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Обективнo за лютеницата по Браншови стандарт 

Новини от СППЗ 
 

Едва ли има читател на този бюлетин, 

който да не познава знака на Браншовия 

стандарт и поне веднъж да не е опитвал фино 

или едро смляна лютеница, отговаряща на 

изискванията му. 

 
Идеята за създаването му възникна 

през 2011 г. с основна цел да се запази и 

гарантира автентичния вкус на този 

традиционен, български продукт, като се 

дава свобода на всеки производител да 

произвежда продукта по своя рецепта и 

технология и влагайки набор от подправки, 

характерни за неговия регион. Стандартът 

беше разработен с помощта на действащи 

инженер  технолози - консервна 

промишленост, научни работници от 

Университет хранителни технологии /УХТ/  и 

Института Консервна промишленост – 

Пловдив /днес ИИРХ/, представители на 

изпитващи лаборатории и експерти от 

Българска агенция по безопасност на храните 

/БАБХ/. Основната цел на работната група бе 

да се съхрани традиционния вкус, да се 

ограничи подмяната на основни суровини с 

нискостойностни заместители и да се 

предложи на потребителя безопасен продукт 

с висока хранителна стойност.  

На 23 март Медия „Прогресив“, 

съвместно със специализираната 

лаборатория за сензорен анализ на храни и 

напитки Euro Sensolab Bulgaria (NSF Euro 

Consultants Group) и в присъствието на 

представител на Асоциация Активни 

Consultants Group) и в присъствието на 

представител на Асоциация Активни 

потребители са провели сензорно проучване 

насочено към сравняване на продукти „Едро 

смляна лютеница“ и „Фино смляна 

лютеница“, произведени по браншови 

стандарт с аналогични продукти, които не 

притежават този стандарт. И двата вида 

лютеница са закупени от търговската мрежа. 

Целта на анализа е да  се определи 

как се позиционират продуктите 

произведени по браншови стандарт спрямо 

сходни продукти от групата, да се установят 

приликите и разликите и да се предостави 

възможност на потребителя да направи 

осъзнат избор при покупката на лютеница по 

браншови стандарт, взимайки информирано 

решение и с разбирането, че за цената която 

заплаща, получава продукт с постоянно, 

контролирано и гарантирано качество и вкус. 

Обект на изследване са били по 5 

мостри от група, като при изследването са 

спазени изискванията на стандартите - ISO 

8589:2010, ISO 6658 :2001, ISO 8586-1, ISO 

11136:2014, ISO 8587:2006. Оценката е 

извършена  от 15 специално подбрани 

оценители, които са преминали 

предварителните тестове за оценка на 

способността за разпознаване на основните 

вкусове и  праговете на чувствителност на 

рецепторите и са запознати с методиката за 

провеждане на сензорното изпитване. 

 С методиката и резултатите от 

изследването на фино смляната лютеница 

можете да се запознаете ТУК, а резултатите 

от изследването на едро смляната лютеница 

ще ви представим в следващия брой. 

Повече информация за Браншовия 

стандарт и изискванията към 

производителите можете да откриете на 

страницата на СППЗ – www.org-bg.net  

Новини от СППЗ 
 

http://www.org-bg.net/docs/SenzorenAnalizLutenica.pdf
http://www.org-bg.net/
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Прогнозни количества зеленчуци и плодове,  

необходими за преработка през 2017 г. 
Необходимата суровина е формирана на база обобщени анкетни карти от 19 

структуроопределящи предприятия.  

Преработката на плодове и зеленчуци произвежда продукция на стойност около 300 млн. 

евро годишно – 8% от общата стойност на произведените в страната храни. Преработката на 

плодове и зеленчуци е сред най-интензивно инвестиращите направления в хранително-вкусовата 

промишленост, но продължава да се задълбочава проблемът със суровинната обезпеченост в 

преработката на плодове. Делът на вносните суровини трайно нараства, доближавайки 30% (без 

да се отчитат цитрусите и бананите). Приблизително половината от преработените ябълки и 

праскови са вносни. 

Обезпечеността с местни суровини при зеленчуците се подобрява и делът на внесените 

количества се задържа трайно под 10%. Сред ключовите причини за това е развитието на 

собствено производство на суровини от преработвателите. Делът на произведените зеленчуци в 

рамките на предприятието достига 6% от всички преработени. В отделни производства, обаче, 

снабдяването продължава да е ограничаващ фактор.Основна суровина за преработвателните 

предприятия са доматите, корнишоните и зеления грах.     

Обобщените резултати от анкетните карти може да откриете тук.  

Новини от СППЗ 
 

http://www.org-bg.net/index.php?mid=-1&lang=bg
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Новини от СППЗ 
 

Започва 

кампанията "Великден за 

всеки". Целта й е за 

предстоящия християнски 

празник да бъдат 

подпомогнати най-

бедните пенсионери. 

Кампанията бе 

открита с молебен за успех 

от патриарх Неофит. В 

църквата бяха и лицата на 

инициативата, сред които 

певците Миро, Анелия, 

Криско, както и актьорът 

Тончо Токмакчиев, 

баскетболния треньор 

Тити Папазов и омбудсман 

Мая Манолова. 

Инициативата се 

организира под нейния 

патронажа и цели да 

помогне на пенсионерите 

да посрещнат 

Възкресение Христово без 

притеснение.  

Манолова бе 

оптимист, че и тази година 

ще има хора, които ще се 

включат, за да помогнат на 

възрастните хора в 

България.  

Съмишленик  на 

мащабната кампания е и  

Съюзът на 

преработвателите на 

плодове и зеленчуци.  

ВЕЛИКДЕН ЗА 
ВСЕКИ 

Трета и четвърта доставка за Хитрино 
Трета доставка на дарени консервирани храни за 110 

домакинства в Хитрино беше направена на 23 февруари 2017 г.  

Доставени бяха общо 2950 кг плодови и зеленчукови консерви, 

варива, храни за директна консумация, шоколадови изделия в подкрепа 

на пострадалите домакинства.  

На 31 март и 7 април с доброволци ще се подготвят пакети, които 

ще се поставят в хартиени торби с мотото "Дари килограм доброта". 

Мотото на Хранителна Българска Банка за Великден. 
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Суперплодовете завладяват света  

Новини от СППЗ 
 

Те са „суперплодовете“, които 

завладяха пазара в САЩ, постепенно 

окупират Европа и все по-големи части от 

Азия. Всъщност това кодово название 

включва широк спектър от плодове, богати 

на антиоксиданти, фибри, витамини, 

минерали и хранителни вещества, които ще 

ви помогнат да живеете по-дълго и 

здравословно. Представители на тази група 

са ягоди, малини, къпини, боровинки, касис, 

френско и цариградско грозде, както и по-

екзотичните годжи бери, сибирска 

боровинка, облепиха и т.н.  

Ако преди време горските плодове са 

се свързвали с ограничена сезонна 

наличност, реалността днес е много по-

различна. Пазарът вече е универсален – той 

включва не само прясната продукция, която 

може да се намери почти целогодишно с 

доставки от всички краища на земното кълбо, 

но и първично преработена (основно 

замразена), сушена, екстракти, сокове, масла 

и други, високоспециализирани съставки. 

Всички тези сегменти бележат 

забележителен ръст през последните 

години. 

Основните характеристики на меките 

плодове – малотрайност, трудоемко бране, 

високи вкусови и хранителни качества, 

определят в голяма степен ценовото им 

позициониране и съответно географията на 

пазара им.  

Международната търговия с меки 

плодове (пресни и замразени) надхвърля 

USD 7,5 млрд. към 2016 г. (по оценки на 

ИнтелиАгро на база данни на ITC). Пазарът е 

съсредоточен основно в развития свят и по-

специално в Северното полукълбо. Европа и 

САЩ заемат близо 80% дял от изтъргуваните 

количества, следвани от Китай и други 

държави в Далечния Изток. 

държави в Далечния Изток. 

 

 
При замразената продукция делът на 

малините, къпините и боровинките 

надминава този на ягодите – 55%. Основните 

пазари за замразени плодове са Европа и 

САЩ, следвани от Китай, Канада, Япония. 

Безапелационните лидери в доставките са 

Полша и Сърбия, които имат равен дял в 

износа и заедно формират една трета от 

общите количества. Следват Чили и Мексико с 

дял съответно от 12% и 10%. България е на 15-

о място по стойност на износа на замразени 

меки плодове с 1,2%.    

В САЩ горските плодове вече имат водеща 

роля в търговията с пресни плодове на дребно 

(USD 5,6 млрд.), изпреварвайки традиционно 

консумираните ябълки и портокали, 

например. Европейският съюз следва тази 

тенденция и по прогнози на холандската 

Rabobank, сегментът ще расте със среден темп 

на натрупване от 7% през идните пет години. 

Ягодите, при които пазарът е далеч по-развит, 

също ще се радват на стабилен, макар и по-

слаб ръст от средно 2% на година. Тези цифри 

са завидни на фона на иначе наситения пазар 

на пресни плодове и зеленчуци в развития 

свят. Не по-малко обещаващи изглеждат 

необятните азиатски пазари. Китай 

регистрира 21% ръст на вноса на пресни меки 

плодове през последните пет години. Южна 
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Гъбите – един все по – атрактивен пазар 
  

плодове през последните 

пет години. Южна Корея и 

Япония пък търсят повече 

замразена продукция с 

ръстове съответно от 8% и 

4% за същия период. 

Основно 

предизвикателство пред 

ръста в производството на 

меки плодове във всички 

основни региони по света 

ще бъде намирането на 

работна ръка. 

Облагодетелствани 

със сигурност ще бъдат 

канадските фермери, 

пред които 

споразумението за 

свободна търговия между 

ЕС и Канада ще отвори по-

големи възможности. 

Високите транспортните 

разходи обаче ще 

ограничат възможностите 

за растеж там и 

разрастване на 

производството на 

боровинки в Европа 

изглежда напълно 

възможно. 

 В световен план 

има значителен 

потенциал за развитието 

на производството на 

меки плодове. Засилен 

интерес има и към 

биологична продукция, 

като българските 

земеделски 

производители имат 

Новини от СППЗ 
 

земеделски производители имат възможност да се възползват от подходящи условия за отглеждането 

на тези култури. Основен проблем и у нас е осигуряването на работна ръка. Иновации в технологиите 

на отглеждане и прибиране са сред възможностите за развитие на сектора. 

Пълния текст на материала може да откриете публикацията „Суперплодовете“ завладяват 

света“ в първото издание на Inteli Agrobook. 

Източник: ИнтелиАгро 
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Гъбите – един бързорастящ пазар 
 

Един от най-бързорастящите пазари на храни поне до края на десетилетието ще бъде 

пазарът на гъби. Световното търсене ще нараства средно с 10% на година, достигайки стойност от 

близо 60 млрд. USD към 2021 г. Подобни прогнози дават две независими анализаторски компании 

– Zion Research и Technavio. Причината е във все по-високо ценените хранителни и лечебни 

свойства на гъбите. Чудесен източник на хранителни вещества, беден на мазнини, сол и нишесте 

и с високо съдържание на протеини, аминокиселини, мастни киселини, минерални соли и ензими, 

те се превръщат в по-предпочитано блюдо за любителите на здравословното хранене по света. 

Качествата на гъбите ги правят все по-търсени и в две други особено платежоспособни 

направления – медицината и козметиката.  

В света са известни над 2300 вида ядливи и лечебни гъби, от които се култивират повече от 

200. Най-разпространени са тези от семейство печуркови, следвани от шийтаке и кладница. Тези 

три категории държат около 75% от световния пазар, като половината от този дял се пада на 

печурковите. Относително равномерен ръст от около 8,4% средногодишно се очаква и при трите 

вида, така че те ще запазят пазарните си дялове според Technavio.  

Най-голямо е производството и потреблението на гъби в Азия. По данни на ФАО, Китай 

произвежда 7,6 млн. тона, или над 70% от гъбите и трюфелите в света.   

Новини от СППЗ 
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Далекоизточният гигант консумира 

над 95% от продукцията си и е №1 износител 

на консервирани гъби. Основните експортни 

дестинации за Китай вече не са САЩ и ЕС, 

както беше доскоро, а Русия, Малайзия, 

Филипините и Канада.  

Световната търговия с пресни гъби, 

заготовки и сушена продукция доближава 

1,62 млрд. USD към 2015 г. Въпреки че гъбите 

са бързо развалящ се продукт, което силно 

ограничава търговията с тях, най-голям 

пазарен дял в нея вече има именно прясната 

продукция – 46,5%. Макар и консервираните 

гъби да имат живот на рафта от 2-3 години, те 

започват да изостават на световния пазар и 

заемат 42% дял. Относително постоянно е 

търсенето на замразени гъби – около 90 млн. 

USD за всяка от последните пет години – 

приблизително 6% от търговията. Макар и от 

ниска база, истински бум се наблюдава при 

сушените – 26% ръст за последните пет 

години, а пазарният им дял вече е 3 на сто. 

Общото количество на изтъргуваните гъби от 

всички категории достига 1,2 млн. тона, от 

които близо половината се пада на 

заготовките, следвани от пресните (39%). 

Холандия държи близо 30% от пазара, като е 

активна във всички основни направления, 

макар и в част от тях да се явява посредник 

(ре-експорт). 

Пълния текст на материала може да 

откриете публикацията Гъбите – един все по-

атрактивен пазар в първото издание на Inteli 

Agrobook. 

Източник: ИнтелиАгро 

 

Фирма „Био органик" 
строи нова фабрика 

Предприятие за преработка на 

плодове и зеленчуци ще бъде изградено 

в село Дагоново, община Белица, до 

есента.  

Проектът е на „Био органик 

България", а инвестицията е 2.8 млн. 

евро. Половината от средствата са 

собствено финансиране, а останалата 

сума е субсидия по Програмата за 

развитие на селските райони. Новата 

фабрика ще е с площ 2270 кв.м.  

В предприятието ще се прави 

първична преработка на плодове и 

зеленчуци, както и шоково замразяване 

и изсушаване. Очакваното дневно 

производство на замразени продукти е 5 

тона.  

"Био органик", която е 

регистрирана през 2015 г., е избрала 

село Дагоново заради 

местоположението му. То се намира 

между три планини, на главния път към 

Велинград и на 100 км от пловдивското 

село Плодовитово и Сандански. Това са и 

основните региони, от които компанията 

планира да си осигурява суровина за 

производството. Като резервен вариант 

стои вносът на плодове и зеленчуци от 

Гърция. Предприятието ще изкупува 

също и продукция на местни 

производители, ако тя отговаря на 

определени изисквания.  

Източник: Мониториинг 

Българска Агенция по Безопасност на 

Храните 
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С 3 месеца закъснение дарените храни ще са 

освободени от ДДС 

Mинистерствата на земеделието и храните, на труда и социалната политика и на финансите 

са готови с подзаконовата нормативна база за освобождаване от ДДС на дарените храни. 

Министерството на земеделието и храните и Агенцията по храните вече са изпълнили 

ангажимента си и е публикуван списък с храните, които могат да бъдат дарявани, и сроковете на 

годност. Финансовото министерство е готово с правилника за прилагане на Закона за ДДС, който 

ще бъде обнародван и ще влезе в сила през следващата седмица. Социалното министерство е 

подготвило два варианта на проекти на списъци с хора, които могат да получават дарени храни от 

хранителни банки, и хората, които могат да 

предоставят социални услуги, съобщи Мая 

Манолова. Цялата поднормативна база ще е 

готова в рамките на следващата седмица. 

 Тя обеща и събитие след две 

седмици, на което ще се покаже първата 

освободена от ДДС доставка на хранителни 

продукти, като ще се проследи начинът, по 

който тя ще стигне до хората. 

Източник: www.dnevnik.bg   

 

България изнесе рекордно много стоки 
Продажбите на български стоки на чуждите пазари през 2016 г. нарастват по-бавно спрямо 

миналата година, но за сметка на това се увеличава делът на продукцията с по-висока добавена 

стойност за икономиката. Това показват предварителните данни на Националния статистически 

институт. В процентно измерение 

повишението през миналата година е с 2.6% 

(при 4% през 2015 г.). 

Общата стойност на изнесените 

български стоки е 46.1 млрд. лв. 

(приблизително 48% от БВП), като две трети 

отиват към държави от съюза, а останалите 

близо 15 млрд. лв. - към трети страни. 

Забавянето на ръста тази година не е 

неочаквано. То дойде от недоброто 

представяне на експорта извън ЕС. През 

първото полугодие имаше месеци, в които 

спадът достигна двуцифрени проценти. Причината бяха както проблемите на основни партньори 

като Китай, Турция и Русия, така и по-ниските цени на петрола и металите.Още по темата може да 

прочетете тук. 

Източник: www.capital.bg  

Новини от България 
 

http://www.dnevnik.bg/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/03/13/2934176_bulgariia_iznese_rekordno_mnogo_stoki_-_za_nad_46_mlrd/
http://www.capital.bg/
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ВЕЛИКДЕН Е! 
Великден е най-святият празник за християните по целия свят. На този ден Християнската 

църква отбелязва Възкресението на Божия син Исус Христос. Празникът е подвижен и се чества в 

неделния ден на Страстната седмица, чието начало се поставя от първото пролетно пълнолуние. 

Датата се променя ежегодно, но формулата за нейното изчисление е една и съща както за 

източната, така и за западната църква. Някои от традициите и обичаите на Великден датират още 

от древността, а днес сме ги приели като част от сакралността на този ден. 

 

Интересни факти свързани с Великден  
1. 500 000 евро струва най-скъпото Великденско яйце. Руският 

цар Александър III го подарява на съпругата си Мария 

Фьодоровна. То е изработено от руския бижутер Петер Карл 

Фаберже и е от чисто злато. Във Вътрешността му мъти златна 

кокошка с очи от рубини. 

 2. Двеста осемдесет и пет яйца снася годишно една кокошка. 

 3. 85 калории съдържа твърдо свареното Великденско яйце. 

 4. 3 пъти повече яйца от обикновено се изяждат по Великден. 

 5. 75% от децата изгризват най-напред ушите от шоколадовия заек. 

 6. 1678 година за първи път се споменава Великденския заек. В немска 

приказка се разказва за заек, който криел в градината яйца от децата. 

 7. Първият козунак за Великден омесил един френски хлебар през 17 

Век, разказва историята. Оттам традицията да се прави сладък хляб за празника се пренесла в 

цяла Европа. В България козунакът става популярен чак през 20-те години на миналия Век.  

8. 1873година е изработено първото шоколадово яйце. Това се случва в Бристол, Англия, и е 

дело на шоколатиерската фамилия Фрай. 

9. Великденският остров бил открит от холандският адмирал Якоб РогеВеен на Великден през 

1722 година, откъдето е получил и името си. 

10. Боядисването на яйца е много стара традиция. Има сведения, че яйца са се шарили и 

подарявали още в Древен Египет, Персия, Рим и Китай. Ритуалите, свързани с тях, 

символизирали раждането на живота. До появата на изкуствените бои за шареното на яйцата са 

се използвали отвари от билки, ядки, плодове и зеленчуци. 

Екипът на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци Ви 

пожелава весело посрещане на Великденските празници! Желаем Ви много мир 

и надежда, сбъднати пролетни обещания и щастливи нови спомени!  

Нека този Великден бъде специален за Вас! 

Любопитно 
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