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Новини от СППЗ

Обръщение от новия Председател на СППЗ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

производството на суровини, материали,
оборудване, образователни програми и
научни разработки, предназначени за
преработвателната промишленост. При това
тясно сътрудничество се създава възможност
за по-бързо възприемане и прилагане на
иновациите в практиката, усъвършенстване
на производствените процеси и повишаване
на знанията и уменията на работещите в
бранша.
Обръщам се към всички предприятия,
преработватели на плодове и зеленчуци и
фирмите, свързани с преработвателната
промишленост, които не членуват в нашия
Съюз:
Колеги, време е да излезете от
анонимност. Не е нормално след 30 години
пазарна икономика в България, Вие да не
желаете да седнете на една маса с другите
представители на бранша, да разберете, че
Вашите проблеми са проблеми и на
членовете на Съюза и могат да се решат, само
ако
сме
заедно.
Няма
по-голямо
предизвикателство от това да изпиеш чаша
вино в компанията на най-големите си
конкуренти. Само така можеш да усетиш
реалната атмосфера и да осъзнаеш, че си
минал на едно ново, по-високо ниво в своето
израстване. И ако все още не познавате
нашата организация или Ви е нужна повече
информация,
посетете
нашия
сайт
http://www.org-bg.net и се свържете с нас.
На всички нас - преработвателите на
плодове и зеленчуци в България, пожелавам
здраве, лек и успешен сезон!

Обръщам се към вас в качеството си на
новоизбран Председател на Съюза на
преработвателите на плодове и зеленчуци в
България /СППЗ/.
Първо искам да благодаря на членовете
на Съюза за високото доверие и
единодушието, с което бе издигната и
гласувана моята кандидатура. Това доверие
ме задължава да положа максимални усилия
и енергия в интерес на бранша, който е един
от особено важните отрасли на българската
икономика и включва всички предприятия,
които извършват консервиране, замразяване
и сушене на плодове и зеленчуци. Ние,
преработвателите в България, сме онова
важно звено, чрез което огромна част от
земеделската
продукция
достига
до
трапезата на потребителя не само в нашата
страна, не само в Европа, но и в много
краища на света. Ние произвеждаме храна,
което ни задължава да бъдем в синхрон
както с европейските, така и със световните
стандарти за качество и безопасност в
условията на жестока конкуренция.
За да бъдем силни и да отстояваме
общите си интереси, ние трябва да бъдем
обединени, трябва ясно да очертаем
проблемите си, да формираме приоритетите
си и заедно да ги следваме и защитаваме за
бъдещото развитие на отрасъла. Така ще
бъдем чути, нашето мнение ще се зачита от
институциите,
ще
преборим
лошите
практики, ще променяме несъвършените
закони.
Високо ценя членството в Съюза не само
на редовните членове, а и на асоциираните
фирми
и
институции,
свързани
с
производството на суровини, материали,
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
плодове и зеленчуци
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оборудване,
образователни напрограми
и

С уважение,
инж. Стойко Кировски
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Колегите ни поздравяват

Благодарим на всички
колеги изпратили
поздравителни писма и
обадили се лично!
Искрено се надяваме да
отговорим на вашите
очаквания и да продължим
доброто си сътрудничество
за постигане на общите ни
цели !
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Новини за сектора

Новият наръчник на СППЗ:
Биологично здраве на плодовете и зеленчуците
Излезе новият наръчник на Съюз на
преработвателите на плодове и зеленчуци!
Какво води до развалата на плодовете и
зеленчуците?
Как
да
предотвратим
замърсяването им с микроорганизми? Как да
съхраним свежестта им при транспортиране?
На тези и много други въпроси свързани с
правилното съхранение на плодовете и
зеленчуците, дава отговор новото издание
на Съюз на преработвателите на плодове и
зеленчуци „Биологично здраве на плодовете
и зеленчуците. Превенция на добре
известните увреждания при съхранението
им“ с автор доц. д-р Росица Еникова.
Подробна инфорамция за наръчника
може да откриете тук.
Поръчки за наръчника можете да
направите на office@org-bg.net или да ни се
обадите на 02/987 47 43.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изискванията на Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR),
който е в сила от 25 май 2018 г., е необходимо да потвърдите желанието си да продължите да
получавате информация от нас по имейл.
Ние използваме Вашите лични данни (име, имейл, телефон), които сте ни предоставили или сме
получили по някой от следните начини:
 От подадените от Вас формуляри и заявления за членство или за сключване на договори;
 Взети са от различни публични регистри или други официални канали;
 При регистрация за участие в различни делови и текущи мероприятия, обучения, семинари.
В случай, че не желаете да получавате информация от нас, Ви молим да върнете имейл с отговор
"Отказвам се".
Надяваме се, че и в бъдеще ще можем да изпращаме до Вас информация и нашия Бюлетин, а
вие ще имате възможност и желание да споделите с нас идеи и теми, които бихте искали да да
обсъдими и отразим на страниците на нашето издание.
Обратната връзка е важна за нас!
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Актуални новини за зеленчукопроизводството
По текущи прогнози на САРА, общото
Американския департамент по земеделие
производство на домати през 2018 г. ще
отчита, че публични разходи за изследвания
достигне 158 хил.т. Това ще бъде
и развитие в земеделие в най-силните
приблизително
същото
произведено
икономики на света намаляват в последните
количество като през 2017 г. Делът на
3-4 години, което може да се отрази
полските домати ще остане водещо с 96
негативно, както върху производителността,
хил.т, докато оранжерийното направление
така и върху разходите на фермерите.
Изкупни цени по прогнозни данни без ДДС, лв./тон
ще се увеличи до 62 хил.т.
03.2018 04.2018 05.2018 06.2018
Предварителните предвиждания на САРА
Домати
0.78
1.00
1.00
0.80
при пипера са за производство от 62 хил.т.
Краставици
2.12
1.80
1.40
1.10
Пиперът е сред 3 култури с най-големи
Пипер
0.90
колебания на производството защото найАнализът за влиянието на цените върху
голяма част от това производство се прави на
изборът и решенията за това какви зеленчуци
открито.
да се отглеждат от фермерите води до
Изкупните цени от НСИ за домати за
промени в площите до около 10%.
първото тримесечие на 2018 г. разкриват
Специализацията, а не цените е водещ
големите разлики между тях и цените на
фактор при избора на фермерите за
едро. Първите са на нива от 0,92 лв/кг, което
зеленчукопроизводството, както заради
е едва 50% от цената на едро.
натрупания
опит
и
изградената
Световното производство на домати през
инфраструктура, но и заради създадените
2017 г. вероятно ще възлезе на 175 млн.т,
търговски контакти.
което ще бъде с 1% отколкото през 2017 г.
Цената на едро на доматите в Източна
Китай с 39%, Индия с 13% и Турция с 9% е
Европа в края на м. май е около 0,5 евро/кг.
водещата тройка в това производство, по
Изкупната цена на домати през м. май, 2018
данни на www.tridge.com.
г. в Турция е 0,3 US$/кг. В основни
Производството на сладък пипер в света
европейски страни износителки – Испания и
достига около 34 млн.т. през 2017 г.
Италия, изкупните цени се движат в рамките
Производството расте с 3% годишно в
между 0,4-0,6 евро/кг. Характерното при
последните години. Най-голям производител
цените на доматите, но и на другите
е Китай с 51%, Мексико – 8% и Турция – 7%.
зеленчуци е не само сезонността, но и
Рабобанк очаква стабилен ръст в
голямата динамика само за дни.
търсенето на пипер (зелен и червен), както и
В края на май, 2018 г. цените на едро на
на запазване силното търсене на краставици,
зелен пипер от Испания вече достигат – 1,6
докато при доматите се предвижда
евро/кг. В Турция предлагането продължава
задържане в следващите години. Те виждат
да бъде на цени около 0,38 US$/кг. Цената на
голям шанс в тези тенденции за
вносния пипер от ЕС, който ще се предлага
оранжерийното производство, което найпрез юни тази година няма да падне под 1,1добре може да отговори на тях.
1,2 евро/кг за страни сред които и България..
Службата за икономически изследвания
Източник: Бюлетин САРА/ май 2018 г.
(ERS) към Американския департамент по
Бюлетин
земеделие
на Съюз наотчита,
преработвателите
че публични
на плодове
разходии за
зеленчуци |Брой 6/2018
изследвания и развитие в земеделие в най-
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Таван на Директните плащания - критични точки
Дали ограничаването на субсидиите трябва да бъде национално или европейско
решение?
прилагане. В тази връзка е изключително
На 01 юни 2018 г. Комисарят по
странен фактът, че в предложението за
земеделие и развитие на селските райони,
Регламент относно стратегическите планове
Фил Хоган, представи предложението на
по линия на ОСП един от много малкото
Европейската комисия за реформа на Общата
общовалидни за всички държави-членки
селскостопанска политика на ЕС за периода
елементи е налагането на таван на
2021-2027 г. Темата, която в най-голяма
директните плащания в определени граници.
степен „разбуни духовете“, е тази за
Липса на оценка
налагането на таван на годишните субсидии
Системата за намаление на размера на
за едно стопанство. Въпреки дадената
директните плащания, които определено
обосновка от страна на ЕК, в направеното
стопанство може да получи за дадена
предложение прозират доста слабости и
календарна година, беше въведена с
липса на задълбочена предварителна
Реформата на ОСП от 2014 г. и се приложи за
оценка, което би могло да доведе до редица
първи път през 2015 г., като с нея се
проблеми. Потенциалът за решаването им в
намаляваше единствено базовото плащане
момента е в ръцете на експертите и най-вече
(СЕПП). Въпреки че по своята същност е
на държавите-членки, които имат нелеката
задължителна за прилагане, системата е
задача да защитят не само своите интереси,
достатъчно гъвкава, за да може да отговори
но и тези на Съюза като цяло.
на спецификите на отделните държавиЗа разлика от законодателния пакет,
членки. Намалението се прилага вече три
който за периода 2014-2020 г. обхващаше
години – период, в който е много трудно да
четири законодателни предложения, в
се оцени неговата ефективност. Данните за
последното предложение на ЕК са включени
периода 2015-2017 г. не са достатъчни, за да
само три Регламента:
се прецени какъв ще е ефектът от
 регламент относно стратегическите
прилагането на тази система в дългосрочен
планове по линия на ОСП;
план. Ето защо предложението на ЕК за
 регламент относно единната обща
прогресивно намаление на размера на
организация на пазарите (ООП);
всички директни плащания изглежда
 хоризонтален регламент относно
недостатъчно обосновано.
финансирането,
управлението
и
мониторинга на ОСП.
Принцип на субсидиарност
По отношение на ОСП този принцип
означава, че националните администрации
сами ще избират мерките, с които ще
подпомагат
своите
земеделски
производители, както и начина на тяхното
прилагане. В тази връзка е изключително
Бюлетин
на Съюзфактът,
на преработвателите
на плодове и за
зеленчуци |Брой 6/2018
странен
че в предложението
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в по-голяма степен „развитието на
Мотивът: по-справедливо
интелигентен, устойчив и диверсифициран
разпределение на средствата
сектор” - стопанствата, които са засегнати от
Съгласно правилата в ЕС, всяко едно
сегашната система на намаление на
законодателно
предложение,
което
директните плащания на ниво ЕС са тези,
Европейската комисия прави, трябва да бъде
които имат средно около 50 служители. В
придружено
от
т.нар.
„Оценка
на
оценката на въздействието изрично е
въздействието” – документ, който анализира
посочено, че сегашната система на
и показва по какъв начин ще се отрази на
намаление на директните плащания
Европейския съюз всеки един от елементите
„наказва” точно тези ферми, които създават
на предложението. В част трета от този
заетост в селските райони. При това
документ, който придружава предложението
положение открит остава въпросът не трябва
за Регламент относно стратегическите
ли балансът между гарантирането на заетост
планове по линия на ОСП, като обосновка за
и намаленията на директните плащания да
налагането на системата за намаление на
зависи от спецификата на всяка една
размера на директните плащания е
държава-членка?
посочено, че чрез тази система за намаление
Кой ще „отнесе“ допълнителните
може да се постигне по-справедливо
изисквания за климата и околната среда?
разпределение на директните плащания,
което е и една от специфичните цели на ОСП,
чрез която да се постигнат трите общи цели
на ОСП, посочени в чл. 5 от проекта на
Регламента:
1. да
насърчи
развитието
на
интелигентен, устойчив и диверсифициран
сектор на селското стопанство и да гарантира
По отношение на целта да се „подкрепят
продоволствената сигурност;
грижите за околната среда и действията в
2. да подкрепя грижите за околната
областта на климата” - намалението на
среда и действията в областта на климата и
директните плащания не само, че няма да
да допринася за постигане на целите на
подпомогне този процес, а напротив – може
Съюза, свързани с околната среда и климата;
да има много негативен ефект върху
3. да укрепва социално-икономическата
постигането на целта. Причината е, че на
структура на селските райони.
фермите, които реално могат да допринесат
Според предварителната експертна
за подобряване на околната среда, ще бъдат
оценка на Институт за агростратегии и
наложени допълнителни ангажименти, за
иновации обаче, предложената нова система
които те няма да получават средства, което
за намаляване на директните плащания няма
пък от своя страна може да ги постави в
да доведе до постигане на тези цели. Понеравностойно положение.
долу са изложени и причините за това.
С продължението на анализа може да се
Устойчивост или напротив?
запознаете тук.
По отношение на целта да се насърчи в
по-голяма
степен
„развитието
на
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
на плодове и зеленчуци |Брой 6/2018
интелигентен,
устойчив и диверсифициран
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Възможности за финансиране на иновативни идеи
по ПРСР 2014-2020, част II
Примери за приложение на иновативни идеи
и преработватели на плодове и зеленчуци,
Приложение на кръговата икономика
както и Асоциацията на производителите на
при производството на плодове и
ябълки от Алкобака.
зеленчуци в Португалия
Проектът на Оперативната група си е
Агроиндустриалните
отпадъци
от
поставил няколко цели. На първо място - да
производството и преработката на плодове и
се насърчи устойчив подход за подпомагане
зеленчуци в Португалия намират широко
на производството на плодове и зеленчуци,
приложение на концепцията „кръгова
като се вземе предвид връзката по веригата
икономика“ по веригата „продукт - храна "остатъчен продукт - храна - енергия".
енергия“.
Втората цел е свързана с внедряване на нови
Обработките
след
прибиране
на
технологии за получаване на нови продукти
реколтата от плодове и зеленчуци генерира в
и съставки. На трето място се цели
рамките на 10% остатъчни продукти.
производството
на
биоенергия
чрез
Минималната обработка на продукцията
оптимизиране на процесите на ферментация
води до генериране на 40% органични
в анаеробна среда.
отпадъци. Тези материали, въпреки че са
Очакваните резултати от изпълнението на
много нетрайни, имат висока хранителна и
проекта са свързани с приложението на
функционална стойност. Традиционните
концепцията „Кръгова икономика“, както и
подходи за справяне с този практически
класификация и количествено изражение на
проблем са сериозен разход, а от друга
остатъчните продукти и органичните
страна не винаги са достатъчно ефективни.
отпадъци от производствените единици.
Решение на тези проблеми търси
Като очаквани резултати от проекта са също
Оперативната група „ProEnergy“, която
така производството, формулирането и
изпълнява проект с бюджет от 371,394 евро
стабилизирането на функционални храни,
за периода октомври 2017 – септември 2020
микрокапсулирани функционални съставки,
г. по мярка „Сътрудничество“ от Програма за
производство на биоенергия и нейното
развитие на селските райони в Португалия.
използване за топлинна обработка и
Идеята е да се произвеждат нови хранителни
производство на био торове. До момента
продукти и биоенергия от плодове и
партньори по проекта са разработили
зеленчуци с ниска търговска стойност и
прототипи от плодови каши на основата на
агроиндустриални отпадъци. Оперативната
ябълки, круши и зеленчуци с висока
група е сформирана в партньорство между
биоактивност, валидирани в лабораторни
Висшия институт по агрономство в
мащаби. Сред партньорските организации е
Португалия,
Научния
факултет
на
и такава, която има национален патент в
Университета в Лисабон, Националния
Португалия за производството на биоенергия
институт за селскостопански и ветеринарни
от промишлени отпадъци.
изследвания, производители, кооперативи и
преработватели
на плодове на
и плодове
зеленчуци,
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
и зеленчуци |Брой 6/2018
както и Асоциацията на производителите на
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Мобилно приложение помага да се
разбере произхода на храната в Словения
Група от словенски преработвателите на
храни, заедно със земеделски кооператив и
уеб програмист са разработили Origin Trail,
безплатно приложение за смартфони, където
може да се проследи пътя на местни храни от
фермата до трапезата.

продукти, не винаги е възможно да се даде
цялата информация за произхода на
продуктите за потребителя", отбелязва
съоснователят на приложението „OriginTrail”
Жига Древ. „Въпреки това, тези продукти
могат да бъдат местни или със специален
произход и подобна информация може да се
изгуби, когато препредаването й е
прекъснато в рамките на веригата от
добавената стойност на продукцията",
допълва още Древ.
Затова оперативната групата „Origin Trail”
усеща предизвикателството да намери
решение, което едновременно да бъде
маркетингов и информационен инструмент
за местните производители на хранителни
продукти. Така се предоставя един
ефективен начин да се диференцират въз
основа на произхода на основната съставка и
едновременно с това потребителите да
разберат повече за това, което пазаруват.
Приложението за смартфони OriginTrail
стартира през 2014 г. като предоставя
прозрачност на стойността на хранителната
верига. Потребителите могат да сканират
етикета на продукта и да разберат къде е
произведено говеждото месо, което искат да
купят или ябълките, които харесват дали са
със
Защитено
географско
указание.
"OriginTrail прави важна стъпка към местните
производители на хранителни продукти,
подчертава Жита Древ и допълва, че така те
надграждат самото посочване на страната на
първичното производство, като разкриват
целия път на произхода на продукта на
дадено
земеделско
стопанство.
"
Приложението също така разполага със
система, където потребителите могат да
дадат своето мнение за даден продукт на
земеделския
производител,
което
представлява пряко взаимодействие между
купувача и производителя.

Проследяването на хранителната верига
става все по-важно за потребителите днес.
Сега хората искат да знаят от къде идват
месото, плодовете и зеленчуците и млечните
продукти, с които се хранят. Те също така
търсят и добавената стойност, например
специфичният произход като планинско
земеделие, високи стандарти за хуманно
отношение към животните, справедливи
цени за местните фермери и т.н. Едно
изследване, публикувано в списание
„Информация и Мениджмънт” установява, че
за някои купувачи само предоставянето на
подобна информация е достатъчна, за да
повлияе на покупката на продукта. "Просто
предоставянето този вид информация за
проследяване на хранителни продукти би
насърчило повече покупки на тези продукти,
дори и на по-висока цена, даже и купувачът
никога да не използва тази информация",
казва съавторът на проучването д-р Раджив
Кишор, доцент по управление на научни
системи в Училището по мениджмънт в
Университета в Бъфало.
С такова разнообразие от доставчици и
продукти, не винаги е възможно да се даде
цялата
за произхода
Бюлетин
на Съюзинформация
на преработвателите
на плодове ина
зеленчуци |Брой 6/2018
продуктите за потребителя", отбелязва
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купувача и производителя.
В момента, OriginTrail дава възможност
на потребителите да проследят продукти на
три хранителни компании и на повече от
1200 местни фермери от Словения (месо,
млечни продукти и зеленчуци). В момента се
работи за по-нататъшно включване на други
преработвателни компании и 2 земеделски
кооператива с около 400 фермера.

направени от малко използвани или
неизползвани продукти от хранителновкусовата промишленост. Суроватката от
производството на сирене и сок от картофи
от производството на нишесте са пример за
такава възможност за иновации.
"BIO-BOARD реагира на нарастващото
търсене на опаковки за храни от страна на
производителите, които могат да заместят
синтетичните покрития, без да правят
компромис при опаковането на течни и сухи
продукти", обяснява Елоди Бъгникорт,
координатор на проекта в IRIS в Испания и
допълва още, че "чрез използването на
екстракти от суроватка и картофено-плодов
сок ние разработихме материали, които
отговарят на всички изисквания и употребата
им подпомага процесите по производство на
опаковки."

Иновации при опаковането на храни
Екологична
алтернатива
на
нефтохимическите
покрития
върху
опаковките на храни и напитки създадоха
учени по проект, финансиран от ЕС.
Изработени от хранителни продукти,
биоразградимите покритията биха намалили
зависимостта от изкопаеми пластмаси
базирани на гориво, подобряване на
рециклиране и намаляване на депонирането
на отпадъци.
От кашони за мляко и пакети за супа до
кутии за бургери, покритията от хартия и
картон са едни от най-широко използваните
материали за опаковка на напитки и
хранителни продукти в света. Около 7 млн.
тона опаковки се произвеждат в световен
мащаб всяка година, като голяма част от тях
завършват в депа след употребата им. Докато
хартиените и картонените покрития се
разграждат бързо, полиетиленовите слоеве,
Изследователите от BIO-BOARD тестват
на които се пада около 20% от теглото на
различни
състави
и
избират
найопаковката, се разграждат с десетилетия.
обещаващите, с които да направят
Иновативното решение на европейските
биологичната
основа
за
покритията,
изследователи не само осигурява на
оценявайки материалите по отношение на
опаковката да е лесно разграждане и
бариерни свойства, адхезия, гъвкавост и
рециклиране, но може да се произвежда по
пригодността им за съхраняване на твърди и
устойчив
начин.
Работейки
по
течни храни. При пилотно производствен
финансираният от ЕС BIO-BOARD проект, те са
етап, те тестват различни техники за
разработили биоматериали, които да
екструдиране за полагане на покритията към
заменят
полиетиленовите
покрития,
хартия и картон, а също така изследват и
направени от малко използвани или
други
потенциални
процеси за производство
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
плодове и зеленчуци
|Брой
6/2018
неизползвани
продукти отна хранителнона опаковки. Пример за това са
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хартия и картон, а също така изследват и
други потенциални процеси за производство
на опаковки. Пример за това са
инжектирането на покритие и многократно
наслояване на материали с цел да се
разработи начин, чрез който да се полагат
покритията по ефективен и рентабилен
начин.
За производителите на опаковки и тези от
хранително-вкусовата
промишленост,
използването на биологичните покрития е
устойчива алтернатива на базираните на
химически
материали
опаковки.
В
дългосрочен план могат да се наблюдават
по-ниски разходи и увеличаване на
конкурентоспособността,
като
същевременно те спомагат за намаляване на
отпадъците и опазване на околната среда.
В проекта BIO-BOARD участват Испания,
Италия, Словения, Турция, Австрия, Чехия,
Германия,
Великобритания,
Франция,
Швеция. Общата стойност е 3 351 457 €, от
които 2 470 930 € са европейско
финансиране.

Потребителите от своя страна, имат
възможността да намерят и закупят различни
продукти от различни производители
едновременно.
Фейсбук групите са на ход

Отново във Финландия е разработена
система за организация на доставките на
местни продукти директно от земеделския
производител до потребителя. REKO е
система за директни продажби от
производителите на крайните потребители,
която се базира на използването на
социалните мрежи. Инициативата стартира
преди три години с проект в западната част
на Финландия. Развива се добре и вече има
130 такива „локални“ проекта, в които са
въвлечени над
180 хил. участника.
Оборотите, минали през платформата през
2016 г. се очаква да достигнат над 30 млн.
евро. Основни характеристики на проекта са:
напълно безплатни услуги (както за
производителите, така и за потребителите),
много малко администрация и никакви
посредници.

Онлайн търговия в полза на местните
производители във Финландия
Консумацията на местни храни е растящ
тренд в цяла Европа. Въпреки това масово
производителите
срещат
сериозни
трудности в маркетинга и продажбата на
своите продукти директно на крайните
потребители. Поради тази причина във
Финландия в периода 2013 – 2016 г. се
разработва он-лайн платформа за търговия,
която събира всички местни производители
на едно място.
Материалът е разработен по материали на
Производителите се регистрират сами в
ЕПИ АГРИ и е предоставен от Институт за
нея и могат да започнат да продават веднага.
агростратегии и иновации, част от
Платформата на практика предлага всичко,
информационна кампания „Иновациите –
от което те се нуждаят, включително
винаги на мода!“
различни методи за плащане и маркетинг.
Потребителите
от своя страна,
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
на плодовеимат
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Замразяването - чудо, което спасява витамините
Историята на замразените зеленчуци
започва през 20-те години на миналия век.
Днес
ДФ принадлежи
„Земеделие“ на започна
Изобретението
един
превеждането на субсидията по схемите за
италиански инженер по хладилна техника.
обвързано с производството подпомагане за
Неговата леля готви такива вкусни ястия със
плодове и зеленчуци.
зеленчуци, че при нея идват да се учат
Повече от 9 450 земеделски стопани,
главните готвачи на известни ресторанти. Но
заявили за подпомагане плодове и
почистването
и обработката
на декларация
продуктите
зеленчуци,
които
са попълнили
отнемат
време, а документи
в горещия
по
образецмного
и са предоставили
за
италиански
климат
те
бързо
се
развалят.
реализация на произведената продукция Ив
така племенникът
решава г.да улесни
живота
срок
до 31.01.2018
ще получат
на леля си,по като
измисля
за
подпомагане
схемите.
Общият метод
размер на
съхранение на готови
за топлинна
обработка
оторизираните
средства
по Схема
за
обвързано
зеленчуци. подпомагане за плодове (основна
група) - СП (основна) е 29,296 млн. лева,
Схема за обвързано подпомагане за плодове
(сливи и десертно грозде) - СП (други) е 6,260
млн. лева, Схема за обвързано подпомагане
за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - СЗ
(други) е 4,356 млн. лева.

Тогава замразяват "бавно" продуктите, по
технология от 1865 г., но тя се прилага само
за месо и птици. Клетъчната течност на
плодовете и зеленчуците се превръща в
големи кристали лед, които буквално
разкъсват
структурата
им
и
след
размразяването те се превръщат в каша.
През 1926 г. изобретяват "бързото"
замразяване.
Под
въздействието
на
свръхниски
температури
зеленчуците
замръзват моментално и така се запазва не
само вкусът, но и външният им вид и даже
цветът.
Това е един от най-добрите начини за
консервиране, защото в най-голяма степен
съхранява качеството, хранителната и
биологичната стойност на продуктите, при
това дълго време. Така в търговската мрежа
се появяват пакетите със замразени

се появяват пакетите със замразени
зеленчуци и плодове.
подпомагане по схемите. Общият размер на
Днес, в епохата на здравословното
оторизираните средства по Схема за
хранене
и
недостига
на
време,
обвързано подпомагане за плодове (основна
пряснозамразените
са
група) - СП (основна)продукти
е 29,296 отново
млн. лева,
предпочитани
и търсени,
и то за
главно
от
Схема за обвързано
подпомагане
плодове
младите
хора - от 18
до 35-години.
(сливи
и десертно
грозде)
СП (други) е 6,260
млн. лева, Схема за обвързано подпомагане
Няколко съвета за готвачите
за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - СЗ
 Замразените
зеленчуци и плодове
(други)
е 4,356 млн. лева.
трябва да се размразяват много бързо, за да
www.dfz.bg
запазят хранителнитеИзточник:
си качества.
Найподходяща
за
целта
е
функцията
"Размразяване в микровълновата фурна".
Най-добрият вариант е зеленчуците да не се
размразяват, а направо от фризера да се
варят или задушават;
 Замразените зеленчуци не се мият - те
и така са чисти, а водата ще отмие полезните
вещества и ще развали вкуса.
 Колкото по-малко вода налеете в
тенджерата, толкова повече витамини и
полезни вещества ще останат в самите
зеленчуци;
 Замразените зеленчуци се сваряват
по-бързо от пресните (не повече от 5-10
минути);
 Не оставяйте готовия продукт във
водата - скъпоценните витамини ще
преминат в бульона, а зеленчукът ще остане
безвкусен;
 Замразените зеленчуци са най-вкусни
и полезни задушени на пара;
 Готовите
зеленчуци
посолете,
полейте със сос и веднага сервирайте.
Плодовете размразявайте постепенно;
 Не забравяйте, че размразените
продукти никога не се замразяват отново.
Източник: www.duma.bg
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