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Насоки за развитие на СППЗ през 2020 г.
На заседанието си през м.
Февруари т.г. членовете на
Управителния съвет приеха
Насоките за развитие на
Съюза за 2020 г.
В процеса на работата бе
анализирано
досегашното
развитие на бранша у нас,
световният опит и съвременните тенденции. Сериозно
внимание бе отделено на
текущото състояние на производството и преработката на
плодове
и
зеленчуци.
Обсъдени бяха перспективи за
подобряването и развитието
му.
В
Насоките
ясно
се
открояват три основни аспекта:
 Активно публично и
медийно присъствие, което
цели
затвърждаване
на
позитивния и реалистичен
облик
на
консервната
промишленост и членовете;

Укрепване
на
сътрудничествата на всички
нива за утвърждаване на
работещ бизнес климат у нас;
 Създаване
на
максимални предпоставки за
запазване и увеличаване на
пазарните дялове на фирмите членове, а също така и
създаване и разработване на
канали за навлизане на нови
пазари.
Благодарим
на
всички,
които се включиха активно и
дадоха предложения за нови
дейности!
ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!
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СППЗ участва в дискусионен форум „Тенденции в
развитието на хранителната индустрия и
опазването на околната среда”
На 20.02.2020 г. в зала “Пресклуб” на
Международния панаир Пловдив се проведе
дискусионен форум на тема „Тенденции в
развитието на хранителната индустрия и
опазването
на
околната
среда“.
Организатори на събитието бяха Съюз на
преработвателите на плодове и зеленчуци в
България, Съюзът на пивоварите в България,
Асоциацията
на
месопреработвателите,
Сдружението
на
производителите
на
растителни масла и маслопродукти, и
Асоциацията
на
производителите
на
безалкохолни напитки в България. В
инициативата като партньори се включиха
Университета по хранителни технологии
(УХТ) – Пловдив, списание PROGRESSIVE и
списание Храната на XXI век.

основните тенденции в развитието на
хранителната промишленост и най-новите
иновативни производствени практики за поздравословно
хранене
и
отговорно
информиране на потребителите.

Влаганите от бизнеса усилия за поустойчиво бъдеще с по-силни връзки между
храната,
хората
и
планетата
бяха
подкрепени с редица примери за добр и
практики и резултати, които предизвикаха
интересна дискусия.
В
презентациите
на
Съюза
на
преработвателите на плодове и зеленчуци,
Председателят на УС – Стойко Кировски,
представи няколко примера за иновативни
продукти /сладка, мармалади и спредове/,
които отразяват
новите
тенденции в
храненето и са добре приети от
потребителите.
В панела за опазване на околната среда,
той презентира добри практики от консервната промишленост за пречистване на
отпадната вода с микроорганизми, за
оползотворяване на растителните отпадъци
чрез компостиране и оползотворяване на
костилките на плодовете за различни цели.

Форумът събра представители на научните
среди, експерти на Министерство на
земеделието, храните и горите, Българската
агенция по безопасност на храните,
Българската стопанска камара, студенти и
представители на бизнеса. Специално
приветствие към присъстващите отправи
ректорът на УХТ - проф. д-р Пламен Моллов.
По време на събитието браншовите
сдружения
представиха
основните
тенденции в развитието на хранителната
промишленост
и най-новите
иновативни
Бюлетин
на Съюз на преработвателите
на плодове
и зеленчуци |Брой 2/2020
производствени
практики
за
по-
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СППЗ с колективен щанд на Alimentaria 2020
Екипът на Съюз на преработвателите на
плодове и зеленчуци активно подготвя
участието си на изложението Алиментария
2020, един от най-престижните търговски
панаири в хранителната индустрия, който ще
се проведе в периода 20-23 април 2020 г. в
гр. Барселона, Испания.
Събитието се провежда всяка година в
Средиземноморския хъб и се е наложило
като ефективна бизнес платформа за
международната
хранително-вкусова
индустрия.
Колективният щанд на СППЗ ще бъде
разположен в Палата 5, щанд В 424 на площ
от 24 кв.м. Тази година концепцията на
щанда е да се покажат както традиционни
бъконкретни решения и продукти, които са

български
преработени
плодове
и
зеленчуци, така и иновативни такива.
Събитието предоставя на българските
фирми възможността да представят своите
продукти и в продължение на четири дни да
се срещнат лице в лице с дистрибутори,
търговци на едро и дребно, и с други
заинтересовени лица.
Убедени сме, че това е правилният
подход, чрез който Съюза подпомага
членовете и им осигурява възможност за
промотиране на произвежданите от тях
продукти, за срещи с нови бизнес партньори
и най-вече за разширяване на пазарните им
позиции.

съобразени с актуалните тенденции и
архитектурните
нужди
при
фасадния
инженеринг на сградите.

На колективния щанд на СППЗ ще бъдат
представени фирмите Джем и джем ООД,
Филикон АД и Фрукто Сливен АД.
Компаниите ще запознаят клиентите с
различни видове български преработени
плодове и зеленчуци, като ще използват
случая да анонсират не само своите
традиционни артикули, но и ще имат
възможността да представят своите нови
продукти.
Ще бъдат представени получавтоматични
апликатори за етикети и системи за печат и
апликиране на етикети, подходящи за
млекопреработвателната
промишленост,
винарската индустрия, хлебните и сладкарски
производства.

Дилком за пръв път ще покаже и
висококачествените мастиленоструйни
(CIJ) принтери
за маркиране на
продукти на немската компания EBS Ink-Jet
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 2/2020
Systeme GmbH.
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Жива ли е туршията?!
Въпросът не е философски, а буквален. В
истинската туршия трябва да има две
полезни съставки. Видимата са зеленчуците.

общност която да не приготвя ферментирали
растителни храни. В различните държави
имената са разнообразни, но процесът за
получаване е аналогичен и се нарича
спонтанна ферментация. В България също
традиционно се приготвят туршии. В
готварските книги са описани стотици
рецепти, но от тях става ясно, че
използването на ферментация не е основния
избор на домакините и индустриалното
производство. Затова настоящето проучване
на „Активни потребители“ си е поставило за
цел да направи лабораторно проучване на
полезните лактобактерии в български
туршии, закупени от търговската мрежа и
пазарите в София. Допълнително е
изследван и хигиенния статус на продуктите.
В проучването са включени 7 проби кисело
зеле и 5 краставички. Всички са закупени от
пазарите и търговската мрежа в София. В
таблицата е описано кои продукти са взети
директно
от
бидоните,
както
и
предварително опакованите. Методологията
на изпитването е представена в края на
публикацията.
Резултати от теста за колиформи
В туршиите високата концентрация на сол
и киселинността, създават неблагоприятна
среда за развитие на вредните за здравето
на хората бактерии и затова те се считат за
нискорискови за микробиологична зараза.
Въпреки
това
при
неспазване
на
технологията, или при силно замърсяване
това е възможно. Резултатите на теста са
представени в таблицата откъдето се вижда,
че в 2 от 12 проби се установява наличие на
колиформи. Двете положителни проби са
краставици, и са напазарувани в насипно
състояния от бидони.

По-важната компонента обаче е твърде
малка за да привлече нашето внимание.
Това са полезните млечно-кисели бактерии,
или лактобактерии. Те се развиват в
туршиите
използвайки
хранителните
вещества от зеленчуците и достигат
библейска численост, понякога до 1
милиард клетки на милилитър саламура или
грам от продукта. Това обикновено са
бактерии подобни на тези от киселото
мляко. Наричат се пробиотици и оказват
силно положително действие върху хората.
Пробиотиците колонизират нашите черва и
по този начин отблъскват патогенните
бактерии.
Те
отделят
вещества,
подпомагащи храносмилането и стимулират
имунната система. Пробиотиците имат
антитуморно и антиоксидантно действие,
протективен ефект върху сърдечносъдовата
и отделителната системи и черния дроб. С
една дума, пробиотиците са добрите
бактерии с грижещи се за здравето на
човека.
Хората от векове, без да разбират
процеса, са усвоили приготвянето на
ферментирали
храни
съдържащи
пробиотици. В България основен източник
на добрите лактобактерии е киселото мляко.
По света това са туршиите. Няма човешка
общност
да не приготвя на
ферментирали
Бюлетин
на Съюзкоято
на преработвателите
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растителни храни. В различните държави
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направо на отсъствие на такава, защото
производителите
са
мариновали
съответните продукти и не са имали
желание да чакат да протече ферментация.
Проблеми
с
ферментацията
се
установяват при повечето проби с
краставици – при 3 от общо 5. При зелето
само при една от 7 проби има подобно
затруднение.
Като цяло резултатите от това тестване на
качеството на туршиите, посредством
преброяване на полезните лактобактерии,
са противоречиви. Имаме поне 4 продукта
където малкия брой бактерии сочи
непротекла ферментация. От друга страна са
налични две проби зеле, където числеността
на бактериите надхвърля 100 милиона
клетки/мл, стойности сравними с тези на
пробиотиците в киселото мляко. Това
показва, че някои производители се стремят
да произвеждат качествена туршия, докато
други са бързали да изкарат просто някакъв
продукт на пазара. Половината от събраните
проби са с междинни резултати, протекла е
ферментация но очевидно може и по-добре.
Видова
идентификация
на
лактобактериите
Това е нашия принос към приложната
наука. Идентификацията на бактериите
предизвикващи ферментацията е важна за
изучаването на произведените в България
туршии. При провеждане на анализите беше
използван най-съвременния метод за
молекулярна диагностика посредством
секвениране на специфичен участък от ДНК
на
лактобактериите.
Резултатите
са
представени в най-дясната колона на
таблицата. Показани са бактериалните
видове които преобладават във всяка една
от изследваните проби.
Най-общо във всички туршии изобилстват
три вида пръчковидни бактерии. Това са

Преброяване
на
лактобактериите
в
туршиите
Количеството на полезните пробиотични
бактерии е критерий за качество. Поголямата численост води до здравни ползи за
консуматорите. От таблицата се вижда, че
броя на лактобактериите варира в огромни
граници. Най-ниската отчетена стойност при
опаковани
краставици
закупени
от
супермаркет е 2400 клетки на милилитър. В
другата крайност, зеле придобито от бидон
се преброяват 130 милиона клетки на
милилитър,
т.е.
54000 пъти
повече!
Усреднено в пробите от зеле се откриват 47
милиона клетки/мл, докато в киселите
краставички те са само 6,3 милиона, т.е.
около 7 пъти по-малко.
В таблицата с жълт цвят са маркирани 4
проби заради отчетени ниски стойности на
лактобактериите. Това се дължи на
непротекла правилно ферментация, или
направо
на преработвателите
отсъствие на такава,
защото
Бюлетин
на Съюз на
на плодове
и зеленчуцисъответно
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Lactobacillus
brevis,
Lactobacillus
производителите са мариновали съответните
plantarum и Lactobacillus pentosus. От коките
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Обобщения и препоръки
 В 8 от изследваните проби туршии се
установява протичане на успешна млечнокисела ферментация, водеща до натрупване
на над 1 милион/мл полезни пробиотични
лактобацили. В две от пробите числеността
на лактобацилите достига много високи
стойности и надхвърля 100 милиона/мл.;
 При 4 проби ферментацията е
неуспешна, което най-вероятно се дължи на
производители търсещи бързо производство
и реализация на продуктите;
 В туршиите приготвени от зеле се
установява усреднено 7 пъти повече полезни
лактобактерии;
 Две от тестваните проби имат
проблем с хигиената. Те са от туршиите
предлагани в бидони на пазарите;
 Идентифицираните
в българските
туршии лактобактерии са познати по света
като полезни бактерии и многократно са
откривани в ферментирали храни в други
държави;

полезни за консуматорите от изходната
суровина. Когато избирате в търговската
мрежа питайте продавачите дали продуктът
който предлагат е ферментирал.

Като цяло, като количество и качество на
бактериите в тях, българските туршии са
превъзходна храна, полезна за здравето на
консуматорите. Туршиите са аналог и
конкурент на киселите млека и спомагат за
разнообразяване на чревния микробиом.
Методология на изпитването
Събиране на проби за изпитване: януари
2020г. Основен критерий за оценка е
анализа на млечно-кисели бактерии от
саламурата
на
съответните
туршии.
Микробиологичните
изследвания
са
извършени съгласно ISO 15214 на MRS среда
за млечно-кисели бактерии и съгласно US
SM 9223 за тестване на колиформи.
Видова идентификация: Характерните за
всяка туршия лактобактерии са изолирани и
култивирани на хранителна среда. Подбрани
са характерни колонии от които е извлечена
ДНК. Извършен е PCR (Polymerase chain
reaction) за намножаване на 16sRNA гена,
който впоследствие е изпратен за
определяне
на
нуклеотидната
последователност
(секвениране)
в
лаборатория в Холандия. Секвенциите са
сравнени с базата данни на геномната банка
към National Center for Biotechnology
Information (САЩ) за видова идентификация
на микроорганизмите.
Източник: www.aktivnipotrebiteli.bg
Източник: www.mzh.government.com

Няколко препоръки за контролни органи
и потребители:
 Необходимо
е
създаване
на
минимални регулации, касаещи хигиената
при направата и търговията с туршии.
Производителите
трябва
да
бъдат
насърчавани да предлагат ферментирали
продукти
с
висока
численост
на
лактобактериите. Не трябва да се толерира
производството
на
бързо
оборотни
имитатори на туршии;
 Хигиената в търговските обекти е
важен фактор при избора коя туршия да
закупим. Недопустимо е продажбата в
открити бидони и бъркането в тях с ръце на
персонала или клиентите;
 Бързо оборотните туршии в които не е
протекла ферментация не са с нищо пополезни за консуматорите от изходната
Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 2/2020
суровина. Когато избирате в търговската
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Обществена консултация на пътната карта,
свързана със стратегията „От фермата до трапезата”
Европейската комисия (ЕК) инициира
обществена консултация на пътната карта,
свързана с предстоящото издаване на
Стратегията от фермата до трапезата.
Мненията и становищата на гражданите се
приемат в срок от 17 февруари до 16 март
2020
г.
на
сайта:
https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/have-your-say/initiatives/12183Farm-to-Fork-Strategy.
ЕК съобщи, че предстоящата Стратегия от
фермата до трапезата, която се очаква през
пролетта на 2020 г. ще поясни целите и
действията, които са необходими за
постигането на справедлива, здравословна и
съвместима с околната среда хранителна
система.
Стратегията
ще
комбинира
регулаторните и нерегулаторни инициативи,
необходими за постигането на целите. ОСП и
Общата политика по рибарство ще бъдат
ключовите инструменти за подкрепа на
стратегията.
Консултацията
с
всички
заинтересовани
страни за
ще плодове
подсигури
Обвързана подкрепа
и
стратегията
адресира
зеленчуци да
тръгва
презвсички
март.съотносими
Това каза
въпроси.
Допитването
има
за
цел
да събере
министърът на земеделието Десислава
подходяща
информация
относно
Танева.
предизвикателствата,
пред означава
които част
са
Обвързаното подпомагане
изправени
първичните
производители,
от
директните
плащания
по Общата
работещите
в
хранителната
промишленост,
селскостопанска политика (ОСП) за някои
преработката
търговията,
и всички
чувствителни исектори
да секакто
изплаща
след
граждани.
По-конкретно,
консултацията
има
доказване
на произведено
количество
за цел да
основните
продукция
или идентифицира
на глава животно.
Този
пропуски,
да бъдат
адресирани
механизъмкоито
се могат
прилага
доброволно
от
на
ниво
ЕС
и
да
идентифицира
области,
в
страните членки на ЕС.
които
да има
стойност. по
ТазиЕС може
година
се добавена
очаква ставките
верига. подкрепа за сектор "Плодове и
обвързаната

Стратегията ще комбинира регулаторните и
нерегулаторни инициативи, необходими за
постигането на целите. ОСП и Консултацията
с всички заинтересовани страни ще
подсигури стратегията да адресира всички
съотносими въпроси. Допитването има за
цел да събере подходяща информация
относно предизвикателствата, пред които са
изправени
първичните
производители,
работещите в хранителната промишленост,
преработката и търговията, както и всички
граждани. По-конкретно, консултацията има
за цел да идентифицира основните
пропуски, които могат да бъдат адресирани
на ниво ЕС и да идентифицира области, в
които ЕС може да има добавена стойност.
Източник: Infosheet, бр. 408/24.02.2020

Обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци
тръгва през м. март
високи. Увеличението на субсидията ще
бъде в резултат от масираните проверки на
място от държавните контролни органи,
които се наложиха поради установените
злоупотреби
със
субсидии
в
този
бранш. Нарушителите от своя страна ще
бъдат лишени от подпомагане.
При 20% от проверените след сигналите
за злоупотреби площи се е оказало, че има
разминаване в реалните и заявените
добиви.
Много
по-големи
са
некоркетностите при отглеждането на
зеленчуци, отколкото при отглеждането на
плодове.
Източник: www.agri.bg

зеленчуци"
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Новини за сектора

Комисия за защита на потребителите: Няма двоен
стандарт при храните у нас
Няма двоен стандарт при храните в
България и в по-развитите европейски
страни. Това обяви председателят на
Комисията за защита на потребителите (КЗП)
Димитър Маргаритов, след като изнесе
данните от направеното изследване. Той
подчерта, че има разлики в съдържанието
на стоките, но те не са по оста Изток-Запад.
Затова би трябвало Европейската комисия
да въведе точна дефиниция какво е
"съществена разлика".

Изследването на КЗП сравнява 11
продукта от 6 групи храни - макаронени,
шоколадови изделия, млечни продукти,
консерви, зехтин и спиртни напитки.
Голямо разминаване в съдържанието, по
7 от 8 показателя, има при консервираните
храни като грах и царевица. При граха
наситените мазнини с около 60% по-малко у
нас, а захарите - много повече, с около 50%.
Все пак, въпреки разликите в качеството, на
етикета всичко е упоменато точно.
И въпреки че процентите звучат сериозни,
съотношението
в
грамове
не
е
съществено. Така например, при френското
масло, което се продава у нас, се откриват с
200% повече въглехидрати, но това се окозва
разлика по-малко от 1 грам за 100 грама.

Не може да се направи категоричен извод
дали откритите разлики в някои храни
променят качеството на съответните
търговски марки в положителна или
отрицателна насока. Все пак, по линия на
безопасност на храните няма никакво
съмнение, че това, което се продава, е
безопасно.
"Най-важно е да определим понятието
съществена разлика. И досега това беше
проблемът, че имаше такава възможност,
вие описвате коректно в съдържанието на
етикета какво съдържа дадения продукт,
само че то е различно в една държава,
различно е в друга държава, а говорим за
една и съща търговска марка", заяви
Димитър Маргаритов, председател на КЗП.
Решението според Комисията за защита
на потребителите е, ако някой производител
иска да произвежда продукти под едно име,
но с различно съдържание за различните
държави от Европейския съюз, той да е
длъжен да регистрира нова марка за
съответния пазар, например - "грах
Балкански".
В края на миналата година в сила влезе
европейска
директива
определяща
изискванията за качеството на храните. До
края на тази промените трябва да се
приложат и в българското законодателство.
Добра новина за любителите на
алкохолните напитки - при трите вида
алкохол водка, шотландско уиски и джин,
резултатите показват, че няма разлика в
качеството на напитките, които се продават
под една марка у нас, и на Запад.от бидони.
Източник: www.dariknews.bg
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Любопитно

Истинската история за Баба Марта и първата
мартеница
Едва ли има българин, който да не е чувал
поне едно или две поверия, свързани с Баба
Марта или пък не е слушал легенди за
възникването на този древен обичай.
Знаете ли всъщност, че обичаят за
връзването на мартеници е езически?
Според поверието на 1 март хората,
дърветата и животните се закичват за здраве
и успех с мартеници, направени от пресукан
бял и червен конец. Мартеницата може да
се свали и при първото виждане на щъркел,
на лястовица, кукувица или на цъфнало
дърво.
Според легендите първата мартеница е
направена от Ахинора, жената на хан
Аспарух, през втората половина на VII век,
когато Аспарух преминал Дунава и открил за
българите

българите земите около Балкана. Ахинора
дълго чакала своя любим и накрая
завързала на крачето на лястовичка
пресукан бял конец и пуснала птичката да
предаде посланието ѝ за здраве и любов.
Птичката дълго пътувала, а конецът
наранил крака ѝ и се обагрил в кръв – така
добил червения си цвят. В крайна сметка тя
намерила хана и кацнала при него точно на
1 март.
Въпреки че, окичването с мартеници се
смята за уникална българска традиция, тя
присъства и в близките страни.
А на вас, скъпи читатели, пожелаваме
много здраве, радост и вдъхновение да ви
носи идването на пролетта!
Източник: www.edna.bg
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