
 

 

АСОЦИАЦИЯТА НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА „ДНИ НА БЪЛГАРСКОТО МЕСО“  И 

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

 

Вече трета години Асоциация на месопреработвателите в България провежда „Дни на 

българското месо“ с цел да популяризира консумацията на месо като необходима храна.  Но 

месото не се консумира в суров вид, а трябва да премине някаква преработка – напр. готвене 

или производство на месни продукти. Тази година „Дни на българското месо“започнаха от 

месото като незаменими пълноценни протеини за хората, и най-вече за подрастващите, до 

преработеното месо в готови месни продукти за улеснение и удобство на съвременните 

домакини. 

С цел да се свърже веригата по пътя на месото от добиването му до превръщането му в 

кулинарен продукт или колбас е необходимо да се започне от подготовката на кадрите в 

училищата. Тази година по време на Дни на българското месо в Професионална гимназия по 

хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ и Софийска професионална 

гимназия по туризъм дадохме възможност на бъдещите кадри в месната индустрия и 

туристическия бранш да покажат своите знания и умения. Професията „транжор“ е специфична 

и крайно необходима за месопреработвателния бранш, който изпитва липса на такива кадри. А 

за туристическия бранш е особено важно да има подготвени готвачи и ресторантьори . 

С учениците от  12 клас на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. 

д-р Георги Павлов“ организирахме конкурс „Млад месар“, а за 11 и 12 клас в Софийска 

професионална гимназия по туризъм – конкурс „Млад кулинар“. 

Състезанието „Млад месар“ се проведе в месопреработвателно предприятие „Партньори 

1997“ на два етапа – транжиране и обезкостяване на свинска плешка и заготовка и опаковане 

на месни полуфабрикати при спазване на всички противоепидемични мерки. Оценката на 

участниците се определяше по критерии за бързина, качество на обработка на месото и 

чистота на работното място. „За да станете добри в обработката на месо и да бъдете транжори 

се иска майсторлък и упоритост, но винаги ще има работа за вас“, обърна се към младежите 

инж. Павлина Лилова от АМБ. 

Единият от собствениците на компанията „Максимум 69“ ООД Николай Николов  сподели, че 

въпреки пандемията и трудностите, месопреработвателите продължихме да работим, за да 

осигуряваме ежедневно необходимите количества месо и колбаси на трапезата на всички 

българи. Сега трябва да сме още по-иновативни и креативни, за да имаме перспектива  след 

този „рестарт на света“.  

Затова и в кризисния не само за България, но и за глобалната икономика период, българските 

месопреработватели отново участват в традиционните „Дни на българското месо“, с 

подкрепата на Министерство на земеделието, xраните и горите и Държавен фонд "Земедели е".  



 „Основната ни цел и тази година е да продължим да популяризираме ползите от 

консумацията на месо и месни продукти, особено от подрастващите. Конкурсът "Млад Месар" 

също е част от този процес и от връщането на престижа на професията“, каза Атанас Урдж анов - 

председател на Асоциацията на месопреработвателите. Той напомни, че за предстоящата 2021 

г. АМБ ще подготви и изпрати националния отбор на България по транжиране на месо на 

Световното първенство в гр. Сакраменто,Калифорния, САЩ. Страната ни за първи път сформира 

национален отбор от най-добрите професионални транжори у нас.  А защо не и български 

отбор от млади транжори да представят страната ни в световни състезания? 

Софийската професионална гимназия по туризъм се превърна в арена на оспорван кулинарен 

сблъсък. По подобие на най-популярните битки между шеф-готвачи по света, новото 

поколение майстори кулинари премери сили в конкурса: Да сготвим заедно „Месни коктейлни 

хапки“.  Четири отбора по трима ученика и един преподавател демонстрираха уменията си под 

зоркия поглед на авторитетно жури от преподаватели и АМБ в базата – ресторант на 

професионалната гимназия, при спазване на всички хигиенно санитарни изисквания,  вкл. и 

мерки във връзка с COVID-19. Състезанието премина в два етапа, като основната задача  бе 

отборите да съчетаят по най-добрия и полезен за здравето начин традиционни български 

месни продукти, като част от балансираната диета за пълноценен начин на живот. „Месото и 

месните продукти са традиционни, вкусни и удобни храни, които са отличен източ ник на 

полезни и често редки хранителни вещества и балансират хранителния режим  както за цялото 

общество, така и за хората със специфични нужди“, каза д-р Диляна Попова – главен експерт от 

Асоциация на Месопреработвателите в България.  

Младите хора се опитаха в конкурсните задачи да разкрият необикновения букет от 

предимства на преработените продукти от месо, комбинирайки спестяването на време, 

оптимизацията на хранителните качества, поддържането на положителните характеристики на 

свежото месо и подобрение на хранителната безопасност и вкус. Участниците проявиха 

изключително въображение и стил, като изобретиха истински произведения на изкуството и 

вкуса в своите задачи. 

В края на конкурса Професионалната гимназия по туризъм получи специален подарък – 

книгата „Положителната роля на преработените месни продукти в балансираната диета“ на 

Европейската асоциация на месопреработвателите CLITRAVI. Книгата е преведена и издадена 

от АМБ за „Месомания 2020“, с подкрепата на Министерство на земеделието, храните и горите  

и Държавен фонд  „Земеделие“. Любопитните към преработката на месо и уникалната му 

способност да взима най-доброто от еволюцията, без да изоставя гордостта от традицията, 

вече могат да разгърнат изданието и на български език и да проследят как вкуса и историята на 

поколения занаятчии успяват да усъвършенстват с десетилетия древните рецепти и да ги 

предадат в настоящето. 

„Дни на българското месо“ продължават и по време на Месомания 2020 

 


