иска
бебето, т.е. новото правителство на България, да не е хилаво.
Защото сме в каквато си поискате криза – здравна, икономическа, образователна, а не на последно място и духовна.
Та затова новите управляващи, ако ще ги има, трябва да са
здраво стъпили на земята българска, да имат сериозна визия
за утрешния ден, а също знания и умения, за да я реализират
за благото на всички ни. Става въпрос не просто за усвояване
на милиардите, които очакваме по европейските програми, а
за осъществяване на практика на проекти, които ще гарантират излизането ни от всички тези кризи.
И отново ще отбележа, че в тази не особено приятна
обстановка хранителната и питейна индустрия на страната
устоява на сътресенията. Стъпила здраво на традицията и
постиженията на хранителната ни наука, макар и трудно,
върви напред. В този ред на мисли ние решихме да потърсим
онези, чийто живот е минал в тази индустрия, които успяха
да пренесат знания и опит през мътните времена на прехода
и да създадат и поддържат успешни стопански единици в
новото време. Защото бъдещето е немислимо без миналото и
настоящето – какво е прогласяваното за новост биологично
земеделие освен добре забравената традиция на дедите ни?
Та ако познавате такива хора, или сте един от тях, обадете ни
се, за да споделим вашия опит с нашите читатели.
А ние по традиция ще посветим следващия си брой в началото на лятото на безалкохолните и тонизиращите напитки,
на пивото и сладоледа – тенденции и иновативни продукти,
а също и на изискванията, които летните жеги поставят пред
транспорта и съхранението на храните.
Пак ще си позволява да напомня за нашите две инициативи за тази година – Националният конкурс за най-добра
опаковка „Приз Пак 2021“ и преиздаване на „Каталог на ХВП в
България“.
Разбира се, готвим се да отбележим и 70-годишния юбилей на списание ХВП, за което разчитаме и на вашата помощ.
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ветерани

Живот, обединил
практиката с науката
В главоломно бързото развитие на науката и техниката в съвременния
свят, в което е логично водещо място да имат младите хора, като че ли
все по-често забравяме онези, които са поставили основите – ветераните.
Хората, на чиито знания и опит са стъпили днешните поколения. И понеже
нашето списание спокойно може да се причисли към ветераните в областта
на специализираните издания, ние решихме да отдадем дължимото именно
на хората, които са положили основите на съвременната хранителна индустрия на България и в нелеките години на прехода са успели да пренесат
своите знания и опит и да докажат и в новите условия, че със знания, опит и
упорит труд може да се постигне много.
Помолихме създателят на една от водещите български фирми, производител на суровини, обслужваща хранително-вкусовата индустрия, в това
число секторите мелничарство, хлебопроизводство и сладкарство, д-р инж.
Любомир Драганов, да ни разкаже за своя път:

В

исшия институт по хранително-вкусова промишленост (днес Университет
по хранителни технологии – б.а.)
завърших през 1964 година, специалност Технология на зърнопреработването.
Времето на обучението ми в Института щастливо съвпадна с присъствие на много известни професори, особено по основните дисциплини, а по-късно и по специалните. Слушах
лекции на светила: по неорганична химия –
проф.
Канделаров, по физико-химия –
проф. Тютюлков, а по-късно в годините на специалната подготовка – при проф. Радоев, проф.
Ломев и проф. Попов.
След завършване на Института през 1964г.,
постъпих на работа в Зърнено-фуражния комбинат в град Долна Митрополия. Това беше
един огромен комплекс, кадрово обезпечен
с много специалисти от всички видове специалности, с обща численост 1500 човека.
Започнах като началник смяна, минах през
длъжността началник цех, за да оглавя производствено-техническото ръководство на комбината. Станах главен инженер, а по-късно и
директор по производствено техническите
въпроси. Работих 20 години в този комбинат,
като последните 7 години бях и негов главен
директор.
Освен най-големия завод за производство
на комбинирани фуражи в страната с капаци-

тет 1300 т за денонощие, произвеждахме
белтъчни дрожди върху хранителна среда,
захари, добивани чрез хидролиза на отпадна
дървесина. Дневно произвеждахме 40 т белтъчни дрожди и по това време бяхме флагман
на микробиалния белтъчен синтез в страната.
В производствената ни листа имаше и концентрат на витамин В12 от отпадните промишлени
води на микробиалното производство.
Още от първата година след завършването
ми и до днес, запазих живи връзки с Катедрата
по зърнопреработване, а и с другите катедри
в Института в Пловдив. Имахме общи разработки на изследователски теми с проф. Балджиев, с проф. Люцканов по времето, когато
беше ректор на института, които внедрихме
в производството на белтъчни дрожди. Произвеждахме тези дрожди от отпадните води
на спиртното производство в Захарни заводи,
Горна Оряховица.
След дългогодишния ми производствен
стаж в Долна Митрополия, бях назначен за
зам. председател на новия областен съвет в
град Ловеч (1987 – 1990 г.) и отговарях за промишлеността на градовете Плевен, Ловеч, Велико Търново и Габрово.
По време на демократичните промени
в периода 1990 – 1992 г. бях зам.-министър
в Министерството на земеделието и хранителната промишленост, където ръководех и
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вите години на бизнеса си, беше да започна да
произвеждам продукти, които нямаше на пазара, нямаше и българско производство.
Дългогодишният ми опит и непрекъснатата
връзка с катедрите от ВИХВП, Пловдив, а покъсно и с катедрите на ХТИ (Химикотехнологичен институт – днес Химикотехнологичен
и металургичен университет – б.а.), който между другото бях
завършил като задочник. Колегите в тях ми
помагаха да започна
иновативна работа в
новосъздадената фирма „ТЕХРА“ (технологична храна) заедно с
моя син инж. Кристиян
Драганов.
Освен
високите
цели, които си поставихме, беше необходимо да се създадат
както производствен
екип, така и инженерни специалисти за
целите на развойната
иновативна дейност на
фирмата.
През това време
постоянно се увеличаваха специалистите,
завършили ВИХВП, поПо време на откриването на фирмения Учебно-демонстрационен център
късно УХТ. В момента
на фирма ТЕХРА, нейният управител, инж. Кристиян Драганов покани
във фирмите „ТЕХРА“ и
при себе си своя баща, д-р инж. Любомир Драганов и с гордост сподели, че
„БОНМИКС“ работят 18
самият той е третото поколение, което работи в тази сфера и представи
инженер-технолози,
четвъртото поколение – своите дъщери, Симона и Ивона Драганови, които
също вече работят във фирмата.
като повече от половината се занимават с
развойна иновативна
дейност. По този начин получихме правото да
Станах неофициален представител на
можем да казваме за много нови продукти, че
френската търговска фирма „Луи Драйфус“,
ние сме единствени производители в странаа малко по-късно и на холандската фирта. Списъкът на тези продукти е много дълъг
ма „Гленкор“. Две години по-късно получих
и няма да изброявам всичките, но ще спомена
предложение да организирам производство
някои от тях:
под ръководството на „Quest International“,
 Продукт, който масово се използва и
Нидерландия, за подобрители за хляб и стасамо ние го произвеждаме в страната, наречен
билизатори на брашно, като фирмата финан„Волио“, за нуждите на хлебопроизводството,
сира с безплатни компоненти тяхното прозаместващ олиото при намазване на тавите за
изводство срещу задължението ми след успечене на хляб и на подовите плочи на пещивояване на производството, да продължа да
те. Продуктът не образува нагар и е по-евтин
купувам компоненти от тях в продължение на
от олиото.
10 години.
 Производство на екструдирани брашна.
Така се насочих и сложих началото на проЕдинствени в страната с приложение в хлебоизводствения си частен бизнес.
производството.
Основните цели, които си поставих в пъротговарях за националната хранителна промишленост.
Малко по-късно, когато започнаха разрушителните икономически процеси в страната,
счетох, че е по-добре да използвам богатия си
потенциал и промишлен опит и да се насоча
към частния бизнес.
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Производство на хидротермични и
термично обработени брашна с наша технология и с наше оригинално оборудване.
 Готови брашнени смеси. С подобна
брашнена смес всяка година по това време се
произвеждат хиляди козунаци, за които е необходимо домакинята да добави само хлебна
мая.
Иновативната дейност има добри постижения и в „БОНМИКС“, която създадохме след
ТЕХРА. Тук бе разработена технология за високобелтъчен концентрат от обикновен слънчогледов шрот. Високото протеиново съдържание
над 46% и намаленото съдържание на влакнини под 8% дават възможност за използване на
продукта като заместител на соевия шрот. Тази
разработка беше защитена с изобретение, което по-късно бе закупено заедно с ноу-хау от
фирма „БУНГЕ иновейшън“.
Двете фирми – „ТЕХРА“ и „БОНМИКС“ – днес
са водещи фирми в страната. В „ТЕХРА“ е организиран и успешно работи учебно-демонстрационен център за нови продукти и технологии
(виж сп. ХВП, бр.4/2019г). В него периодично се
обучават специалисти не само от нови, но и от
фирми с голям опит в производството, като се
запознават с иновативните предложения на
Центъра.
От всичко казано дотук много ясно личи
партньорството ни с науката. Продължаваме
срещите си с катедрата „Технология на зър-

нените, фуражните, хлебните и сладкарските
продукти“ на УХТ. В продължение на последните 15 години ежегодно приемаме в двете
фирми третокурсници от бакалавърска степен, където ги запознаваме с видовете производствени процеси, внедрени в ТЕХРА и
БОНМИКС. Младите колеги се срещат в практиката с екструдирани брашна за нуждите на
хлебопроизводството, с екструдиране на храни за домашни любимци, за риби, а и с класическите технологии на зърнопреработването.
Моята оценка за ефекта от партньорството
между науката и бизнеса, който създадохме,
е крайна, т.е. много от нашите постижения не
биха били възможни без това съвместно партньорство.
Тук искам да добавя, че в двете фирми в момента имаме много представители на най-младото поколение със стаж от 5 до 7 години. Това
са прекрасни млади хора, на които се стремим
да създадем съответната среда за тяхното изграждане, включително като ги изпращаме на
специализации и семинари в чужбина.
Това поражда моята увереност, че след нас
идва едно поколение от млади специалисти,
които ще продължават и доразвиват създаденото от нас.

Разказът на д-р инж. Любомир Драганов
записа Петко Делибеев

ɇȿɊɔɀȾȺȿɆȺɋɌɈɆȺɇȺ
ɬɟɥɮɚɤɫ
HPDLORႈFH#DUVWRRGFRP
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Лансират напитката Milo на
растителна основа
Nestlé анонсира азиатския дебют на готова за пиене версия на растителна основа на своята кокосова
напитка Milo. В Азия предстои премиера и на две готови за консумация кафени напитки също на растителна основа.
Рецептата на новото решение Milo Dairy Free заменя млякото от оригиналната формула с бадеми и соя,
като другите две ключови съставки – малц и какао –
остават същите.
Напитката Milo на растителна основа ще бъде пусната първоначално в Малайзия през април, след което
предстои появата й и на други азиатски пазари.
От Nestlé твърдят, че всяка бутилка съдържа 6,5
грама протеин, като същевременно артикулът е с ниско съдържание на захар и предлага комбинация от
витамини и минерали.
Паралелно с дебюта на Milo подразделението
Nestlé Малайзия лансира и решенията Nescafé Dairy
Free Almond Latte и Nescafé Dairy Free Oat Latte.
И двете напитки са смесени с кафе Nescafé, като
бадемовото лате включва още бадем и грахови зърна, а ингредиентите на овесеното лате са овес и соя.
Според представители на Nestlé така представената премиера идва в отговор на нарастващото
търсене на хранителни и питейни алтернативи на
растителна основа от страна на азиатските потре-

бители. Според представените от компанията данни
40% от потребителите в региона „се преориентират
към хранителен режим с увеличено присъствие на
растителни храни“, като 11% съблюдават вегетариански и вегански диети.
Маянк Триведи, ръководител на бизнес подразделението за млечни изделия в Nestlé, коментира: В Малайзия, както и в цяла Азия, брандът Milo има култов
статут и е горещо обичан от представителите на
всички поколения. Нашето желание е да осигурим за
потребителите актуални алтернативи, при това
в модерни и удобни формати. Именно поради това
сме толкова щастливи, че представяме продукт в
отговор на съзнателния избор на хората да водят
по-здравословен живот.

Чипс от отработено зърно

В опит за справяне със загубите на храни Brewer’s Crackers
добави към своята линия продукти, направени от отработено зърно, нов пита чипс.
Предлаганият в САЩ Brewer’s Pita Chips е първият от две
години нов продукт на компанията, идващ в съответствие с
декларирания от производителя ангажимент в сферата на
устойчивостта.

8
3/21

Американският бранд си
поставя за цел да редуцира
хранителния отпадък, генериран от крафт пивоварната
индустрия, използвайки отработеното зърно за добавяне на
аромат и хранителни качества
към фирмените си продукти.
Към момента от Brewer’s оценяват количеството спасено
от депониране зърно на почти 100 хиляди кг. А то е ценен
страничен продукт от процеса
на производство на бира: богато на аминокиселини, протеини, фибри и най-важното – на
вкус!
Новият артикул, рекламиран като носител на „хрупкавостта на класическия пита
чипс“, но с добавени хранителни качества и аромат, се пред-

лага във варианти с розмарин
и морска сол, и представлява
богат източник на цели зърна.
Не е задължително чипсът
да представлява вредна храна, носител на празни калории.
Според мен Brewer’s има уникалната възможност и задължение да сподели отработеното
в пивоварната зърно с целия
свят, с надеждата да помогне
на хората да получат по-голяма хранителна и екологична
стойност срещу своя долар,
похарчен за ядене – коментира основателят на Brewer’s
Crackers Кайл Фиасконаро. –
Малцуваното зърно не е толкова тайнствен ингредиент
– то намира приложение в пекарството от десетилетия,
така че защо не и чипс?

тенденции

Надпреварата при
закваските се печели бавно
и с внимание
И понеже хлябът не се очертава
скоро да излезе от мода, една пекарска компания разчита нежно ферментиралата й закваска да стане
хит сред загрижените за здравето
си потребители.

К

ато нация ние винаги сме били големи любители на тестените изделия,
въпреки че в центъра на вниманието
ни все по-рядко попада някогашният
стандарт „опакован хляб от водеща марка“.
При толкова много преработени хлябове, залагащи на високоактивна мая в името на побързото производство, клиентите започнаха
да се отдръпват, опасявайки се
от подуванията на стомаха.
Вместо това вниманието
бива привлечено от по-естествените и по-„честни“ съставки,
при което потребителите се
преориентират към занаятчийските и традиционно приготвени хлябове. Все по-голяма
популярност печелят предложенията, които не включват
добавки и разчитат на нежната
към човешкия стомах бавна
ферментация.

Закваска или
изкуствено тесто?
В Jason’s искахме да направим занаятчийската закваска
достъпна за всеки, не само за
хората, живеещи в близост до
някоя фурна и способни да си
позволят подобна екстра от
време на време. Ние използва-

ме само необходимите съставки и не включваме добавки, консерванти или допълнителни
захари.
На пазара ще откриете множество хлябове
с високоефективна мая, чиито етикети носят
описания от типа на „със закваска“, и нашият стремеж беше да се разграничим от тази
практика. Нашата закваска е сто процента



ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
КОМПЛЕКСНИ ЛОГИСТИЧНИ РЕШЕНИЯ, СКЛАДОВА ТЕХНИКА
ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛИНОСТ

Специализирана техника за професионално почистване на индустриални,
складови и търговски площи. Иновативни решения, подходящи за
хранително-вкусовия бранш.
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този начин гарантират, че хлябът остава свеж
още по-дълго време.
Също така взехме решение да отпечатаме
на опаковката и моя снимка, чрез което да
сближим в още по-голяма степен потребителите с нашия бранд и с хората, стоящи зад
него.
И не на последно място, за да подчертаем допълнително уникалното наследство на
Jason’s, решихме да отпечатваме и номера на
всяка от рецептите, които водят началото си
от семейния рецептурник (използван още от
60-те години на миналия век). Това парченце
история достигна до мен неотдавна и аз съм
щастлив, че мога да споделя с клиентите частица от нашето минало.

Тайната е в простотата
Потребителите все повече оценяват предимствата на полезните за храносмилането
храни и съзнават пряката връзка между стомаха и равнищата на серотонин в организма ни.
Ние в Jason’s сме наясно с важността на
естествените и „честни“ съставки. Щадящите
ни пекарски процеси, редуцирането на маята
и ниския гликемичен индекс са носители на
ползи за стомашно-чревното здраве, между
които намалено подуване и поддържане на
стабилни нива на кръвната захар.
В момент, в който всички обръщаме значително внимание на здравето и благоденствието си (може би в по-голяма степен от когато
и да било преди), ние се надяваме, че можем
да дадем скромния си принос и да убедим
хората, че нашият хляб е не само вкусен, но и
по-здравословен избор.

За автора
Джейсън Гиъри е четвърто поколение пекар.
Наследил занаятчийското майсторство на
дядо си, Джейсън съчетава с него модерния подход и иновациите при направата на всеки отделен хляб. През 2020 г. той създава и компанията
Jason’s Sourdough.

Mini Cheddars, вдъхновени от
местните традиции
Водещата компания за закуски Pladis допълва
портфолиото на своя бранд Jacob’s Mini Cheddars
с три лимитирани варианта, вдъхновени от местните сирена. Те включват Ploughman’s Cheshire
Cheese, Strathdon Blue Cheese и Dragon’s Breath Chilli
Cheddar, като всеки от тях поставя под прожекторите различни местни сирена от Англия, Шотландия и
Уелс.
Черпейки вдъхновение от някои от най-вкусните
сирена в цяла Великобритания, ние защитаваме
посланието „Изпечено с истинско сирене“, и в същото време отдаваме заслуженото на едни от най-добрите предлагани вкусове на сирена. Резултатът е
трио снаксове, които действително обират овациите, стане ли въпрос за вкусови качества – споделя
Кристофър Оуен, маркетинг контрольор в Pladis Великобритания и Ирландия.
На опаковките на Strathdon Blue Cheese и
Dragon’s Breath Chilli Cheddar думите „мини чедъри“
(‘Mini Cheddars’) ще бъдат заменени съответно с
„дребни чедъри“ (‘Wee Cheddars’) и „ситни чедъри“
(‘Cheddars Bach’), като по този начин производителят отдава признание на шотландския (в първия) и
уелския (във втория случай) произход на продуктите
(игра на думи с диалектите на съответните области – б. пр.).
Въвеждането на новата серия ще бъде съпроводено и от нов дизайн на бранда, който ще повлияе
опаковките на всички артикули от линията Mini
Cheddars.
Продуктите се явяват четвъртото поколение
лимитирани вкусови вариации от 2017 г. до днес –
стратегия, увеличила финансовите резултати от продажбите на бранда с 18 млн. паунда.
Нашите вкусови иновации не само направиха чудеса с категорията от гледна точка на стимулирането на растежа й – те ни позволиха да надграждаме и
диверсифицираме основното си портфолио, добавяйки към гамата нови решения – допълва Оуен.
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Нови барове с кисело мляко
Марката замразени млечни барове Clio Snacks, разшири портфолиото си с два нови продукта – Clio Granola и Yogurt Parfait.
Едното ново предложение съчетава фирменото гръцко кисело
мляко със слой гранола и на него може да се насладите като лека закуска, десерт или следобедна закуска.
Кокосовият парфе бар на Clio е другото ново предложение. То се
предлага в два вкуса – ягода с кисело мляко и кокос с шоколад, като
всеки бар съдържа 10 g протеин.
Парфето е класическо предложение, съчетаващо хрупкавостта на
гранола с гръцко кисело мляко за вкусна и лека закуска – каза Хедър Кокс,
главен оперативен директор в Clio Snacks. – За Clio това беше естествената следваща стъпка в процеса на разширяване на границите с решението да включим кисело мляко в баровете. Още от първата хапка
знаехме, че създаваме продукт, който перфектно балансира копнежа
за нещо сладко с липсата на чувство за вина, опаковани във вкусен и
удобен бар.
Миналата година Clio Snacks
пусна линия от
барове с намалено съдържание
на захар, съдържащи 100 калории на порция.

Линия за сладолед без мляко
Подкрепяната от Danone компания за растителни храни
Forager Project представя нова линия органични сладоледи приготвени с мляко от кашу.
Представена в САЩ, гамата се предлага в пет вкуса: ванилия,
горчив шоколад, бисквитки и сметана, солен карамел и ментов
чипс.
Според Forager Project, новата веган линия не съдържа лактоза, соя и глутен.
Разширяването на гамата безмлечен сладолед е поредната
стъпка към постигането на целта ни да направим вкусна, органична, растителна храна, която да впечатлява хората – казва съоснователят и главен изпълнителен директор на Forager
Project Стивън Уилямсън. – С нашата специална съставка, органично кашу, ние създадохме безмлечен сладолед,
за да предложим на потребителите безмлечно
лакомство с наситен вкус
и без пестициди, химикали и ГМО.
Forager наскоро представи и нова гама безмлечни сирена, произведени
от неговото пробиотично
кисело мляко от кашу.
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Органични чаени
настойки от коноп
Ecotone UK разшири портфолиото на Clipper Teas с първата си гама
чаени настойки от органичен коноп,
за да помогне на потребителите да
се отпуснат и релаксират. Линията е
от две смеси – Clipper Organic Karma
Mama Hemp и Clipper Organic Groovy
Ginger Hemp – разработени да предложат успокояваща чаена настойка
от естествени съставки. Първата е
смес от конопено семе, лайка, лавандула, маточина и тулси (свещен босилек). А втората съдържа екстракт от
конопено семе и джинджифил комбиниран с лимонена трева и лайка.
Отделяйки го от останалите продукти в сегмента на конопения чай,
от Clipper Teas твърдят, че новите
смеси използват конопеното семе,
което обикновено се изхвърля при
производството на коноп. Продуктите не съдържат канабидиол (CBD).
Всяка смес използва органични,
естествени съставки и всички торбички за чай са направени от биоразградими материали на растителна
основа.
Природните съставки, като
конопа, стават все по-популярни
сред купувачите, които искат да се
отпуснат и да се възползват от естествените продукти за здравето –
твърди Брайън Мартинс, маркетинг
директор в Ecotone UK. – След дългия период на силен стрес и безпокойство у хората, Clipper създаде
успокояваща напитка, на която клиентите да се наслаждават. Уверени
сме, че новите конопени продукти
ще се харесат на почитателите на
здравословни храни и ще допаднат
на тези, които се интересуват от
природосъобразни търговски марки.

тенденции

Еволюцията на
великденския шоколад
Пол Морис (Paul Morris) от Luker
Chocolate обяснява как шоколадиерите
са разработили своите великденски
продукти, за да отговарят на нуждите и
вкусовете на съвременния потребител.

Началото на осъзнатия
потребител

С

лед неотдавнашния (и надявам се отпускащ) великденски уикенд (2-5 април
2021 г. - католически Великден - б.р.),
списание New Food потърси експертизата на Пол Морис от Luker, за да разбере как
са станали популярни шоколадовите лакомства,
които днес свързваме с този празник и кои марки
ще бъдат актуални и през следващата година.

За великденското яйце
Първите шоколадови великденски яйца са направени в Европа в началото на 19-ти век. Оттогава празникът се превръща в синоним на сладки
лакомства и глезене с яйца. В Luker Chocolate се
запознахме с еволюцията на великденските продукти и нововъведенията, които се появяват, за
да отговорят на потребителското търсене.
„Сладките“ продажби достигнаха рекорд за
всички времена по време на пандемията от коронавирус. Статистиката сочи, че потребителите
са похарчили над 260 милиарда британски лири
за шоколад. Тази година Великден отново осигури на хората по нещо сладко, което да помогне
за облекчаването на киселия вкус от последните
12 месеца.
Тъй като шоколадовите бонбони са със сезонна тематика и са почти една четвърт от пуснатите
нови шоколадови продукти в света, е важно шоколадиерите да познават нуждите на съвременния потребител. Това е наложително, както за независими нови производители, така и за големи
и доказани имена в бизнеса с шоколад. В условията на нестабилен пазар и висока конкуренция е
много важно търговците да не забравят кой е в
основата на бизнеса, а именно клиентът.
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Съвременният шоколадов ентусиаст иска
много повече от лакомство с добавена захар, за
да задоволи желанието си за нещо сладко. Вашето забавно, традиционно великденско яйце може
да се хареса на малките деца, но за да стигнете до
родителите, които ги купуват, е важно марките да
демонстрират иновации чрез актуални предложения, които отразяват настоящите сладкарски
тенденции.
Потребителите искат шоколад, който изглежда вкусен, качествен и не ти създава чувство за
вина, когато го изядеш. Освен това, шоколадиерите наблюдават нарастване на търсенето на естествени продукти на пазара. Това важи особено
за Европа, която е най-големия пазар за шоколад
на растителна основа и има за цел да задоволи
нуждите на съзнателния потребител.

Изтънчен вкус
„Премиумизацията“ (конкурентно предлагане на по-висококачествени артикули, които
потребителите ценят – б.пр.) на шоколада не е
нищо ново. Нарастващите с 50 милиона британски лири годишно разходи за шоколад показват

опит

Кухнята обединява
поколения

А

социациите на съпругите на земеделците (АСЗ) работят в полските селски области
от почти 150 години. Днес, благодарение на
Акта от 2018 година, който официално им даде
правен статут, асоциациите преживяват истинско възраждане на дейността си. И те ентусиазирано работят за малките общини, обединяват местни жители, съхраняват полските традиции, включително и кулинарните.
В края на миналия век АСЗ се фокусираха
върху взаимната помощ при работа в селските
стопанства, управлявайки магазини под наем,
организирайки селски церемонии и църковни
празници, и други дейности. Днес те са главно
места където освен придобиване на знания и
умения, полезни в модерния свят, традицията
се съхранява, включително и запазената във
вкусовете от миналото.
Рецептите за традиционни продукти и ястия, предавани от поколение на поколение,
не са просто купчина пожълтели листа хартия,
защото съпругите на земеделците превръщат
записаното във вкусна реалност. В кухните,
разположени в местонахожденията на асоциациите, баби, майки и внучки, ръка за ръка готвят, пекат и пържат традиционни деликатеси.
По този начин традиционните вкусове може да
бъдат опознати и запомнени от новите поколения.
Местните традиционни продукти са важен
елемент от регионалното развитие – и икономическо, и социално. Те допринасят
за обединяване на местните общности около един
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продукт чрез създаване на местни съдружия
и организации, между които много важна роля
играят асоциациите на съпругите на земеделците. Никой местен фестивал – Ден на картофа,
Сливата, Ябълката, Шарана, Чушките и други –
не може да бъде провеждан без участието на
местната АСЗ.

Вкусни традиции
Във всяко кътче на Полша има възможност
да се вкусят стотици регионални специалитети. Националният Списък с традиционни продукти (СТП), съхраняван от Министъра на земеделието и на селското развитие, вече съдържа почти 2000 местни продукти и ястия. Много
от тях са били включени в него благодарение
дейността на членовете на АСЗ.
Ако един продукт трябва да бъде включен
в СТП, то неговото качество или изключителни
свойства и характерни особености трябва да
бъдат резултат от използването на традиционни производствени методи. За традиционни се
приемат тези, използвани поне 25 години. Даден продукт, който кандидатства да бъде включен в Списъка, би трябвало също да формира
част от самоличността на една местна община
и да принадлежи към културното наследство
на региона на неговия произход.

Вкусово разнообразие
Асоциацията на съпругите на земеделците
„Тше-Боске Зачише” в Тшебош (Западнопоморски регион) е регистрирана преди по-мал-

новости

Coca-Cola с прототип на хартиена
бутилка

Eнзим разгражда PET
пластмасите „за часове“

Това лято първият по рода си прототип на хартиена
бутилка на компанията Coca-Cola преминава от лабораторията към пазара. Това ще стане в Унгария посредством онлайн търговия. Серия от 2000 бутилки с растителната напитка AdeZ ще бъде предложена в пилотна
опаковка чрез сайта за електрона търговия Kifli.hu.
Проектът за хартиени
бутилки се разработва
съвместно от екипа за
научноизследователска и
развойна дейност на CocaCola в Брюксел и The Paper
Bottle Company (Paboco),
датски стартъп, в сътрудничество с Carlsberg, L‘Oréal
и The Absolut Company и
преминава към фаза на потребителско тестване, за да
се измери ефективността
на опаковката и реакцията
на купувача към формата.
Coca-Cola и Paboco представиха прототипа от първо
поколение миналата есен.
Той се състои от хартиен корпус, покрит отвътре със
слой рециклируема пластмаса и капачка.
Опитът, който обявяваме днес, е крайъгълен камък
за нас в стремежа ни да разработим хартиена бутилка – казва Даниела Захариева, директор на техническата верига за доставки и иновации в Coca Cola Europe. –
Хората очакват Coca-Cola да разработи и пусне на
пазара нови, иновативни и устойчиви видове опаковки. Ето защо си партнираме с експерти като Paboco,
експериментираме открито и провеждаме този първи
опит на пазара.
Технологията, разработена от Paboco, е предназначена за създаване на 100% рециклируеми бутилки,
изработени от устойчиво произведена дървесина с
био-базирана бариера, способна да устои на течности,
CO2 и кислород, и подходяща за напитки, козметични
продукти и други течни стоки. Крайната цел е бутилка,
която може да бъде рециклирана като хартия.
Иновацията подкрепя целта на Coca-Cola Company
за устойчива опаковка без отпадък, за постигане на
дългосрочната цел да събере и рециклира всяка продадена бутилка или кен до 2030г. Реализирането на
този проект изисква инвестиции в иновации и сътрудничество с партньори за стимулиране на събирането,
рециклирането и устойчивия дизайн.
Стейн Франсен, мениджър за иновации в Coca-Cola
Europe, подчертава, че новата технология все още се
развива. Екипът му провежда обширни лабораторни
тестове, за да оцени как хартиената бутилка задържа и
защитава съдържанието в нея.
Това е нова технология и ние се движим в неизследвана територия – обяснява още Франсен. – Трябва в
движение да измисляме техническите решения, докато вървим напред.

През миналата година учени, работещи за
Carbios – компания за индустриална химия,
откриха ензим, който според тях е способен да
разгради РЕТ пластмасите и да ги подготви за
рециклиране в подходящ за опаковане на храни материал в рамките на часове.
Според специалистите от екипа споменатият нов ензим може да сведе РЕТ пластмасите
до индивидуалните им химични компоненти
в рамките на 10 часа, позволявайки по този
начин последващото създаване на нови висококачествени РЕТ опаковъчни материали за
хранителни продукти.
От Carbios коментират, че при успех в доказването на концепцията, техният процес
ще доведе до „промяна в парадигмата“ на
рециклирането на РЕТ и би могъл да трасира
пътя към въвеждането на реална кръгова икономика при пластмасите. Представители на
компанията допълват, че вече имат уговорени
стратегически партньорства с гиганти от ранга
на PepsiCo и Nestlé, и смятат да реализират пилотния проект през 2021 г., за да тестват „промишления и търговски потенциал“ на процеса.

По https://www.yumda.com/

Ларви си хапват пластмаса
Изследователски екип от Университета
за наука и технологии Похан, Южна Корея,
твърди, че е идентифицирал в райони с пластмасови отпадъци вид ларви на срещащите се
в Корея чернотелки (бръмбари от семейство
Tenebrionidae – б.р.), които могат да смилат и
разграждат полистирола в червата си.

Учените докладват, че ларвите на бръмбара
Coleoptera, местен вид от Източна Азия, са способни да консумират полистирол и да намалят
както масата, така и молекулярното му тегло.
Един от авторите на проучването, проф. Хюн
Джон Ча (Hyung Joon Cha), коментира: Ако вземем разграждащия пластмасата бактериален
щам, който съумяхме да изолираме в хода на
това изследване, и репликираме елементарния
състав на чревната флора на P. davidis, има
шанс да постигнем тотално биоразграждане
на полистирола и по този начин да допринесем
за ултимативното решение на проблема с
пластмасовите отпадъци.
По foodbev.com
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актуално

За намаляване
на изхвърляната храна
В ЕС годишно се генерират около 88 милиона
тона хранителни отпадъци, като свързаните с
тях разходи се оценяват на 143 милиарда евро.
Пропиляването на храна е не само етичен и
икономически проблем, но също така изчерпва
ограничените природни ресурси. Чрез намаляване
на загубите на храна и отпадъците, за да спомогнем за постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН (по-специално Цел 12.3), ние можем да:
подкрепим борбата срещу изменението на
климата (само хранителните отпадъци генерират около 8% от глобалните емисии на парникови газове);
спестяваме питателна храна за преразпределение към нуждаещите се, помагайки за
премахване на глада и недохранването (около 33
милиона души в ЕС не могат да си позволят качествено хранене всеки втори ден);
спестяваме пари на фермери, компании и
домакинства.
Всички участници в хранителната верига
трябва да участват в предотвратяването и
намаляването на хранителните отпадъци – от
тези, които произвеждат и преработват храни
(фермери, производители и преработватели на
храни) до тези, които предоставят храни за консумация (сектор за хотелиерство, търговци на
дребно) и в крайна сметка потребителите.
За да популяризира политиката на ЕС за безопасност на храните и намаляване на тяхното
разхищение е създаден специален сайт, който
предоставя информация за действията на ЕС за
справяне с хранителните отпадъци, включително работата на отделните държави членки в
тази насока:
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Германия
Редица търговци на храни от Германия работят заедно в Диалогов форум за търговия на
едро и дребно, за да намалят загубите на храна
и отпадъците в своите предприятия до 2030 г.
Партньорите по проекта вече публикуват първите данни. През 2019 г. секторът за търговия
на дребно с храни регистрира около 500 хил.
тона хранителни отпадъци. Диалоговият форум е част от Националната стратегия за намаляване на хранителните отпадъци на федералното правителство на Германия. В момента
във форума участват 22 предприятия, които
приемат конкретни мерки, допринасящи за
намаляване на разхищаването на храни.
Неотдавна публикуван междинен доклад
предоставя информация за текущото състояние на изпълнение на мерките, включени
в декларацията за участие. Според доклада
вече са приложени 156 мерки, като 70 от тях
са насочени към оптимизиране на вътрешните
процеси, 49 се отнасят до подобряване на сътрудничеството с доставчиците, а 37 целят да
подобрят процеса на дарение.

Хърватия
Планът за предотвратяване и намаляване
на хранителните отпадъци в Република Хърватска за периода 2019-2022 съдържа мерки и
дейности, които се отнасят за цялата хранителна верига, включително изготвянето на четири
секторни насоки за намаляване на хранителните отпадъци. Секторните насоки очертават
предпоставките и добрите практики, които могат да предотвратят загуби на храна, за да дадат възможност на компаниите и физическите

актуално
лица наистина да променят своите навици и
нагласи за боравене с храни.
Министерството на земеделието на Република Хърватия публикува две секторни насоки: за сектора на търговията на дребно и за
хотелиерството и институционалните кухни.
Публикуването на останалите две насоки за
първичното производство и хранително-вкусовата промишленост се планира до края на
тази година.

Ирландия
Ирландската агенция за защита на околната
среда (ЕРА – Environmental Protection Agency),
проведе сегментиран анализ на хранителните
отпадъци от ирландското население през октомври 2020 г. с цел да се разбере основната
мотивация на различни групи в населението.
Анализът идентифицира пет сегмента в зараждането на хранителни отпадъци по отношение
на различната осведоменост и възприемане
на превантивно поведение. Всеобхватна констатация е, че хората, които активно мислят
за разхищаването на храни, са по-склонни да
възприемат добро поведение за намаляване
на изхвърляната храната.
В резултат Агенцията информира за разработване на план за 2021 г. за повишаване на
осведомеността и интервенционни дейности
относно битовите хранителни отпадъци чрез
целенасочени комуникации. Фокусът е върху
специфични групи от населението, които отчитат високи нива на разхищение на храни и
ниска осведоменост за разхищаването на храна. Целта е да се насърчава възприемането на
позитивно поведение в управлението на храните. Анализът е ценен ресурс за подпомагане
на планирането и насочването на дейностите
за осведомяване и превенция на битовите хранителни отпадъци в Ирландия.

тиражирането на въздействащи образователни материали, публикувани от Организацията
за прехрана и земеделие (FAO) на ООН, озаглавени „Направете добро: пестете храна! Образование на бъдещите поколения за свят с нулева
загуба на храна!“, за да се използват в рамките
на образователни кампании, на национално
ниво.

Унгария
През 2016 г. Националната служба за безопасност на хранителните вериги (Nebih) стартира проект Национална програма за превенция на хранителните отпадъци в Унгария, с
финансовата подкрепа на програмата LIFE на
Европейския съюз.
Въпреки че официалният период на проекта вече е приключил, Програмата ще продължи с национално финансиране. За да отбележи
този важен етап, екипът организира заключителната конференция на проекта, по време на
която с участниците бяха споделени най-важните постижения както и бъдещите му планове: Кампанията за повишаване на осведомеността има повече от 90 милиона гледания,
а над 300 000 деца са включени в училищната
програма на Wasteless. Проектът също така е
подкрепил две проучвания за измерване на
битовите хранителни отпадъци. Добрите практики са събрани и разпространени сред широката общественост и стопанските субекти в
хранителната промишленост.
Тази година учебната програма „Без отпадъци“ и особено образователните дейности
онлайн ще получат специален фокус поради
здравната криза. Популяризирането в социалните медии също ще бъде засилено.
ПО https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/

Румъния
През февруари 2021 г. румънското Министерство на земеделието и развитието на
селските райони (MADR) и Департаментът за
устойчиво развитие към Генералния секретариат на румънското правителство предприеха
институционални стъпки за:
 Разработване на протокол за сътрудничество при създаване и разпространение чрез
медиите на рекламно послание, целящо да
повиши обществената осведоменост относно
хранителните отпадъци и да образова гражданите за предотвратяване и намаляване на разхищаването на храни;
 Получаване на подкрепа за превода и

ГРАНТ АКСЕС ЕООД
Разработване и управление на
проекти по европейски и други
програми
тел.: 089 84 55 638
е-mail: office@ga-bg.com; www.ga-bg.com

Превръщаме добрите ви идеи
в успешни проекти!

21
3/21

тенденции

Съживяване
на европейското
земеделие и ХВП
Европейски проект на стойност 8 милиона евро си поставя за
цел да превърне роботизираните ферми в обичайно явление
Оливър Морисън

В

контекста на недостига на работна
ръка, за който алармират земеделските производители, един нов проект разчита да ускори прехода към
мащабно въвеждане на роботиката и автоматизацията в европейското селско стопанство.
Проектът, наречен Robs4Crops и финансиран от Европейския съюз с бюджет от 7,9
милиона евро, поема ангажимента да инициира високотехнологична революция във
фермите, която ще разкрие удивителен потенциал пред производителността, ефективността и екологичната устойчивост.
„Тук не става въпрос за това, да се произвеждат повече плодове и зеленчуци – споделя
за FoodNavigator координаторът на проекта
д-р Фриц ван Еверт, старши научен сътрудник
и изследовател в Университета Вагенинген. –
Фокусът на този проект е осигуряването на
алтернатива на трудно достъпната работна сила.
Земеделските стопани понасят редица
удари, провокирани от намаляващите цени
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на хранителните стоки, недостига на работна
ръка, и срещат затруднения във връзка със
засаждането и реколтирането на културите –
особено в условията на пандемията, оставила полята с подове и зеленчуци, необрани
поради факта, че хиляди сезонни работници
не получиха възможността да пътуват –
допълва той.
Според д-р Ван Еверт роботиката и автоматизираните решения предлагат възможно
най-добрата възможност за редукция на разходите, осигуряване на безопасност и увеличаване на производителността. Роботиката
и свързаните с нея технологии гарантират
прецизност и своевременно изпълнение на
обичайните мероприятия, ограничавайки по
този начин необходимостта фермерите да се
ангажират с работа, която е „неприятна, нездравословна и не изисква мислене“.

„Роботизираното земеделие
далеч не е достигнало
пълния си потенциал“
Действително, днес, в резултат до голяма
степен на коронавируса, се наблюдава мощна вълна от инвестиции в роботика и автоматизация на селското стопанство, но според
учените, стоящи зад проекта Robs4Crops,
земеделските роботи все още не са реализирали потенциала си. Това се дължи на
факта, че фермерите ги ползват като отделни
и самостоятелни решения, а не като част от
завършена роботизирана система.
Екипът на проекта се надява посредством
полеви експерименти в четири държави –
Нидерландия, Франция, Испания и Гърция, –

тенденции
да създаде решение за роботизирано селско
стопанство, включващо три елемента: интелигентни инструменти, автономни превозни
средства и контролер за фермата. Заварената
земеделска техника и прикачен инвентар ще
бъде надградена по начин, позволяващ й да
функционира като част от роботизираната
система заедно с наличните селскостопански
роботи. Развойната дейност и тестовете ще
бъдат осъществени в реални производствени условия в четирите участващи в инициативата страни.

занижен контрол върху плевелите от страна
на фермерите. Тук роботите предлагат решение, основано на използването на изкуствен
интелект за идентифициране на отделните
плевели. Надеждите ни са, че роботите ще
могат да се придвижват бавно с помощта
на прецизен механизъм за елиминиране на
плевелите и така ще съумеят да се справят
с проблема в условията на прилагане на щадящи почвообработки – обяснява д-р Ван
Еверт.
В допълнение, по този начин стопаните ще
могат да намалят използваните в производството
пестициди и подхранващи
вещества. Машините могат
да подсигурят мероприятията по засаждането и да
влагат с максимална точност необходимите количества торове и препарати на
правилното място, вместо –
както е обичайно в момента – тези вещества просто
да бъдат разпръсквани на
полето.

Стремеж към редукция на
въглеродния отпечатък от
производството на храни

Превръщане на роботиката
в норма

Проектът се фокусира върху най-важните
и повтарящи се агротехнически мероприятия, преди всичко върху механичния контрол
на плевелите и пръсканията против болести
и вредители. Новите гъвкави модулни системи ще намалят в значителна степен зависимостта на тези операции от наемна работна
сила, ще оптимизират безопасността и ще се
докажат като далеч по-природосъобразни,
твърди д-р Ван Еверт.
Ограничаването на цялостния въглероден
отпечатък на хранителната промишленост
със средствата на роботиката може да бъде
реализирано по редица направления. Тракторите например използват дизелово гориво
и това ги прави един от сериозните източници на емисии в земеделието. Един от найдобрите начини за редукция на въглеродния
отпечатък от производството на храни е
замяната на дълбоката оран, която освобождава в атмосферата въглерод и унищожава
микроорганизмите, обогатяващи почвата, с
по-щадящи почвообработки.
Ограничаването на оранта обаче означава

С цел да бъдат създадени условия за масово внедряване на роботизираното селско
стопанство в практиката, екипът на проекта
Robs4Crops възнамерява да осигури безопасна експериментална среда за постъпателен
развой и иновации посредством мрежа от
сътрудничещи си партньори.
„Селското стопанство е особено чувствително към цената и достъпността на работната ръка, а в същото време необходимостта от подобряване на ефективността
и устойчивостта на земеделските практики никога не е била по-голяма отсега – обобщава д-р Ван Еверт. – Проектът Robs4Crops е
решаваща крачка към съживяването на европейското селско стопанство и хранителна
индустрия, способна да катализира ускоряването на въвеждането на високотехнологични роботи и автоматизирани решения в
земеделието.
По: https://www.foodnavigator.com
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вести от ЕОБХ

Безопасност на стрити на
прах семена от рапица (Brassìca
napus L.) и ряпа (Brassìca rapa L.),
предлагани за пускане на
пазара като нова храна
EFSA Journal 2020; 18 (7):6197
По искане на ЕК, EFSA (Европейски орган за безопасност на храните - ЕОБХ) изготви научно становище относно безопасността за консумация от хората
на стрити на прах семена от рапица {Brassìca napus L.)
и ряпа (Brassìca rapa L.), което дава възможност на ЕК
и държавите членки да вземат решение за разрешаване пускането на пазара на продукта като нова
храна в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/2283.
Експертите на ЕОБХ считат, че новата храна е безопасна при предложените условия за употреба.
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Панелът по хранене, нови храни и хранителни алергени на ЕОБХ публикува на 30.07.2020 г.
научно становище относно безопасността за
консумация от хора на стрити на прах семена
от рапица (Brassìca napus L.) и ряпа (Brassìca
rapa L,).
Ha 31.12.2018 г., дружеството Avena Nordic
Grain Oy отправи до Комисията искане за
разрешаване пускането на пазара на Съюза
на посочената храна като нова хранителна
съставка в съответствие с Регламент
(ЕС) № 2015/2283, която да се използва в различни храни. Оценката на
ЕОБХ на новата храна се базира на
данните предоставени от заявителя
в досието на заявлението за разрешение на новата храна във връзка с
Регламент (ЕС) № 2015/2283. В методологично отношение, становището на
ЕОБХ включва единствено оценка на
рисковете, свързани с консумацията
на новата храна, съобразно предло-
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Разработване на специални
технологични методи за
повишаване срока на годност
на хлебни изделия
Костюченко М.Н., Невская Е.В.,Шлеленко Л.А.,Тюрина О.Е., Смирнов С.О.
Известно е, че хлябът не е продукт, който
може продължително време да се съхранява
и обикновено, след закупуването му се използва до 1– 2 дни. Непродължителният срок
на годност на хлебните изделия води до влошаване на органолептичните му показатели,
стареене и микробиологична развала, вследствие развитието вътре и на повърхността на
различни видове микроорганизми. В условията на пазарна икономика и съответно силна
конкуренция се увеличават изискванията към
качеството на продуктите и едно от направленията е производство на хлебни изделия
с удължен срок на годност. Освен това, в условията на кризисни и аварийни ситуации, а
също така и техногенните и екологични катастрофи, зачестяващи през последните години, необходимостта от обезпечаване с хляб
на населението в зоните с екологични неблагополучия, отдалечените региони със сурови
климатични условия, увеличаване продължителността на съхранение на хлебните изделия
придобива особено значение.
Маркетинговите проучвания пазара на
хлебните изделия в Русия показват необходимост от производство на продукция с удължен
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срок на годност, като за различните категории
потребители, този срок е различен.
Конкретна оценка за интересите на потребителите е определила няколко групи такива
изделия със срок на годност: 2 – 3 дни, 5 – 20
денощия, 1 – 3 месеца и до 12 месеца.
За всяка от тези групи в НИИ по хлебна
промишленост са разработени специални технологии и нови видове изделия, които предвиждат определени начини за приготвяне на
теста, използване на комплексни подобрители, а също провеждане на редица мероприятия за охлаждане и опаковане на готовата
продукция.
Целият асортимент хлебни изделия със
срок на годност 2 – 3 денонощия са произведени по ГОСТ Р (държавен стандарт) „Изделия
хлебни в опаковка“ или съответстващите Технологични документации.
За увеличаване срока на годност до 20 денонощия, в състава на рецептата като правило
се включват комплексни подобрители за запазване свежестта, а също и добавки, потискащи развитието на картофена болест в хляба и
забавящи плесенясването му.
При създаване на рецептури за изделия
със срок на годност до 3 месеца се използват
принципите за тяхното съставяне, но се
отчитат и характеристиките на опаковката и се повишават изискванията към
свойствата на опаковъчните материали.
Установено е, че най-приемливите опаковачни материали са полипропиленовата
двупластова опаковка с дебелина 40-50
мкм.
За да се защити опакованият хляб от
плесенясване при дълго съхранение е
разработена технология чрез едностепенна или двустепенна топлинна обработка. В частност, при производство на
хлебни изделия за космонавти е използ-
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гии позволяват производството на широк асортимент
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ
замразени полуфабрикати и
ЗАМРАЗЯВАНЕ
готова продукция, продължително време за съхранение в замразено състояние,
Замразяване
Замразяване на
Замразяване на
изпичане и продажба.
на тестени
полуизпечени
готови продукти
Препоръчва се срок на
полуфабрикати
изделия
годност на замразени полуфабрикати и готови изделия
в зависимост от видовете
ПРЕПОРЪЧАН СРОК НА ГОДНОСТ
брашна, използването на
пълнежи и ориентировъчно
е около 2 – 4 месеца.
За тестени заготовки
За полуфабрикати
Проведените изследваХлебни изделия от ръжено и смес
(полуизпечени
от ръжено-пшенично брашно
- без пълнеж – 4 месеца
ния показват, че замразяизделия)
- в потребителска опаковка – 4 мес.
с
пълнеж
–
2
месеца
ването задържа развитието
- в транспортна опаковка – 2 мес.
- без пълнеж – 4 месеца
спорите на бактериите, преХлебни изделия от пшенично
- с пълнеж – 2 месеца
брашно
дизвикващи картофената
- в потребителска опаковка – 4 мес.
болест по хляба и инхиби- в транспортна опаковка – 2 мес.
рат плесените.
Хлебни изделия от пшенично
брашно с пълнеж
Установено е, че хляб,
Фиг. 2. Технологии за производство на
- в потребителска опаковка - 2 мес.
хлебни изделия чрез замразяване
произведен с брашно с висока степен на заразеност
със спори на бактерии и
съхранен в продължение на
един месец в замразен вид, след размразяваПерспективите за увеличаване срока на
нето не се установява картофена болест до 3
годност, могат да бъдат и системи за вакуумденонощия, а при не замразяван хляб – 8 часа.
но охлаждане, които позволяват да се намаВажно е да се отбележи, че при съхранелят технологичните загуби при съхранение на
ние на замразен хляб се запазват витамините
хлебните изделия, да се повиши тяхната микот група В и РР, и се повишава усвояването на
робиологична безопасност и следователно, да
белтъчините и изделието като цяло.
се увеличи времето за съхранение на готовите
Съвместно със специалисти от НИИ по хлаизделия.
дилна промишленост са проведени изследваКостюченко М.Н., ктн, Невская Е.В., ктн,
ния за определяне срока на съхранение и на
Шлеленко Л.А., ктн, Тюрина О.Е., ктн, Смирнов С.О.,
диабетични изделия в замразен вид. Устано„Научно-исследовательский институт
вено е, че при съхранение на този вид хляб в
хлебопекарной промышленности“, Москва
продължение на 14 денонощия, съдържащите
се общи и водоразтворими въглехидрати и ниЛитература:
шестето, не се променят, което е важно за диеНевская Е.В. Разработка технологий хлебобутотерапията при захарния диабет.
лочных
изделий для детского питания на основе
Замразяването на диетични видове хлебни
натуральных
обогатителей – автореферат дисс.
изделия, при които обемът на производство е
канд. техн. наук – М., 2011. – 25с.
значително по-малък в сравнение с масовото
Сборник современных технологий хлебобупроизводство, позволява да се създаде запас
лочных изделий. /Под редакцией А.П. Косована.
за по-дълго време от тези изделия, предназна– М.: ГОСНИИХП, 2008. – 268 с.
чени за санаториуми и болници и да се използТюрина О.Е. Разработка технологии хлебобуват при необходимост.
лочных изделий диабетического назначения с
Понастоящем изследванията за увеличаваячменной мукой – автореферат дисс. канд. техн.
наук – М., 2011. – 25с.
не срока на съхранение на хлебните изделия
Чекурова Н.В. Разработка технологии хлебопродължават в направление за използване на
булочных
изделий с использованием цветочной
нови видове закваски, позволяващи инхибипыльцы-обножки
и перги – автореферат дисс.
ране развитието на плесени по повърхността
канд.
техн.
наук
–
М.,
2010. – 26 с.
на изделията, а също и чрез използване на
кислород Oxy Free, който в съчетание със спеПревод: д-р инж. Магдалина Гаджева
циални опаковъчни материали не позволява
По https://hipzmag.com/
плесенясване до 9 и повече денонощия.
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евровести

Шотландските пекари
с рекорден брой чираци
Националните курсове по храни и напитки са предназначени да помогнат на индустрията
да стане по-конкурентоспособна, като развие уменията и знанията за работната си сила.

С

пециализираната група за обучение на
Шотландските пекари – Национални
курсове по храни и напитки (Scottish
Bakers - National Food and Drink Training
(NFDT)) поднови договора си с Шотландския
център за развитие на умения (SDS), което ще му
позволи да регистрира 481 чираци през 202122г.
Договорът на асоциацията със SDS ще осигури на членовете, които записват чираци, достъп
до обучение и кариерно развитие с екипа от специалисти обучители на NFDT.
Това означава, че правителствената подкрепа продължава да бъде на разположение за

FoodDrinkEurope и
промоцията на ЕС продукти
FoodDrinkEurope (FDE), организацията, представляваща европейската индустрия за храни и напитки, приветства възможността
да допринесе за първоначалната
оценка на въздействие на доклада
на Европейската комисия за „Европейски земеделски и хранителни
продукти – преглед на политиката
за промоция във и извън ЕС“.
Хранително-вкусовата промишленост е най-големият производствен сектор и водещ работодател
в ЕС с 291 000 компании (като 99%
от тях са в сектора на малките и
средни предприятия) и 4,8 милиона
работници. Европейският съюз е и
най-големият износител на храни и
напитки в света. През 2019г. износът е достигнал 120 милиарда евро,
генерирани от фирми с всякакъв
мащаб.
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Устойчив растеж
Европейската ХВП осъзнава важната роля, която трябва да изиграе
в подкрепа на Зелената сделка като
стратегия за растеж, за да се възстанови икономическата устойчивост
в ЕС, да помогне за постигането на
климатична неутралност до 2050г. и
да допринесе за по-здравословния
начин на живот.
Оценката на настоящата политика за промоция, извършена от Комисията, не откри сериозни несъответствия с другите политики на ЕС, но
отбеляза, че тя може да бъде по-добре съгласувана със Зелената сделка. Европейската храна е известна с
това, че е безопасна, питателна и с
високо качество. Политиката на ЕС
за насърчаване играе съществена
роля за укрепване на позицията на
европейските селскостопански хра-

нителни продукти на традиционните и развиващите се пазари. Силната
политика за насърчаване ще изисква адекватен бюджет.

Подкрепа за целия
селскостопански
хранителен сектор
Европа е известна със своята
богата и разнообразна хранителна култура, съчетаваща традиции
и иновации, както и с високите си
производствени стандарти по отношение на безопасността на храните
и околната среда. Политиката за насърчаване играе ключова роля за
повишаване на осведомеността на
потребителите за разнообразието
и достойнствата на селскостопанските хранителни продукти и производствените методи на ЕС. За тази
цел всички допустими продукти,

наблюдател

Coca-Cola с нов и
свеж външен
вид
Компанията Кока-Кола обяви новия дизайн на търговската марка Coca-Cola, която
включва напитките Coca-Cola и Coca-Cola Без
Захар. Новият облик на напитките е изчистен,
но същевременно актуален и свеж. Част от
новия дизайн на Coca-Cola е визуалната метафора за повдигане на духа, която се изразява
чрез гордото издигане на логото на Coca-Cola
до горната част на етикета.
В основата на новия външен вид на CocaCola, разбира се, остава оригиналният и общопризнат за марката червен цвят. Освен това,
оттук нататък, визиите на Coca-Cola Original Taste
и Coca-Cola Без Захар ще се различават драстич-

но. Червен фон с бял шрифт ще остане основната визия на Coca-Cola Original Taste, а червен
фон с черен шрифт ще привлича погледите на
потребителите към новата визия на Coca-Cola
Без Захар, която дебютира също така с нов, освежаващ вкус. Останалите новости във визията
на Coca-Cola Без Захар включват и изместване на
надписа „Без захар“ точно под логoто Coca-Cola
и обозначение на опаковката с надпис „Рециклирай ме“, което приканва потребителите след
консумиране на напитката, да рециклират нейната опаковка.
Лансирането на новите дизайн и освежаваща рецепта на Coca-Cola Без Захар се съчетават
с предстояща рекламна кампания „Най-добрата
Coca-Cola досега?“ Този въпрос ще бъде изследван чрез телевизионни и дигитални реклами, призовавайки всички фенове на марката да се присъединят към разговора в социалните медии, като
преди това опитат новия вкус, разбира се. Новата
Coca-Cola Без Захар започна поетапно навлизане
на пазара и в България от началото на април.

Загорка за устойчиво развитие
И през тази година ЗАГОРКА,
част от корпорацията Heineken, отчита положителния си отпечатък
върху заобикалящия ни свят, което
доказва в своя Доклад за устойчиво развитие. ЗАГОРКА успешно
помага за постигането на Целите за
устойчиво развитие на ООН, като
залага в основата си отговорността към партньори, консуматори и
служители в тази така трудна и необичайна година, белязана от пандемията COVID-19.
Акценти:
 Над 36 хил. лв. в насърчаване
на отговорната консумация и безопасността на пътя;
 Инвестиция от 430 хил. лв. за
по-устойчиво производство, чрез
оптимизация на количеството
пластмаса, използвано за PET опаковки;
 187 хил. лв. принос към социални проекти, включително с участието на служителите на компанията, в борбата срещу COVID-19;
 Нулев отпадък – 100% повторна употреба и рециклиране на
отпадъци, генерирани от производство;
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В ЗАГОРКА подхождаме отговорно с всяко решение, за да запазим и изградим една добра среда
– за обществото, за природата,
за нашите служители, партньори
и консуматори, особено в трудните времена на пандемия – коментира Петер Копиец, изпълнителен
директор на ЗАГОРКА. – Нашата
стратегия за устойчиво развитие
„Създаваме по-добър свят“ повече
от 7 години е не просто платформа за социална отговорност, а
дълбоко внедрена част от корпоративната ни философия. Вярваме, че благодарение на нея, с всеки
ден успяваме да направим себе си и
света около нас по-добър.
ЗАГОРКА затвърждава подкрепата си в отговорната консумация
чрез поредица от инициативи съвместно със Съюз на българските
автомобилисти (СБА), Мотоспорт
академия и Съюз на пивоварите в
България.
През изминалата година ЗАГОРКА предостави IT оборудване
на неправителствени организации
за нуждите за онлайн обучения,
средства за медицинска апаратура

и материали за болница в Стара Загора, както и дарения под формата
на средства и продукти за неправителствени организации, болници в
София и хранителни банки.
Компанията осигури маски за
1500 търговски магазина, както и
финансова подкрепа за 1000 ХоРеКа обекта чрез участието си в платформата „Преоткрий България“ в
помощ на българския бизнес и туризъм.
Усилията за опазване на околната среда се измерват и с намаляване на CO2 емисиите, като за 2020 г.
ЗАГОРКА регистрира 100% повторна употреба и рециклиране на отпадъците от производство, 70% намаление на въглеродните емисии в
резултат на използването на 100%
зелени хладилни витрини на пазара, както и 24% спад на CO2 при
логистичните процеси. Пивоварната затвърждава усилията си по
пречистване и на отпадната вода
от производство, преминавайки от
втора на първа степен на пречистване, с цел опазване на водните ресурси.

вести от УХТ

УХТ за устойчиво
и висококачествено
образование
На сайта на УХТ Пловдив бе публикувано интервю с доц. д-р Христо Спасов, заместникректор по учебната дейност и академичния състав на Университета. Предлагаме
ви откъс от него:
Доц. Спасов, УХТ продължава с
доминантната позиция в притежанието на академичния Оскар в
категорията „Хранителни технологии”. Вашият ресор интегрира образователния процес и академичното присъствие в него. По
каква линия се движи УХТ, като визираме и модерно концептуализираната стратегия на ректора –
проф. д-р Пламен Моллов, за развитието на Университета?
Действително, по данни от рейтинговата система за поредна година УХТ е на първо място в професионално направление „Хранителни технологии”. Това е гръбнакът
на обучението в Университета, в
това направление е нашата основна експертиза, тук са традициите,
опитът и най-многото реализирани
кадри. Добри са позициите ни и в
други професионални направления – „Енергетика”, „Електротехника,
електроника и автоматика”, „Комуникационна и компютърна техника”.
Независимо от трудностите полагаме усилия за набиране на студенти
в професионално направление „Машинно инжeнерство”, в което ние
традиционно обучаваме в специалност „Машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната
промишленост”. Тази специалност е
със статут на защитена, а „Топлотехника” е в приоритетно професионално направление „Енергетика”.
Използваме възможностите на тези
статути за реклама и привличане
на студенти. Държавата ще поеме
частично или напълно таксите за

обучение в тези специалности, при
условие че са сключени договори
с фирми работодатели, в които се
провеждат студентски стажове в
периода на обучение, а след своето
дипломиране студентите ще имат
осигурени работни места по специалността.
Търсим тясно сътрудничество и с
фирми с оглед на редовно обучение
на техни служители в бакалавърски
програми, без да прекъсват работата си, като им осигуряваме съответен седмичен разпис, позволяващ
това. Това е по отношение на традициите. Тяхното запазване и продължаването им е от изключително
значение за реализация на политиката на МОН за връщане и концентриране на обучението в държавните университети в специфичните и
традиционни за тях професионални
направления и плавно редуциране
на неспецифичните.
Важно условие да осигурим
устойчиво и висококачествено образование на нашите студенти, е
да запазим, развием и поддържаме
квалифициран
преподавателски
академичен състав. Естествените
процеси на подмяна, от една страна,
финансовата стабилност на УХТ, от
друга, политиката на подмладяване
на кадрите и контролиране на квотата на преподаватели над 65 години са предизвикателства, с които
сме длъжни да се справим.
По-добрите финансови условия
за младите асистенти правят преподаването по-привлекателно и се надяваме да се подобри подборът и да

бъде подпомогната приемствеността в преподавателските състави.
Важна стъпка в изпълнение на
мандатната програма на Ректора на
УХТ е дигитализацията на Университета, в това число и учебен процес в
електронна среда.
Свързаните с Ковид пандемията
забрани и ограниченията в присъственото обучение създадоха възможност и задължение да направим
смели ходове към онлайн обучение,
пълно по отношение на лекционните курсове и частично по отношение
на упражненията. Дигитализацията
заедно с трудностите създаде нови
възможности, които бяха реализирани и са широкоприлагани, особено от по-младите ни преподаватели…
В прессъобщения оповестихте за иновации в някои от специалностите. В какво се изразяват
те, как протича процесът с възобновяването на специалности,
в които обучението е на чужд
език?
Политиката, която МОН реализира в последните няколко години,
ни поставя пред труден избор за
търсене на нови направления за
обучение, за разкриване на нови
специалности. Затова ние търсим
възможности, като обогатяваме
съществуващи специалности, актуализираме учебните планове с
иновативни дисциплини, интересни
за студентите и даващи актуални,
нужни за бизнеса знания. Тече кампания по обсъждане на квалификационните характеристики и учебните планове от работни групи по
специалности в рамките на Бизнес
университетската асоциация в хранителната индустрия и туризма с
оглед актуализиране на обучението
на студентите в съзвучие с нуждите
на бизнеса. В тази посока е и реализираното членство на УХТ в редица
работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал
в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата.
Възстановихме в самостоятелен
вид специалността „Технология на
зърнените, фуражните, хлебните и
сладкарските продукти”, което се
приема изключително позитивно 
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Проф. Моллов връчи наградата
„Фермер на Тракия 2020“

Р

екторът на Университета по хранителни технологии проф. д-р Пламен Моллов връчи голямата награда в категория „Животновъдство“ на тазгодишното
издание на конкурса „Фермер на Тракия 2020“. С
грамота и плакет бе удостоена Виолета Крушкова от с. Брестник, производител на бутикови
продукти от овче мляко, също от собствена суровина, възпитаник на УХТ.
Проф. Моллов благодари на организаторите
на традиционния конкурс от вестник „Марица“,
на които усложнената заради пандемията от коронавирус обстановка не попречи да проведат
за 18-и пореден път. Поздравявам фермерите за

дръзновението, устрема и иновативните решения, с които се включиха в конкурса „Фермер на
Тракия 2020“, за да спечелят, каза ректорът.
Преди да връчи отличието на Крушкова, той
я покани да запише магистратура в университета в областта на млекопреработването. Обучението ще ви бъде полезно, особено в усвояване
на европейските политики, обърна се към нея
проф. Моллов.
Победителката благодари за признанието
и призова колегите си да продължат да произвеждат все повече качествени продукти и така
да гарантират хубава храна на все повече българи. Тя получи подарък и от „Неохим“ АД – ваучер
за торове на стойност 500 лв.
Тази година за първи път конкурсът „Фермер
на Тракия“ е част от фотоизложба, посветена на
земеделието в Пловдив и региона в миналото и
настоящето, науката и образованието в областта
на агросектора и хранителната индустрия. А церемонията по награждаването бе на открито, в
началото на Цар-Симеоновата градина до ДНА,
където на 25 март бяха наредени фотопаната.
Номинираните за Агро Оскар бяха над 50 стопани, до финала стигнаха 11 земеделски производители, всеки от тях уникален със своята дейност.

УХТ за устойчиво...
 от кандидат-студентите и бизнеса,
като нова специалност е и „Технология на храни и ароматични продукти”. И тази година обръщаме
сериозно внимание на специалностите с обучение на чужд език
и залагаме на прием в тях. На английски предлагаме „Технология
на храни и напитки”, „Компютърни
системи и технологии”, „Туризъм” и
„Индустриален мениджмънт”, а на
френски „Технологии на ферментационните продукти”. За съжаление,
пандемичната обстановка отново
не ни позволява активна пряка кандидатстудентска кампания за чуждестранни граждани, които са основната цел на тези специалности.
Ще се ориентираме към кандидати
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от България със завишена езикова
подготовка.
Залагаме огромни надежди за
реализацията на една отлична възможност – разкриване на магистратура под егидата на Международната организация по лозата и виното (OIV). Това ще повиши значително авторитета на Университета по
хранителни технологии, ще докаже
доверието в нашата експертиза и
ще създаде много възможности за
мобилност на студенти и преподаватели от различни страни. Процедурата е пред финализация и има
всички предпоставки да е успешна.
По https://uft-plovdiv.bg/
Източник: http://novoplovdiv.com/

По: https://uft-plovdiv.bg/

УХТ с ексклузивна
презентация пред
OIV
На 6 април Ректорът на Университета по хранителни технологии
взе участие с презентация в онлайн
заседание на експертната група
„Спиртни напитки от грозде“ към
Международната организация по
лозата и виното (OIV).
Проф. Моллов беше поканен от
Генералния директор на OIV г-н Пау
Рока да представи на вниманието на
водещи специалисти от 44 държави
анализ на състоянието и тенденциите за развитие на сектора гроздови
високоалкохолни напитки в България.
Ако проявявате интерес към темата, може да намерите презентацията на https://uft-plovdiv.bg/

наука и практика

Ролята на добавките в
производството на празнични
обредни хлябове
Светла Петрова, Валентина Христова-Багдасарян
Национален център по обществено здраве и анализи

Въведение

Козунакът е сладък обреден хляб, който традиционно се приготвя за Великден. Символизира тялото
на Иисус Христос, така както боядисаните в червено
яйца символизират кръвта му. Козунакът се е наложил
сравнително късно, в периода 1915–1920 г. Дотогава
за празника са се месили други хлябове, наричани
колак, пармак, кравай. Днес козунакът вече не е само
религиозен символ, а се е превърнал в хранителен
продукт. От козуначеното тесто се приготвят и други
видове сладкиши като рула и кифли. За приготвянето
на вкусен традиционен домашен козунак са необходими качествени продукти – брашно, яйца, прясно мляко,
захар, масло, мая, ванилия и др (Фиг. 1).

предпазват от разваляне, причинено от микроорганизми, и/или ги предпазват от развитие на патогенни микроорганизми; „Оцветители“ са вещества, подсилващи
или възстановяващи цвета на храната, и включващи
естествени съставки на храни и естествени източници,
които обикновено не се консумират като храни и обикновено не се използват като характерни съставки на
храната. Препарати, получени от храни и други ядивни
естествени изходни материали, посредством физична
и/или химична екстракция, водеща до селективна екстракция на пигментите по отношение на хранителните или ароматните съставки, са оцветители по смисъла на настоящия регламент.
Съставки на крема на маслена основа в козунака
са консервантът калиев сорбат Е 202 и оцветителят
бета-каротин Е 160а.

Калиев сорбат

Фигура 1. Традиционен обреден хляб
От: http://www.sense4style.com/wp-content/
uploads/2014/04/velikden4_1.jpg

Описание и характеристика
Калиевият сорбат (Е 202) е калиева сол на сорбиновата киселина. Е 202 е естествен консервант, широко използван в производството на консервирани хранителни продукти. Химическата му формула е С6Н7КО2
(Фигура 2). На външен вид преставлява прах или гранули с бял цвят. Калиев сорбат се добива от плодовете на растението Офика (Sorbus aucuparia). Добива
се също и по синтетичен път – чрез неутрализиране
на сорбиновата киселина със специални реагенти. В
резултат на това киселината се разпада на соли на
калция, натрия и калия, от които се получават т.нар.
сорбати, използвани като консерванти в хранителната
промишленост.



В хранително-вкусовата промишленост за производството на големи количества козунаци за Великденските празници се използват за влагане и някои
добавки като консераванти и оцветители. Добавките в
храни са регламентирани от Европейското законодателство в определени количества за постигане на конкретна технологична цел.

Законодателство

Съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008 г.(1) относно
добавките в храни - „Консерванти“ са вещества, които
удължават срока на съхранение на храните, като ги

Фигура 2. Химическа структура на калиев сорбат
(От: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/4/42/Sorbato_de_Pot%C3%A1ssio-2D.png/1024pxSorbato_de_Pot%C3%A1ssio-2D.png)
Хранително-вкусова промишленост
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телството, би могло да създаде у потребителя погрешна представа за нездравословни продукти. Това обаче
не е така, тъй като съответните добавки са вложени с
обоснована технологична цел и в разрешените за това
количества. Често добавките се извличат не само по

синтетичен път, а и от естествени източници и освен че
подобряват търговския вид на продуктите и увеличават тяхната трайност, те биха могли да бъдат и полезни за човешкото здраве, когато са вложени в разумни
количества.

Литература

1. Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година
относно добавките в храните, посл. изм. от 23.12.2020 г.
2. Guynot M.E., Ramos A.J., Sanchis V., Marín S. Study of benzoate, propionate, and sorbate salts as
mould spoilageinhibitors on intermediate moisture bakery productsof low pH (4.5–5.5) International Journal of
Food Microbiology (2005) 101: 161–168
3. Lee, Soo Chan; Ristaino, Jean B.; Heitman, Joseph (13 December 2012). „Parallels in Intercellular
Communication in Oomycete and Fungal Pathogens of Plants and Humans“. PLOS Pathogens. 8 (12):
e1003028. doi:10.1371/journal.ppat.1003028. PMC 3521652. PMID 23271965.
4. Available from: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0
%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
5. Available from: https://trimart.bg/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%
D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%
D1%8F-%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB/
6. Gordon H. .T, Bauernfeind J. C., Carotenoids as food colorants, Crit Rev Food Sci Nutr. 1982; 18(1):5997. DOI: 10.1080/10408398209527357

ФНТС ВИ ПРЕДЛАГА
КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ:
Специалисти-консултанти за
разработване на проекти, свързани
ни
с технологични иновации, финансова
политика, патентна защита и др...
Федерацията на научно-техническите съюзи ще ви осигури конферентни и изложбени зали, симултанна техника, отлични възможности
за провеждане на вашите събития,
промоции, коктейли.
Спестете време, средства и
енергия като се възползвате от комплексните услуги на Федерацията и
удобните зали от 14 до 250 места, в
центъра на София.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Зала №4
Зала,

Делнични дни
брой места

Зала №1 (85 кв. м)

119 лв.

до
над
до
над
4 часа 4 часа 4 часа 4 часа
225 лв. 310 лв. 275 лв. 390 лв.

Зала №2 (40 места)

119 лв.

215 лв. 295 лв. 265 лв. 340 лв.

Зала №3 (90 места)

190 лв. 285 лв. 360 лв. 360 лв. 425 лв.

до
2 часа

Зала №4 (250 места)
Зала №105 А (54 места)

395 лв. 495 лв. 495 лв. 595 лв.
109 лв.

Зала №108

200 лв. 295 лв. 255 лв. 340 лв.
69 лв.

89 лв. 105 лв. 135 лв.

Зала №109 (до 27 места)

85 лв.

Зала №302 (14 места/

65 лв.

89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.

Зала №312 (до 25 места)

85 лв.

105 лв. 140 лв. 140 лв. 190 лв.

Зала №315 (14 места)

105 лв. 140 лв. 140 лв. 190 лв.

69 лв.

89 лв. 105 лв. 135 лв.

Зала №507 (20 места) 72 лв.
95 лв. 130 лв. 130 лв. 175 лв.
Цените са без ДДС и са в сила от 01. 01. 2019 г. !

Зала №3

София, 1000 , ул. „Г. С. Раковски” №108
Национален дом на науката и техниката
тел: 02/ 987 72 30 БЕЗПЛАТНО, факс: 02/ 987 93 60
Хранително-вкусова промишленост
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италиански изкушения

Английска
супа
с боровинки
Подготовка: 40 мин.
Готвене:
5 мин. + 30 мин. охлаждане

Необходими
продукти
за 8 порции:
200 г боровинки
1 л мляко
1 шушулка ванилия
8 жълтъка
150 г бяло брашно
350 г захар
400 г пандишпан
400 мл кафе
1 ч.л. ликьор мараскино
50 г горчиво какао на прах
2 белтъка
60 г пудра захар
1 ч.л. канела на прах

Начин на приготвяне:
Затоплете млякото без да завира с ванилията. Отделно разбийте
жълтъците с брашното и 300 г
захар. Прецедете млякото върху
току-що приготвената смес и затоплете на бавен огън до завиране. Оставете сместа да изстине.
Разбийте отделно боровинките с останалата захар, прибавете
малко вода и затоплете за 1-2 минути, докато леко се сгъсти.
Отрежете от пандишпана кръгчета според диаметъра на чашите,
в които ще сервирате десертите.
Полейте ги с предварително овку-
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сеното с ликьора кафе.
Разделете изстиналия крем в
2 съда. В единия от тях прибавете
какаото и разбъркайте добре.
Наредете пластовете в чашите
за десерт като върху напоения
пандишпан сложите какаов крем,
ново кръгче пандишпан, боровинкова смес, класическия крем,
боровинкова смес и така докато
почти запълните чашите.
Разбийте белтъците с пудра
захар и ги положете върху десертите. Сложете чашите за 2-3 минути в предварително затоплена на

180 градуса фурна, а след това ги
охладете в хладилника за поне 30
мин.
Сервирайте десертите поръсени с канела.
Подходящо вино:
десертно червено вино
Апетитни варианти:
* Може да замените ликьора
с 1 ч.л. уиски.

бизнессправочник

ǽȜȠȨțȘȎ
ȝȜȓȘȜșȜȑȖȥțȎ
ȝȜȖȕȑȜȒțȎ
ȜȝȎȘȜȐȘȎ

ТЕА ТРЕЙДИНГ
ООД
Внос и продажба на
консумативи за месната
индустрия. Форми за шунки.
Витрини за зреене на месо и
колбаси.

ǲȜȟșȜȗțȖȑȜȞțȖȖȒȜșțȖȢȜșȖȎ
ǮțȠȖȢȜȑ(DV\SHHOȕȎșȓȟțȜȜȠȐȎȞȭțȓ
ǿȞȓȒțȎȖȐȖȟȜȘȎȏȎȞȖȓȞȎ

ȂșȓȘȟȜȝȓȥȎȠȒȜȤȐȭȠȎ

 ܙwww.intrama-bg.com

1138 София, кв. Горубляне, ул. Люляк 9
тел/факс: 02 974 50 01, 02 974 50 28
моб.: 088 8915 249, 088 7989 830
e-mail: teatrading@abv.bg,
www.teatrading.eu

Ми лмекс ООД
Производство
на захарни
и шоколадови
изделия,
диетични
и диабетични
продукти

2227 Божурище
бул. Европа 156
тел.: 02 993 2900
факс: 02 993 3225
e-mail: milmex@mail.bg; info@milmex.eu
www.milmex.eu

EООД „Д-р Грозева - АРОМСА”

УХТ, Пловдив

®

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

èíæåíåðèíã

Машини и технологични
линии за консервната
промишленост.
Топлообменници и
изпарителни инсталации за
всички отрасли.

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

6000 Стара Загора, ул. Христо Ботев 117 А,
Тел: 042 622 201; 627379; 601870,
e-mail: thi@mbox.contact.bg;
sales@thermohran.com;
www.thermohran.com

“ПИЛ КО” ЕО ОД
Производство и преработка
на птиче месо
Захарни Заводи АД е найголемия комплекс в България за
производство на захар, захарни
изделия, спирт и опаковки.
гр. Горна Оряховица
ул. “Свети Княз Борис I” 29
тел.: 0618/69500
факс: 0618/21709
e-mail:office@zaharnizavodi.com

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

КОНСЕРВНА
ФАБРИКА
“РУБИКОН”
Индустриална зона
Раковски,
www.rubikon.bg
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бизнессправочник
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 851 478

ЕООД
Производство
на захарни изделия от ориенталски тип:
халви – нуга, карамелена, слънчогледова,
сусамова, бяла халва; локум роза, локум с
добавки – с орехи, с бадеми, със смокини; локум
със сини сливи, локум с червени боровинки;
локум виолетка; различни видове тахани –
слънчогледов, сусамов бял, сусамов
пълнозърнест, фъстъчен.
гр. Бургас, кв. “Акации”, ул. “Горазд” 16
тел.: 056 / 84 26 84
e-mail: bul_tat@mail.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

ДОБРУДЖА ООД
ПРОИЗВОДСТВО
НА ХЛЯБ
И ТЕСТЕНИ
ИЗДЕЛИЯ
Генерал Тошево 9500,
ул. Св. св. Кирил и Методий 1,
тел. 057312485
e-mail: alisa_gt@abv.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

Производител на халви от 1999

Халва * Локум * Тахан
гр. Ямбол, п. к. 8600
Производствена база: ул. „Клокотница” 99
Тел.: 046/661838; факс: 046/664727
E-mail: office@hettrik.bg

www.cremozzo.com

АЕА
Производство
на сладкарски
изделия
1510 София
жк. Хаджи Димитър
тел: 02/ 936 72 25, 936 78 06
e-mail: aea_company@yahoo.com
www.aeabg.com
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www. hettrik.bg

Булгарконсерв
Рупите
Консервирани
зеленчуци.
Компоти
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

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

Еленски
Деликатеси
Велев

Производство
на месни
деликатеси
5070 Елена
тел.: 088 877 44 47
e-mail: delikatesivelev@gmail.com
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