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www.amb-bg.com

Брой 10 (966), Година XXVII
www.nesto.bg

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

www.multivac.bg

Рециклируеми вакуум опаковки
■ Сертифицирани в Германия
от Institute cyclos – HTP
■ Безкомпромисна защита
■ Отлична прозрачност
■ Рециклиране в потока на LDPE

www.agrisan.bg
+359 879 801 998

� www.intrama-bg.com

Моята ERP.
Тя ми улеснява
решенията.
Вземането на правилни решения – това сега

е най-важното за всяко месопреработвателно

предприятие. Подробни отчети, най-актуалните данни
от производството, развитие в поръчките: CSB-System

Ви дава точно тази прозрачност с натискането на един
клавиш. За да можете да вземате сигурни решения
дори в несигурни времена.

Повече за нашите решения за
месопреработвателни предприятия: www.csb.com

www.teatrading.eu
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Изглежда леснo, защото е
Crafter Cargo Comfort на атрактивна цена
от 55 500 лв. без ДДС.
vw-lekotovarni.bg

Уважаеми членове на Асоциация на
месопреработвателите в България,
Наближава един от големите християнски празници – денят на Св. Архангел
Михаил – небесният пълководец. Архангеловден е професионалния празник на
месари и колбасари.
През последните две години трябваше
рязко да променим начина си на живот.
Да се научим да живеем социално изолирано и в същото време в денонощна
близост. Да се грижим за близки, без да
ги виждаме. Социалното дистанциране
остави много хора отдалечени от обичайната си среда.
Хубаво е, че вече постепенно започваме да се връщаме към нормалния начин
на живот.
На 10 ноември 2022 г. (четвъртък) от 12.00 часа в Бачковския манастир „Успение Богородично“ ще бъде отслужен празничен водосвет, а от 19.00 часа в ресторанта на семеен хотел „Маунтийн Лейк“, Смолянски езера ще се съберем за да почетем нашия патронен празник и да забравим поне за малко напрегнатите делници.
Очакваме Ви!
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www.multivac.bg
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АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

До
Д-р Миленка Димитрова
“Свинекомплекс Голямо Враново Инвест” АД

Уважаема д-р Димитрова,
За мен е удоволствие от името на членовете на Асоциацията на
месопреработвателите в България да Ви поздравя по случай 50годишния юбилей на най-стария свинекомплекс в източна Европа.
Особено сме щастливи, че “Свинекомплекс Голямо Враново Инвест” АД
е член на Асоциацията на месопреработвателите в България и винаги
сте били отворени за партньорство и взаимно сътрудничество.
Уверени сме, че ще продължавате да работите с висок
професионализъм, последователност и много труд, и успешно да
защитавате българските традиции в производството на месо и месни
продукти.
На Вас и на всички работещи в дружеството пожелаваме здраве, сили
и ентусиазъм да се развивате в променящите се реалности с
оптимизъм, знаейки, че във всяка криза има ВЪЗМОЖНОСТ.
Още веднъж бих искал да изразя добрите пожелания на АМБ и да Ви
поздравя с:
ЧЕСТИТ 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

5 октомври 2022 г.
София

Атанас Урджанов
Председател на УС на АМБ
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30 години фирма „Вланел“ ООД

„Вланел” ЕООД е създадена от
Владимир Недев през 1992г. с предмет на дейност търговия с храни.
За няколко години, бързо развиващата се търговска фирма, през
1999 г., започва производство
на разфасовки от пилешко месо
в малък цех в Радомир. Това са
първите стъпки по пътя на големия проект за предприятие за
преработка на пилешко месо.
Новото предприятие за преработка на бели меса
– гр. Радомир, отваря врати през месец юли 2006г., построено и оборудвано изцяло със собствено финансиране. Фабриката е оборудвана с машини и съоръжения от водещи световни фирми като „Фригоскандия” /
САЩ/, „Фомако” /Дания/ и „Волф” /Германия/, „Дорит” /
Швейцария/, „Бизерба” /Германия/, „Валдиса” /Швейцария, „Фуджи” /Япония/, Шомакер /Германия/ и др.
В последните години ръст в производството бележат
продуктите ни от панирано пилешко бон филе в „Home
style“ с различни вкусове и пикантност, както и крилца-

за превоз на стоки в замразено и охладено състояние.
Производствената дейност е с функционираща система за безопасност на храни – НАССР и GMР, която
непрекъснато се усъвършенства и доразвива. Предприятието за преработка на бели меса е едно от първите със статут за съответствие с Европейско законодателство за храните и търговия в ЕС през 2007г., а в
последните пет години е носител на един от най-високите стандарти за качество, хигиена и безопасност на
храните – BRC, който се актуализира чрез независими
ежегодни одити.

та „BBQ“. Високите технологии в обработването, замразяването и опаковането допринасят за уникалността на произвежданите артикули и техните хранително
- вкусови качества. Спиралният тунел за охлаждане и
бързо замразяване позволява индивидуално охлаждане и индивидуално бързо замразяване на продуктите, което означава висока трайност, ниски загуби
при размразяване и запазване на вкусовите качества
на заготовките, както и улеснение при употребата им.
Предприятието разполага със собствена хладилна
складова база за съхранение на суровини и готови
продукти, както и с транспортни средства, оборудвани

Безопасността на произвежданите продукти, фокусът към високото качество на използваните
суровини и материали и коректността към потребителя, и неговото своевременно информиране е от първостепенно значение
за ръководството на Предприятието за преработка на бели меса
– гр. Радомир. За целта суровината и готовия продукт се подлагат
ежеседмично на лабораторни изпитания в лицензирана лаборатория, както за вътрешен контрол,
така и за мониторинг от Агенция по храните. Чрез вземане на
смивки от оборудването, което
е в контакт с пилешкото месо по
време на производствения процес, се следи микробиологичния статус на повърхностите в залата за производство. Санитарната обработка – почистване и дезинфекция на помещения, машинен парк и складови
бази, както и на производствения инструментариум
и инвентар – се осъществява с детергенти и дезинфектанти на водещи европейски фирми в тази област.
За своите клиенти „Вланел” ООД е изградена традиция и запазена марка за висококачествени продукти
от пилешко месо с превъзходен вкус. За своите партньори, „Вланел” ООД е израз на лоялност и коректност
във взаимоотношенията.
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АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Скъпи партньори и приятели от „ВЛАНЕЛ“ ООД,
Тридесет години са пълноценен живот на една фирма и
символ за зрялост и професионализъм.
30
години
на
последователност,
много
труд,
професионализъм, доверие и заслужени успехи, въпреки
предизвикателствата.
Щастливи сме, че фирма „ВЛАНЕЛ“ ООД е член на
Асоциацията на месопреработвателите в България и
винаги е била отворена за партньорство и взаимно
сътрудничество.
Пожелаваме
Ви
от
сърце много сили, енергия и
ентусиазъм, за да продължите още дълги години да
защитавате успешно доброто име на българските месни
продукти.

ЧЕСТИТ 30-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!
5 октомври 2022 г.

АТАНАС УРДЖАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АМБ
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МЕСОМАНИЯ 2022
– 29 години със собствено лице
29–то международно специализирано изложение за месо и месни продукти в България, организирано от Асоциацията на месопреработвателите в България съвместно с Интер Експо Център „МЕСОМАНИЯ 2022“ отвори врати
на 05 октомври. През четирите изложбени дни посетителите можеха да опитат, видят, сравнят, открият и изберат за трапезата си най-хубавите български месни продукти на родните месопреработвателни фирми. Повече от
1500 кв. м. площи в зали 1 и 2 на изложбения център бяха превърнати във витрина на вкусни месни продукти: луканки,
суджуци, салами, сочни кюфтенца, кебапчета, наденици, филета по традиционни рецепти, продукти и деликатеси,
защитени в Европейския съюз, както и нови продукти по иновативни рецепти и технологии на производство.
МЕСОМАНИЯ и съпътстващите изложби БУЛПЕК, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, ИНТЕРФУД и ДРИНК и САЛОН НА ВИНОТО
бяха открити от зам. министъра на земеделието Тодор Джиков. „Продуктите на земеделието и преработвателната промишленост са в основата на благоденствието на една нация“, отбеляза той и определи международните
хранителни изложения като „представителна витрина“, показваща новите стандарти за висококачествени продукти и разнообразието им.
Сред гостите на официалното откриване бяха посланикът на САЩ Н.Пр. Херо Мустафа, Франческо Калдероли
(зам.-ръководител на Посолството на Италия), Киара Пертро (директор на ИЧЕ) Добри Митрев – председател на
Българска стопанска камара и Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата.
Щастливи сме, че за поредна година Асоциацията на месопреработвателите е тук, в
Интер Експо Център и за поредна година организираме „Дни на българското месо“, каза
председателят на АМБ Атанас Урджанов. Той
посочи, че за всички участници „МЕСОМАНИЯ“ е празник, но още по-голям е за две
от фирмите-членове на асоциацията, които
тази година имат юбилей: най-старият комплекс в Източна Европа - „Свинекомплекс
Голяма Враново“ - отбелязва 50 години от
създаването си, а „Вланел“, Перник празнува своята 30-годишнина. Атанас Урджанов
пожела на добър час на изложителите, а на
юбилярите подари иконата на Архангел Михаил – патрон на месарите – за здраве, сили и
енергия да се справят с предизвикателствата
и все така успешно да защитават българските
традиции в производството на месо и месни
продукти.
В изложението тази година 58 фирми взеха участие със самостоятелни щандове и 14
фирми с колективно участие. Те представиха
постиженията на сектора и всички продукти
и услуги, необходими за месопреработката.

И още един
юбилей - 30 години
чества и фирма
ВЛАНЕЛ, Перник.

u

u

Атанас Урджанов връчва поздравителен адрес и икона Св. Арх. Михаил на Вихрен Димитров
– изпълнителен директор на Свинекомплекс Голямо Враново по случай 50 годишния юбилей на
свинекомплекса.
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С подкрепата на Министерство на земеделието и ДФ
„Земеделие“ в изложението участваха малки и средни
месопреработвателни фирми като: „АКТУАЛ“ ООД - Силистра, „ВЛАНЕЛ“ ООД - Перник, „ЕСКЕЙП-ГРУП“ - Търговище, „ЕКО МЕС“ ЕООД - Величково, „ЛАЛОВ И ВАЧЕВ“ ЕООД
- Враца, „МАЛЕВЕНТУМ МАРОН“ ЕООД - София, „МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ЕООД, „ПИКАНТ ТРЕЙД“ ООД - Варна, „САМИ
М“ ЕООД - Перник, „СВИНЕКОМПЛЕКС ГОЛЯМО ВРАНОВО
ИНВЕСТ“ АД - Голямо Враново, „УНИТЕМП“ ЕООД – Войводиново. Сред изложителите бяха и водещи компании
за машини за месната индустрия, етикетиращи машини,
опаковки, адитиви, консултански фирми, софтуери, лаборатории, специализирани автомобили и др. Всичко, което
може да грабне интереса на професионалните посетители
– търговци, дистрибутори, производители беше събрано
на едно място, а за широката публика имаше множество
дегустации, изненади и интересни събития в рамките на
инициативата на АМБ - „Дни на българското месо“.
За първи път тази година откритите площи между зала
1 и зала 2 бяха превърнати в царство на сочните кюфтенца, кебапчета, домашен суджук, приготвени от охладено
българско месо, по традиционни рецепти на фирма „ВИАТЕКС 66“ ЕООД - гр. Сунгурларе.

октомври 2022 г.
Дегустациите на щанда на
сдружение Традиционни сурово сушени месни продукти
на защитените филе Елена,
Кайсерован Врат Тракия, луканка Панагюрска, роле Трапезица и пастърма говежда,
както и продуктът със защитено географско означение Горнооряховски суджук отново
предизвикаха голям интерес
от посетителите.
Всички фирми-участващи
на Месомания 2022 получиха
плакети и рекламни материали във връзка с Дни на българското месо. Особен интерес у посетителите предизвика специално издадената
книжка с рецепти за любителите на скара: „Изкуството за
бързо и вкусно приготвяне на скара“. На информационния щанд на АМБ професионалисти и любители получаваха полезна информация, както и научна и практична
литература за месодобива и месопреработката.

По време на изложение МЕСОМАНИЯ
в рамките на „Дни на българското месо“
бяха проведени поредица от събития.

На 06 октомври 40 деца от 185-та детска градина „Звездичка“ в столичния кв. Дружба рисуваха вкусни картинки
на любимо ядене, под мотото: „Месце хапни, здрав
и бодър все бъди!“. Децата се забавляваха и с помощта на Ева Кирова – художник-илюстратор нарисуваха
любимите Кюфтенце в бургер и Каймичка в доматено сосче със спагети. Накрая всички хапнаха по един бургер
и си тръгнаха с грамоти и пълни ранички с
полезни и вкусни подаръци от Асоциацията
на месопреработвателите в България.
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На 7-ми октомври се проведе специализирана презентация за ученици от професионалните гимназии в София и Плевен на тема:

„Фалшификации и измами с храни.
Намаляване на загубата и разхищението на храни“, с лектори д-р Да-

наджикова от лаборатория „Алименти Омнилаб“ – Пловдив и изпълнителният директор
на Българската хранителна банка Цанка Миланова. Събитието се проведе в хибриден
формат, с присъствието на 60 ученици от
12-и клас на Професионалната гимназия по
хранително-вкусови технологии „Проф. д-р
Георги Павлов“ – София, Софийската професионална гимназия по туризъм и Професио-

налната гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – Плевен, а 40 техни връстници от Професионалната
гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“ - Плевен взеха участие дистанционно, чрез специална дигитална платформа.

Директорът на Българска хранителна банка Цанка
Миланова разговаря откровено с младите хора за това
как с поведението си разхищаваме храна. „Половината
от количеството унищожена храна се дължи на нашите
хранителни навици и на начина, по който планираме покупките си. Другата половина създават всички останали
по веригата за производство и доставка на храна - ресторанти, кетъринг фирми, както и компаниите за преработка, които произвеждат повече и по-разнообразни храни
в желанието си да задоволят потребността за избор на
потребителите“ посочи г-жа Миланова. Тя разясни как
да се пазарува и да се съхраняват продуктите правилно,
за да намалим разхищаването на храна и покани младите
хора да бъдат доброволци в хранителната банка, която
„спасява“ неоползотворена храна и я прави полезна за
хора в нужда.

Д-р Данаджикова показа и обясни на бъдещите млади
кулинари как да разпознават и да избягват злоупотребите с храни, възможностите за фалшифициране на храна
или поднасянето на неточна или подвеждаща информация върху етикетите. Те научиха как правилно да разчитат срока на
годност и каква е разликата между „Найдобър до….“ и „Използвай преди….“.

Всички ученици получиха грамоти и рекламни
подаръци.
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Едно от най-вълнуващите събития за фирмите-изложители на МЕСОМАНИЯ 2022 беше връчването на златните медали. Девет компании грабнаха отличията „Златен медал с диплом“ за качествени и оригинални
пазарни продукти и добавки:
„Щастливи сме да отличим български месопреработвателни компании за последователната им и целенасочена работа за разнообразието от вкусове и високото
качество на месните продукти, които стигат до родната
трапеза. Наградени са компании, които влагат най-доброто българско месо от селектирани ферми и висококачествени съставки в своите продукти. Рецептите и технологията на производство ги отличават и ги превръщат в
любими деликатеси и суровини както за потребителите,
така и за професионалистите от хранително-вкусова-

октомври 2022 г.
та индустрия“, каза Атанас Урджанов – председател на
АМБ. „Като асоциация сме горди да подпомагаме такива
производители и да представяме техните продукти на
българския и на чуждите пазари. Инициативата ни „Дни
на българското месо“, която реализираме вече четвърта
година с подкрепата на Министерството на земеделието
и ДФ „Земеделие“, е насочена точно към това – да показваме хубавите български месни продукти и деликатеси
на най-добрите кулинари и пазари навсякъде по света,
допълни още г-н Урджанов.

Очакваме ви и през 2023 г.,
когато МЕСОМАНИЯ ще отбележи
своя 30 годишен юбилей.

u

u

Комисията, която оценява продуктите
Фирма „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“
ЕООД беше отличена с 3 медала за Луканков
деликатес „Добротица“, Бабек „Добротица“
и Луканков салам „Добротица“.

u

u

И тази година изборът на най-добри продукти беше труден

Златен медал за „Орехите старец
сурово-сушен“ на „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД

u

„ЕКО МЕС“ ЕООД получи златен
медал за Серия „Месни продукти
слайс“ Луканков колбас „Родопа Пазарджик“, Телешки суджук и Деликатесен шпек.
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u

Златен медал за Бабек „Добруджа“ на „АКТУАЛ“ ООД

u

„БОБАЛ БОЯДЖИЕВ“ ООД получи 3 златни
медала за продукти от три серии: от серията Сухи смеси (микс) за производство на веган
продукти наградени са Веган грил наденичка
„Мергез», Веган грил наденичка „Чиполата»,
Веган бургер и Веган франкфургер. Сред смесите от добавки и подправки за сурово-сушени
колбаси златните медали са за Сурово-сушен
колбас «Фует», Телешки суджук и Италиански
сурово-сушен колбас. От сухите смеси за панирани продукти като най-добри бяха обявени Хрупкава панировка за пилешко филе,
Панировка с тиквени семки за сирене и Панировка с пуканки за пилешко филе.

u

Замразените пилешки полуфабрикати на „ВЛАНЕЛ“ ООД също грабнаха престижните отличия на
МЕСОМАНИЯ 2022 със Сусамени бонфиленца, Бонфиленца по южняшки и Бонфиленца в корнфлейкс.

u

u

МЕСАРНИЦА „АБЪРДИЙН“ ООД получи златен
медал за серията си месни продукти от говеждо
месо Блек Ангъс «Ангус» – Луканка, Салам шпеков,
Саздърма и Пастет от говеждо месо Блек Ангъс
«Ангус».

„ПИКАНТ ТРЕЙД“ ООД си тръгна с шест отличени продукта от серията „Хапка – полуфабрикати“. Признание от журито получиха Кюфтенца с барбекю сос охладени, Пилешки рулца с
топено сирене – замразени, Извара със сладко
от боровинки - замразени, и още три замразени
продукта - Спаначени рулца със сирене и киноа,
Пилешка супа и Супа топчета - замразена.
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МЕСОМАНИЯ 2022
– 29 години със собствено лице
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По време на изложението се проведоха редица срещи
с партньори от страната и чужбина

u

Подаръци за деца от кулинарно училище в София

u

АМБ ще продължи да организира изложения в страната и в
чужбина, за да популяризираме
българските традиционни и
иновативни месни продукти.
Ще продължим станалите
вече традиционни „Дни на българското месо“ с
нови идеи и инициативи в полза на малки и средни
предприятия.
Ще продължим образователната си дейност
сред потребителите и най-вече сред деца, ученици, студенти, за да се засили връзката между бизнеса и образованието.
За да осъществим своите идеи ще продължим
да разчитаме на единствената подкрепа, която
браншът ни получава и тя е от МЗХГ и ДФ Земеделие.
Успехът се дължи на екипната работа и на усилията на Асоциация на месопреработвателите в
България и Интер Експо Центъра.

Студенти от УХТ гр. Пловдив
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www.teatrading.eu

Çàïàçåíà ìàðêà
íà ÀÌÁ

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 antifog - 52 см.- 35 ролки.
Тел. за контакти 0888737255 гр. Пловдив
ФИРМА „МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД“ ПРОДАВА употребявани месопреработващи машини: кутер Нити Казанлък 120 – литров неръждаем; месомелачка 160
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ПУВА: всякакъв вид МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА.
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E-mail: ÏÐÅÄËÀÃÀ:
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îò ÐÅÖÈÊËÈÐÀÍÈ ÌÀØÈÍÈ íà ñêëàä. ÈÇwww.nesto.bg
ÊÓÏÓÂÀ: âñÿêàêúâ âèä ÌÀØÈÍÈ ÇÀ ÌÅÑÎÏÐÅÐÀÁÎÒÊÀ. GSM 0888 388444. Å-mail: office@nesto.bg,
МЕСОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ в с.ЛЕСИДРЕН
www.nesto.bg

ПРЕДЛАГА свинско трупно драно и свинско трупно
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ИЗКУПУВАМЕ ВСЯКАКВИ МАШИНИ ЗА МЕСОПРЕ-
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ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОДОБИВ И РАЗФАСОВАНЕ
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ôàêñ: 0650
факс:
0650
99
439;
e-mail:
avalon_virgin@abv.bg
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ìîáèëåí: 0886 027тел.
616,
e-mail:
office@
bg.multivac.com,
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Áàíêîâà ñìåòêà íà ÀÌÁ: Ðàéôàéçåí áàíê
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