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В официалния вестник на ЕС на 18 януари е публикуван РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
(ЕС) 2023/120 НА КОМИСИЯТА от 11 януари 2023 година за вписване на наиме-
нование в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [„Лу-
канка Троянска/Lukanka Troyanska“/„Троянска луканка/Troyanska lukanka“ 
(ХТСХ)]

С регламента се регистрира наименованието „Луканка Троянска/
Lukanka Troyanska“/„Троянска луканка/Troyanska lukanka“ като храна 
с традиционно специфичен характер.

След 7 февруари 2023 година наименованието „Луканка Троянска/
Lukanka Troyanska“/„Троянска луканка/Troyanska lukanka“ (ХТСХ) може да 
се използва само ако продуктът е произведен по продуктовата специ-
фикация за производство. Продуктовата спецификация е публикувана в 
официален вестник на Европейския Съюз на 6 септември 2022 година.

Този успех е благодарение на ползотворната съвместна работа 
на СТССМП с експерти от дирекция „Политики по агрохранителната 
верига“ в Министерство на земеделието.

СДРУЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННИ СУРОВО СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ 

защити 6-ти продукт в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

като храна с традиционно специфичен характер/ХТСХ/ – 

„ТРОЯНСКА ЛУКАНКА“ 

Пенетрацията в ка-
тегория Сурово-суше-
ни колбаси е 84,6% за 
периода от януари до 
октомври 2022 година, 
което е с 2,4 процент-
ни пункта повишение 
спрямо същия период 
за 2021 година, според 
данни на GfK България. 
Продуктите, които вли-
зат в тази категория 
са: бабек, филе Елена, 
сушеница, луканка, лу-
канков салам, суджук, 
салам „Закуска“. Средно 
10, 7 пъти са купувани 
тези продукти от дома-
кинствата за въпрос-
ния период, а средното единично 
количество на закупуване е 360 гра-
ма. За същия период от 2021 година 
средното количество е било 330 гра-
ма. Цялата категория успява да при-
влече със 16% повече от похарчени-
те средства на домакинствата. 

Промоциите в категорията растат 
значително – с 36% се увеличават 
покупките на промоция в категория 
Сурово-сушени колбаси. Ръст се на-
блюдава и при брандираните проду-
кти от 23%, а при собствените марки 

има спад от 11%. С най-голям ръст на 
привлечена стойност в категорията 
от търговските вериги в страната са 
хипермаркетите, месарниците, ми-
нимаркетите. Дискаунтарите също се 
развиват положително, но не толко-
ва бързо, колкото останалите вериги, 
което се дължи на спада на продаж-
бите на продукти от собствени марки 
в категорията. Всички вериги отбе-
лязват ръст в базата си с купувачи в 
тази категория, с изключение на мал-
ките магазини. При тях като цяло се 

наблюдава отлив, заради 
все по-усиленото тър-
сене на промоции, във 
връзка с увеличаващите 
се цени. 

Категорията тради-
ционно се влияе от про-
моции, а също така се 
представя различно в 
различните периоди от 
годините (в зависимост 
от сезона и наличието на 
празници в даден месец). 
В малките хранителни 
магазини се наблюдава 
най-малко средно заку-
пено количество на еди-
нично посещение - 280 
грама. При хипермарке-

тите то е най-голямо, а именно 420 
грама, от дискаунтерите пък се купу-
ва средно 370 грама за едно пазару-
ване. 

Въпреки положителното разви-
тие на категорията, честотата на по-
купка намалява. Това се компенсира 
обаче от повечето купувачи, които 
купуват на по-високи средни цени, 
както и от по-голямото закупено ко-
личество на единично посещение.

Източник: Progressive

84,6 % от домакинствата купуват 
сурово-сушени колбаси
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На Общо събрание на  Асоциацията на организаци-
ите на българските работодатели (АОБР), проведено на 
11 януари 2023 г., Българската търговско-промишле-
на палата (БТПП) пое от Българската стопанска камара 
(БСК) ротационното председателство на АОБР за 2023 
година. В съответствие с установената ротация, пред-
седателят на БСК Добри Митрев предаде председател-
ството на АОБР за 2023 г. на председателя на БТПП Цве-
тан Симеонов.

Участие в първото за годината заседание на АОБР 
взеха Васил Велев – председател на УС на АИКБ, Добри 
Митрев – председател на УС на БСК, Цветан Симеонов - 
председател на БТПП, Румяна Георгиева – парламентарен 

БТПП пое председателството на 
Асоциацията на работодателите за 2023 г.

Mеждународното специализирано изложение „МЕ-
СОМАНИЯ“ през годините се утвърди като безспорна ем-
блема за месопреработвателния бранш.

Идеята на няколко български предприемачи-колба-
сари се е осъществила в далечната 1994 година благо-
дарение на финансовата подкрепа на председателя на 
Съюза на американските кооперативи за международно 
сътрудничесто – Норвал Дворак. Първото изложение се 
провежда в залата и фоайето на „малкото“ НДК в София. 
Няколко години по-късно малкото НДК вече трудно по-
бира желаещите да се представят фирми и зала „Фести-

30–то юбилейно издание на 
международното специализирано 

изложение  МЕСОМАНИЯ 2023, под 
мотото „30 години със собствено лице“

вална“ се оказва подходяща с просторните площи и фоа-
йета. През 2005 година дом на изложението МЕСОМАНИЯ 
става Интер Експо център (ИЕЦ), София. 

18 години по-
късно, на 19 януари 
2023 година, Пред-
седателят на АМБ 
Атанас Урджанов 
и управителят на 
ИЕЦ Ивайло Иванов 
подписаха рамков 
договор за изложе-
нието през следва-
щите три години. 

Заедно ще от-
бележим Юбилея и 
ще представим бо-
гатото разнообра-
зие на българските 
месни продукти. 
Няма друга сфера, освен културата и българските хра-
ни, в която можем да се съизмерваме на европейския 
пазар.

От 08 до 11 ноември 2023 г. очакваме в Интер Екс-
по център, София всички фирми, благодарение на които 
през годините „МЕСОМАНИЯ“ израстна и се превърна в 
предпочитано място за споделяне на опит и иновативни 
подходи в технологиите при производство. „МЕСОМА-
НИЯ“ е модерна бизнес платформа, където бизнесът се 
среща с партньори и потребители. Бъдете част от юби-
лейното издание на „МЕСОМАНИЯ“ 2023, което ще ви 
предложи нови възможности!



ÿíóàðè 2023 ã.6



секретар и ръководител сектор „Индустриални отноше-
ния“ към КРИБ, както и експерти от четирите работода-
телски организации.

АОБР обединява национално представителните рабо-
тодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основ-
на цел на организацията е да консолидира, балансира и 
представлява интересите на членовете си. Работещите 
в предприятията, членуващи в четирите работодател-
ски организации, представляват над 82% от всички нае-
ти лица у нас, а произвежданата от тях брутна добавена 
стойност представлява 86%.

Председателството на АОБР от БСК през 2022 г. бе от-
четено като успешно с оглед трудната ситуация, свързана 
с постковид обстановката и възникването на поредица 
от икономически кризи, като следствие от драстичното 
повишение цените на енергоносителите и инфлацията 
в страната ни. Въпреки предизвикателствата през изми-
налата година, бяха проведени множество официални 
срещи с представители на държавни институции, вкл. с 
министър-председателя Гълъб Донев, с министри от слу-
жебното правителство, с представители на политически 
партии и др., на чието внимание бяха представени клю-
чови проблеми, стоящи пред бизнеса, в контекста на кри-
зисната ситуация.

За отчетния период бяха изготвени 21 официални пис-
ма и 38 позиции по актуални теми, касаещи бизнес среда-
та, вкл. доставките и цените на природен газ и ел. енер-
гия, Националния план за възстановяване и устойчивост, 
приемането на страната ни в Еврозоната, тол-таксите и 
др. Част от позициите бяха изработени в партньорство с 
национално представителните организации на работни-
ците и служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Благодарение на активната роля на членовете на 
АОБР бяха съществено ограничени енергийните цени за 
небитовите потребители и постигната висока степен на 
диверсификация на доставките на природен газ по линия 
на успешно проведени публични тръжни процедури.

По време на заседанието  членовете на АОБР обсъди-
ха следващи действия за намиране на работещи реше-
ния във връзка с енергийната криза и инфлацията.

Участниците в заседанието обсъдиха насоките и при-
оритетите на организацията за 2023 г, в т.ч. национални 
приоритети, приоритети в областта на бизнес средата и 
икономиката, в енергетиката и „зеления“ преход, в обра-
зованието и пазара на труда, социалната политика, както 
и в европейските политики и инвестиции. 

Източник: БСК

Патентното ведомство обяви без-
възмездна помощ за малките и 
средните предприятия  за закрила 
на интелектуална собственост през 
2023 г. Ваучерите през тази година 
ще покриват до 90 на сто от разхо-
дите и почти всички дейности, които 
МСП трябва да извършат в процеса 
по придобиване на закрила за тяхна-
та интелектуална собственост, като 
максималната сума за възстановява-
не достига 1500 евро.

От Патентното ведомство инфор-
мират бизнеса, че Службата на ЕС за 
интелектуална собственост (СЕСИС) 
предвижда нова инициатива за уве-
личаване на бюджета на Фонда за 
малки и средни предприятия в ЕС за 
2023 г. Целта е подпомагане на биз-
неса в повишаването на конкурен-
тоспособността му чрез по-добра 
закрила и използване на правата на 
интелектуална собственост.

Ваучер 1  ще възстановява до 90 
на сто от разходите за услуги за пред-
варителна диагностика на обекти на 
интелектуална собственост на стой-
ност до 1350 евро (в зависимост от 
приложимите разходи на национал-
но ниво за тази услуга, с максимална 
цена за услугата от 1500 евро). Това 
би позволило на МСП да се възполз-
ват напълно от сканирането на свое-
то портфолио от обекти на интелек-

ки финансова подкрепа за регистра-
цията на сортовете растения, Фондът 
за МСП ще подпомага МСП, участва-
щи в зеления и цифров преход, като 
в същото време подкрепя целите на 
Зелената сделка на ЕК. За този ваучер 
няма да има период на изпълнение, 
тъй като само таксата за кандидат-
стване ще бъде допустима за възста-
новяване.

Две са съществените промени за 
2023 г. – увеличаване на бюджета и 
по-кратък период на активиране на 
всеки един от четирите ваучера, на-
мален до два месеца с възможност за 
удължаването му до четири месеца. 
Това би спомогнало за оптимизира-
не на изпълнението на бюджета, като 
позволи по-бързо освобождаване на 
неизползваните средства към МСП.

Източник: БТПП
 

До 1500 евро помощ за малките и средни 
предприятия обяви Патентното ведомство

туална собственост и все още 
да разполагат със средства, за 
да кандидатстват за придоби-
ване на допълнителни права 
на интелектуална собстве-
ност, следвайки препоръките 
в доклада от сканирането на 
интелектуална собственост.

Ваучер 2  ще покрива ре-
гистрацията на търговска 
марка и дизайн на национал-
но, регионално, европейско 
и международно ниво за максимум 
1000 евро. Процентът на възстановя-
ване ще остане 75 на сто за търгов-
ски марки и дизайни, заявени на на-
ционално, регионално и европейско 
ниво и 50 на сто за търговски марки 
и дизайни, заявени на международ-
но ниво.

Ваучер 3  за национални и евро-
пейски патенти, с който ще се разши-
ри възможността за възстановяване 
на такси при подаване на национал-
ни и европейски патенти и проучва-
не на предшестващото състояние на 
техниката. Размерът на безвъзмезд-
ната помощ и процентът на възста-
новяване също се увеличават съот-
ветно на 1500 евро и 75 на сто.

В аучер 4, който ще покрие 50 на 
сто от таксата за електронно подава-
не на заявки за сортовете растения 
на ниво ЕС (225 евро). Предоставяй-
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Проучване на ФАО показва, че добитъкът консумира 
предимно храни, които не са годни за консумация от чо-
века, и че за производството на месо са необходими по-
малко зърнени култури, отколкото обикновено се твърди

Храните от животински произход имат жизненова-
жен принос за храненето в световен мащаб и са отличен 
източник на макро- и микроелементи. Животинските 
продукти представляват 18% от калориите в световен 
мащаб, 34% от потреблението на протеини в световен 
мащаб и осигуряват основни микроелементи, като ви-
тамин В12, желязо, цинк и калций. Отглеждането на до-
битък осигурява сигурен източник на доходи за над 500 
млн. бедни хора.

През 2050 г. светът ще наброява 9,6 млрд. души, 70% 
от които ще живеят в градове със среден доход почти два 
пъти по-висок от днешния. В резултат на това, световно-
то търсене на животински продукти ще продължи да на-
раства и ще играе решаваща роля за продоволствената 
сигурност и храненето в световен мащаб. Животновъд-
ството обаче използва голяма част от земеделската земя 
и често се смята за източник на ресурси. Особено кри-
тикувана е ниската ефективност на селскостопанските 
животни да превръщат фуража в годни за консумация от 
човека протеини и конкуренцията за използване на зър-
нените култури като фураж за селскостопанските живот-
ни или за директна храна за хората.

Проучване на ФАО, публикувано в Global Food 
Security, установи, че добитъкът разчита основно на фу-
ражи, растителни остатъци и странични продукти, които 
не са годни за консумация от хората. Проучването по-
казва също, че някои производствени системи доприна-
сят пряко за продоволствената сигурност и храненето в 
световен мащаб, тъй като произвеждат повече ценни за 
хората хранителни вещества, като например протеини, 
отколкото те консумират.

Това проучване има за цел също така да коригира ня-
кои често срещани данни за животновъдството и окол-

ната среда, особено за това колко фураж се използва в 
сектора и какъв е той. Понастоящем не съществува офи-
циална и пълна международна база данни за храната на 
селскостопанските животни. Настоящото проучване до-
принася за запълване на тази празнина и за предоставя-
не на рецензирани доказателства за по-добро информи-
ране на политиците и обществеността.

Според това проучване 86% от фуражите за доби-
тък не са подходящи за консумация от човека. Ако не се 
консумират от добитъка, част от вторичните суровини и 
страничните продукти могат да се изхвърлят като човеш-
кото население нараства и консумира все повече прера-
ботени храни.

Животните също така консумират фураж, който може 
да бъде изяден от хората. Зърнените култури предста-
вляват 13% от сухата маса, която се приема от добитъка 
в световен мащаб. Тези зърнени култури представляват 
около една трета от световното потребление на зърнени 
култури.

Противно на често срещащите се в пресата данни, 
това проучване установи, че за производството на 1 кг 
месо в световен мащаб са необходими средно само 3 кг 
зърнени култури.

То показва и важни разлики между производствените 
системи и видовете. Например, тъй като разчитат на тре-
ва и фуражи, пасящите говеда се нуждаят само от 0,6 kg 
протеини от ядивни фуражи, за да произведат 1 kg про-
теини в млякото и месото, които са с високо хранително 
качество. Тези пасищни системи допринасят пряко за 
нетната наличност на протеини в световен мащаб.

Проучването изследва и вида на земята, използвана 
за производство на фураж за добитъка. Резултатите по-
казват, че от 2,5 млрд. хектара, необходими за изхран-
ването на добитъка, 77% са ливади и пасища, две трети 
от които не могат да бъдат превърнати в обработваеми 
земи и следователно могат да се използват само за паша 
на животните.

Животновъдството расте бързо, защото търсенето 
на животински продукти се увеличава, особено в стра-

Животновъдството, 
в многото си форми, играе съществена 

роля в хранителните системи  



ÿíóàðè 2023 ã.8





ните с ниски и средни доходи. Следователно площта на 
земята, необходима за отглеждане на животните, също 
ще се увеличи, ако съотношението на преобразуване на 
фуража (FCR) не се подобри допълнително. Това проуч-
ване показа, че скромните подобрения в коефициента 
на преобразуване на фуража (между 5 и 15 %) могат да 
предотвратят по-нататъшното разширяване на обработ-
ваемата земя, предназначена за производство на фураж.

През последните 30 години вече са предприети стъп-
ки чрез съставяне на фуражи, развъждане на животни и 
по-добри ветеринарни услуги. По-ефективното преобра-
зуване на фуража също ще намали отпечатъка на живот-
ните върху околната среда, но е необходим непрекъснат 
напредък, за да стане системата по-устойчива. Освен 
това е от съществено значение да се подобри рецикли-
рането на хранителни отпадъци и странични продукти 
във фураж за добитък, както и да се увеличат добивите 
от фуражни култури.

Животновъдството, в многото си форми, играе съ-
ществена роля в хранителните системи, използвайки 
маргинални земи, превръщайки страничните продукти 
в годни за консумация стоки, допринасяйки за продук-
тивността на културите и превръщайки годните за кон-
сумация култури в изключително питателна, богата на 
протеини храна. Количествено определяне на ресурсите 
от земя и биомаса, използвани в животновъдството, и 

генерираната от тях храна, но също така и подобрява-
не на капацитета ни за моделиране чрез включване на 
тенденции в потребителските предпочитания, промени 
в животинските видове, въздействия от изменението на 
климата и промишлени процеси за подобряване на яд-
ливостта на определени фуражи материали е може би 
основна информация, необходима като част от по-ната-
тъшно изследване на предизвикателството за устойчиво 
изхранване на 9,6 млрд. души до 2050 г.

Хуманното отношение към живот-
ните е друга гореща тема, която пре-
дизвиква емоции у много хора, и това 
е разбираемо. Отъждествяването на 
любовта към животните и желанието 
да продължим да консумираме хра-
на от животински произход може да 
доведе до морални дилеми. Но опре-
делянето на селскостопанските прак-
тики като жестоки би било широко-
обхватно обобщение на цялостното 
добре управлявано животновъдство 
в Европа, което се грижи за здравето 
и благосъстоянието на животните по 
време на тяхното преминаване през 
селскостопанската система.

Първият в света закон за защита 
на животните е приет от британския 
парламент през 1822 г. Британският 
морален философ Джереми Бентам, 

Животновъдството не е жестоко 
Всяко твърдение, че животновъд-

ството е жестоко, е пряко свързано 
с представата за страданието на жи-
вотните. Понякога в животновъдните 
ферми може да се случи страдание, 
но то в никакъв случай не е норма в 
Европа. Актовете на жестокост към 
животните могат да се дължат на 
лошо управление или липса на обу-
чение и винаги трябва да се сигнали-
зира на съответните органи.

С помощта на доказани научни 
методи изследователите в областта 
на хуманното отношение към живот-
ните са наистина добре подготвени 
да установят дали животните страдат 
или не, а голяма част от съвремен-
ните изследвания в областта на ху-
манното отношение към животните 
се фокусират върху обогатяването, 
предназначено да повиши положи-
телното емоционално състояние на 
селскостопанските животни. Такива 
научно обосновани знания са и ще 
продължат да се развиват и отра-
зяват в съвременните системи за 
отглеждане на селскостопански жи-
вотни. Тези системи за отглеждане 
са проектирани така, че животните 
да имат цялостно положително пре-
живяване през целия си живот. Ако 
ветеринарни лекари или други екс-
перти по животните, които посеща-
ват фермите, съобщят за страдания 

зяват
отгле
вотни
са пр
даааааа им
жижижижижижижжижижижиииииииииииииивявввввввввввввввввв
ветер
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ват ф

основоположник на утилитаризма, 
е видна фигура в британското обще-
ство. Утилитаризмът на Бентам гласи, 
че морално правилното действие е 
това, което води до най-добър ре-
зултат за най-значителен брой инди-
види, включително и за животните. 
Най-добрият резултат се изчислява 
като общото количество удоволст-
вие или щастие минус общото коли-
чество болка или страдание.

Тази силна идея на Бентам про-
правя пътя на днешните общества, 
ориентирани към хуманното отно-
шение към животните, но тя е и фи-
лософската основа на хуманното 
отношение към животните. Идеята, 
че селскостопанските животни не 
трябва да страдат от стрес, страх, бо-
лести или наранявания, е утвърдена 

от 60-те години на миналия 
век. Оттогава концепцията 
за хуманно отношение към 
животните се развива в по-
сока, изискваща не само 
избягване на страданието, 
но и наличие на положи-
телни емоции.

Източник: ФАО
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на животните, такива системи за от-
глеждане няма да бъдат разрешени.

Съществена критика на утилита-
ризма на Бентам е начинът, по който 
трябва да изчисляваме резултата от 
действията си в мерки за „страдание“ 
и „щастие“. Такива изчисления бързо 
могат да станат въпрос на лично мне-
ние и тълкуване.

Можем да спорим в полза на жи-
вотновъдството по отношение на 
работните места, които създава, на 
семействата, които издържа, на не-
обходимостта от животински проте-
ини в нашето хранене, на творческо-
то разнообразие на готвачи и модни 
дизайнери, на сигурността на храни-
телните доставки и на много други 
неща, които допринасят за благосъ-
стоянието на хората. Но някои хора 
ще твърдят, че тези ползи не преви-
шават страданието на отделните жи-
вотни. Както е невъзможно да има 
автомобили без автомобилни ката-
строфи, така не може да има живот-
новъдство, без животните понякога 
да изпитват дискомфорт. В този сми-
съл позицията за «нулева болка» е 
легитимна, но, разбира се, тя същест-
вува наред с други легитимни пози-
ции в нашето свободно общество с 
неговите разнообразни ценности.

Дали животновъдството е жес-
токо или не, зависи от личните цен-
ности и тълкуването на страданието. 
Трудно е, ако не и невъзможно, да 
се намери човешки или нечовешки 
живот, който да не е бил изложен на 
болка в някакъв момент. В съвремен-

ното животновъдство е стандартно 
животните, които показват признаци 
на болка или заболяване, да се леку-
ват възможно най-бързо и ако можем 
да приемем това, животновъдството 
трудно може да се счита за жестоко.

Някои по-радикални групи по 
интереси пропагандират идеята, че 
месото е „убийство“. Това е умело из-
ползване на емоционален език, за да 
се убедят хората, че отглеждането и 
клането на животни за храна е непра-
вилно. Но тази практика е социално 
приета и препоръчителна от гледна 
точка на диетата и храненето още от 
около 300 000 г. пр.н.е.

Във философски смисъл тази 
идея се основава на схващането, че 
животът е морално „свещен“, незави-
симо дали става дума за човешки или 
животински живот. В допълнение, 
защитниците твърдят, че животните 
имат право на свобода, подобна на 
тази на хората, а именно правото на 
собствен живот. За повечето хора 
обаче консумацията на месо е най-
естественото нещо на света. Това 
също има основателна причина. По-
настоящем в естествените науки пре-
обладава теорията, че консумацията 
на преработени животински проте-
ини е била решаващ елемент в ево-
люцията на човечеството. Проучва-
нията показват, че без месо би било 
биологично невъзможно да се раз-
вие толкова голям мозък като човеш-
кия. За тази цел дължим на човечест-
вото консумацията на животински 
протеини. Просто по еволюционен 
замисъл хората са всеядни.

Изчерпателно проучване показ-
ва, че 84% от вегетарианците в край-
на сметка се връщат към консумаци-
ята на месо, като около 30% от тях 
твърдят, че са изпитали специфични 
симптоми, свързани със здравето, 
докато са били на безмесна диета. 
Докато някои хора се справят добре 
с безмесна диета, други - не, и на този 
фон изглежда донякъде неуместно 
да се твърди, че месото е убийство.

Освен че месоядството е донякъ-
де заложено в човешката ДНК, има и 
много други проблеми, свързани с 
идеята, че «месото е убийство». Ако 
самият живот е универсално свещен, 
тогава дърветата и растенията също 
ли са в обсега на моралната грижа? 
Насекоми ли са? Къде поставяме 
границата и защо я поставяме там? 
Следващият проблем възниква при 
разглеждането на всички диви жи-
вотни, които умират в природата. В 
същото време хората отглеждат кул-
тури за растителна храна, точно как-
то има въпроси относно критичната 
медицина, която може да бъде разра-
ботена само чрез изследвания върху 
животни  или борба с вредителите, 
която, наред с много други ползи, 
предотвратява разпространението 
на болести.

Макар че „месото е убийство“ 
може да е завладяващ лозунг, уни-
версалните права на свобода се ос-
новават именно на идеята, че хората 
могат да разбират концепцията за 
свобода, включително свободата да 
изразяват своите мисли и идеи.

Източник: European Livestock Voice
 

Износът на бразилско пилешко 
месо (като се вземат предвид всички 
продукти - пресни и преработени) 
възлиза на 4,822 млн. тона през 2022 
г. , съобщава Бразилската асоциация 
за животински протеини (ABPA). Обе-
мът е исторически рекорд и надви-
шава с 4,6% общия износ през двана-
десетте месеца на 2021 г. с 4,609 млн. 
тона.

Приходите, получени от износ 
достигнаха 9,762 млрд. щатски дола-
ра – още един безпрецедентен ре-
зултат – и бяха с 27,4% по-високи от 
постигнатите през 2021 г. 7,663 млрд. 
щатски долара.

Като се има предвид само месец 
декември, износът на пилешко месо 

е достигнал 386,3 хил. тона, 
което е с 6 % по-малко от ре-
гистрирания през последния 
месец на 2021 г. обем от 411 
хил. тона.

От друга страна, приходи-
те от износ на пилешко месо 
са се увеличили с 9,2 % през 
декември и са достигнали 
785,2 млн. щатски долара 
спрямо 718,9 млн. щатски до-
лара за същия период на 2021 г.

Сред основните експортни дес-
тинации Китай продължава да бъде 
основната, като между януари и де-
кември 2022 г. са внесени 540,5 хил. 
тона, което е с 15,6 % по-малко от 
регистрирания през 2021 г. обем от 

Бразилският износ на пилешко месо 
завършва 2022 г. с рекорд

640,4 хил. тона. На второ място, Обе-
динените арабски емирства внесоха 
444,9 хил. тона през миналата годи-
на, което е с 14,2 % повече от общия 
обем на доставките през предходна-
та година. Другите водещи страни са 
Филипините с 246,3 хил. тона (+46,5 
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%), Европейският съюз с 237,9 хил. 
тона (+22,8 %) и Южна Корея със 
185,4 хил. тона (+62,9 %).

«Преструктурирането на меж-
дународния пазар на животински 
протеини, белязано от последици-
те от конфликта в Източна Европа, 

Доставките през декември са с 
14,6% по-високи в сравнение със съ-
щия период на 2021 г. , а резултатите 
през втората половина на годината 
са най-високите, регистрирани няко-
га от сектора. 2022 г. общите достав-
ки са с 1,4% по-ниски в сравнение с 
предходната година.

Бразилската асоциация за живо-
тински протеини (ABPA) информира, 
че износът на бразилско свинско 
месо (като се вземат предвид всич-
ки продукти, пресни и преработени) 
възлиза на 102,8 хил. тона през де-
кември, което е с 14,6% повече от ре-
гистрирания през дванадесетия ме-
сец на 2021 г. износ от 89,7 хил. тона.

При приходите увеличението 
достигна 32,5%, като през декември 
миналата година те бяха 253,8 млн. 
щатски долара, а през 2021 г. - 191,5 

млн. щатски долара.
С резултатите, отчетени през де-

кември, общият износ за 2022 г. дос-
тигна 1,120 млн. тона, което е с 1,4 % 
по-малко от регистрирания през съ-
щия период на предходната година 
обем от 1,137 млн. тона.

Общите приходи, генерирани 
през миналата година, достигнаха 
2,572 млрд. щатски долара, което е 
с 2,6% по-малко от отчетените през 
2021 г. - 2,641 млрд. щатски долара.

В проучването по държави Китай 
(основна дестинация) е внесъл 53,5 
хил. тона през декември, което е със 
79,6 % повече от вноса през същия 
период на 2021 г. , когато е бил 29,8 
хил. тона. Другите основни показате-
ли са Чили с 5,8 хил. тона (+68,7 %), 
Уругвай с 4,4 хил. тона (+3,8 %) и Ан-
гола с 3,6 хил. тона (+84 %).

Според председателя на ABPA 
Ricardo Santin, средномесечният 
обем на износа, регистриран през 
втората половина на 2022 г. , е най-
високият в историята и е допринесъл 
за това доставките през годината да 
достигнат стойности, близки до тези, 
регистрирани през 2021 г. - истори-
чески рекордна година за сектора.

«Месечните продажби, реги-
стрирани от юли до декември, над-
хвърлят средно 100 000 тона - нещо 
безпрецедентно за сектора, който 
възстанови резултатите от първото 
полугодие със средно 85 000 тона. 
Генерираните валутни курсове на-
малиха натиска, произтичащ от на-
стоящите нива на производствените 
разходи, които са исторически», оце-
нява Ricardo Santin.

Източник: Euromeat news

увеличаването на производствените 
разходи в Европейския съюз и здра-
вословното състояние на птицевъд-
ството на петте континента, е сред 
определящите фактори за регистри-
раните рекорди през приключилата 
година. В този контекст Бразилия, 
която никога не е регистрирала слу-

чаи и е свободна от инфлуенца по 
птиците, остава сигурно убежище за 
световното предлагане на пилешко 
месо и би трябвало да запази същите 
нива на износ през 2023 г. «, анализи-
ра председателят на ABPA Рикардо 
Сантин.

Източник: Euromeat news

Бразилия: Износът на свинско месо надхвърля 100 000 тона 
през декември

Националната асоциация на месопреработвателната 
промишленост на Испания (ANICE), предвид възможно-
то намаляване на ДДС, което правителството изглежда 
предлага за някои основни храни, подкрепя тази мярка, 
но изисква месото да не бъде изключено от това намале-
ние.

ANICE припомня, че месото е концентрат на хранител-
ни вещества, сред които се открояват протеини с неза-
меними аминокиселини, витамини от група В и минерали 
като желязо и цинк, които са от съществено значение на 
всички етапи от живота и особено по време на растежа 
на децата и възрастните хора.

Намаляването на ДДС на месото ще допринесе за по-
достъпна храна за населението с по-ниски доходи и ще 
осигури балансирано и разнообразно хранене, типично 
за средиземноморската диета, в която месото и месните 
производни са съставки на много традиционни рецепти, 
в които то се придружава от зеленчуци.

Нека не забравяме също, че желязодефицитната ане-
мия е основният хранителен дефицит на съвременното 
население и че това се преодолява ефективно с приноса 
на желязо, което се усвоява най-лесно от организма ни, 
а именно месото допринася за лесната усвояемост. Ме-
сопреработвателният сектор е четвъртият промишлен 
сектор в Испания. Той допринася за създаването на зае-
тост и икономическа дейност в селските райони, като по 

този начин се бори с безработицата в тези региони на И с-
пания и поддържа екосистеми като пасища, ливади или 
мери, както и помага за борбата с риска от пожари чрез 
устойчиво използване на тази среда.

ANICE заявява, че месният сектор е и силно експор-
тен сектор, което ще доведе до положителен търговски 
баланс за страната ни от над 9 000 млн. евро през 2021 
г. Поради тази причина ANICE иска от правителството да 
включи месото в основните храни от потребителската 
кошница, за които ще бъде намалена данъчната тежест, 
която в момента е 10 %, заедно със зеленчуци, мляко или 
риба и др.

Източник: Euromeat news

Испания: месопреработвателната промишленост 
иска намаляване на ДДС за месото



ÿíóàðè 2023 ã.11

 Мнозинството в нидерландския парламент иска да се 
премахнат огромните отстъпки за хранителни продукти. 
Казват, че такива са недопустими и търсят забрана, каква-
то вече има за алкохола.

Мнозинството от партиите смятат, че огромните нама-
ления на хранителните продукти пречат на фермерите да 
получат справедливи цени. Те също така смятат, че подоб-
ни цени водят до разхищение на храни и затова поискаха 
от кабинета да създаде правила, които да предотвратят 
прекаленото падане на цените на земеделските проду-
кти. Само когато срокът на годност наближава, трябва 
да са възможни по-драстични намаления на цените, тъй 
като това помага за предотвратяване на хранителните от-
падъци, а не ги причинява.

Законът може да бъде в духа на закона за алкохола 
от 2021 г., който постановява, че алкохолните напитки не 
могат да бъдат намалени с повече от 25%. Политиците по-
сочват също Франция, Белгия и Швейцария, които вече 

Парламентът в Нидерландия иска забрана 
за огромните намаления на храните

имат правила за борба с манипулацията на цените на хра-
ните. Кабинетът сега заявява, че ще разследва въпроса.

Източник: RetailDetail

 Е
дин от най-интересните секто-
ри за българските компании е 
именно хранително-вкусови-

ят.  Биляна Маринова от Българо-ру-
мънската търговско-промишлена 
палата  често консултира фирмите 
точно по тази тема и подготви кратък 
обзор на сектора за 2022 г. И така, кои 
са най-важни събития в търговията с 
храни в Румъния.

2022 година бе белязана от  ре-
кордна инфлация. Повечето проду-
кти и услуги поскъпнаха. Цената на 
основните храни и като цяло потре-
бителските стоки нарасна с 30-50% в 
сравнение с преди година. Рекордна-
та инфлация, доближи 17% в края на 
2022 г.
Потребителите станаха по-

внимателни. Играчите в „модерна-
та“ търговия - както търговците на 
дребно, така и техните доставчици 
- казват, че увеличението на цените 
оставя своя отпечатък върху потре-
бителското поведение, като хората 
са по-внимателни при покупките си.
Експанзията продължава. През 

2022 г. модерната търговия в Румъ-
ния надхвърли прага от 4000 мага-

зина (независимо дали става дума за 
хипермаркети, супермаркети, диска-
унт единици, modern proximity или 
cash&carry).
Частни марки. Частните мар-

ки, разработени от търговците на 
дребно, все повече присъстват на 
рафтовете през последните години. 
Предимство имат продуктите с име-
на като Pilos, K-Classic, Tex или Gusturi 
Româneşti, чиято цена е до 30% по-
ниска от големите марки. Годишно 
румънците харчат 5,5-6,5 милиарда 
евро за продукти, които носят една 
от собствените марки на търговците 
на дребно, но все още има място за 
растеж, и то голям. Средният пазарен 
дял на тези продукти е около 25% от 
продажбите на масови потребител-
ски стоки. Почти всички семейства 
в Румъния са закупили продукт на 
частна марка поне веднъж през пър-
вите шест месеца на 2022 г.
Онлайн търговията забави 

инерцията си. През годините на пан-
демията онлайн сегментът беше този, 
който имаше най-добро развитие. 
През 2022 г. обаче с премахването 
на ограниченията хората се върнаха 
към физическите магазини.
Партньорства с бензиностан-

ции – нова ниша. „Шампионът“ по 
експанзия през първите десет ме-
сеца на 2022 г. (последните данни) е 
Auchan. Между януари и октомври 
2022 г. компанията отвори 124 мага-
зина MyAuchan в станции на Petrom 

в много населени места в страната. 
Успоредно с това през 2022 г. френс-
ката група Carrefour отвори серия от 
„тестови“ магазини в рамките на бен-
зиностанции Rompetrol - вторият по 
важност играч в търговията на дреб-
но с горива.
Хипермаркетите променят 

облика си. Например Cora намаля-
ва площта на някои хипермаркети и 
запълва останалото свободно прос-
транство с други марки. Auchan гово-
ри за превръщането на определена 
зона в логистично пространство за 
доставки.

Какво се случва с традиционната 
търговия?

Три от всеки четири традиционни 
търговски обекта, открити през 90-те 
години, днес вече не са на пазара.

В момента има само около 40 000 
магазина, активно работещи в тра-
диционната търговия в Румъния. За 
сравнение, през 90-те години, преди 
развитието на съвременната търго-
вия, те са били над 150 000.

Основната причина за затваряне-
то на повечето такива магазини е екс-
панзията на международните вериги 
супермаркети и хипермаркети. Те 
влязоха в Румъния с по-добра цено-
ва политика, по-широки портфейли и 
постоянно се адаптираха към среда-
та. Икономическите кризи и проме-
нящото се потребителско поведение 
също изиграха важна роля.

 Източник: БТПП

Търговията с хранителни 
продукти в Румъния
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 Проф. Джузепе Пулина* 
наскоро сподели в италиански 
вестник мнението си за фал-
шивите новини за изкуствени-
те храни, които според него са 
фалшиви. Обобщихме казано-
то от него.

В Италия Coldiretti, главната 
селскостопанска асоциация на 
страната, стартира информа-
ционна кампания за фалшиви-
те храни, които се опитват да 
заменят животинските продукти (фал-
шиво месо, фалшиво мляко и фалши-
ви яйца, които вече се произвеждат, и 
фалшива риба, почти готова за пуска-
не на пазара).

Непрекъснатите рекламни дей-
ности около тези имитиращи про-
дукти се основават на пет фалшиви 
новини, които се опитвам да развен-
чая по-долу с научни доказателства и 
здрав разум.

Изкуствените храни са сходни 
по хранителна стойност с естестве-
ните храни

ЛЪЖА. Метаболомиката - сложен 
анализ, който разграничава хиляди 
съединения в биологични матрици, 
прилаган към естествени животински 
продукти и техните изкуствени расти-
телни заместители - разкрива, че по-
следните се различават от оригинали-
те в повече от 90% от компонентите 
си. Поради това декларациите за хра-
нителна еквивалентност, посочени на 
етикетите, са подвеждащи за потре-
бителите. От друга страна, няма данни 
за фалшиво месо от култури от живо-
тински стволови клетки, тъй като про-
изводителите се стараят да не пре-
доставят проби за анализ. Направени 
са безуспешни опити за получаване 
на проби, които да бъдат подложени 
на лабораторни тестове, което може 
би показва нежеланието на произво-
дителите да информират гражданите 
на подходяща научна основа.

Изкуствените храни са също 
толкова добри, колкото и естестве-
ните

ЛЪЖА. В опита си да имитират 
природата производителите на синте-
тични храни сглобяват много съеди-
нения, чиято цел е да заблудят сетива-
та ни, така че млякото, месото, яйцата 
и рибата да изглеждат като кюфтета 
или хидролизат от биологични субст-
рати и синтез. Неуспехът на Вегетари-

анския бургер, който бе премахнат от 
менюто на McDonald‘s толкова бързо, 
колкото и бе добавен в американски-
те вериги, бе сензационна демонстра-
ция на незаинтересованост от страна 
на клиентите, което доведе до спад 
в цената на акциите на Beyond Meat 
на фондовата борса. Що се отнася до 
сетивната еквивалентност на имита-
циите на млечни продукти, достатъч-
но е да си спомним само за широката 
ароматна сложност на качествените 
италиански сирена, за да заключим, 
че опитът за пресъздаване на тяхната 
структура и букет би бил практически 
невъзможен.

Изкуствените храни са по-здра-
вословни от естествените

ЛЪЖА. Сглобките от растител-
ни, микробни, гъбични и синтетични 
биологични матрици са ултрапрера-
ботени храни, които често попадат в 
черния списък на ЕС. В случая с фал-
шивото месо, например, в кюфтето на 
растителна основа се добавят повече 
от 40 компонента, включително висо-
ки дози натриев хлорид. За дерива-
тите на стволовите клетки не е ясно 
какви катаболити (отпадни вещества 
от метаболизма, които животинският 
организъм отстранява по естествен 
начин) или остатъци има поради лип-
сата на налични научни данни (вж. 
точка 1). Не са известни и ефектите на 
използваните стимулатори на расте-
жен хормон върху генната експресия 
на клетките, които се размножават в 
големи биореактори, в които се про-
веждат тези процеси. Освен това ес-
тествените храни осигуряват важни за 
човешкото хранене микроелементи и 
кофактори, които обикновено липс-
ват в изкуствените храни, което прави 
първите по-здравословни от вторите. 
И накрая, твърдението, че естествени-
те храни от животински произход са 
вредни за здравето, е опровергано с 

безброй научни доказателства, 
така че е крайно време този 
аргумент да бъде окончателно 
отстранен от дебата.

Изкуствените храни оказ-
ват много по-малко въздейст-
вие върху околната среда 
в сравнение с естествените 
храни

ЛЪЖА. Храната от животин-
ски произход се произвежда 
предимно в селските райони 

при условия, при които производ-
ството и поглъщането на емисии са 
балансирани. Що се отнася до парни-
ковите газове, емисиите на метан и 
азотен оксид от животновъдните фер-
ми се балансират от способността на 
културите и горските площи да поглъ-
щат въглерод. В италианското земеде-
лие балансът е средно равен (20 млн. 
тона CO2eq, емитирани според ISPRA 
през 2021 г. , и същото количество, по-
гълнато според предпазливи оценки). 
За фалшивите храни, произведени в 
биофабрики, обаче се отчитат само 
емисиите. Освен това въздействие-
то на емисиите трябва да се измерва 
във връзка с хранителната стойност 
на храната, а както беше споменато, 
естествените храни са много по-до-
бри от растителните деривати. Така че 
емисиите, преизчислени за приноса 
на естествените храни за нашето хра-
нително благосъстояние, са много по-
ниски на функционална единица.

Изкуствените храни са по-етич-
ни, защото са „без жестокост“

ЛЪЖА. Да се заклеймяват рибари-
те и рибовъдите като раса от зловещи 
герои, отдадени на жестокост към 
животните, е обвинение, граничещо 
с възможността за колективен иск 
за клевета срещу компаниите, които 
използват този термин за реклама 
на своите продукти. Хуманното отно-
шение към отглежданите животни е 
крайъгълен камък в етиката на живот-
новъдството, който не е наложен от 
законодателя, а е дълбоко вкоренен в 
ежедневното поведение на фермери-
те. Лошото отношение към животните 
е престъпление, което се наказва от 
италианския Наказателен кодекс, и 
също така е в ущърб на ефективното 
и продуктивно животновъдство. Ува-
жението към хората и животните е 
въпрос, който засяга всички. За фер-
мерите зачитането на хуманното от-
ношение към животните е абсолютна 
ценност в тяхната професия.

Източник: Carni Sostenibili

Уважаван италиански учен посочва 5 
фалшиви новини за фалшиви храни

Джузепе Пулина* - почетен председател на Асоциацията за наука и животновъд-
ство, професор по специална зоотехника във Факултета по земеделие на Университе-
та в Сасари и председател на Асоциацията за устойчиво месо.
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В  края на м. октомври 2022 г. Евростат публику-
ва резултатите от първия мониторинг на нивата на 
хранителните отпадъци в Европейския съюз (ЕС), из-
мерени според общата методология, предложена от 
Европейската комисия в делегирано Решение (ЕС) 
2019/1597.

Справянето с разхищението на храни на потре-
бителите продължава да бъде предизвикателство 
както в ЕС, така и в световен мащаб.

Според данни от проучването, през 2020 година, 
първата година от пандемията от COVID-19, в ЕС са 
генерирани около 127 килограма хранителни отпа-
дъци на глава от населението. Домакинствата гене-
рират 55% от хранителните отпадъци, което пред-
ставлява 70 кг на глава от населението. Хранителните 
отпадъци в домакинствата са почти два пъти повече от 
хранителните отпадъци, произтичащи от секторите на 
първичното производство и производството на храни-
телни продукти и напитки (14 кг и 23 кг на жител; съответ-
но 11% и 18%).

Европейската комисия има ам-
бициозни планове за намаляване на 
количеството отпадъци от опаковки. 
До 2030 г. – след осем години – всич-
ки опаковки трябва да могат да се 
рециклират, намалявайки емисиите 
на парникови газове с двадесет ми-
лиона тона.

Д о 2040 г. количеството отпадъци 
от опаковки на глава от населението 
трябва да намалее с 15% в сравнение 
с 2018 г.: това е същността на новия 
план на Европейската комисия, пред-
ложен от еврокомисарите Франс Ти-
мерманс и Виргиниус Синкевичюс. 
За да се постигне това, ще са необ-
ходими драстични мерки. Наистина, 
ако продължаваме така, отпадъците 
от опаковки ще се увеличат с 19%, 
според Европейския съюз, а пласт-
масовите отпадъци ще се увеличат с 
цели 46%.

Поради това Комисията предлага 
серия от конкретни мерки. Напри-
мер всички опаковки трябва да мо-
гат да се рециклират до 2030 г. След 
това опаковките трябва да 
могат да се използват въз-
можно най-много-

кратно или за многократно пълнене, 
а това, което остава, трябва да стане 
биоразградимо или рециклируемо. 
Например 10% от бирата трябва да 
се продава в бутилки за многократно 
пълнене до 2030 г. и двойно повече 
до 2040 г. Говори се и за депозит вър-
ху пластмасови бутилки и алумини-
еви опаковки за напитки.

Освен това тогава ще се изисква 
пластмасовите опаковки да се състо-
ят частично от рециклиран матери-
ал, както в случая с PET бутилки или 
рециклиран картон. Неясни описа-
ния като „биопластмаса“ или „биораз-
градим“ също ще бъдат изключени: 
Европа иска производителите да по-
сочват изрично колко време е необ-
ходимо на опаковката да се разгради 
и точно колко пластмаса съдържа. 
Ще има и изисквания за това време 
за разграждане: стикерите върху 
плодове, пакетчета чай, капсули за 
кафе и тънки найлонови торбички 
трябва да се разградят в рамките на 
две години.

Опаковките за еднократна упо-
треба в кетъринг индустрията дори 
ще бъдат напълно забранени. До 

2040 г. Комисията иска 

например 80% от съдовете за храна 
за вкъщи да бъдат многократно из-
ползвани, докато познатите пакет-
чета със захар или чаши със сос или 
сметана за кафе ще бъдат забранени. 
Еднократните опаковки за плодове и 
зеленчуци и малките бутилки от шам-
поан в хотелите също ще изчезнат. 
От своя страна опаковките за онлайн 
поръчки например ще могат да съ-
държат максимум 40% празно прос-
транство.

Въпреки че първоначално мерки-
те ще доведат до допълнителни раз-
ходи, в дългосрочен план те ще доне-
сат предимно икономически ползи. 
„Ние създаваме нова икономика за 
повторна употреба“, подчертава Ти-
мерманс. Той дори прогнозира 600 
000 допълнителни работни места 
благодарение на рециклиращата 
индустрия. Емисиите на парникови 
газове ще бъдат намалени с над два-
десет милиона тона, а общите еколо-
гични щети трябва да бъдат намале-
ни с 6,4 милиарда евро до 2030 г.

Предложенията обаче все още 
трябва да преминат през Европей-
ския парламент и държавите-членки 
за одобрение. Очаква се да минат 
поне три години, докато мерките все 
пак реално се приложат.

 Източник: RetailDetail

Ресторантите и хранителните услуги са отчели 12 кг 
хранителни отпадъци на човек (9 %), докато търговия-
та на дребно и друга дистрибуция на храни е секторът с 
най-малко количество хранителни отпадъци (9 кг; 7 %).

За повече информация: https://ec.europa.eu/eurostat/
web/products-eurostat-news/-/ddn- 20220925-2

Предотвратяване и намаляване загубата на храни

ЕС ще направи рециклируемите опаковки 
задължителни до 2030 г.
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Международни изложения за храни и напитки през 2023 г.
Име на изложбата Профил на ЕНГ Място на провеждане Дата на провеждане

FANCY FOOD SHOW International Fancy Food & Confection Show New York, NY (USA) January 15 - 17, 2023

BIOFACH - DIGITAL The World Organic Show. Trade Fair & 
Congress

Nuremberg (Germany) Feb. 14 - 17, 2023

GULFOOD EXHIBITION Trade show for Food and Beverage, Hotel, Re-
frigera  on and Food Service Equipment, Hotel 
Supplies and Services, Food Processing Ma-
chinery, Bakery and Confec  onery Products 
and Equipment, Disposable Items, Hospitality 
Info Systems, Food Packaging

Dubai (UAE - United Arab 
Emirates)

Feb. 20 - 2 4, 2023

FOOD TECH EXPO Trade Fair of Food Technologies is a presen-
ta  on of a comprehensive off er of producers 
and distributors of machines for food process-
ing and produc  on as well as technologies in-
creasing food safety

Warsaw (Poland) November 28 - 30, 
2023

FOOD EXPO Trade Show for Mediterranean Food & 
Beverages. FOOD EXPO manages to arrange 
business meetings between targeted foreign 
buyers and exhibitors

Athens (Greece) March, 18 - 20, 2023

EURO GASTRO / WORLD 
HOTEL 

Interna  onal Food Service Trade Fair + Inter-
na  onal Hotel Facili  es Equipment Trade Fair

Warsaw (Poland) March 28 - 30, 2023

CIBUS CONNECT Interna  onal Food Exhibi  on & Conference in 
Italy

Parma (Italy) March 29 - 30, 2023

WORLDFOOD POLAND International Food & Drinks Exhibition Warsaw (Poland) April 18 - 20, 2023

WARSAW PACK Packaging technology and packaging materials Warsaw (Poland) April 18 - 20, 2023

FOOD & DRINK EXPO Food & Drink Trade Fair Birmingham (UK - United 
Kingdom)

April 24 - 26, 2023

SALÓN DE GOURMETS Quality Food and Beverage Exhibition Madrid (Spain) April 17 - 20, 2023

TUTTOFOOD International Exhibition of Food Industry. Milan, Italy May 08 - 11, 2023

NRA SHOW Catering and Lodging Exhibi  on. The NRA 
Show allows you to connect with a massive 
group of high-level decision-makers and in-
fl uencers from all across the foodservice and 
hospitality industry

Chicago, IL (USA) May 20 - 23, 2023

BBC - GOOD FOOD SHOW 
SUMMER

Gastronomy Fair. At the BBC good Food Show, 
you‘ll meet producers, retailers & food lovers, 
find new products, books, shops & cool places 
to eat & drink

Birmingham (UK - United 
Kingdom)

June 15 - 18, 2023

ALIMENTARIA FOODTECH 
BARCELONA

This international forum provides information 
on processes and technology in the food 
industry which take into account technological 
challenges, new developments, and research, 
as well as the environmental aspects of the 
industry

Barcelona (Spain) September 26 - 29, 
2023

WORLDFOOD ISTANBUL International Food Products & Processing 
Technologies Exhibition

Istanbul (Turkey) Sept. 06 - 09, 2023

TECNO FIDTA International Food Technology. Additives and 
Ingredients Trade Fair

Buenos Aires (Argentina) September 17 - 20, 
2024

POLAGRA-FOOD International Trade Fair for the Food Industry Poznan (Poland) Sept. 27 - 29, 2023

POLAGRA-TECH International Trade Fair of Food Processing 
Technologies

Poznan (Poland) Sept. 27 - 29, 2023

PPMA SHOW Processing and Packaging Machinery Show. 
PPMA Show is an exhibi  on dedicated to ma-
chinery, equipment & systems that a  racts 
buyers from all industries including food and 
drink, pharmaceu  cals, personal care, cos-
me  cs, household products & chemicals

Birmingham (UK - United 
Kingdom)

Sept. 26 - 28, 2023

SÜFFA Trade Fair for the Butcher‘s Trade Stuttgart (Germany) Oct. 21 - 23, 2023

ANUGA International Exhibition of Food Industry. Cologne, Germany Oct. 07 - 11, 2023

EXPO FOOD SERVICE Food Expo Madrid (Spain) Nov.30 - Dec. 01, 2023

GULFOOD MANUFACTURING The biggest food and beverage process 
industry event for the Middle East & Africa

Dubai (UAE - United Arab 
Emirates)

Nov. 07 - 09, 2023
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Благодарим Ви за прекрасните пожелания, някои от които 
публикуваме! Нека 2023-та година бъде мирна, здрава и нека 

успехите бъдат много повече от изпитанията!
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ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

ИЗКУПУВАМЕ ВСЯКАКВИ МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕ-
РАБОТКА. За контакт: 0896 61 20 08.

„КФМ“ гр. БЛАГОЕВГРАД ПРОДАВА всякакви маши-
ни за месопреработка и форми за шунки инокс. 
Тел.: 0885 28 22 62; e-mail: offi  ce@karol-fernandez.com

ФИРМА „СЕРВИЗ ММ“ ПРОДАВА: машини за месоп-
реработка и режещи инструменти за волфове и куте-
ри. Тел. 0889 92 32 18; 0896 61 20 08.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И РАЗФАСОВАНЕ 
на червени меса „АВАЛОН ВЪРДЖИН“ АД, гр. Лев-
ски предлага свинско трупно охладено месо-драно, 
белено и прясна охладена свинска разфасовка. 
Телефони за връзка: 0896 82 82 89; 0650 99 263; 
факс: 0650 99 439; e-mail: avalon_virgin@abv.bg

Предприятие разпродава  месопреработвателно 
и кланично оборудване. Тел. за контакт 0897914949

ПРОДАВАМ тарелки PP SIEGELSCHALE 187*137*25 
mm 35 000 бр. и бариерно фолио P12-2140 AFNP anti-
fog - 52 см.- 35 ролки. 
Тел. за контакти 0888737255 гр. Пловдив

ФИРМА „МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ПРОДАВА употре-
бявани месопреработващи машини: кутер Нити Ка-
занлък 120 – литров неръждаем; месомелачка 160 
мм; хидравлична гилотина; бъркачка 160 л; инжектор 
25-иглен; вакуум тумблер 150 л. Тел.: 0887 961 877.

ФИРМА „НЕСТО“ ЕООД ПРЕДЛАГА: голямо разноо-
бразие от РЕЦИКЛИРАНИ МАШИНИ на склад. ИЗКУ-
ПУВА: всякакъв вид МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА. 
GSM: 0888 38 84 44. E-mail: offi  ce@nesto.bg. 
www.nesto.bg

МЕСОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ в с.ЛЕСИДРЕН 
ПРЕДЛАГА свинско трупно драно и свинско трупно 
белено месо. За контакт: тел. 0888 97 11 22.

ТРУДОВА БОРСА:

Свинекомплекс Голямо Враново 
търси технолог  GSM 0887 621 984

Месопреработвателна фирма търси технолог – 
тел. 0888 92 59 22

„МУЛТИВАК РИСЕЙЛ“ ПРЕДЛАГА многообразие от 
висококачествени фабрично рециклирани немски 
машини с марка MULTIVAC: еднокамерни и двука-
мерни вакуум опаковъчни машини, полуавтоматич-
ни и автоматични трейсийлъри, термоформовъчни 
машини. 
За контакт: „МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 
Тел./факс: 02 988 55 00, GSM 0886 027 616; 
e-mail: offi  ce@bg.multivac.com. www.multivac.bg

Фирма „ЕЛИТ-МЕС МИНЕВ -
РОДОПА-В.Т.” ООД
притежава предприятие 

„АВИСПАЛ БГ” ЕООД
за събиране и обезвреждане на СЖП 

категория 2 и категория 3.

Изкупуването и извозването на СЖП се 
извършва с транспортни средства на 
фирмата на преференциални цени.

Контакти: GSM 089 443 0072, 089 864 1030

Първата нуклеос база в България – 
Свинекомплекс Голямо Враново – 
Инвест АД се грижи за Вас от 1972 г. 

Предлагаме живи животни, прясно свинско трупно 
месо и субпродукти.

По-вкусна е само мечтата!
Контакти: Вихрен Димитров 0887 621 984 

e-mail: vihren2000@yahoo.com
www.goliamo-vranovo.com

СБОРНИЦИ С ТРАДИЦИОННИ 

БЪЛГАРСКИ РЕЦЕПТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ

Изданията може да поръчате на 
тел. 02 971 26 71 или  e-mail offi  ce@amb-bg.com.


