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ЗА НАШАТА ПРАКТИКА

УДК – 663.91/.96
Econ Lit – Q 180

ИЗСЛЕДВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ШОКОЛАД,
ПРОИЗВЕДЕН ОТ ФИРМА NESTLE

Гл. ас. д-р Събка Пашова, Явор Терзийски

Въведение
Шоколадът е висококалоричен продукт, получен след преработка на какао-

вата маса (ферментирали, изпечени и смлени какаови семена, добити от какаово-
то дърво), какаовото масло (мазнините извлечени от семената) и захар1. Какаово-
то дърво е боготворено от маите (цивилизация, обитавала Централна Америка и
Южно Мексико); те вярвали, че то има божествен произход. Думата „какао” на
езика на маите означава „божествена храна” – от нея произлиза латинското назва-
ние на какаовото дърво (Theobroma cacao), което означава „храна на боговете”.
Местните американци и ацтеките (обитавали Централно Мексико) използвали кака-
ото първоначално за приготвяне на гъста напитка с вода, паста от какао и под-
правки – много горчив течен шоколад, който бил известен под наименованието
„xoco-аti” (горчива вода). Древните колумбийци приготвяли горещ шоколад, сме-
сен с чили, лютив червен пипер и ачиоте, а европейците по-късно го подслаждат,
като прибавят захар, ванилия и така постепенно изключват лютивия пипер.

Терминът „шоколад” навлиза в английския език от испанския език. Съще-
ствуват различни предположения как това е станало - едно от тях е, че наименова-
нието „шоколад” произлиза от думата „chocolati”. Първите сведения за шоколада,
консумиран в твърдо състояние, идват от Англия от средата на ХVІІ век. През 1828 г.
холандският химик Йохан Ван Хоутън открива метод за отстраняване на горчивата
мазнина (какаово масло) от стритите изпечени какаови зърна. През 1847 г. Фрай и
синове (Бристол, Англия) смесват захар с какаов прах и какаово масло (отделено
по метода на Ван Хоутън), за да получат първото шоколадово блокче. През 1875 г.
швейцарецът Даниел Петерс открива начин да комбинира какаов прах, какаово
масло, захар и сухо мляко на прах и така поставя началото на производството на
млечния шоколад2.

Днес в света се произвеждат различни видове шоколад, а предлаганият асор-
тимент в търговската мрежа е разнообразен и може да задоволи всеки вкус. Ос-
новните производители на шоколад в световен мащаб са: Nestlè – основана през

1 Чепурной, И. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров. М., Дашков и Ко, 2005.
2 Шоколадът – ах, каква страст! Наръчник за производство и работа с шоколад. ХВП, бр. 9,

2009, с. 30-31.
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1860 г. от Хенри Нестлè (Nestlè е една от най-големите компании за производство
на шоколад със широка гама от шоколадови продукти като Aero, 100 Grand Bar, Kit
Kat, Nestlè Crunch, Rolo3); Cadbury Schweppes – основана през 1905 г. в Лондон,
Англия (произвежда различни напитки и много видове шоколад като Boost, Brunch
Bar, Crispy Crunch, Crunchie4); Mars, Inc – частна компания в САЩ, производител
на Snickers, M&M’s, Twix, Skittles; The Herschey Company – най-голямата и най-
старата компания за производство на шоколад в САЩ, основана през 1894 г.5;
Callebaut – белгийска компания, основана през 1850 г., която заема второ място
по производство на шоколад в световен мащаб (основните продукти са полусладък,
горчиво-сладък шоколад и какаова пудра); Ferrero SpA – италиански производи-
тел на шоколад, семейна компания, основана през 1946 г. (произвежда шоколад и
други сладкарски изделия – основните продукти са Ferrero Rocher, Mon Chèri,
Confetteria Raffaello, а от серията Kinder– Kinder Surprise, Fiesta Ferrero, Kinder
Chocolate bars и Kinder Chocolate6); Camille Bloch – швейцарска компания, произ-
водител на висококачествен швейцарски шоколад над 75 г., (известна със след-
ните шоколади – Ragusa Chocolate от фин пралинов пълнеж и от лешници7); Craft
Foods – най-големият производител на шоколадови изделия, храни и напитки в
САЩ и втори по големина в света (след Nestlè, производител на едни от най-
популярните марки шоколадови изделия в света – Milka, Côte d’Or, Oreo, Своге,
Toblerone); Lindt & Sprüngli – основана през 1845 г., производител на висококаче-
ствен шоколад8.

Качеството на шоколада варира в зависимост от: количеството и качеството
на вложените суровини; приложената технология на производство; логистичните
условия. Възприетият подход за окачествяване на шоколада включва анализ на
различни видове шоколад, предлаган в търговската мрежа. Подобни изследвания
са необходими на потребителите за оценка на реално съществуващата ситуация
на пазара и гарантиране на техните права.

Целта на това проучване е да се изследва качеството на основните видове
шоколад, произведен от фирма NESTLE и предлаган в търговската мрежа, с ог-
лед да се установи доколко реалният състав на шоколада съответства на отразе-
ната информация върху маркировката. Във връзка с това е проведено самостоя-
телно експериментално изследване на някои видове шоколад, а резултатите са
представени в изложението на разработката.

Обект на изследване са пет различни вида шоколад, продукт на фирма Nestlè
– NESTLÉ® МУРА® млечен шоколад, NESTLÉ® МУРА® натурален шоколад, NESTLÉ®

МУРА® млечен шоколад с лешников крем, NESQUIK® шоколад, NESTLÉ® LZ® аеро

3 История на NESTLÉ, светът на NESTLÉ – www.nestle.com
4 REG-Cadbury Schweppes: Annual Report and Accounts posted to Shareowners. Released: 05/04/

2007 – www.cadburyschweppes.com
5 Discover Hersley: Company History, Milestones along our roаd to success – www.hersheys.com
6 Ferrero (chocolate) – Definition, Ferrero SpA, Hooper, John (2 July 2010). „Italy’s meltdown over EU

Nutella ban that never was”. The Guardian. http://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/02/italy-
meltdown-eu-nutella-ban. Retrieved 3 July 2010.

7 Chocolate Manufacturers. List of Chocolate Manufacturers. Our current press releases:28.03.2008:
Ragusa NOIR, www.camillebloch.ch.

8 History of Chocolate – www.lindt.com.
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бял шоколад, предлагани през периода април – септември 2010 г. в търговската
мрежа на град Варна.

За постигане на така дефинираната цел е необходимо изпълнението на след-
ните задачи:

1. Да се проучат теоретичните аспекти за състава, хранителната и биологич-
ната ценност на шоколада.

2. Да се определи качеството на някои видове шоколад, произведени от
фирма NESTLE:
2.1. да се определи качеството на изследваните шоколади по органолеп-

тични показатели;
2.2. да се определи качеството на изследваните шоколади въз основа на

получените резултати от експериментално изследваните физико-хи-
мични показатели;

2.3. да се сравнят експериментално получените резултати за състава на
шоколадите с информацията, отразена от производителя в маркиров-
ката.

Състав, хранителна и биологична ценност на шоколада
Основните компоненти в състава на шоколада са: какаова маса, какаово

масло, захар, емулгатори, мляко (прясно, сухо или кондензирано). В зависимост
от вида на шоколада, в състава се влагат и някои добавки (кафе, ядки, стафиди,
бисквити, различни пълнежи)9, 10. Съгласно регламентираните изисквания, наиме-
нованието „шоколад” се използва за означаване на стока, получена от какаови
продукти (какаова маса и какаово масло) и захар, съдържащи не по-малко от 35
на сто обща суха какаова маса, в която не по-малко от 18 на сто е какаовото
масло и не по-малко от 14 на сто е сухата обезмаслена какаова маса11.

Какаото и шоколадът са били използвани още през XVI в. като лекарства за
бързо възстановяване на болни и отслабнали хора, за подобряване състоянието
на кожата, за стимулиране на нервната система и на храносмилането12, 13.

Днес изследванията се концентрират върху благоприятното профилактично
въздействие на какаото и на шоколада върху сърдечно-съдовата система. Поли-
фенолите в състава на какаото предизвикват отпускане на кръвоносните съдове,
участват в регулирането на кръвното налягане и имат антиоксидантен ефект. Шо-
коладът е произведен изцяло на растителна основа, не съдържа холестерол (хо-
лестеролът в състава му постъпва от млякото). Натуралният (тъмен) шоколад е с
по-високо съдържание на какао (минимум 70%), в сравнение с млечния шоколад.

9 Borchers, А., C. Keen, S. Hannum, M. Gershwin. Cocoa and Chocolate: Composition, Bioavailability,
and Health Implications, Journal of Medicinal Food., Volume: 3 Issue 2, 2004.

12 Belitz, H.,W. Grosch. Food Chemistry, 2nd ed., Springer, 1999, pp. 992.
11 Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, приета с ПМС № 251 от

06.11.2002, обн., ДВ, бр. 107 от 15.11.2002, в сила от 01.08.2003.
12 Deanna L., L. Grivetti. The Medicinal Use of Chocolate in Early North America. Molecular Nutrition &

Food Research, Volume 52, Issue 10, pages 1215-1227, 2008.
13 Teresa, L., Р. Dillinger, S. Barriga, M. Escárcega, D. Jimenez. Salazar Lowe, L. E. Grivetti. Food of the

Gods: Cure for Humanity? A Cultural History of the Medicinal and Ritual Use of Chocolate, Journal of
Nutrition. 2000;130:2057S-2072S.
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Това обуславя подчертания тъмен цвят и горчив вкус на шоколада. Високото съдържа-
ние на какао в този вид шоколад има положителен ефект върху здравето на потре-
бителите, тъй като в какаовия прах са открити някои защитни вещества за сърцето и
кръвообръщението. Счита се, че те понижават нивото на холестерола, защитават
клетките от вредните свободни радикали и предпазват организма на човека от ате-
росклероза. Според кардиолозите, флавоноидите в какаото понижават оксидантния
стрес в клетките, укрепват кръвоносните съдове, подпомагат сърдечната дейност и
предпазват от сърдечно-съдови заболявания. Не случайно в началото през ХVІІІ век
натуралният шоколад е произвеждан и предлаган само в аптеките14.

Някои компоненти в състава на какаото, като алколоидите – кофеин и теобро-
мин, имат стимулиращ ефект върху психиката. В състава на шоколада се съдържат
соли на магнезия и желязото, затова той се препоръчва и като антистресова храна с
едновременно подсилващо и успокояващо средство. Освен това, консумацията на
шоколад предизвиква освобождаването на допамин. Това е хормонът, който под-
хранва главния мозък и е причина за ненаситното желание за удоволствия и екст-
ремни изживявания. За разлика от кафето, шоколадът е с по-ниско съдържание на
кофеин и неговата консумация не води до безсъние и свръхвъзбуда. Специфичните
благоприятни ефекти върху сърдечно-съдовата система, които оказва шоколадът,
се дължат на биологичноактивните вещества от групата на полифенолите. Те са
естествени съставки, съдържащи се в растенията и в стоките от растителен произ-
ход – плодовете, зеленчуците, какаото, чаят, червеното вино. В какаото те достигат
до 20%, а тяхното количество се влияе от процесите на преработка на какаовите
зърна – сушене, ферментация, изпичане. Може с категоричност да се каже, че
шоколадът е полезен продукт и консумиран в умерени количества доставя не само
удоволствие, но и има доказан благоприятен ефект върху организма на човека15.

Според проведени проучвания, основните консуматори на шоколад са швей-
царците (над 10 kg на човек годишно). Германците са също любители на шокола-
да (9 kg на човек годишно), следват американците, французите и англичаните.
Прекалената консумация на шоколад може да се отрази на здравето на потреби-
теля, тъй като от гледна точка на здравословното хранене то не е безвредно. Във
връзка с това се използват функционални въглехидрати (заместители на захарта)
– изомалт и палатиноза, подходящи за производство на шоколад с подобрен хра-
нителен профил16.

Благоприятното въздействие на шоколада върху организма на човека се
дължи на основните компоненти, които са вложени в състава (липиди, въглехид-
рати, какао, какаово масло). Единственият начин, по който потребителят може да
получи първоначална информация за състава на шоколада е маркировката, нане-
сена върху опаковката. В маркировката следва да се предостави на потребители-
те пълна информация от производителя, за да могат те да изберат продукта, който
отговаря на регламентираните в нормативните документи изисквания и в същото
време да ги удовлетворява с нужното високо качество.

14 В шоколадовия рай. ХВП. бр. 12, 2009, с. 22-24.
15 Naeem, A. Coffee, Tea, Chocolate, and the Brain, Edited by Astrid Nehlig; Philadelphia, Taylor & Francis,

2004, р. 248.
16 Шоколад с подобрен профил на хранителната стойност. ХВП, 2009, брой 7-8, с. 65-66.
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Методология на изследването
Изборът на авторите към изследване точно на шоколадите се основава, от

една страна, на обстоятелството, че шоколадите са предпочитана, често купувана
и консумирана стока от всички групи потребители. От друга страна, трябва да се
има предвид, че продуктите на фирма NESTLE са разнообразни, периодично се
обновява асортиментът им, предпочитани са пред другите производители и покри-
ват изискванията на потребителите.

Изследваните шоколади са с еднакъв срок на годност, без нарушение на
цялостта. Съставът на закупените шоколади, според информацията от маркиров-
ката, е отразен в таблица 1.

Таблица 1

Състав на шоколади Nestlè, отразен в маркировката

Качеството на шоколада е изследвано по органолептични показатели –
външен вид, аромат, вкус, консистенция и по физико-химични показатели –
маса на шоколада, съдържание на влага и съдържание на пепел – в %17, съдържа-
ние на масленост и съдържание на обща захар – в %18, съдържание на тежки
метали (мед и олово), в mg/kg19. Изследванията са извършени по стандартна ме-
тодика, отразена в съответните нормативни документи. Органолептичната оценка

Шоколади
Nestlè

Липиди,
в %

Въглехидрати,
в %

Белтъчини,
в %

Енергийна
стойност,

kcal
1. NESTLÉ®

МУРА® млечен
шоколад

31.2 58.3 5.8 537

2. NESTLÉ®

МУРА®

натурален
шоколад

31.1 51.9 5.2 508

3. NESTLÉ®

МУРА® млечен
шоколад с
лешников крем

33.3 54.8 5.7 542

4. NESQUIK®

шоколад 32.5 57.2 6.7 549

5. NESTLÉ® LZ®

аеро шоколад
бял

33.8 56.8 6.8 558

17 БДС 5313:85 Изделия захарни. Физико-химични изпитвания. Методи за изпитване на сухо
вещество, влага, съдържание на пепел и на нейната алкалност.

18 БДС 5439:85 Изделия захарни. Физико-химични изпитвания. Методи за определяне на захарно
и маслено съдържание.

19 БДС EN 14084:2003 Храни. Определяне на следи от метали. Определяне на олово, кадмий,
цинк, мед и желязо чрез атомно абсорбционна спектрометрия (ААS) след микровълново
разграждане.
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на шоколада е направена по 20-бална скала от 7-членна експертна група. Общата
бална оценка не трябва да е по-ниска от 13 точки (т.), като за показателите вкус и
аромат оценката не трябва да е по-ниска от 8 т., за консистенция – не по-ниска от
2 т., за външен вид – не по-ниска от 3 т.20 Изследванията на всеки отделен вид
шоколад по съвкупността от физико-химични показатели са трикратни. Изчислен е
средният резултат за всеки от изследваните показатели.

Изследванията са авторски, проведени са в лабораторията по стокознание
на хранително-вкусовите стоки при Икономически университет, град Варна.
Съдържанието на тежки метали (мед и олово) е изследвано в специализирана
химическа лаборатория към Регионалната инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве (РИОКОЗ) Варна.

Резултати от проучването и обсъждане
Качеството на шоколада, предлаган в търговската мрежа на град Варна, е

изследвано по органолептични показатели непосредствено след отваряне на опа-
ковката. Органолептичната оценка е направена по 20-бална скала. Обобщените
резултати от проведеното изследване на пет различни шоколада, продукт на фир-
ма Nestlè - NESTLÉ® МУРА® млечен шоколад, NESTLÉ® МУРА® натурален шоко-
лад, NESTLÉ® МУРА® млечен шоколад с лешников крем, NESQUIK® шоколад,
NESTLÉ® LZ® аеро шоколад бял са представени в таблица 2.

От проведеното изследване на млечен шоколад NESTLÉ® МУРА® устано-
вихме, че след отваряне на опаковката шоколадът е с ясно очертана правоъгълна
форма, без деформации, повърхността е гладка с равномерен тъмнокафяв цвят
без побелявания. Консистенцията е твърда. Мирисът е специфичен с характерен
аромат на какао. Вкусът е характерен, но не е ясно изразен, затова оценката в
точки е с 1 пункт по-ниска от максималната.

Изследваният натурален шоколад NESTLÉ® МУРА® по изследваните ор-
ганолептични показатели напълно съответства на регламентираните в норматив-
ните документи изисквания за показателите външен вид и консистенция. Мирисът
на шоколада е специфичен с неизразен и неподчертан аромат на какао, а това е
доказателство, че не е вложено необходимото по рецептура количество какао и
какаово масло. Това е причината вкусът на шоколада да е неизразен, а оценката
да е с два пункта по-ниска от максималната оценка в точки.

Млечният шоколад с лешников крем NESTLÉ® МУРА® е със запазен,
характерен външен вид, с твърда консистенция. Мирисът и вкусът са ясно изра-
зени, характерни и специфични за изследвания вид шоколад и за вложените суро-
вини в състава на пълнежа. Шоколадът напълно съответства на регламентираните
изисквания по изследваните органолептични показатели, а оценката в точки е мак-
симална и най-висока, в сравнение с оценките на другите изследвани шоколади
(табл. 2).

Шоколадът NESQUIK® е с ясно очертана форма, без деформации, консис-
тенцията е твърда, а повърхността е гладка без побелявания (от захарно или мас-
лено цъфтене). Напречният разрез на шоколада представлява хомогенна маса,

20 БДС 6279:67 Захарни изделия. Методи за органолептична оценка.
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матова при разчупване, с равномерна структура, без мехурчета. Цветът е харак-
терен, еднакъв по цялата повърхност на изследвания шоколад. Вкусът е ясно
изразен, характерен, без страничен привкус. Мирисът е специфичен, с лек едва
доловим аромат на какао, а това е основна причина оценката в точки за този пока-
зател да е с един пункт по-ниска.

Таблица 2

Органолептична оценка на шоколад по 20-бална скала

Белият аеро шоколад NESTLÉ® LZ® е с правилна форма, без деформа-
ции, с твърда консистенция, с гладка повърхност без петна и мехурчета. След
разчупване разрезът е с неравномерна шуплеста структура, поради което оценка-
та в точки за изследвания показател външен вид е с един пункт по-ниска (табл. 2).
Мирисът и вкусът на изследвания шоколад са характерни, с лек едва доловим
оттенък на какао. Това се дължи на вида на шоколада, на вложените суровини при
производство и главно на минималните количества какаово масло, включени по
рецептура в състава на белия шоколад. Вследствие на това, оценката в точки за
изследваните показатели аромат и вкус е по-ниска от максималната с един пункт,
а общата оценка в точки е по-ниска от максималната с 3 пункта.

От проведената органолептична оценка бе установено, че от изследваните
пет различни шоколада, продукт на фирма Nestlè, с най-добри органолептични
свойства и характеристики е млечен шоколад с лешников крем NESTLÉ® МУРА®,
следващо място заемат млечен шоколад NESTLÉ® МУРА® и шоколад NESQUIK®,
а с най-ниска оценка са натурален шоколад NESTLÉ® МУРА® и бял аеро шоколад
NESTLÉ® LZ®.

По изследваните органолептични показатели шоколадите на фирма Nestlè
отговарят на регламентираните изисквания, отразени в нормативните документи.
Органолептичните свойства на изследваните шоколади напълно съответстват на
качеството на използваната и на вложената суровина.

Показатели

Мак-
симална

бална
оценка,
в точки

NESTLÉ®

МУРА®

млечен
шоколад

NESTLÉ®

МУРА®

натура-
лен

шоколад

NESTLÉ®

МУРА®

млечен
шоколад с
лешников

крем

NES-
QUIK®

шоко-
лад

NESTLÉ®

LZ® аеро
шоколад

бял

1. Външен вид 0-4 4 4 4 4 3

2. Консистенция 0-4 4 4 4 4 4

3. Аромат 0-3 3 2 3 2 2

4. Вкус 0-9 8 7 9 9 8

Обща бална
оценка: 20 19 17 20 19 17
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Опаковката на изследваните продукти отговаря на качествените и експлоата-
ционните изисквания, регламентирани в нормативните документи, но има сериоз-
ни пропуски в нанесената маркировка. В маркировката не са отразени: дата на
производство, а само крайна дата, до която могат да се консумират шоколадите;
обозначения за предпазване на продукта от влага по време на съхранение (с
изключение на шоколад Nesquik); № на нормативния документ, въз основа на
който е определено качеството на шоколада преди да се пусне в търговската
мрежа; допустимо отклонение от масата нето на шоколада.

Установените пропуски в маркировката са причина потребителите да не мо-
гат да установят реалния срок на годност, тъй като датата до която е годен про-
дуктът е отпечатана допълнително, а това дава възможност за подправяне на
срока на годност. Липсата на информация в маркировката за условията на съхра-
нение (температура и влажност на въздуха) на шоколада е причина за нежелани
промени в състава и за понижаване качеството на шоколада.

Резултатите от проведеното изследване на шоколадите, продукт на фирма
Nestlè, по физико-химични показатели са обобщени в таблици 3, 4, 5 и 6.

Изследваният млечен шоколад NESTLÉ® МУРА® (табл. 3) е с по-висока маса
с 0,36% от обявената върху опаковката. Съдържанието на влага е по-високо с 0,59%
от регламентираното изискване. По показателите масленост, обща захар и обща пепел
изследваният шоколад отговаря на изискванията, отразени в нормативния документ.

Таблица 3

Резултати от изследване на млечен шоколад NESTLÉ® МУРА®

по физико-химични показатели

21 БДС 3503:84 Шоколад. Общи изисквания.

Показатели
Регламентирани

изисквания по БДС
3503:8419

NESTLÉ® МУРА®

млечен шоколад

1. Маса, в % не повече от 2,0
толеранс

+ 2,36 от масата,
отразена в

маркировката

2. Влага, в % не повече от 1,3 1,89

3. Масленост, в % на абс.
сухо вещество не по-малко от 32,0 33,01

4. Обща захар (като
инвертна), в % на абс. сухо
вещество

не повече от 52,0 50,38

5. Обща пепел, в % не повече от 3,0 1,26

21
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От проведеното изследване се установи, че млечен шоколад NESTLÉ® МУРА®

е нестандартен по показателите маса и съдържание на влага. Резултатите за пока-
зателите масленост и обща захар не съответстват на отразената информация в
маркировката - съдържанието на мазнини е по-високо с 1,81%, а на обща захар е
по-ниско със 7,92%.

При изследване на натурален шоколад NESTLÉ® МУРА® се установи, че
масата е по-ниска с 0,04% от посочената върху опаковката (табл. 4). Съдържани-
ето на влага е по-високо от регламентираните изисквания с 0,91%. Установеното
съдържание на масленост, обща захар, обща пепел и тежки метали съответства
на регламентираните изисквания в нормативния документ.

Таблица 4

Резултати от изследване на натурален шоколад NESTLÉ® МУРА®

по физико-химични показатели

Получените резултати от проведеното изследване на натурален шоколад
NESTLÉ® МУРА® определят изследвания продукт като нестандартен по показате-
лите маса и съдържание на влага. Съдържанието на масленост, обща захар, обща

22 Наредба № 31 от 29 юли 2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в
храните, МЗ, (Обн.: ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2004; в сила от 2004 г. и  с изменение в ДВ бр. 51/
2006).

23 Протокол №П617/11.08.2010 за контрол на хранителни продукти – РИОКОЗ, град Варна.

Показатели
Регламентирани

изисквания по БДС
3503:84

NESTLÉ® МУРА®

натурален шоколад

1. Маса, в % не повече от 2,0
толеранс

- 1,96 от масата,
отразена в маркировката

2. Влага, в % не повече от 1,5 2,41

3. Масленост, в % на
абс. сухо вещество не по-малко от 32,0 34,62

4. Обща захар (като
инвертна), в % на
абс. сухо вещество

не повече от 50,0 41,23

5. Обща пепел, в % не повече от 3,0 0,82

6. Съдържание на
тежки метали, в
mg/kg

- мед – не повече от

30,0;

- олово – не се допуска20

- мед 7,2

- олово < 0,0012122 23
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пепел и тежки метали съответства на регламентираните изисквания. Установено е,
че съдържанието на мазнини в изследвания натурален шоколад е по-високо с
3,52%, в сравнение с информацията, отразена в маркировката, а съдържанието
на въглехидрати е по-ниско от отразеното с 10,67%. По изследвания показател
съдържание на тежки метали, изследваният шоколад съответства на изисквания-
та, отразени в Наредба №31/04г. МЗ, ДВ бр.88/2004 г. и изменение в ДВ бр. 51/
2006 г.

При изследване на млечен шоколад с лешников крем NESTLÉ® МУРА®

(табл. 5) е установено, че масата е по-ниска с 0,16% от обявената от производите-
ля в маркировката. Установено е, че по изследваните показатели влага, обща
захар и обща пепел, шоколадът отговаря на регламентираните изисквания.
Съдържанието на масленост е по-ниско с 3,64% от отразените изисквания и с
3,94% от отразеното в маркировката. Съдържанието на въглехидрати е по-ниско с
13,83%, в сравнение с отразената информация в маркировката на изследвания
шоколад.

Таблица 5

Резултати от изследване на млечен шоколад с лешников крем
NESTLÉ® МУРА® и на шоколад NESQUIK® по физико-химични показатели

При изследване на шоколад NESQUIK® е установено, че масата на шокола-
да е по-висока с 2,28% от тази, представена в маркировката (табл. 5). Получените
резултати за изследваните показатели влага, масленост, обща захар и обща пе-
пел съответстват на регламентираните изисквания. Установеното съдържание на

Показатели
Регламентирани
изисквания по

БДС 3503:84

NESTLÉ® МУРА®

млечен шоколад с
лешников крем

шоколад
NESQUIK®

1. Маса, в % не повече от 3,0
толеранс

- 0,16 от масата,
отразена

в маркировката

+ 2,28 от масата,
отразена

в маркировката

2. Влага, в % не повече от 3,5 1,28 2,02

3. Масленост, в
% на абс. сухо
вещество

не по-малко от 33,0 29,36 42,72

4. Обща захар
(като
инвертна), в %
на абс. сухо
вещество

не повече от 53,0 40,97 40,54

5. Обща пепел,
в % не повече от 3,0 1,29 1,12
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мазнини в изследвания шоколад е по-високо с 10,22%, а съдържанието на въгле-
хидрати е по-ниско с 16,66% от представената информация в маркировката.

От проведеното изследване на бял аеро шоколад NESTLÉ® LZ® по физико-
химични показатели (табл. 6) установихме, че масата е по-ниска с 1,29% от отра-
зената в маркировката. Получените резултати за показателите влага, масленост,
обща захар и обща пепел съответстват на регламентираните изисквания в норма-
тивния документ. След сравняване на получените резултати за показателите мас-
леност и обща захар с отразената информация в маркировката на шоколада уста-
новихме, че съдържанието на мазнини е по-високо с 5,6%, а на въглехидрати е
по-ниско с 6,8% от представените данни в маркировката на шоколада.

Таблица 6

Резултати от изследване на бял аеро шоколад NESTLЙ® LZ®

по физико-химични показатели

От проведеното изследване по физико-химични показатели се установи, че
предлаганите в търговската мрежа пет различни вида шоколад, произведени от
фирма Nestlè, са нестандартни по изследвания показател маса. Изследваните
шоколади млечен шоколад NESTLÉ® МУРА® и натурален шоколад NESTLÉ® МУРА®

са нестандартни и по съдържание на влага. Млечен шоколад с лешников крем
NESTLÉ® МУРА® е нестандартен и по съдържание на масленост. Получените от
нас резултати за изследваните показатели съдържание на масленост и съдържа-
ние на обща захар не съответстват на отразените стойности в маркировката на
шоколада.

Показатели
Регламентирани

изисквания по БДС
3503:84

NESTLÉ® LZ®

бял аеро шоколад

1. Маса, в % не повече от 2,0
толеранс

- 1,29 от масата,
отразена в

маркировката

2. Влага, в % не повече от 2,0 1,83

3. Масленост, в % на абс.
сухо вещество не по-малко от 32,0 39,40

4. Обща захар (като
инвертна), в % на абс.
сухо вещество

не повече от 50,0 44,27

5. Обща пепел, в % не повече от 3,0 1,01
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Изводи и обобщения
Получените резултати от проведените експериментални изследвания, напра-

вените анализи и обобщения ни дават основание да представим следните изводи
относно качеството на някои шоколади, продукт на фирма Nestlè, предлагани в
търговската мрежа на град Варна. След сравняване на резултатите с информаци-
ята, отразена от производителя в маркировката, е установено съответствието между
експериментално установения реален състав на шоколада и отразената в марки-
ровката информация за потребителите относно съдържанието на отделните компо-
ненти.

От проведеното изследване на качеството по органолептични показатели на
някои предлагани в търговската мрежа шоколади, продукт на фирма Nestlè, се
установи, че от изследваните пет шоколада с най-добри органолептични свойства
и характеристики е млечен шоколад с лешников крем NESTLÉ® МУРА®; следващо
място заемат млечен шоколад NESTLÉ® МУРА® и шоколад NESQUIK®, а с най-
ниска оценка са натурален шоколад NESTLÉ® МУРА® и бял аеро шоколад NESTLÉ®

LZ®. Изследваните шоколади по органолептични показатели отговарят на регла-
ментираните изисквания в нормативните документи. Органолептичните свойства
на изследваните шоколади съответстват на качеството на вложените суровини. В
маркировката не са отразени: дата на производство, а само крайна дата, до която
могат да се консумират шоколадите; обозначения за предпазване на продукта от
влага по време на съхранение (с изключение на шоколад Nesquik); № на норма-
тивния документ, въз основа на който е определено качеството на шоколада пре-
ди да се пусне в търговската мрежа; допустимо отклонение от масата нето на
шоколада.

Установените пропуски в маркировката са причина потребителите да не мо-
гат да установят реалния срок на годност, тъй като датата, до която е годен про-
дуктът е отпечатана допълнително, а това дава възможност за подправяне на
срока на годност. Липсата на информация в маркировката за условията на съхра-
нение (температура и влажност на въздуха) на шоколада е причина за нежелани
промени в състава и за понижаване качеството на шоколада.

Обобщените резултати от проведеното изследване на шоколад по физико-
химични показатели доказват, че предлаганите в търговската мрежа пет различни
шоколада, продукт на фирма Nestlè, са нестандартни по показателя маса. Из-
следваните млечен шоколад NESTLÉ® МУРА® и натурален шоколад NESTLÉ®

МУРА® са нестандартни и не съответстват на регламентираните изисквания по
съдържание на влага. Млечен шоколад с лешников крем NESTLÉ® МУРА® е не-
стандартен и по показателя съдържание на масленост. Получените резултати за
изследваните показатели масленост и обща захар не съответстват на отразените
стойности в маркировката на съответния шоколад. Масленото съдържание на из-
следваните шоколади е по-високо от това, отразено в маркировката. Изключение
прави NESTLÉ® МУРА® млечен шоколад с лешников крем, при който масленото
съдържание е по-ниско от посоченото в маркировката. Установените различия
между получените експериментални резултати и отразените стойности в марки-
ровката са от 2 до 10%. Количеството на въглехидратите във всички изследвани
проби е по-ниско от това, отразено в маркировката – при различните видове шоко-
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лад различията са от 7 до 17%. Получените резултати за изследваните показатели
обща пепел и съдържание на тежки метали (мед и олово) отговарят на регламен-
тираните изисквания.

Проведените експериментални изследвания и направеният анализ на полу-
чените резултати доказват, че реалният химичен състав на изследваните шокола-
ди, продукт на фирма Nestlè, се различава от отразената от производителя инфор-
мация в маркировката. Следователно, потребителите не получават необходимата
точна информация от производителя за състава на стоката. Отразените данни в
маркировката са подвеждащи, не съответстват на реалния й състав и не позволя-
ват на потребителите да изберат предпочитаната от тях стока, която да съответ-
ства на изискванията им и да е с необходимите свойства и качество.


