
Prva makedonska stru~na revija za pekarstvo, mlinarstvo, slatkarstvo, proizvodstvo na testo 
i proizvodstvo na ambala`a Godina 11  Broj 48 Skopje 2018.
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40 MEЃUNARODЕН SAЕM HА 
ТЕХНОЛОГИЈА И ПРОИЗВОДСТВО ЗА 
ПЕКАРСТВО, СЛАДОЛЕД, СЛАТКИ И 
КАФА

19|23. 01. 2019
RIMINI Expo Centre
ITALY

 V SОРАBOTKA: ОРГАНИЗACИJA:

Dokolku sakate da go posetite privatno ili poslovno da go posetite saemot SIGEP 2019. vo Rimini, 
obratete se vo slu`benoto predstavni[tvo na IEG za podra~jeto na Alpe-Jadran. MŽ Consulting & Fairs 

mag. Matjaž Žigon -  Gr~arevec 8, 1370 Logatec, Slovenija www.mz-consulting.org info@mz-consulting.org
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KAKO NAJLESNO DA GI RE[ITE NABRZINA SITE PROBLEMI VO PEKARATA 

RACIONALIZIRAJTE 
JA RABOTATA VO 
SVOJATA PEKARA

Nemojte da se nervirate i da se lutite. Ednostavno napravete lista na prioriteti 
spored va[ite mo`nosti, postavete realni celni rokovi i ne se sekirajte ako tie 

rokovi na nekogo ne mu odgovaaat. Koristete nadvore[ni izvori. Ako va[iot 
pretpostaven datum do koj treba da odgovorite na nekoja pogolema nara~ka na pekarski 
proizvodi ne e prifatliv, predlo`ete outsourcing, kooperanti ili dodatna pomo[. 

Ako ste vo pozicija da pregovarate, napravete go toa.

Пишува: Дејан Пашичек, дипл. инг. 



T
empoto vo pekarstvoto 
odamna premina vo  
najgolema  brzina. 

Slikovito govorej}i, na 
menuva~ot ve{e nedostasuvaat 6-
ta i 7-ma brina. Sekojdnevnite 
problem, nelojalnata 
konkurencija, problem so 
likvidnosta na va{ite kupuva~i, 
kadrovskite problem, pra{aweto 
okolu zakonskite propisi, 
vlo`uvawat vo novite 
tehnologii, seto toa e edno 
dinami~no pekarsko 
sekojdnevie.Koj mo`e da go 
izdr`i toa tempo? Navistina e 
te{ko no posledno re{enie e 
klu~ na pekarskata vrata koja so 
godini ja otvarale dedovci i 
tatkovci, od koi e prevzemene 
rabotata. Dali navistina e se 
taka crno? [to treba da se 
napravi?        

PLANIRAJTE JA RABOTATA I 
VREMETO 
Se nadevame deka ovie nekolku 
razmisluvawa }e vi bidat pottik 
da se prilagodite i da promenit 
nekoi raboti. Ovie razmisluvawa 
neka vi bidat motiv za ovaa 
godina. Da trgneme po red... Prvo 
}to mora da razberete e toa deka 
ne mo`ete da rabotite sve. Dali 
mora da proizveduvate ama ba{ 
sve za da rezervirate prostor vo 
trgovskite marketi? Mora li da 
gi prifatime site uslovi na 
trgovcite-delovni uceni? Da se  
raboti po sekoja cena, da se 
vlo`uva vo proizvodstvo, a potoa 
da gi ~ekata parite i do 180 dena? 
Mo`ete li toa da si go dozvolite. 
Do kade stigaat zala`uvawata 
deka kupuva~ot tokmu mene }e mi 
plati navreme, a na mojata 
konkurencija nema? Dali se 
isplati rabotewe vo dve smeni, da 
go intenzivirate proizvodstvoto, 
da se zgolemuva obemot na 
proizvodstvo, rokovite i 
asortimanot? Kako efikasno da 
se opslu`uvaat 50-tina proda`ni 
mesta, kontroliraj}i ja nivnata 
rabota i efikasnost? @elbite na 
kupuva~ite, nivnite naviki, 
prometot?     
Bez razlika kolku raboti ~ovekot 
prisakuva da sraboti, ili vo 
kakov moment go saka toa, vo 
opredelen moment mo`e da raboti 
samo edna rabota. Ne mo`ete da gi 

kontrolirate `elbite na drugite, 
no mo`ete da gi kontrolirate 
va{ite sopstveni reakcii za 
neostvarlivite barawa.  Nemojte 
da se nervirate i da se lutite. 
Ednostavno napravete lista na 
prioriteti spored va{ite 
mo`nosti, postavete realni celni 
rokovi i ne se sekirajte ako tie 
rokovi na nekogo ne mu odgovaaat. 
Koristete nadvore{ni izvori. 

Ako va{iot pretpostaven datum 
do koj treba da odgovorite na 
nekoja pogolema nara~ka na 
pekarski proizvodi ne e 
prifatliv, predlo`ete 
outsourcing, kooperanti ili 
dodatna pomo{. 
Ako ste vo pozicija da 
pregovarate, napravete go toa. 
Ako mo`e da vi pomogne 
tehnologijata,
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da go namalite vremeto na  
postapkata, koristete gi 
nejzinite prednosti sekade kade 
{to e mo`no. Prepoznajte gi 
rabotite {to mo`at da se zavr{at 
bez va{eto prisustvo. Planirajte 
go vremeto {to vi e potrebno za 
ispolnuvawe na prevzemenite 
obvrski. Najefikasen na~in za 
ispolnuvawe na obvrskite e da se 
napravi vremenski raspored i da 
rabotite spored nego. Ako 
smetate deka za opredelena rabota 
vi e potrebno 6 ~asa, dogovorete 
termin od okolu 9. ~asa, zo{to 
mora da o~ekuvate prekini, 
problemi ili neizbe`ni zastoi. 
Ne smeete da zaboravite na 

drugite va{i obvrski,  va{iot 
raspored trba da vi pomogne da gi 
uskladite va{ite momentalni 
obvrski, da postavite ostvarlivi 
rokovi  za sekoja rabota koja mo`e 
nepredvideno da se pojavi.

OTKLON OD STRES
Pomognetim nae drugite da 
pronajdat alternativni na~ini za 
realizirawe na rabotata. 

Nekolku opredeleni pra{awa 
mo`e da otkrijat deka nekoja 
rabota i ne e tolku itna kako {to 
se ~inelo vo po~etokot. Obidete 
se da otkriete koja e celta na 
primenata nara~ka. Ponudete 
predlozi i alternativi
Nekoga{ e podobro nekoja rabota 

da ja prefrlite na va{ta 

konkurencija, otkolku da go 

izgubite klientot poradi 

nepo~ituvawe na rokovite.  Bez 

razlika dali rabotata doa|a od 

interen ili nadvorw{en klient, 

va{a obvrska e da mu pomognete vo 

re{avaweto na negoviot problem.  

Toa sigurno ne zna~i deka treba 

dobrovolno da se prijavite za 

u~estvo vo ″nevozmo`na misija″ 

Priklu~ete se na grupata za 

podr`ka. Vmr`uvaweto pru`a 

emocionalna i prakti~na pomo{. 

Bidete aktivno vklu~eni barem vo 

edno dobrotvorno zdru `enie koe 

e va`no za va{ata profesija.  

Odr`uvajte gi vrskite i barajte 

sovet sekoga{ koga imate rabota 

″preku glava″.  Ponekoga{ e 

dovolen samo obi~en razgovor, da 

ja sogledate situacijata od druga 

perspektiva. Nemojte da `iveete 

i da rabotite izolirano. 

Grupnite kontakti mo`e da vi 

pru`at otklon od stresot i da vi 

dadat idei kako da se spravite so 

sekojdnevnite predizvici.  

ORGANIZIRAJTE GO  
RABOTNIOT PROSTOR I 
OPREMA
Organizirajte go va{iot raboten 

prostor, va{ata oprema i samiot 

sebe si. Ako ne ste organiziran, 

sekoj rok }e vi se ~ini 

neostvarliv. Ako ste sklon kon 

odolgovlekuvawe, 

perfekcionizam, pani~arewe i 

kon sli~ni raboti koi go tro{at 

vremeto, kako {to se prekini, 

zaboravnost, zaturawe na 

materijalite, neadekvatno 

planirawe, prijavete se za kurs za 

upravuvawe so vremeto, ili 

vlo`ete pari za dobra kniga, 
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ili vo zvu~en zapis za upravuvawe 
so vremeto.
Bidete fleksibilni. Nemojte da 
gi izgubite nervite ako va{ite 
planovi i predvideni zada~i se 
poremetat. Prioritetite se 
menuvaat, a krizi se javuvaat bez 
razlika kolku dobro ste 

isplanirale i organizirale 
nekoja rabota. Ako predvidete 
podolgo vreme od  ona {to 
mislite deka e potrebno da se 
zavr{i nekoja rabota i ako na 
neo~ekuvanite krizi i problemi 
gledate kako na del od rabotata, 
}e izbegnete prekumeren stres i 

}e ja zadr`ite svojata efikasnost. 
Ako po~uvstvuvate deka stanuvate 
napnat, postavete si go slednoto 
pra{awe, kakvo }e bide 
vlijanieto na ovaa rabota vrz 
mojot biznis i vrz mojot `ivot 
dokolku ne bide zavr{ena 
deneska? Mora da ne se gri`ite za 
sekoja sitnica. Ako sakate da 
odr`uvate opredelena ramnote`a 
vo svojot `ivot, nekoga{ mora da 
ka`ete ne. So uvid vo va{iot 
raspored i prioritetite mo`ete 
diplomatski da re~ete ne. Ako 
nekoi od rabotite vo va{iot 
raspored e dopolnitelno barawe 
na nekoj va{ klient, pra{ajte se 
{to mo`ete da odlo`ite za da go 
ispolnite vakvoto dopolnitelno 
barawe.        
Ne mo`ete da bidete sekoga{ 
dostapni za site lu|e, nitu 
mo`ete da rabotite dve raboti vo 
isto vreme. Svatite deka koga }e 
ka`ete da za bilo {to, toga{  
avtomatski velite  ne za ne{to 
drugo. Toa ne{to drugo mo`e da 
bide vremeto koe bi go potro{ile 
za sebe ili za svorto semejstvo.
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info@dubor.hr www.dueboer.com

                   

DÜBÖR

DÜBÖR во секоја модерна пекарница! 

Пекарскиoт 
партнер во 2019.

* Maslo za 

podma~kuvawe tavi 

i kalapi

* Maslo za 

obrabotka na testo 

i  se~ewe leb

* Gel sretstvo za 

`elirawe torti i 

torteleti

* Ured za 

nanesuvawe maslo 

za podma~kuvawe 

tavi i kalapi, kako 

i sretstva za 

`elirawe

Sre}en Bo`i} i uspe{na 
delovna 2019 godina!
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ISTORIJA NA BAGELOT  POZNATIOT  PEKARSKI  PROIZVOD  ZA DORU^EK  

ZO{TO BAGELITE SE

TOLKU POPULARNI?
Zo[to se tolku popularni? Ednostavnosta na konzumirawe, pogolem stepen na  
prenosivost od tostot, i povkusni od obai sendvi~ite so leb, koi bez [e]er 

nudat alternativa za krofnite. Nivnata iskrenost gi ~ini poarni od kroasantot, 
a bez niedna vrsta preliv, krem, sirewe, maslac), imaat razumni 200 kalorii.

Pi{uva: @eqko  Kova~evi}



Bagelite bi trebalo da se 
nao|aat vo re~nikot pod 
poimot zabavno, no spored  

Webster, bagel e "samo leb od 
krenato testo napraven vo mala 
forma kako krofnata, varen vo 
zovriena voda a potoa pe~en. 
Voobi~aen doru~ek na lu|eto koga 
patuvaat na rabota. 
Bagelot e edinstven proiz vod koj 
prvo se vari a potoa se pe~e. 
Zatoa toj  e so edinstvena 
tekstura,so karakteristi~-no 
sjajna kora. Onie {to sakaat 
posjajna kora mo`e na 
tradicionalen na~in da gi 
prema~kaat so ~etka po 
povr{inata, so smesa od jajce I 
voda. 

KOJ GO IZMISLIL BAGELOT?
Postoi odredena rasprava me|u 
istori~ariteza potekloto na 
bagelot. Postojat brojni 
etiomolo{ki dilemi za zborot  
bagel. Vo stara Germanija  bouc i 
boug, {to zna~i prsten ili 
narakvica; vo ruskiot boobliki i 
vo polskiot obazanki. Drug mo`en 
izvor e germanskiot zbor bilge', za 
trkalezen leb. Edna od legendite 
za pojavata na ova pe~ivo veli 
deka vo 1683. vo Be~, Avstrija, 
lokalniot pekar evrein sakal da 
mu se zablagodari na kralot na 
Polska (Jan III Sobieski) koj gi 
{titel negovite sonarodnici od 
turskite osvojuva~i. Toj napravil 
posebno tvrdo pe~ivo so izgled na 
java~ki stremen - bagel vo spomen 
na kralskata omilena razonoda, pa 
od tuka go dobi svojot 
prepoznatliv izgled. Vo knigata 
The Joys of Yiddish" (Radosta na 
Jidga), Leo Rosten veli deka . 
prviot napi{an spomen za bagelot 
datira od 1610.god koga vo 
odredbite na  op{tinata Krakov 
vo Polska. Se predviduva sekoja 
`ena koja treba da se porodi da 
dobie bagel″ Interesno e  toa {to 
bagelot se smeta za evrejska hrana, 
no nema nikakov religiozen 
spomen, go jadele i hristijanskite 
`eni.  Bagelot nabrzo stanal hit 
vo cela Isto~na Evropa. So tekot 
na vremeto negoviot izgled 
evoluiral vo krug so dupka na 
sredinata. i go dobil imeto 
bagel,.Bagelite  na krajot do{le 
do Rusija kade gi narekle bubliki 
i gi prodavale nani`anei na 

vrvca Kako i 
site drugi 
predmeti vo 
oblik na , 
prsten i za 
niv se smetalo 
deka nosat 
sre}a  i mo}. 
Se zboruva 
deka se 
ispeani i 
pesni za 
bagelite

PRVO 
POJAVA VO 
SEVERNA 
AMERIKA
Koga isto~no 
evropskite evrei emigrirale vo 
Severna Amerika so sebe go 
donele i bagelot.. Mnogu od niv se 
naselile vo Kanada, vo Montreal, 
Toronto. Vo 1919. Isabel Shlafman ja 
otvoril prvata bagel pekarnica 
vo Montreal, na agolot od t.n. 
'glavna ulica'. Deneska ovaa ulica 
e ulica Saint-Lawrence Boulevard.. 
Iako bil popularen vo Evropa, vo 
Amerika stanal {iroko 
popularen, osobeno vo^ikago i 
Wujork kade evreite najmnogu se 

doseluvale. Vo 1872. po~nuva 
upotrebata na kremasto sirewe. 
Amerikanskata bagel  industrija 
osnovala vo New York vo 1910- 
1915.g sindikalno zdru`enie Bagel 
Bakers Local 338. Ovoj ″ekskluziven 
krven sobor", go ograni~uval 
~lenstvoto samo na sinovitena 
prethod-nite ~lenovi. Se ~ini 
deka vo toa vreme bilo polesno da 
se zapi{e medicina odko-lku da se 
stane ~len na edna od 36-te vakvi 
organizacii. 
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POTREBITE ZA 
IZRABOTKA NA BAGELITE
 Za stru~na podgotovka na 
bagelite potreben e know-how i 
makotrpna rabota. Sinovite na 
bagel majstorite, bile so meseci 
~iraci za da go nau~at zanaetot 
pekarite bile plateni po par~e i 
rabotele vo grupi od po 
~etvorica, od koi dvajca rabotele 

na podgotovka, tretiot gi pe~el a 
~etvrtiot rabotel na   kotelot so 
zavriena voda. Zarabotuvale 19 
centi po kutiji, a sekoja kutija 
sodr`ela po 64 bageli. Obi~no 
grupata polnela 100 kutii za edna 
ve~er.

POTREBITE ZA 
IZRABOTKA NA BAGELITE
 Za stru~na podgotovka na 

bagelite potreben e 
know-how i makotrpna 
rabota. Sinovite na 
bagel majstorite, bile 
so meseci ~iraci za da 
go nau~at zanaetot 
Pekarite bile 
plateni po par~e i 
rabotele vo grupi od 
po ~etvorica, od koi 
dvajca rabotele na 
podgotovka, tretiot gi 
pe~el a ~etvrtiot 
rabotel na   kotelot 
so zavriena voda. 
Zarabotuvale 19 centi 
po kutiji, a Jan Sobieski
Polskiot emigrant 
Harry Lender otvaril 
Lender's Beigel Bakery 
(Lenderova bagel 
pekarnica) 1927vo 
gradot West Haven, 
Connecticut. Njegovi 

kupuva~i bile evrejskite 
prodavnici za hrana vo New Yorku. 
Negovite sinovi, Murray i Marvin  
se specijalizirale za brzo 
smrznati bageli, so {to ja 
ra{irile proda`bata niz celata 
Amerika. Vo 1984  god. koga 
Firmata imala 600 vraboteni, 
kupena e od sinxirot na restorani 
Kraft. H. Lender & Sons od 
Connecticuta. So sve pogolemata 
primena na kvasecot vo 
pekarnicite popularnosta na 
bagelite porasnala i nadvor od  
Amerikanskite etni~ki zaednici. 
Vo kasnite 1950-ti  i 1960-ti, 
pekarite od  New Yorka i New 
Jerseya po~nale da se selat kon 
drugi delovi od zemjata.. Vo 1966. 
Eden od niv otvoril bagel 
pekarnica vo predgradieto 
naWashington, Go pamti 
skepti~noto pra{awe na negoviot 
stanodava~ "Koj }e ti 
plati sedum centi za edna od tie 
raboti?"

PRVITE PAKUVANI BAGELI!
 Pakuvanite bageli prv pat 
stanale dostapni vo prodavnicite 
1950-te godini. So primenata na 
smrznatite bageli vo 1960-te, se 
pro{iri potro{uva~kata mre`a 
do onie koi ne `iveele blizu do 
pekarnicite. Vo ranite 1960-ti se 
pojavile i ma{ini za industrisko 
proizvodstvo na 
bageli..Ma{inite formirale 
bageli so istisnuvawe na 
prstenesto testo.  Pronao|a~ot 
Dan Thompson veli: 
"Ja sum roden da izmislam ma{ina 
za bagel. Mojot tatko razmisluval 
za toa u{te pred da se rodam ". 
Negoviot tatko imal golema 
pekarni-ca vo Winnipeg, Kanada, a 
u{te vo 1926. napravil ma{ina za 
izrabotka na bageli, no ovaa 
ma{ina bila mnogu bavna, 
komplicirana i skapa so eden 
zbor komerci-jalno neisplatliva. 
Vo raniot 20-ti vek imalo duri 
peesetina obidi za izrabot-ka na 
ma{ini za bageli. 
Dan Thompson vo svojata firma 
Thompson Bagel Machine Corporation 
ja primenil prvata ma{ina za 
bageli i pokraj mnogute skeptici 
koi tvrdele deka ma{inata 
nikoga{ nema da ja zameni 
rabotnata raka vo formiraweto 
na pe~iva. 
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Jan Sobieski



Vo po~etokot ma{inite se zemale 
pod naem koj se pla}al spored 
brojot na proizvedeni par~iwa. 
Deneska pove}eto pekari se 
sopstvenici na ovie ma{ini.. 
Tompsonoviot model e pogoden za 
malite bagel pekarnici, so 
delitelka koja pravi  2.100 bageli 
na saat. Na golemite pekarnici 
pove}e im odgovara brie ma{ina so 
4.800 bageli na saat.

"TRADICIONALNITE " I NOVITE  
VKUSOVI NA BAGELITE
Do 1987. godina bagelite go najdoa 
svojot pat do pove}eto 
amerikanski potro{uva~i; 
stanale standardno jadewe na, fast 
food menito vo site prodavnici. 
Do 1988. godina Amerikancite vo 
prosek konzumiral po eden bagel 
mese~no, a do 1993. Toj broj 
porasnal na dva. So tekot na 
vremeto, na "tradicionalnite" 
vkusovi na bagelite (obi~en, so 
semki od sezam i mak), im se 
pridru`ile desetina drugi 
vidovi, od cimeta, grohlica i 
zobni pahulici, jabolka, 
borovnica spana} pa duri i so 
sirewe i {unka. No, sukina 
bagelot ostanuva ist, a sve`ite 
vrudi bageli stanale sekojdneven 
obrok za mnogu lu|e vo Amerika i 
{irom svetot. Vo 1997. godina 
firmata Nancy Anne Bakery i 
nivniot brend Schnucks 
prezentirale 17 tipovi 
reformulirani bageli kako 
odgovor  na posebnite `elbi za 
vkusovi i tekstura na `itelite na 
Sredniot zapad, zaedno so 6 
filovi od krem sirewe, 4vida 
bagel prelivi i 8 bagel sendvi~i.
Zo{to bagelite stanale taka 
popularni? Ednostavnosta na 
konzumiraweto povisok stepen na 
prenoslivos, od tostot, pogolemo 
zadovoljstvo pri xvakaweto vo 
odnos na obi~nite sendvi~i od 
leb. Voobi~aeno bez {eker tie 
nudat alternative za krofnite. 
Nivnata iskrenost gi ~ini poarni 
od kroasanot, a bez prelivi od 
krem sirewe, maslac sir, maslac 
ili iele), imaat razumni 200 
kalorija.

RECEPTI ZA BAGELITE 
Pripremite gi  ovie bageli  
vdahnoveni so Havaite. Doa|aat so 
vkus na ananas i kokos. 

Planirajte odnapred za da imate 
dovolno vreme za dizajnirawe na 
testoto. 
Vreme na podgotovka: 10 minuti. 
Vreme na pe~ewe: 30 minuti. 
Vkupno vreme: 40 minuti.  
Sostojki:
250 ml  voda
5 ml ekstrakt od kokos 
15 ml maslinovo maslo
30 g sirup (od {eker ili,med) 
5 g sol
380 g bra{no
15 g  p~eni~en glute (po zan) 10 g 
kvasec
115 g  suv ananas, isse~kan
141 g suv kokos isse~kan 
Podgotovka:
Stavite gi sostojkite  vo 
ma{ina za leb spored  gorniot 
redosled. Dodajte go ananasot i 
kokoots pet minuti  pred 
zavr{uvaweto na  fazata virkawe,  
ili zame{ajte sami vo testoto 
pred oblikuva-weto.  
Koristete postavka za testoto. 
Ili zaprete ja ma{inata odkako 
}e se digne testoto.. Podgotvete 
gi tavite za pe~ewe. Izvadete go 

testoto od ma{inata, pritisnete 
go nadolu, pa isukajte go vo 
pravoagolnik so golemina od 35- 
45 sm. Podelete na ednakvi 
par~iwa i oblikuvajte vo forma 
na bagel. Stavete gi  bagelite vo 
tavite i ostavete gi povtorno da 
se dignat. Toa mo`e da trae od 20 
minuti  do 4 sati. Napolnete go 
tenxereto so voda. Mo`e da 
dodadete 30 g sirup od med ili 
{eker.
Zagrejte ja vodata do vriewe. 
Zagrejte ja pe~kata na  204 °C. 
Stavbagelite eden po eden vo  
vodata taka da ne dojde do 
zgu`vuvawe. Varete gi samo po 3 
ili 4 odedna{, Varete ja sekoja 
strana po edna minuta, pa vratete 
gi povtorno vo tavata. Dodajte 
glazura ili preliv.
Pe~ete  samo na sredinata na 
pe~kata 20 do 25 minuti, no 
po~nete da proveruvare posle, 15 
minuti. 
Najvkusni se dodeka se topli. 
Se~eweto se preferira pred 
zamrznuvaweto.
Dobivate: okolu 15  bageli.
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ТРЕНДОВИ ЗА 
ПОСЕБНИ 

ЛЕБОВИ
Сегашната криза изгледа потикна многу купувачи забавата да ја побараат во 

сопствениот дом; и покрај тоа што повеќето трговци очекуваа дека купувачите 
ќе побараат поевтини трговски брендови, што би било добро за 

производителите на истите

Verite Reily Collins



Се случуваат и некои 
охрабрувачки трендови кои 
продавачите можат да ги 

искористат. Како што наведува Gary 
Sharkey претседателот за пченица во 
рамките на НАБИМ „после години 
со пониски цени во целиот ланец од 
житарки до пекари, од 
производителите на храна до 
трговците и потрошувачите-мораме 
да се прилагодиме на оваа промена„.

ПОСЕБНИ ВИДОВИ ЛЕБОВИ

Значи, што да се направи купувачите 
да останат верни, а да се занемари 
растот на цените? Повеќето 
пекарници воглвно се потпира на 
посебните лебови, па се надеваат 
дека купувчите очекуваат автоматски 
дека истите чинат повеќе. 
Преостанатите трикови се за 
унапредување на продажбата: Village 
Bakerystanala prva UK  пекара која го 
пакува својот леб во потполно 
разложливи кеси. Вегетаријанците 
стануваат се поважни купувачи, а 
Village Bakery сега произведуваат 
педесетина производи соодветни за 
овој пазар, од колачи од марела до 
безглутенскиовошни колачи 
(соодветни за два различни пазари).
Низ цела Европа брзо се шири меѓу 
потрошувачите пораката за здрава 
исхрана, со посебен акцент на лебот.  
Лебот со висока содржина на влакна 
ќе добие  одобрувачки печат од 
здравствените стручњаци; Данците 
се главни консументи на лебот со 
висока количина на влакна, а после 
нив следуваат Холандија и остатокот 
од Скандинавиј.

ЗАНАЕТЧИСКИ ПЕКАРНИЦИ

Многу популаризиран од страна на 
движењето за рачно производство на 
лебот (посебно Poilane), занаетчиски-
от леб се продава било каде и ја пот-
помага продажбата на потемниот 
француски леб кој изгуби многу 
купувачи после Втората светска 
војна.  Французите преферираа бело 
брашно за baguette, а дури откако 
Piere Poilane а покасно нивниот син 

Lionel го 
популаризираа 
црниот леб,  
Французите и 
многу други 
европјани почнаа 
поново да го 
консумираат 
истиот. Еден од 
верните 
обоќжавате-ли бил 
Салвадор Дали, кој 
направил дури 
спална соба од овој леб. 

ДРУГИ ТРЕНДОВИ

Пазарот за безглутенски производи 
за потрошувачите со алергии од 
храна и понатаму ќе расте. Сметајте 
на пораст на потрошувачката на 
житарки и производи со ниско ниво 
на сол. Повеќето продавници од 
типот на Асда известуваат за пораст 
на продажбата на безглутенскиот леб 
и колачи.

ОПШТЕСТВЕНИ СЛУЧУВАЊА И 
ПРИВАТНИ ВЕЧЕРИ

Waitrose сега нуди разни видови 
замрзнати производи. Сите овие 
производи захтеваат многу време за 
подготовк  дома, но доколку а
домаќинката при крајот на вечерта 
сака да ги послужи, овие пекарски 
производи се идеални за такви 
прилики; мрзнатите производи се за
дел од асортиманот кој сега се 

произведува во Франција, посебно за 
Waitrose и се прилагодени на 
британските вкусови вклучително и 
слатките со млеко и бело чоколадо 
меѓу другото. 

ГОТОВИ ТЕСТА

За оние купувачи кои сакаат да 
направат дома пита и колачи, 
готовите теста се идеален производ.  
Jus-Rol  е една од главните фирми за 
производство на замрзнати 
производи. отовите теста одеднаш  Г
станаа тренд и прифатливи, 
благодарение на ТВ куварите кои ги 
користат во своите емисии. Наместо 
макотрпната работа за месење на 
тестото, куварите треба само да го 
отворат дома пакетот и да го извадат 
спременото тесто, корите или 
лиснатото тесто. Вегетаријанската 
дружина ги одобри лиснатите теста 
на производителот Jus-Rol како 
погодни за филување со зеленчук. 
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Нивните производи во нивниот 
асортиман се листови тесто  –
идеални за брзо украсување на 
тренди колачите. 

ЕТНИЧКИ ЛЕБ

Во големите миграции на етничките 
групи низ цела Европа, една работа 
која е изгледа константа е тоа што 
сите сакаат својот леб да го 
консумираат таму кај што ќе се 
до  Во Англија, полската селат.
етничка група ја чини најголемата 
етничка група на емигранти, а лебот 
им е посебно мил. Пољаците 
отвориле пекара Краков каде 
произведуваат  „Chleb Krawski„ и 

други традиционални полски лебови. 
Овие и другите видови на  леб сега се 
достапни на многуте супермаркети 
низ цела Европа, каде што постои 
голем прилив на емигранти.

ГЕРМАНИЈА

Германците јадат повеќе леб од било 
која друга европска земја, 
конзумирајќи  кгр по жител 80
годишно. Големите индустриски 

пекарници, сега ги доставуваат 
своите производи до синџири од 
сопствени продавници, наместо до 
супермаркетите, што дава висок 
пораст и до 30%  од германската 
потрошувачка на леб. Бидејќи можат 
да се пофалат со повеќе од 300 
видови на леб, тогаш не е чудо што 
германците конзумираат толку многу 
леб, но и здрави состојки како сезам 
и сончогледови семки кои стануваат 
се повеќе популарни.  
Продажбатана здрав чипс и грицки е 
во пораст, додека помалку здравите 
видови леб и колачи го губат уделот 
на некои пазари. Поради проблемот 
со прекумерна тежина која е во 

пораст, повеќето германци барем 
размислуваат за поздрав леб-макар 
што и понатаму ги купуваат оние 
традиционалните во големи 
количини.  еѓутоа, се поголем број М
постари германци, загрижени заради 
срцевите проблеми, се повеќе се 
вртат кон безглутенските производи 
кои добиваат на популарноста како 
поздрава опција.
Евромонитор ја анализирал 

продажбата на она што се нарекува  
„функционален леб„,со напомена 
дека во Германија се очекува дека ќе 
расте на годишно ниво за 15%, иако 
прашање е какво влијание тоа ќе има 
на вкупната потрошувачка на леб, 
бидејќи во 2008 год. предвидувањата 
беа дека потрошувачката по жител ќе 
достигне 200гр. па и повеќе во 
споредба со 57,5 кгр потрошувачка 
по жител на вкупниот леб. Се 
истакнува исто така, дека со 
постојаните иновации, заедно со 
силната и ефикасна маркетиншка 
подршка, функционалниот леб 
можеби може да излезе од сегашната 
своја минорна рамка.

ПЕКАРНИЦИ ВО САМИОТ 
ПРОДАЖЕН ПРОСТОР 

Пекарниците во самиот продажен 
простор и понатаму подобро 
работаат на европскиот континент 
отколку во Англија. Купувачите секој 
ден очекуваат тазе леб, па дури 
неколку пати дневно, додека во 
Англија леб се купува за неколку 
дена. Во Англија 30% од продажбата 
на лебот ја чинат лебовите сечкани 
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на парчиња и пакувани, од кои многу 
се продаваат на бензинските пумпи, 
каде многу од супермаркетите 
изградиле свои мини маркети. Ова 
најверојатно се смета за обично а не 
импулзивно купување, што ја става 
Англија на дното од табелата за 
потрошувачка на лебот од само 50кгр 
по жител годишно.

ВЕЛИГДЕНСКА ХРАНА 

Низ цела Европа повеќето земји 
имаат традиционални Велигденски 
производи; многу од нив се пекарски 
производи, како на пример 
англиската „Simnel torta„. Тоа е лесна 
овошна торта исполнета со 
марципан, а украсена со 
традиционални јајца, пилиња и 
цвеќе. Со цел да го олесни 
производството на Simnel torta-та, 
фирмата Tropical Wholefoods 
произвела готови запакувани 
состојки; само го отварате пакетот, ги 
ставате состојките во сад, додавате 
јајца и т.н. Како интересен 
маркетиншки алат, на секој пакет 
јасно се декларира потеклото на 
користените состојки, како што е 
грозјето од Авганистан на пример. 
Секој пакет има мини историјат 
прикажан на задната страна, што е 
наменето за децата за забава 
и учење.

ИЗЕДЕТЕ ЈА СВОЈАТА 
МОДНА ТАШНА

Mulberry, тренди 
производител на 
дизајнерска облека, го 
диверзифицира својот 
асортиман, па го одбрал 
пазарот на леб од пир. 
Roger Saul (основачот на 
Mulberry) неодмна го 
претставил асортиманот 
на производи Sharpham 
Park Spelt Savoury Biskuit, 
со кекси достапни во два 
интересни вкуса, 
крекери со сенф, крекери 
од органски пир и 
четири вида семки. Овие 
семки се совршени за 
оние кои се грижат за 
своето здравје, подедна-
кво се вкусни кога се 
сервираат без ништо 
друго, како и  кога се 
служат со некој додаток, 
како на пример сирење. 

ОРГАНСКИОТ ПИР

Органскиот пир се меле во мали 
серии што од своја страна дава 
сигурно брашно кое се користи во 
кексите со максимална свежина. Peter 
Ticknell  објаснува, „она што пирот го 
прави различен од пченицата е тоа 

што тој има многу појака обвивка 
која служи како заштита, како лушпа 
околу житото. Mlin Sharpham Park е 
единствен од тој вид во Европа, ако 
не и во светот кој во целост го 
користи стариот воденички камен. 
Втор необичен елемент е пивото, или 
барем црното пиво. Irvin е најголема 
независна пекарница во Северна 
Ирска и произведува леб користејки 
Guinness, создавајќи леб со 17% 
guinness; Шведската компанија 
Glimek која произведува пекарска 
опрема, сега произведува таква 
пекарска линија наменета исклучиво 
за пекарниците во самиот продажен 
простор. Потрошувачите се изјаснија 
дека лебот го задржува автентичниот 
вкус на guinness.

ЗАМРЗНАТИ ПЕКАРСКИ 
ПРОИЗВОДИ

Во октомври, Шведскиот Lantmaanen 
Unibake превзел еден од производни-
те погони на германската пекарска 
групација Gramms Backstuben од Suhl 
со што ги удвоил производните 
капацитети за смрзнати пекарски 
производи во Suhl.
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TIPS & TRICKS ЗА БИСКВИТНИ КОЛАЧИ 

ПОДГОТОВКА НА 
КВАЛИТЕТНИ 

БИСКВИТИ
Со боцкање со чепкалка или со дрвце во средината на бисквитите, проверите дали е доволно 
печен. Ако стапчето е суво, бисквитите се готови, ако е влажен или леплив, печите уште пет 
минути па поново проверите. Искусниот слаткар ќе го определи печењето со еден допир на 

површината во средината на бисквитите. Ако бисквитите после допирот се враќаат во првобитната 
состојба, значи дека се печени

Пишува Дејан Пашичек, дипл. инг. 



Сезона е на подготовка на 
колачи. И вашите колачи би 
можеле да помогнат во 

унапредување на понудата што ја 
нудите во вашата слаткарница. Во 
сезоната на колачи нема 
импровизација, состојките мора да 
бидат тазе и со врвен квалитет, 
опремата чиста и подготвена, а 
вашето расположение весело и 
оптимистичко. Секоја од овие 
компоненти ќе има свое големо 

влијание на колачите кои ќе ги 
продавате, купувачите ќе знаат да го 
препознаат тоа, а во тоа лежи успехот 
на вашето работење. Заради тоа еве 
неколку совети кои треба да ги имате 
на ум ако се определите за 
производство на колачи.

ПЕЧЕЊЕ НА БИСКВИТИ

Печката вклучете ја дваесетина 
минути пред почетокот на печењето, 
за да ја постигне саканата 
температура. Зададената температура 

дополнително проверете ја со 
термометар зада видите колкави 
отстапувања има  вашата печка. 
Доколку имате нови калапи за 
печење на колачи, премачкајте ги со 
тенок слој растително масло, и 
печите ги празни околу 25 минути на 
температура од 200 . Кога °C
потполно ќе се оладат, избришете ги 
со сува чиста крпа и премачкајте ги 
со маснотија за таа намена и тенко 
набрашн те ги пред употребата.e

Кога користите маснотии за 
подмачкување во вид на спреј 
настојувајте спрејот да содржи мали 
количини на брашно. 
Ако пак користите спреј кој не 
содржи брашно, не заборљвајте 
плехот да го набрашните после 
подмачкувањето. На овој начин 
колачите нема да се лепат, ќе го 
олесните чистењето и што не 
епомалку важно ќе го продолжите 
векот на траењето на вашите калапи. 
Ако имате силиконски калапи, дали 

ќе треба да ги подмачкувате или не, 
зависи од типот натестото, односно 
колачите кои во нив ќе ги 
подготвувате. Колачите кои содржат 
висок  процент на шеќер и млеко, 
побрзо ќе добиваат боја, затоа 
ваквите колачи и торти печите ги на 
пониска температура од 
вообичаената. 
Калапите за печење кои се обложени 
со темна боја или тефлонизирани 
понекогаш  печат побрзо го  дното на 

колачот. За да го спречите тоа печите 
на пониска температура од 
пропишаната, или таквите садови 
ставете ги во дополнителен плех за 
печење. 
Најважна е температурата на 
печката, затоа ако прв пат печете во 
печката, земете помала количина на 
тесто кое ќе го печете во плех за 
мафини. Совршено испечениот 
мафин е добар показател дека 
мерачот на печката претпоставува 
добра температура.

TIPS & TRICKS ЗА БИСКВИТНИ КОЛАЧИ 
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ВАЖНОСТА НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА НА ПЕЧЕЊЕ

Повеќето колачи се печат на 
температура помеѓу 175 и190  а °C.
ако печката покажува точна 
температура тогаш сигурно ќе 
направите одлични колачи. Секогаш  
користете плехови или калапи со 
соодветни димензии. Препорачаната 
димензија проверете ја во вашиот 
рецепт. Ако печете бисквити за торта 
во прстен во плех, гледајте прстените 

да не се допираат меѓусебни и тоа да 
биде секогаш на средината од плехот 
и да не ги допира страните на плехот. 
Вратата на печката никогаш не ја 
отварате пред да помине 
минималното потребно време за 
печење (барем 2/3 од препорачаното 
време).  Со боцнување на чепкалка 
или стапче во средината на 
бисквитите, проверите дали се 
доволно печени. Ако стапчето е суво 
значи бисквитите се  готови, ако е 
мокар или леплив, печите уште пет 
минути па проверите повторно. 
Искусните слаткари го проверува 
печењето со допир на средината од 
бисквитите. Ако бисквитите се 
враќаат после допирот во 
првобитната состојба значи дека е 
печен. Кога ќе г извадите бисквитите 
од печката, оставете ги во калапот 5-
10 минути и дури после извадите ги 
на жица за ладење. да се ладат.

ОПШТИ СОВЕТИ ЗА КОЛАЧИТЕ

Комбинациите на бисквитите со 
подинзи, кремови и други премази се 
бескрајни. Комбинирајте го она што 
ви се допаѓа,  што го сакате и нема да 
погрешите. Секогаш пред да ги 
полевате колачите или тортата со 
глазура, водете сметка тие да бидат 
во потполност оладени. Ако на 
колачите или тортата ви се појават 
грби (најчесто на средината) или 
високи страни отсечете ги со остар 
нож. Слоевите на бисквитите мора  
да бидат со воедначена висина пред 
нанесувањето на кремот или 

глазурата. Бисквитите ладете ги на 
слободно место, оладените бисквити 
завиткајте ги во алуминиумска или 
пластична фолија, поготово ако не ги 
јадете одма. Завитканите бисквити 
може да ги замрзнете, по потреба да 
ги чувате и неколку недели. Кога 
сакате да го употребите, оставете ги 
да одмрзнат на собна температура (3-
4 површинскиот слој, ќе ја h), а 
изгубат влажноста ќе се исушат и ќе 
се кршат. ога бисквитите се  К
одмтзнати, пред нанесувањето на 
кремот, отстранете ги нежно со рака 
трошките од горниот слој и од 
страните. Ако подготвувате торта од 
неколку слоја, долниот слој завртете 
го нагоре и потоа премачкајте го со 
крем, ставете го средниот слој, па 
поново завртете го долниот слој 
завртете го нагоре, така што 
добивате воедначен изглед на сите 
слоеви. Пред нанесувањето на 
кремот, одделите еден мал дел од 
кремот и во него додајте малку вода и 
со таа смеса премачкајте ги 
површините на бисквитите. На овој 
начин  ќе го спречите ронењето, а ќе 
ги пополните евентуалните празнини 
во бисјквитите.

НАНЕСУВАЊЕ НА ГЛАЗУРАТА

Глазурата на готовата торта, нанесете 
ја вообичаено. Купите посебна 
лопатка за глазура и користете ја за 
нанесување на шлаг или крем на 
тортата. Со новата лопатка ќе 
постигнете професионален изглед на 
површината. ортите и колачите кои Т
ги премачкувате со крем, обавезно 
ствете ги под звоно, за да не се 
создаде засушена кора т.н. дрвена 
кора на вашата торта/колачи. Вака 
чуваните производи траат до два 
дена. Ако кремот или глазурата се на 
база на маслац, постапете на ист 
начин, а трајноста на производот е до 
4 дена. 
Кога бисквитите ги премачкувате со 
едноставенврел шеќерен сируп или 
со топол сопен мармалад, че ги 
навлажните слоевите, затоа одвоите 
ги слоевите и секој посебно 
премачкувајте го.
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ПРОБЛЕМИ СО БИСКВИТИТЕ
ПРОБЛЕМ: Бисквитите се подигнале 
надвор од тавчето за печење.
Или температурата во рерната била 
премногу ниска, или сте ставиле 
премногу тесто во тавчето. 
Проверете ја веродостојноста на 
температурата во рерната и никогаш 
не го полнете тавчето повеќе од 
половина. Вишокот на прашак за 
печиво исто така може да биде 
причина за преголемо дигање на 
бисквитите, мерете го внимателно.
ПРОБЛЕМ:  Бисквитите се суви
Температурата во рерната била 
премногу ниска и бисквитите се 
исушиле во текот на печењто. 
Бисквитите се ладеле на провев, па се 
исушил многу брзо.
ПРОБЛЕМ: Бисквитите омекнале и 
спласнале во средината.
Односот на состојќите не е добар. 
Проверите дали сте ги измериле 
добро. Вишок на маснотии, течност 
или шеќер може да го предизвика 
овој проблем. 
ПРОБЛЕМ: Бисквитите  спаднале 
на едната страна.
Неправилен распоред на 
температурата во рерната 
предизвикува побрзо печење на 
едната страна. После 2/3 од времето 
на печење, завртете го 180 °C

НАЈЧЕСТИ ПРОБЛЕМИ СО 
БИСКВИТИТЕ

ПРОБЛЕМ: Кои се најчести 
проблеми и причинители на истите, 
при подготвување на бисквитите?
Ќе ги опфатиме сите заеднички 
проблеми и нивните причинители.

АКО БИСКВИТИТЕ ПАЃААТ

Вашата рерна веројатно не била 
доволно загреана. Недоволно сте го 
изработиле маслацот. Слоевите на 
бисквитите не се испечени до крај. 
Сте ја отвориле вратата од рерната во 
текот на печењето, потоа брзо сте ја 
затвориле, па затоа сте добиле 
невоедначено испечени бисквити. 
Сте ставиле премногу прашак за 
печиво, сода бикарбона, течност или 
шеќер

БИСКВИТИТЕ 
ПУКААТ И СЕ РОНАТ

Сте употребиле премногу маснотии, 
прашак за печиво или шеќер. 
Можеби сте ги извадиле бисквитите 
од тавата пред да се оладат. Можеби е  
печен предолго. Бисквитите сте ги 
ладеле брзо или на промаја.

БИСКВИТИТЕ СЕ ПОДИГНАТИ 
НА СРЕДИНАТА

Веројатно имало премногу брашно 
или премалку течност. 
Температурата на рерната била 
превисока. Проверете ја 
температурата во рерната со 
дополнителен термометар.

БИСКВИТИТЕ СЕ ЛЕПАТ ЗА 
ТАВАТА

Тавата не е доволно намастена или 
набрашнена. Сте ги оставиле 
бисквитите предолго да се ладат во 
тавата. Бисквитите не се доволно 
печени. 

БИСКВИТИТЕ СЕ СЈАЈНИ И 
ЛЕПЛИВИ НА ПОВРШИНАТА

Рерната е премногу ладна во текот на 
печењето. Проверете ја 
температурата во рерната со 
дополнителен термометар. 
Бисквитите сте ги извадиле прерано 
од рерната. Имало премногу шеќер.
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БИСКВИТИТЕ ИМААТ ГРУБА 
СТРУКТУРА

Можно е дека сте користеле премногу 
прашок за печиво. Прениска 
температура на печење. Сте 
користеле наменско наместо оштро 
брашно. Шеќерот и маснотиите не се 
доволно изработени.

БИСКВИТИТЕ СЕ ПРЕМНОГУ 
СУВИ
Предолго сте го печеле. Сте додале 
премногу брашно. Сте употребиле 
премалку маснотии или течност. 
Премалку шеќер.  

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЈА

НАДВОРЕШЕН ИЗГЛЕД
Кората е премногу темна – 
причини: 
· Премногу топла рерна
· Превисока температура во горниот 
дел од рерната

ПРЕМНОГУ МАЛИ БИСКВИТИ – 
причини: 
· Премала одвага
· Температурата на рерната прениска
· Температурата на тестото превисока
· Неточна количина на вода

БИСКВИТИТЕ ИЗГОРЕНИ НА 
ПОВРШИНАТА– причини:
· Температурата на рернат е 
превисока
· Неточна количина на течност
· Премногу шеќер
ПРЕДЕБЕЛА КОРА НА 
БИСКВИТИТЕ 
– причини:
· Предплго време на печење

БИСКВИТИТЕ  ПАЃААТ ВО 
ТЕКОТ НА ПЕЧЕЊЕТО – 
причини:
· Рецептурата не е избалансирана
· Бисквитите се мрдале во текот на 
печењето
· Голем пад на температурата во текот 
на печењето
· Температурата на печење е прениска
· Премногу мешано тесто

БИСКВИТИТЕ СЕ СОБИРААТ – 
причини:
· Премногу течности
· Премногу ладно тесто
· Рерната е премногу топла
· Неправилна постапка на мешање
· Предолго печење

ВНАТРЕШЕН ИЗГЛЕД
Средината е груба и неправилна – 
причини:
· Неправилна постапка на мешање
· Тестото е премногу тврдо

· Грубо ставање на тестото во тавата
· Премалку тесто ставено во тавата

СРЕДИНАТА ЕГУСТА И 
ЗРНЕСТА

– причини:
· Преголемо количество на течност 
во тестото
· Неправилна постапка на мешање
БОЈАТА Е НЕКАРАКТЕРИ-
СТИЧНА – причини
· Неправилна постапка на мешање
· Рерната е премногу ладна
· Печењето е премногу бавно
· Опремата е нечиста

ОПШТИ МААНИ КАЈ 
БИСКВИТИТЕ
Лош вкус – причини:
· Неправилен метод на мешање
· Неправилно чистење и 
подмачкување на тавата

· Неправилни услови на печење
· Неправилно исчистена опрема
Бисквитите се премногу тврди – 
причини:
· Претерано мешање
· Тестото е премногу тврдо 
(недоволно вода)
· Тестото е премногу меко (премногу 
вода)
П :ремногу мала маса – причини
· Претерано мешање
· Недоволно течности
Многу мала трајност – причини:
· Недоволно течности
· Предолго време на печење
· Неправилна постапка на мешање
· Ладење на провев

СОВЕТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА 
БИСКВИТИ

ПЕЧЕЊЕ: Бисквитите печете ги на 
175⁰С  до 185⁰С во регуларна рерна
Бисквитите печете ги на 165⁰С до 
170⁰С во конвекциска рерна
Внимателно и нежно ракувајте со 
бисквитите кога ги вадите од рерната
Проверите дали е тестото во нивото 
на тавата
Бисквитите мора да се враќаат во 
првобитната состојба кога се готови
Времето на печење зависи од видот 
на тавата, големината и теќината на 
тестото

МЕШАЊЕ
Температурата на тестото треба да 
биде од 20 до 25⁰С
Целата опрема мора да биде чиста и 
одмастена
Тавите мора да бидат правилно 
подмачкани
Мешајте со шпакла а не со жица
Количините да бидат според 
рецептот
Времето и начинот на мешање да 
биде според упатството

РАКУВАЊЕ
Вадите од рената нежно
Потполно оладите, а потоа завиткајте 
за замрзнување
Не подготвувајте повеќе од 
потребните количини (максимално 
за 3-4 дена)
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авистина постои начин Нкако да ги подготвите, но 
многу слаткари велат дека 

подготовката ги донесува до лудило, 
краткотрајни победи и збунувачки 
огорчувања. За канелите велат дека се 
превртливи колачи. И не било кои 
канели туку совршените канели. Тоа 
се колачи кои имаат совршено 
рамномерно испечена кора со боја на 
махагонија, совршено, темна 
карамела но без белег дека било кој 
дел е изгорен. Оној што е крцкав и 
сјаен со правилна употреба на 
пчелин восок, во контраст со кремас-
то-слатката внатрешност,  предизви-
кува завист. Совршените канели се 

оние канели што сакаат да станат 
„crème brulee„ кога ќе пораснат.

ПРИКАЗНА ОД БОРДО
Жителите на Бордо го измислие 
одамна овој колач. Начинот на кој 
овој колач настанал сеуште е 
дискутабилен. Предмет на 
најстрашните расправии е оној околу 
изборот на името, а потоа за 
деталите како на пример; дали во 
името се пишува со едно или со две 
букви „н„. За тоа може да се раскаже 
голема и долга приказна.
Ако сте во потрага за рецепти за 
канели, интернет е преполн со нив. 
Блоговите пишуваа за тоа, а истотака 

се снимени  и многу видео записи. 
Проблемот е во тоа што ниту еден, 
ама баш ни еден рецепт, се жалат 
многу светски слаткари, не 
функционирал доверливо и 
совршено, дури и тогаш кога во 
потполност се држите до секоја буква 
и запирка од рецептот.
Канелите се познати по тоа дека се 
„зафркнати„ за подготовка, и дури 
кога ќе пробате сами да ги 
подготвите, дури тогаш сваќате колку 
се збунувачки. Сите рецепти се 
навидум едноставни, па дури и не се 
многу различни едни од други. 
Воглавно станува збор за вид на крем 
подготвен од млеко, јајца,шеќер, 
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Канелите се многу захтевни колачи. Во текот на неколку недели си играв со 
разните варијации, произведував канели во сите нијанси на боите на вино-жито-то, 
правев толку збунувачки грешки, што дојдов до „работ на лудоста„, но не се 
откажав. Дали станува збор за тврдоглавост или лудост, не се предавав. И знаете 
што, дефинитивно погодив. Дефинитивно-ни раскажува еден француски слаткар.

Paula Wolfert, Chez Pim



брашно и вкус на ванила и рум, кој 
потоа се пече во посебни бакарни 
калапи изработени специјално за 
овие колачи.
Помеѓу другите приметивме еден 
прилично чуден рецепт, кој изворно 
му се припишува на Michel Rouxau па 
покасно на Nick Malgieri, а тој бара 
кондензирано млеко и млеко во прав, 
што наведува на размислување дека 
овој рецепт настанал во време на 
многу сиромашен период во 
Франција, па можеби и за време на 
војна. Бидејќи сега живееме во 
изобилие, работите се сосема 
поинакви. 

ОБИДИ И НЕУСПЕСИ

Еве како еден француски слаткар ги 
опишува напорите за подготовка на 
канелите: 
Добив убави канели, иако повеќе 
сунгерасти отколку правилно 
кремасти. Исто така не ми се допадна 
многу вкусот, така што со тоа 
завршив. Само морав да најдам 
начин да се ослободам од 
целатаколичина немасно млеко во 
прав што ми преостана. Проблемот 
што го имав со другите рецепти не 
беше во врска со вкусот. Како би 
можело да погрешам со млекото, 
јајцата, шекерот, ванилата, а 
поготово со румот? Но проблемот е 
во конзистентност и исто така не се 
специфично врзани за разните 
рецепти. Сум имал ист проблем со 

суфлето на пример на повеќето 
рецепти што сум ги испробал-тоа е 
кога тестото премногу се дига во 
текот на печењето и излегува од 
калапот, за потоа да спласне и да 
направи неред во печката.
Затоа почнав повеќе да се фокусирам 
на методот отколку на рецептурата. 
Се обидов да  сменам нешто кај 
јајцата, така што користев иста 
количина, но само жолчки и пак 
резултатот не беше по мој вкус 
(силен вкус на јајца). Белинда, 
главната слаткарка од Манреса ме 
предупреди тестото да го мешам 
полека, покрај тоа што повеќето 

рецепти го бараа спротивното. Ова 
покажа голема разлика, па почнав да 
мешам многу нежно. Случајно 
открив дека и староста на јајцата 
игра голема улога. На крајот се 
задоволив со една објавена рецепта 
од Пиер Херме со поинаку дозирани 
состојки, но значителного 
прилагодив процесот, така што 
нешто позајмив од мудриот совет на 
Пол Волферт и од една интернет 
страница.
Можеби најтежок дел е да се 
определи правилна температура. 
Открив дека долготрајното печење на 
висока температура резултираше со 
изгорени канели со кора како ќумур. 
Во текот на неколку недели си играв 
со различни варијации, произведував 
канели во сите варијанти на боите на 

вино-жито-то, правевтолку 
збунувачки грешки што стигнав до 
работ на лудило. Но не се откажав. 
Дали станува збор за тврдоглавост 
или за лудило, не се предавав. И 
знаете што, на крајот погодив. 
Дефинитивно. Дозволете ми за 
минутка да уживам во сопствената 
слава.„ C est moi qui l ai fait„. Ќе се 
обидам да ви го појаснам мојот метод 
најдобро што можам. И морам да ве 
предупредам дека ќе бидам опширен. 
Се надевам дека овој рецепт за 
канели ќе биде корисен за многу од 
вас. Значи подготвени ли сте да го 
пробате? Се надевам дека не ве 
уплашив и дека не се откажавте од 
подготовка на канелите. Како што 
видовте успехот е сосема возможен.
C'est moi qui l'ai fait! Да почнеме со 
неколку важни работи што треба да 
ги имате на ум во вашата потрага по 
совршени канели.

КАЛАПИ - ОД БАКАР ДО 
СИЛИКОН

Една од карактеристиките на 
совршената канела е силниот 
контраст помеѓу крцкава, 
карамелизирана,рамномерно темна 
кора и кремаста внатрешност. 
Најдобар начин да се постигне тоа се 
бакарните калапи кои се направени 
специјално за оваа намена. Нема друг 
начин, за да се добијат совршени 
канели, бакарниот калап е 
единствено правилен одговор.
За жал бакарните калапи не се 
евтини, подобро кажано многу се 
скапи. Во Европа 1 парче чини 10 
фунти, а во Америка, amazon.com ги 
продава по 20$/парче. Одлуката дали 
навистина вредат толку е исклучиво 
ваша. Ако сте одлучиле да 
инвестирате во бакарни калапи ви ги 
препорачуваме оние што ги 
произведува Matfer Bourgeat, од 
Франција! Исто така треба да се 
внимава на големината на калапите, 
оргиналните се со дијаметар од 5цм и 
висина од 5цм. Овие димензии се 
најдобри за да се постигне крцкава 
кора како контраст на кремастата 
внатрешност. 
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Имајте на ум дека пред првата 
употреба бакарните калапи мора 
добро да се измијат и да се исушат.
Што да се каже за можните 
алтернативи? Луѓето подготвуваат 
канели во тркалезни калапи дури во 
оние како  за мафини. Тие се секако 
во ред, но им недостасуваат 
жлебовите за да добиете оргинални 
канели. Најдобра алтернатива се 
силиконските калапи за канели. Нема 
да постигнете совршенство но ако се 
потрудите ќе добиете релативно 
добар квалитет. Ако сте толку упрни 
да навлезете во канелиното лудило 
испробајте неколку марки на 
силиконски калапи за да ги одберете 
најпогодните и применете го методот 
кој дава најдобри и најдоследни 
резултати. 

ВОСОК ОД ПЧЕЛИ

Ако сакате да направите правилни 
канели, со или без бакарни калапи, 
потребен ви е пчелин восок. Тој им 
дава на канелите посебен сјај на 
махагонија и крцкавост. Без него 
можете да испечете нешто сосема 
вкусно, но тоа сигурно не се канели. 
Восокот лесно се наоѓа. Кога ќе 
отидете на пазар прашајте ги 
продавачите на мед. Дури и ако нема 
на својата тезга, ќе ве упати кај некој 
колега што го има. Можете и 
телефонски да го контактирате 
вашиот локален продавач на мед, и 
на крајот можете да го нарачате и по 
интернет.
Користиме однос 1: 1 восок во однос 
на маслац за премачкување на 
бакарните па дури и  силиконските
 калапи. Некои рецепти ќе ви го 
препорачаат неутралното масло како 
Канола на пример, па дури и 
пречистен маслац. Ако правите 
поголема количина и за следните 
серии, тогаш можеби треба да го 
пречистите маслацот за да ги 
отстраните тврдите супстанци од 
него, а на тој начин вашиот премаз ќе 
трае подолго.
Уште една важна работа е дебелината 
на премазот на калапот. Не 
претерувајте! Бидете многу разбран  

со тоа, за да не добиете 
канели со премаз од 
восок толку густ ште ќе 
се лепи за рабовите од 
вашата уста. Да и тоа 
може да се случи. Не тоа 
не е многу забавно.
Најдобар начин за 
постигнување на 
оптимален премаз на 
бакарните калапи е; прво 
малку да се загреат 
калапите. Топлата смеса 
на восок и маслац  брзо 
се нафаќа на ладниот 
калап, создавајќи слој кој 
е премногу густ.
Значи прво загрејте ги 
калапите. Потоа, наместо 
да користите четка за 
восок за размачкување 
(процес што резултира 
со дебел невоедначен 
слој), налеваме топла 
смеса на восок, а потоа ја 
истураме надвор и ги 
превртуваме калапите 
наопаку, да стојат на 
жичаниот сталак под кој 
е поставена масна 
хартија врз која се цеди 
вишокот од смесата. Тоа 
е така направено за да 
може повторно да се 
користи пчелиниот 
восок. 

ВОЗДУХОТ Е ВАШ НЕПРИЈАТЕЛ

Ако подготвувате суфле, воздухот е 
ваш пријател. За канелите од друга 
страна, треба навистина да бидете 
внимателни  да не вградите премногу 
воздух во тестото. Во почетокот ќе 
мислите дека тоа воопшто не 
претставува проблем, имаше толку 
течности  (млеко) во смесата што не 
сте можеле да претпоставите дека 
можело да повлече премногу воздух 
во тестото.  Но потребно е искуство. 
Треба да ја подготвите целата смеса 
така што ќе поврзе што помалку воз-
дух. Тоа значи постојано да мешате и 
тоа да го правите сосема полека и 
никогаш да не удирате по смесата.  

ПРОБЛЕМ СО ТЕМПЕРАТУРАТА

Температурата е исто така клучна 
работа за канелите, зошто за да ја 
добиете посакуваната темна кора 
како магагонија, ќе мора прво да 
атакувате со супер висока температу-
ра. Загрејте ја рерната на температура 
од 230⁰C, а потоа намалете ја на 
190⁰C  за да го завршите полека 
печењето, одржувајќи ја внатрешната 
кремавост и влажност, а од друга 
страна добивате карактеристично 
крцкава канела кора. Исто така треба 
да се обрне внимание на 
температурата на калапите и на 
тестото. Држите ги ладни, ладни, 
ладни. Откако добија слој  од восок, 
калапите оставете ги во замрзнувач 
некое време. 
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Кога ќе дојде време за полнење, 
извадете го ладното тесто, полнете ги 
калапите, а потоа печите во супер 
вруќа рерна. 
И тука ќе се соочите со еден проблем. 
Мора да имате соодветна печка. 
Дванаесет замрзнати бакарни канела 
калапи исполнети со ладно тесто 
потполно ќе ја „убијат„ секоја 
слабичка печка. По проверката на 
температурата во рерната, по 
ставањето на калапите во неа, ќе 
приметите дека температурата 
драстично се намалила, па премногу 
слаба печка не ќе може правовремено 
да ја поврати потребната 
температура. Ова доведува до суфле 
проблем, бидејќи тестото премногу 
се шири кога температурата не е 
доволно висока, тогаш или паѓа доле 
околу калапите правејќи голем неред, 
или паѓа поново назад во калапот, 
што резултира со многу ниски и 
неатрактивни канели.
 Несовршената циркулација на 
воздухот исто така значи дека ќе 
морате подолго да ги печете канелите 
за да добиете темна кора, што ќе 
резултира со внатрешност која нема 
доволно кремаста текстура. 
За да се реши овој проблем, треба да 
се загрее печката на 246⁰C, а откако 
ги уфрлите замрзнатите калапи,  
намалувајте  ја температурата до 
232⁰C. По петнаесетина минути 
повторно намалете ја температурата 
на 190⁰C и печите до крај. Тоа сеуште 
не е совршена постапка,  но сепак е 
доволна, доследно да се испечат 
дванаесет совршени канели. Ако 
печката ви е премногу слаба почнете 
со печење на 6 канели.

ПЕРИОД НА ОДМАРАЊЕ

Секоја рецепта предвидува одмор на 
тестото. Некои велат цела ноќ, некои 
велат неколку саати. 
Најконзистентни резултати ќе 
добиете кога тестото одмарало 36 
саати, а совршени резултати ќе 
добиете ако го оставете  тестото да 
одмара 48 саати. Да два дена. ОК, сега 
сте подготвени за рецептот. 
Забавувајте се!

CANELÉS DE BORDEAUX / 
КАНЕЛИТЕ ОД БОРДО

500 гр. 50 д полномасно млеко
50 гр. маслац
1 стапче  ванила, или 16гр екстркт 
од ванила
100 гр. Обично брашно
250 гр.непросеен шеќер во прав
4 гр. морска сол (да се користи помал-
ку ако користите готварска сол)
2 големи јајца (обавезно да бидат 

тазе)
2 жолчки од големи јајца
0,6 дцл рум
Ова се состојќи кои даваат 
приближно 20 канели
Подгответе го тестото 2 дена пред 
да ги печете.
Ставете млеко, маслац и едно стапче 
ванила во лонец , (ванилата скршете 
ја на пола) и варете на средна темпе-
ратура. Варете додека не зоврие. 
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Ако сакате да бидете прецизни, 
температурата би требало да биде 
83⁰C. Тргнете го лонецот од печката и 
оставете  го да се лади додека ги 
подготвувате другите состојќи.  Ако 
користите екстракт од ванила, 
наместо стапчиња од ванила, тогаш 
само додајте го екстрактот, а потоа и 
румот. Измерете го а потоа заедно 
просејте ги брашното, шеќерот во 
прав и солта.

ПРОЦЕДИТЕ ГО ТЕСТОТО ОД 
ГРУТЧИЊАТА

Јајцата и жолчките замешајте ги 
заедно, работете со вилушка. Јајцата 
и жолчките, низ цедалка, полека 
истурете ги во сувите состојќи. На 
овој начин нема да вметнете многу 
воздух во јајцата. Ако мислите дека е 
лудост, можете едноставно да ги 
истурите изматените јајца полека во 
смесата. Кога смесата од млеко, 
маслац и ванила е само малку топла, 
но не врела - 49⁰C, или е доволно 
ладна за да можете да држите во неа 
прст а да не се изгорите – извадете го 
стапчето ванила. Немојте да го 
фрлате, туку ставете го во друг сад со 
приближно иста големина. Топлата 
смеса од млеко истурете ја во садот 
со суви состојќи и полека мешајте ги 
заедно смесата да се уедначи. Ќе 
видите доста грутчиња во тестото, но 
во овој момент тоа е во ред. 
Процедите го тестото од грутчињата 
(со фина мрежеста цедалка), во садот 

во кој претходно го ставивте 
стапчето ванила, притискајте го 
тестото низ цедалката се додека не 
добиете тесто без грутчиња. Додајте 
го румот и мешајте. Покријте го садот 
со пластична фолија (пластиката не 
смее да ја допира површината од 
тестото) и ставете го садот во 
замрзнувач да одстои 48часа. Ако се 
сетите, промешајте ја смесата после 
поминати 24 часа и повторно вратете 

ја во замрзнувачот да продолжи да се 
одмара. Премачкајте ги калапите 
еден до два часа пред печењето. 

40гр пчелин восок, исечен на 
мали парчиња (топол нож ќе го 

олесни сечењето)
40гр маслац, исечен на мали 

парчиња

Вклучите ја печката на температура 
од 250⁰C. Ставете ги калапите за 

канели на плех обложен со алумини-
умска фолија, а потоа плехот ставете 
го во рерната. Во меѓувреме, 
растопете го пчелиниот восок во 
многу мало тавче, на многу тивок 
оган. Правете го тоа полека и не 
дозволувајте да загори. Ако печката е 
премногу силна, восокот ставете го 
во сад со вруќа вода, за да не биде 
восокот директно на огнот. Кога 
восокот потполно ќе се растопи, 
тргнете го од печката и додајте го 
маслацот. Топлината што се задржала 
по топењето на восокот, би трбало да 
е доволна да се стопи маслацот. Ако 
тоа не е доволно тавчето ставете го 
на печката. Промешајте или 
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протрсете го тавчето, за да се 
хомогенизира смесата од восок и маслац.    

ДОВОЛНО  ЕДНОСТАВНО ЗАРЕМ 
НЕ? 
Кога вашата смеса од восок и маслац ќе 
биде подготвена, калапите би требало да 
бидат доволно топли. Извадете го плехот 
за печење со веќе затоплените калапи од 
печката. Земете уште еден плех, прекрите 
го со пекарска хартија, а над него ставете 
жичан сталак. Најдете цврсти кујнски 
штипки да ви бидат при рака. За да се 
премачка првиот калап, подигнете го со 
штипката и ставете го на сталакот од 
жица, а потоа наполнете го со смесата на 
восок и маслац, а потоа повторно смесата 
истурете ја во тавчето. Добро истресете 
го калапот, за да не остане во него вишок 
од смесата, а потоа превртете го на 
сталакот  да се цеди на пекарската 
хартија. Потоа започнете го истиот 
процес повторно со вториот калап, па со 
следниот и така додека не ги премачкате 
сите калапи. Сетете се дека вишокот 
смеса што се исцедил на пекарската  
хартија, можете да го употребите 
повторно, ако имате потреба. Само 
ставете го назад во тавчето и загрејте го 
додека не се стопи.
Тука е потребно да се воспостави 
рамнотежа, така што можеби ќе ви биде 
потребно некое време додека не излезе 
све како што треба. Калапот мора да биде 
токму доволно топол за да дозволи 
формирање на рамномерен слој од восок. 
Ако калапот е премногу топол, восокот 
нема да се задржи. Во овој случај, нека се 
олади малку, па дури потоа налејте вруќа 
смеса од восокот уште еднаш. Ако 
калапот е премногу ладен, слојот од восок 
ќе биде премногу густ. Ќе морате калапот 
да  го ставите назад во печката за да  се 
растопи дебелиот слој од восок, а потоа 
правилно премачкајте го со нов слој од 
восок. Ако смесата од восок и маслац се 
олади премногу, тогаш премногу ќе се 
стврдне, па ќе морате поново да ја 
ставите во тавчето на печката додека не 
се стопи. Доволно  едноставно зарем не? 
Целата оваа работа звучи доста 
комплицирано, но не е. Тоа е само 
приказна што многу брзо ќе ја совладате. 
Само прво проверите дали вашиот 
премаз од восок изгледа како на сликата 
и тоа е све! Добри кујнски штипалки 
даваат добри резултати, но исто така 
може да користите кујнски ракавици, ако 
вашите штипалки се премногу груби. 
Само немојте да работите со голи раце.      

Кога ќе завршите со премазот на сите 
калапи, оставете ги во замрзнувач и нека 
се одмараат најмалку еден час пред да 
почнете со печењето. Исто така земете го 
тестото кое се одмарало во замрзнувачот, 
тестото најверојатно малку  ќе спласне и 
ќе се раздели. Нежно, но темелно 
промешајте додека тестото повторно не 
стане  хомогено. Проверете дали сте 
загребале по дното за да бидете сигурни 
дека сте го зафатиле целото тесто. 
Покријте го садот и вратете го во 
замрзнувачот.  Земете го другит плех за 
печење, овој пат со алуминиумска фолија, 
ставете го во средишниот дел на печката 
и загрејте го. Ако имате било какви 
остатоци од смесата на восок и маслац, 
повторно загрејте ги и процедите ги за да 
се ослободите од било какви парчиња. 
Исцедената смеса можете да ја користите 
во следното печење на канели.

ИМАЈТЕ ГИ НА ОКО ДОДЕКА СЕ 
ПЕЧАТ
Печењето на канелите e 1,5 до 5часа пред 
да ги послужите. Уверете се дека рерната 
е добро загреана и тоа трисетина минути 
претходно за да се постигне саканата 
температура. Земете го тестото од 
замрзнувачот, и повторно промешајте го, 
многу нежно но темелно. Полека налејте 
го тестото во чаша за мерење и потоа 
наполнете ги сите калапи. По потреба 
чашата за мерење дополнете ја со тесто. 
Калапите извадени од замрзнувач се 
полнат до приближно 1цм висина.
Отстранете  го (сега вруќиот )плех за 
печење обложен со алуминиумска фолија, 
кој претходно се загреал во рерната и 
ставете го на печката или негде на друга 
страна. Рамномерно распоредете ги 
калапите на него и  вратете го повторно 
во рерната. Одма намалете ја 
температурата на 232⁰C. Поставете го 
тајмерот на 15 минути.  После 7,5 минути 
завртете го плехот за да  обезбедите 
рамномерно печење. После 15 минути, 
намалете ја температурата на 190⁰C, 
поставете го тајмерот на 45 минути и 
повторно завртете го плехот за да 
обезбедите рамномерно печење. 
Буквално на секои 15 минути вртете го 
плехот за печење. Канела тестото ќе се 
крева над калапот, но... Ако вашето тесто 
наликува на она од сликата под насловот, 
воздухот е вашиот непријател, во невоља 
сте. Значи држете ги на око вашите 
канели  додека се печат, поготово 
првитре 10 – 20 минути. Ако видите дека 
прмногу се дигаат и бегаат од контрола, 

не очајувајте, извадете го целиот плех од 
рерната и оставете го неколку минути 
надвор, тестото би требало да се смири и 
да се врати назад во калапите. 

ГОТОВИ ПОСЛЕ 45 МИНУТНО 
ПЕЧЕЊЕ
Можете многу полека секој посебно да го 
стиснете со пекарска клешта. Кога 
тестото ќе се врати назад во калапите, 
вратете ги во рерната да продолжат да се 
печат. Проверете дали на тајмерот го 
одбивте времето на мирување од 
поставеното време за печење. Значи 
канелите мора да се печат точно 45 
минути, не сметајќи го времето поминато 
надвор од рерната. Вашите канели треба 
да се готови после 45 минутно печење на 
температура од 190⁰C  - неколку минути 
помалку или повеќе. Ако не сте сигурни 
проверувајте. 40 минути печење може да 
биде сосема доволно.  Извадете еден 
калап и превртете го наопаку да ја 
извадите  канелата. Ако кората е со 
посакуваната боја, тогаш сте завршиле 
добра работа. Можете исто така нежно да 
ја стиснете канелата за да ја 
почувствувате нејзината климава и 
кремаста внатрешност. Една канела 
скршете на пола за да се уверите во 
квалитетот на нејзината внатрешност. На 
крајот немојте да чекате да се стврднат 
при печењето, зошто таквите канели ќе 
бидат препечени на крајот.

БОЈАТА НА КОРАТА
Кората би требало да има сјана боја на 
темна махагонија, но не смее да биде 
препечена. Тоа што го сакате е совршено 
карамелизирана а не ќумуросана кора. И 
покрај сите ваши напори, повремено ќе 
ви се случи грешка позната како бел 
заден дел.Во таков случај канелите имаат 
една-две бели точки, обично на врвот 
(или на дното кога калапот бил на 
горната десна страна). Едноставно 
изедете ги „фалсификатите„ никој да не 
ве види.  Значи, сега, кога вашите канели 
се совршени како што сакавте, тргнете го 
плехот од рерната. Со кујнската клешта 
или со ракавица, соберете ги калапите, 
завртете ги наопаку. Канелите наредете 
ги на жичаниот сталак за да се оладат 
добро пред да се „нафрлите„ на нив. 
Канелите се во состојба на својата 
совршена совршеност дури неколку часа 
после печењето. А потоа, тие уште долго 
ќе изгледаат пркрасно но кората ќе 
омекне и тие нема да бидат во форма на 
своето совршенство.
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DATA – BAK d.o.o.
Putine 44, Zdenci Brdovečki
10291 Prigorje Brdovečko
Tel: +385 1 3397 298
Fax: +385 1 3397 234
E-mail: info@data-bak.hr

DATA – BAK d.o.o.
Putine 44, Zdenci Brdovečki
10291 Prigorje Brdovečko
Tel: +385 1 3397 298
Fax: +385 1 3397 234
E-mail: info@data-bak.hr

Hrvatska tvornica pekarskih koncentrata i poboljšivača.
www.data-bak.hr

�Želimo Vam sretan Božić i uspješnu 
2018. poslovnu godinu!

�Žitarice su naš�život !
Fabrika za pekarski koncentrati i podobruva~i

www.data-bak.hr

RIKROM d.o.o.
UL. PERO NAKOV b.b. 1040 MADZARI,

SKOPJE MAKEDONIJA
Tel: +389 2 2520 414

      Vi posakuvame sre}en Bo`i} 
         i uspe{na delovna 2019 godina!

     `ivot!
@itarkite se na{iot

mailto:info@data-bak.hr
mailto:info@data-bak.hr


Среќни Божиќни
 

празници,

многу среќа, здравје и

успех во Новата
 

година!

Календарски проект за 2019 
видете на www.ireks-aroma.hr

IREKS AROMA d.o.o.
Trešnjevka 24
10 450 Jastrebarsko
HRVATSKA
Tel.: +385 1 60 40 701
ireks@ireks-aroma.hr
www.ireks-aroma.hr

Horizont d.o.o. Skopje 
Kacanicki pat 168 Vizbegovo
1000 Skopje
R. MACEDONIA
Phone +389 2 2600 418
Fax:  +389 2 2651 778
info@horizontsk.com.mk
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