
 

 

Млечни продукти  ЕЛ Е ВИР  
                                          
Млечни продукти в сладкарството: 
 
Малко за историята на млечните продукти: 
Млякото и продуктите, които произлизат от него (масло, млечна сметана, сирена, кисело мляко и др.) са 
едни от най-ценните храни за човешкия организъм с история над 6 хиляди години.  
Те са пълноценни и много вкусни храни с неповторими качества.  
Включването на млечните продукти в сладкарските рецепти присъства във вековете почти във всички 
кулинарни и национални сладкарски традиции. 
Млечните продукти, са задължителни суровини в съвременното сладкарство. Разновидностите на 
млечните продукти, в различни комбинации с други суровини,  придават изключителен вкус превръщайки 
всяка рецепта в уникална. Сладкарство без млечни продукти няма. 
 
Съвременното производство на млечните продукти: 
Млякото и млечните продукти са много чувствителни и капризни продукти поради няколко причини: 

1. Млякото, дори и от същата крава, в същия период от време, никога не е еднакво. То се променя 
количествено и качествено в зависимост от храната, климатичните условия, сезона и много други 
странични условия. 

2. Млякото, суровината на всички други млечни продукти, е изключително чувствителна среда за 
развитие на микроби. 

Поради тези причини за млечната промишленост се изискват  специални технологии, строги  и точни 
процедури.  Успоредно с това, непрекъснатото откриване на все по-нови и по-нови технологии,  
елиминират  тези недостатъци, стабилизират качеството и създават възможности за откриване на нови 
продукти, които улесняват работата на производителите и отварят нови пътища в сладкарското и 
готварското изкуство.  
 
            
Ние избрахме и работим с млечните продукти  
           на Френската фирма Елевир:   
 
 
След дълго проучване на международния пазар се спряхме на Френската фирма Елевир.  
 
Причините са няколко: Изключително стабилно качество, традиция, съвременни технологии,  вертикално 
производство, иноваторски продукти, непрекъснати изследвания за бранша.   

 
Елевир е една от най-големите млечни индустрии на международния пазар.  
- традиция  
- съвременни технологии  

  
 
 
    Франция 1945г.  
Auguste Grandin създава 
     Société Coopérative     
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През шейсетте години Елевир 

вече беше една голяма 
европейска индустрия. 
Днес е една от най-

съвременните 
в целия свят 

 
- Вертикално производство: Елевир използва мляко, което се произвежда изцяло под контрол на 

фирмата в собствени мандри.  
- Стабилно качество на млякото: 

Въпреки, че млякото което използва Елевир се произвежда в собствени мандри на фирмата,   
      проблемът за различното качество мляко през различните сезони продължава     
      да съществува, затова Елевир взе едно редикално решение.  

Елевир, за собственото си производство  използва само мляко което събира от собствените мандри 
само през трите най-плодотворни месеци на годината. Тогава млякото има най-стабилните и високи 
качества.  Това е огромно предимство пред другите млечни индустрии. 

- Съвременни технологии : 



 

 

Елевир, през последните десет години извършва огромни инвестиции в областта на новите 
технологии. Автоматизирано и роботизирано производство с включване на абсолютно всичките 
европейски системи за производство и контрол на качеството. 
Характерно при производствения процес на Елевир, е че абсолютно всички продукти които 
произвежда освен че са пастьоризирани, те са и стерилизирани.  

            (Пастьоризиране: Убиване на микробите с процедура на затопляне на млякото на  
              63ο C  за 30 минути . Пастьоризацията осигурява трайност на продукта до 15 дена защото  
             след няколко дни в гнездата на микробите се възпроизвеждат отново микроби. 
             Стерилизация: Процес който следва пастьоризацията в няколко съвременни млечни  
             индустрии.  
             Убиване на гнездата на микробите с процедурата на затопляне на млякото на  72ο C  за 15  
             секунти.  

Забелязваме, че продукти, като например млечна сметана пастьоризирана и опакована в мандри в 
бидони или друга опаковка най-малко се характеризират като опасни, особено в сладкарското 
производство.) 

     -      Опаковка: 
             Елевир, в роботизирани опаковъчни линии, опакова продуктите си в най-съвременни и   
             безопасни опаковъчни материали. 

- Изследвания – открития – нови стоки : 
Специален маркетингов отдел на Елевир проучва нуждите на пазара. Те влизат в сладкарските 
работилници, разговарят със сладкарите и дистрибуторите и докладват за истинските нужди на 
пазара. 
Специалисти в лабораториите на Елевир, след дълги процедури предлагат конкретни продукти за 
задоволяване на конкретни сладкарсни нужди. 
Тези продукти след дълги тестове и експерименти, се пускат на пазара. 
Философията на Елевир е - всички продукти които произвежда да са: 
Безопасни – максимално лесни за употреба – функционални – да спестяват време – да са винаги 
със стабилно качество – да отразяват напълно традиционните рецепти.  

 
Поради всички тези причини, днес Елевир се характеризира като  една от най-големите млечни 
индустрии в международния пазар.  
                                                                  (Повече информация за Елевир: www.elle-et-vire.com) 
 
Необходими продукти за сладкарство които избрахме от Елевир:  
 
Код. 221206  - Млечна сметана 35%. 
Какво е млечна сметана-как се произвежда млечната сметана на Елевир-състав: 
Краве мляко (съхранено на 4оС) се затопля на  49ο C и се поставя в специален центрофугиращ съд. След 
центрофугиране се отделя млечната сметана /каймака/ от останалото мляко. Млечната сметана на Елевир, 
се пастьоризира на 80ο C и се стерилизира  на 140ο C за три секунти. После се съхранява на 4,4ο C и се 
опакова в tetra-brik асептична опаковка. Продуктът се реализира една седмица след опаковането.( През 
тази седмица се осъществяват всички лабораторни контроли за проверка на всяко произведено 
количество.) 
 
Като следим този анализ, става ясно че млечната сметана на Елевир е един изцяло естествен продукт без 
допълнителни добавки. 
Ако обърнете внимание в спесификацията на продукта (факт, който трябва да стане навик за всички 
сладкарски суровини които продаваме), ще забележите, че съставът на млечната сметана на Елевир е 
елементарен.  Млечна сметана 99,965% и стабилизатор 0,035%. Става ясно, че най-важния показател, 
който определя и качеството на сметаната е качеството на млякото. След това процедурата, която 
описахме по-горе. Именно поради това, Елевир не купува мляко от други производители, но използва 
мляко изцяло нейно производство под пълен контрол, произведено през най-плодотворните месеци на 
годината. Цялата тази процендура осигурява стабилно и изключително високо качество. 
 
Качествена характеристика на млечната сметана Елевир: 

- Стабилно качество. Поради причините, които анализирахме по-горе (използва се мляко произведено 
изцяло под контрол на Елевир събрано само през трите най-плодотворни месеци на годината. 
Храната на кравите е винаги под контрол на Елевир.),  млечната сметана на Елевир е винаги с 
еднакво високо качество. 

- Отличен вкус. Вкусът и ароматът на сметаната на Елевир са характерни, винаги еднакви и придават 
на сладкишите оригинален автентичен вкус и аромат на прясно.  



 

 

- Голям обем. Благодарение на плътната хомогенизираност и отстранявяне на абсолютно всички 
чужди вещества,  млечната сметана Елевир осигурява максималния обем, който млечната сметана 
може да даде. (Този резултат е очевиден и всеки сладкар може да тества и да сравни резултатите.) 

- Кадифена структура, бял цвят. Благодарение на висококачественото мляко, което се използва като 
суровина, плътната хомогенизираност и отстранявяне на абсолютно всички чужди вещества, се 
получава една бяла на цвят с кадифена структура млечна сметана.  

 
Млечната сметана, е основен продукт за всеки сладкар. Млечната сметана е тази която дава вкус,  
аромат, плътност и чувството на прясното. Сладкиш който по рецепта има нужда от млечна сметана и 
сладкаря го трансформира слагайки други заместители, убива този сладкиш или го превръща в друг. 
Млечната сметана е пълноценна храна, много богата на вкус. Всички сладкари, които искат да 
ентусиазират клиентите си, задължително трябва да използват този продукт.  
 
Дилемата: Растителна или млечна сметана? 
През последните трийсет години се включи в гамата на сладкарските суровини един  нов продукт който 
се характеризира като „заместител” на млечната сметана. Това е растителната сметана. 

      Растителната сметана, се произвежда от растителни мазнини, емулгатори, вода, млечни  
      протеини, захар, сол, стабилизатори,  аромати, оцветители.  
      От състава на растителната сметана става ясно, че става дума за един нов продукт, ново откритие 
      в хранително вкусовата промишлиност. 
.     Растителната сметана има нейните качества, нейните свойства : 

- Дава повече обем отколкото млечната сметана (благодарение на емулгатори.) 
- Има по снежен цвят от млечната сметана (благодарение на характера на суровините) 
- Има стабилен аромат (благодарение на допълнителни аромати) 
- Има лек вкус (благодарение на растителните мазнини) 
- Има по-голяма трайност от млечната.  
- Растителната е по-евтина от млечната 
Тези положителни черти на растителната сметана звучът като чудо и революция в сладкарството 
и за това  много сладкари особено през последните години изключиха от производството си млечната 
сметана и работят само с растителна.  
 

 
Накрая трябва или не трябва да използват сладкарите растителна сметана и как трябва да я 
използват? 
Мнението на развитите европейски сладкари е че: 
Основния продукт, който трябва да използват сладкарите това е млечната сметана на Елевир. 
Позволено е да се смеси млечната сметана с 30% -50% растителна сметана по желание на сладкара. 
Това е позволено, само при едно условие, че растителната сметана която се смесва с млечната е много 
стабилна и качествена.  
Качеството на растителната сметана (както и при маргарините) се определя най-много от растителните 
мазнини които се използват. Растителна сметана може да се произведе от нискокачествено 
слънчогледово олио, може да се произведе и от изключително висококачествено кокосово и палмово 
масло. Първата растителната сметана е проблематична и често разваля изцяло рецептата на сладкаря 
хвърляйки целия сладкиш.  Растителната сметана HOPLA, се произвежда изцяло от палмови и кокосови 
мазнини в Италия от COOPERLAT при една много точна процедура която осигурява известната 
стабилност, имайки я само при сметаната HOPLA  през всички сезони, във всички партиди.  
Накрая, нашето мнение е че днешният консуматор има нужда от оригинални сладкиши с концентриран 
вкус, плътни и пълноценни. Такива сладкиши се получават само при използване на млечната сметана 
Елевир. Позволено е, само при желание на сладкаря, да се включи от 30-50% растителна сметана 
HOPLA. 

      (При смесване на растителна с млечна сметана процедурата трябва да е следната: Първо разбиваме   
      растителната сметана и след това добавяме млечната и разбиваме още малко докато се получи    
      хомогенизация, обем и желаната твърдост.) 

 
Млечната сметана на Елевир е един уникален – неповторим продукт. 
На база млечната си сметана, Елевир след много проучвания, изследвания и проби, оформи млечни 
продукти - сладкарски  суровини  с цел да дадът решения при конкретни сладкарски проблеми. Ние, 
от голямата гама която предлага Елевир, избрахме и предлагаме следните:  

 
221210  Уйп енд криейт (WHIP & CREATE)  
Готова сладкарска млечна пастьоризирана  основа за сладкарство, подходяща за смес от кремове, 
пълнежи, парфе, баваруаз, семифредо, десерти и др.  



 

 

 
Състав: Пълномаслено мляко, млечна сметана, захарен сироп, сух глюкозен сироп, (желатин), цели яйца, 
хидрогенизирано олио, емулгатор, стабилизатори, млечни протеини, аромат, оцветител. 
 
Вижте внимателно състава на продукта.   
В една оригинална сладкарска основа, трябва да присъстват пресни яйца.  Обикновено със сладкарските 
основи оформяме пълнежи за торти и пасти.  Присъствието на яйцата дава оригинален  вкус на всеки 
пълнеж , на всяка торта.  
Включването на яйца във всяка сладкарска смес , която няма да се пече, както кремовете за пасти торти и 
т.н е изключително труден процес. Яйцата преди да се включат в сместа трябва да се пастьоризират. 
Пастьоризацията на яйцата обаче е опасна процедура. Малко повече температура при пастьоризацията, и 
яйцата започват да миришат на омлет. Малко по-малка тампература означава че няма да се убият 
микробите при пастьоризацията.   
В Уйп енд криейт яйцата са пастьоризирани и идеално включени в смес с млечна сметана, мляко, желатин 
и други допълнителни съставки които оформят  една уникална сладкарска основа с изключително високо 
качество.   
 Характерното в сладкарската основа Уйп енд криейт  е че присъстват цели яйца които придават 
оригинален вкус в сладкарската основа Уйп енд криейт. 
 
 

221201 Крем брюле (CREAM BRULLE)  
През 1691 френския сладкар Francois Massialot пише за пръв път в неговия рецептурник, известният вече 
френски крем брюле. От тогава крем брюле става един от най-известните сладкиши по целия свят. 
Недостатъкът на крем брюле е, че традиционният начин на приготвяне на крем брюле е доста сложен и 
труден.  
(Традиционна рецепта на приготвяне на крем брюле: Трохи от кори на три портокала заедно с 600гр. млечна сметана 
ги слагаме в една тенджера и разбъркваме непрекъснато докато се свари. В друг съд поставяме 4 жълтъка от яйца 
заедно с 140 гр. захар и разбъркваме за 3-4 минути. Хомогенизираме двете смеси и минаваме през сито. Слагаме 
сместа в ниски глинени съдове и ги поставяме в тепсия, която сме я напълнили с вода /студена-за да не се образуват 
шупли/, така че да се покрие  1/3 от височината на глинените съдове с крем брюле. Печем за един час на 100οС. 
Слагаме захар отгоре и горим с горелка.)  
За да се приготви по традиционен начин един крем брюле трябват около три часа без да е сигурно дали 
рецептата ще успее, тъй като трябва непрекъснато внимание от страна на сладкаря. 
Отговор на този проблем дава Елевир. 
 
Крем брюле на Елевир е готова смес приготвена по оригинална рецепта. Сместта е пастьоризирана и 
стерилизирана, и с елементарни стъпки за много кратко време може всеки сладкар да има оригинален 
Крем брюле, толкова порции колкото му трябват всеки ден, с абсолютно същото високо качество. 
Процедурата е елементарна: 
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 крем брюле в съд / на водна баня/и затоплете  на слаб огън  до 85 оС докато  стане течно. (Може и 
на микровълнова печка.) Няма нужда да се вари. 

2. Слагате в керамични съдове крем брюле, не повече от 2 см височина и оставяте за 20 минути на 
стайна температура. 

3. Поставете чинийките в хладилника поне за 1 час.  
            Тогава кремът става по-желиращ и по-зрял. 

4. Поръсвате обикновено с кафява  кристализирана захар (никога пудра захар) и карамелизирате с 
горелка малко преди сервирането. 
            (По желание може и бяла захар, но за предпочитане е кафява захар.) 

Забележка : ДА НЕ СЕ ЗАМРАЗЯВА.  
(Ако се налага да се замрази крем брюле, задължително трябва да се консултирате със специалистите на “Алма Либре – 
сладкарски консултантски център”.  Трябва да се  обработи  крем брюле с фонд роаял  и т.н.) 
 



 

 

Защо Крем брюле е крем който се сервира по ресторанти като десерт ? 
Класическия начин на приготвяне и сервиране на френския крем брюле задължително изисква изгарянето 
на захарта на повърхността на крема. Това трябва да стане веднага преди сервирането, защото 
карамелизираната, изгорена  захар не издържа в хладилника. С току що изгорената захар, леко топъл и 
хрупкав в керамична чинийка с диаметър около 11, 5см и висичина около 2,5  см е идеалния начин за 
сервиране. Количеството, около 95-100гр. е достатъчно количество като десерт след един добър обяд или 
вечеря.  
Консистенцията, която се получава когато с лъжичка се взема от керамичен съд определено количество 
крем и определено количество изгорена захар (карамел) е именно онзи вкус който трябва да се получи при 
консумирането на оригиналния крем брюле. (В един дълбок съд или чаша, ще има малко карамел отгоре.) 
От една опаковка крем брюле на Елевир (1л) се правят около 9-10 порции крем брюле. 
 
Крем брюле на Елевир се произвежда много бързо, има изключително високо качество и е подходящ 
десерт за ресторанти, хотели, кафетерии и т.н 
 
Как да се сервира Крем брюле по сладкарниците? 
Ако в сладкарницата крем брюле се сервира на място, тогава, по същия начин както и по ресторантите, 
изгаряме захарта малко преди да  сервираме десерта, за да се консумира в сладкарницата.  
Ако искаме да изложим Крем брюле на витрината, тогава най-добрия начин е вместо захар да сложим 
отгоре глазура с вкус на карамел.  
Това, разбира се  е разновидност на крем брюле и отклонение от традиционният крем брюле, но осигурява 
трайност на продукта и визия която се приближава най-много към оригиналния крем брюле .   
(Този десерт, тип крем брюле, има трайност до 7 дни. 
Съвет: Ако този сладкиш, крем брюле, е в хладилника на сладкарницата например два дни, продавачът е  редно  да предупреди 
клиента че десертът трябва да се консумира до 4-5 дни, т.е общо 7 дни максимум от деня на производството.) 
 

 
 

КРЕМ БРЮЛЕ НА ЕЛЕВИР Е ГОТОВА СЛАДКАРСКА ОСНОВА 
ЗА РАЗЛИЧНИ СЛАДКАРСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Ако обърнете внимание на състава на крем брюле на Елевир /код. 221201/ ще забележите че става дума за 
оригинални суровини пастьоризирани, стерилизирани и хомогенизирани по идеален начин. 

Тази смес, може спокойно да се използва за различни варианти мусове  и други сладкарски приложения 
като осигуряват на сладкаря лесно, стабилно и уникално производство. 

В серията Deluxe line предлагаме такова приложение (сладкиши-десерт в чаши „ТРИЛОГИЯ”) 
 
 
                         В рецепта „ТРИЛОГИЯ” на Deluxe line се показва как готовия крем              

             Брюле може да се свърже с всеки кувертюр /висококачествен шоколад/ 
                                                                                 с невероятни резултати. 

 
 

 
Всеки сладкар може да освободи въображението си и да оформи собствените си приложения.  

 
221213 Панакота  (PANNA COTTA)  
Крем пана кота, е традиционен италиянски крем на млечна основа който се изпича във фурна по сложна 
домашна рецепта през последните поне 4 века.  
Крем пана кота стана един от най-известните сладкиши по целия свят. Недостатъкът на пана кота (както и 
за крем брюле),  е че традиционният начин на приготвяне е доста сложен и труден.  
(Рецепта на проготвяне на Пана кота: Варим 100гр. Мляко заедно с 600гр. Млечен крем и 60гр. Захар, като бъркаме 
непрекъснато. Когато сместта започва да набухва я сваляме от огъня и добавяме 2 листа  желатин, които сме 
омекотили преди това в студена вода. Оставяме сместта на стайна температура като бъркаме докато се изстуди и 
изсипваме крема в дълбоки форми. Оставяме за 4 часа в хладилника. Традиционната пана кота във фурна, е още по-
сложна.) 
За да се приготви по традиционен начин крем панакота  трябват около 4-5 часа без да е сигурно дали 
рецептата ще успее, тъй като трябва непрекъснато внимание от страната на сладкаря и опасност да 
образува шупли цялата смес. 
Отговор но този проблем дава Елевир. 
Пана кота на Елевир е готова смес приготвена по оригинална рецепта. Сместта е пастьоризирана и 
стерилизирана и с елементарни стъпки за много кратко време може всеки сладкар да има оригинален Крем 
пана кота, толкова порции колкото му трябват всеки ден, със абсолютно същото високо качество. 



 

 

Процедурата е елементарна: .   
 
1.   Поставете крем Пана кота в съд и затоплете / водна баня/  на слаб огън  до 30-35 оС докато  
придобие течен вид. (Може  и на микровълнова печка.) Няма нужда да се вари. 
2 Слагате по купи или форми  и оставяте за 20 минути на стайна температура. 
3. Поставете купичките в хладилника поне за 3 часа. 

      4.   Извадете ги от формите като ги потопите в хладка вода за няколко секунди и по-желание   
            заливате с плодов или шоколадов сироп. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Вкусът на крем панакота на Елевир ще е абсолютно същият като по традиционната рецепта и 
всеки ден с гарантирана стабилност.  
Обърнете внимание на състава на крем Пана кота на Елевир по спесификацията: 
Състав: Млечна сметана, захарен сироп, желатин, естествен аромат на ванилия. 
Всички суровини са естествени, пастьоризирани и стерилизирани, за да са напълно сигурни и безопасни и 
хомогенизирани като полуфабрикат, което осигурява стабилен резултат с лесни и елементарни стъпки.  
 
 
 
 
 

 
КРЕМ ПАНА КОТА НА ЕЛЕВИР Е ГОТОВА СЛАДКАРСКА ОСНОВА 

ЗА РАЗЛИЧНИ СЛАДКАРСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Ако обърнете внимание към състава на пана кота  на Елевир /код. 221213/ ще забележите, че става дума 

за оригинални суровини пастьоризирани, стерилизирани и хомогенизирани по идеален начин. 
Тази смес, може спокойно да се използва за различни варианти мусове  и други сладкарски приложения 

като осигуряват на сладкаря лесно, стабилно и уникално производство. 
В серията De luxe line предлагаме такива приложения (сладкиши-десерт в чаши рецепта „BRAZIL”) 

 
 

    В рецепта „BRAZIL” на De luxe line се показва, как готовия крем Пана кота, може 
да се обедини с всеки вкус Делипейст на ФАБРИ 

                                                    с отлични резултати. 
 
 

 
Всеки сладкар може да освободи въображението си и да оформи собствените си приложения.  

 

 
221207 Готварски млечен крем 35%. 
Млечния крем –сметана- има изключително големи овкусителни способности и в готварството. Млечния 
крем с термична обработка леко се сгъстява и се превръща като вкусен сос-заливка. Хомогенизирането на 
млечната сметана с готварски течности от даден ,специалитет с добавки като подправки, лук или други 
зеленчуци, превръщат млечната сметана като неповторима добавка във всяко ястие. 
Млечната сметана обаче е консистенция, която сравнително трудно се съвместява с растителните мазнини 
или киселините на ястията. Явява се голяма възможност да се пресече сметаната и соса да развали 
цялото ястие. 
Почти всички производители на млечна сметана в Европа, произвеждат млечна сметана която я 

препоръчват и за сладкарство и за готварство, прехвърляйки по този начин опасността 
за възможното пресичане на сметаната при готвача.  
Отговор на този въпрос идва да даде млечната сметана за готварство на Елевир.   
 
 



 

 

Специален продукт изключително и САМО за готварски цели.  Основната разлика от сладкарския млечен 
крем, е че благодарение на специална обработка в завода се осигурява по плътна консистенция която дава 
възможност продуктът да е изключително  издържлив на готварските киселини и в резултат на това може 
да се свърже  много лесно с други готварски мазнини, течности  или готварски суровини.  
 
 
Забелязваме, че този крем не става за сладкарство. При този крем не може да се получи обем и ще бъде 
грешка, ако се опитва някой да замести готварския млечен крем със сладкарския млечен крем.  
С едно изречение, готварската сметана на Елеевир е:   
 
 
 
  идеален млечен крем за сосове, дресинг и за всякакви употреби в кулинарството. Крем създаден за 
готварски цели. Издръжлив на високи температури, не се дели, при приготвянето на кисели сосове, остава 
хомогенен, в резултат на което летливостта на соса се запазва за дълго време, както и добрия вид. 

 
 
Млечната готварска сметана на Елевир може да задоволи абсолютно всички претенциозни изисквания на 
всеки професионален готвач.  
Растителната готварска сметана HOPLA ,която смятаме ,че е най-добрия заместител на млечната 
готварска сметана, е лека на вкус, и е единствената растителна сметана, която  
достойно дава висок резултат без странични проблеми с икономия за ресторанта или механата.  
Растителната готварска сметана обаче, не може да даде плътния млечен вкус, който дава млечната 
сметана. 
Специалистите в Европа, на готварски жаргон, наричат готварската сметана на Елевир като «сметана на 
истинските готвачи». 
 


