


Продукт без 
съдържание 

на глутен

Продукт без 
съдържание на 

пшеница

Продукт без 
съдържание на 

мляко

Продукт без 
съдържание 

на яйца

”Без глутен България” ООД е официалнен вносител на 
висококачествените безглутенови и нископротеинови храни 
произвеждани от “Balviten” Полша. 

За 5 години продуктите успяха да се наложат на българския 
пазар с високото си качество и достъпни цени.  

Компания „Balviten” работи непрекъснато за подобряване 
на качеството на произвежданите продукти и разработване 
на нови технологии за увеличаване на гамата от продукти, 
предлагани за вас. „Balviten” винаги се ръководи от нуждите 
на потребителите.

Ние предлагаме пълна гама от продукти необходими за 
вашата трапеза:

 - хляб и хлебни изделия;
 - брашно и готови смеси за приготвяне на хляб, тестени и 
сладкарски изделия, пица;
 - голямо разнообразие от бисквити и други сладки 
изкушения;
 - зърнени закуски;
 - единствените на българския пазар солети с вид като на 
традиционните пшенични солети;   
 - макарони, спагети, фиде;
 - зеленчукови подправки;

Всички суровини и продукти на фирма “Balviten” са тествани в 
специализирани акредитирани лаборатории. Качеството на 
продуктите се проверява на всеки един етап от производството, 
което гарантира постоянно качество.

Всички продукти, изброени в каталога притежават един знак:
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Класически бял тостерен хляб 350 гр.

Хранителна стойност в 100 гр: 
Енергийна с-ст ........1210 кДж/290 ккал 
Протеини . ....................................2,9 гр. 
Въглехидрати  . .......................... 53,1 гр. 
Мазнини . .......................................6,2гр.
Фирби ...........................................3,9гр.
Сол...............................................1,22гр.

Хранителна стойност в 100 гр: 
Енергийна с-ст ........1210 кДж/290 ккал 
Протеини . ....................................2,9 гр. 
Въглехидрати  . .......................... 53,1 гр. 
Мазнини . .......................................6,2гр.
Фирби ...........................................3,9гр.
Сол...............................................1,22гр.

Хляб за закуска 350 гр.
без глутен, без мляко, без пшеница

Състав: 
царевично нишесте, оризово брашно, 
растително масло, рапично масло, захар, 
мая, глюкозо-фруктозен сироп, царевично 
брашно, картофено нишесте, соев протеин 
изолат, сол и овлажнител, сорбитол, 
оризово нишесте, картофено влакна, 
сгъстител: гума гуар , ксантан гума; яйце, 
емулгатори: Е471, E472e

Тостерен хляб черен със семена 350 гр.

Хранителна стойност в 100 гр: 
Енергийна с-ст ........1210 кДж/290 ккал 
Протеини . ....................................2,9 гр. 
Въглехидрати  . .......................... 53,1 гр. 
Мазнини . .......................................6,2гр.
Фирби ...........................................3,9гр.
Сол...............................................1,22гр.

без глутен, без мляко, без пшеница

Състав: 
царевично нишесте, оризово брашно, 
растително масло, рапица, захар, мая, 
глюкозо-фруктозен сироп, царевично 
брашно, картофено нишесте, 
слънчогледово семе, соев протеин, 
тиквени семки, сол, овлажнител: сорбитол; 
оцветител: карамел натурален; оризово 
нишесте, картофени фибри, сгъстител: 
гума гуар, ксантан гума; яйца, елда люспи, 
емулгатор: E471, E472e. Зърна 6,3%

Кралски франзели

Състав: 
 царевично нишесте, оризово брашно, 
сгъстител: гума гуар, захар, царевично 
брашно, мая, растително масло, оризов 
сироп, сгъстител: метилцелулоза, оризово 
нишесте, соев протеин изолат, сол, 
картофено нишесте, пребиотици: 
картофени фибри, инулин

Хранителна стойност в 100 гр: 
Енергийна с-ст ........1040 кДж/248 ккал 
Протеини . ...................................2,84гр. 
Въглехидрати  . ........................... 49,5гр. 
Мазнини . .....................................2.97гр.
Фирби ...........................................4,9гр.
Сол.................................................1,2гр.

без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница
без глутен, без мляко, без пшеница

Състав: 
царевично нишесте, оризово брашно, 
растително масло, рапица, захар, мая, 
глюкозо-фруктозен сироп, царевично 
брашно, картофено нишесте, соев протеин 
изолат, сол, овлажнител: сорбитол, 
оризово нишесте, картофени влакна, 
сгъстител: гума гуар , ксантанова смола; 
яйчен протеин, емулгатор: Е471, E472e

2 бр.��по 200 гр.

Кралски хлебчета

Състав: 
 царевично нишесте, оризово брашно, 
сгъстител: гума гуар, захар, царевично 
брашно, мая, растително масло, оризов 
сироп, сгъстител: метилцелулоза, оризово 
нишесте, соев протеин изолат, сол, 
картофено нишесте, пребиотици: 
картофени фибри, инулин.

Хранителна стойност в 100 гр: 
Енергийна с-ст ........1040 кДж/248 ккал 
Протеини . ...................................2,97гр. 
Въглехидрати  . ............................... 50р. 
Мазнини ..........................................2.8р.
Фирби ...........................................4,9гр.
Сол.................................................1,2гр.

без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница

130 гр.

Хлебчета “Кайзерки” за печене
без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница

200 гр.

Хранителна стойност в 100 гр: 
Енергийна с-ст ........1040 кДж/248 ккал 
Протеини . .....................................2,8гр. 
Въглехидрати  . ............................... 50р. 
Мазнини ..........................................3,0р.
Фирби ...........................................4,9гр.
Сол.................................................1,2гр.

Състав: 
вода, царевично нишесте, оризово 
брашно, сгъстител: гума гуар; захар, 
царевично брашно, дрожди, растително 
масло от рапица, оризов сироп, сгъстител: 
метил целулоза,  оризово нишесте, соев 
протеин изолат, сол, картофено нишесте, 
пребиотици: картофени влакна, инулин.
Хлебчетата се пекат в предварително 
загрята фурна на 180 ° С за 8-11 минути

Мини багетки за печене
без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница

200 гр.

Състав: 
царевично нишесте, оризово брашно, 
вода, сгъстител: гума гуар; захар, 
царевично брашно, дрожди, растително 
масло, рапично масло, оризов сироп, 
метилцелулоза сгъстител, оризово 
нишесте, соев протеин, сол, картофено 
нишесте, пребиотици: картофено влакна, 
инулин
Пекат се в предварително загрята до 180 
градуса за около 8-11 минути

Хранителна стойност в 100 гр: 
Енергийна с-ст ........1040 кДж/248 ккал 
Протеини . .....................................2,8гр. 
Въглехидрати  . ............................... 50р. 
Мазнини ..........................................3,0р.
Фирби ...........................................4,9гр.
Сол.................................................1,2гр.

Топ 

продукт 

 

Ново

Топ 

продукт 
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Хляб с амарант и ленено семе 300 гр.
без глутен, без мляко, без яйца,

Състав: 
безглутеново пшенично нишесте, царевично
брашно, вода, ленено семе 7%, растителна
мазнина,  брашно от амарант 3,5%, мая, захар,
глюкоза, сол, агент на сгъстяване: гума гуар и
E464, фибри, набухвател: натриев бикарбонат,
регулатор на киселинността: E575.

Хранителна стойност в 100 g: 
Енергийна с-ст: . .....1074 кДж/257 ккал 
Протеини . ....................................1,9 гр. 
Въглехидрати  . ..............................55 гр. 
Мазнини . ......................................5,2 гр.

300 гр.

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст: .......1090 кДж/260 ккал 
Протеини  . ...................................0,7 гр. 
Въглехидрати  . ............................51,1 гр 
Мазнини . ......................................5,9 гр.

Домашно приготвен хляб 
без глутен, без мляко, без яйца

Състав: 
безглутеново пшенично нишесте,
царевично нишесте, вода, растителни
мазнини, захар, мая, сол, гума гуар, E464,
фибри, набухвател: натриев бикарбонат,
регулатор на киселинността: E575.

gl te -free

Хранителна стойност в100 гр.: 
Енергиейна а-ст. .....1095 кДж/262 ккал 
Протеини  . ...................................1,0 гр. 
Въглехидрати  . ...........................53,8 гр. 
Мазнини  . .....................................7,8 гр.

Хляб 

За отличен вкус на хляба ви препоръчваме да използвате някой от следните методи:

1. Освежаване на хляб  в микровълнова печка

Този метод е много практичен, но с него трябва да бъдете много внимателни по отношение на времето, тъй като може да се получи обратен ефект. Преди да поставите хляба в микровълновата фурна трябва леко да го навлажните с вода и след това незабавно да го сложи в нея за около 40 секунди (времето на освежаване зависи от характеристиките на вашата микровълнова печка и може да варира от 30 до 60 секунди).

2 Освежаване на хляб на пара
Определено най-ефективният метод за освежаване на хляб. Поставяне на дъното на тенджера малко вода, след това поставете хляба на решетка върху тенджерата. След като водата кипне благодарение на отделената пара имаме вкусен “току що” изпечен хляб

3. Освежаване на хляб в тостер
След препичане на филийки в тостера хляба придобива чудесен вкус

Бихме искали да подчертаем, че благодарение на иновативните и модерни технологии, продуктите на “Balviten” могат да се консумират и без допълнително освежаване

За отличен вкус на хляба ви препоръчваме да използвате някой 
от следните методи:
1. Освежаване на хляб  в микровълнова печка
Този метод е много практичен, но с него трябва да бъдете много 
внимателни по отношение на времето, тъй като може да се получи 
обратен ефект. Преди да поставите хляба в микровълновата фурна 
трябва леко да го навлажните с вода и след това незабавно да 
го сложи в нея за около 40 секунди (времето на освежаване зависи 
от характеристиките на вашата микровълнова печка и може да 
варира от 3����до 6����секунди)
2 Освежаване на хляб на пара
Определено най-ефективният метод за освежаване на хляб. 
Поставяне на дъното на тенджера малко вода, след това 
поставете хляба на решетка върху тенджерата. След като водата 
кипне благодарение на отделената пара имаме вкусен “току що” 
изпечен хляб
3. Освежаване на хляб в тостер
След препичане на филийки в тостера хляба придобива чудесен 
вкус
Бихме искали да подчертаем, че благодарение на иновативните 
и модерни технологии, продуктите на “Balviten” могат да се 
консумират и без допълнително освежаване

Хляб с с мак и сусам                                 500 гр.
без глутен, без мляко, без яйца

Състав: 
безглутеново пшенично нишесте, 
царевично нишесте, вода, растителни 
мазнини, захар, мая, сол, соев протеин, 
сгъстител:гума гуар и E464, фибри, 
регулатор на киселинността E575, 
маково семе, сусам.

Топ 

продукт 

 

Топ 

продукт 

 

Пълнозърнест хляб                                  400 гр.
без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница

Състав: 
царевично нишесте, вода, оризово 
брашно, ленено семе, растителна 
мазнина, люспи от елда, мая, захар, 
царевично брашно, сол, сгъстител: гума 
гуар и E464, фибри, пектин, набухвател: 
натриев бикарбонат, регулатор на 
киселинност: E575, емулгатор: моно-и 
диглицериди на мастни киселини.

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст: . ......1171 кДж/280ккал 
Протеини  . ...................................2,8 гр. 
Въглехидрати  . ...............................41 гр 
Мазнини . ....................................11,4 гр.
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Сухари  
без глутен, без мляко, без яйца

Състав: 
безглутеново пшенично нишесте, царевично
нишесте, вода, растителни мазнини,
глюкоза, захар, мая, сол, соев протеин
изолат, агент насгъстяване: гума гуар и
E464, фибри, регулатор на киселинността
E575.

Тостерен хляб  

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст:. ........999 кДж/239 ккал 
Протеини . ....................................0,9 гр. 
Въглехидрати  . ...........................54,4 гр. 
Мазнини .......................................3,3 гр. 

300 гр.
без глутен, без мляко, без яйца

Състав:  
безглутеново пшенично нишесте, царевично 
нишесте, вода, растителни мазнини, захар, 
глюкоза, мая, сол, агент на сгъстяване: гума 
гуар и E464, фибри, набухвател: натриев 
бикарбонат, регулатор на киселинността: E575.

Гевречета с мак 120 гр.
без глутен, без мляко, без яйца

Състав: 
безглутеново пшенично нишесте, 
царевично нишесте, вода, растителни 
мазнини, глюкоза, захар, мая, сол, соев 
протеин, агент на сгъстяване: гума гуар 
и E464, фибри, регулатор на 
киселинността: E575, маково семе

Хранителна стойност в100 гр.: 
Енергийна с-ст: .......1095 кДж/262 ккал 
Протеини  . ...................................1,0 гр. 
Въглехидрати  ............................53,8 гр. 
Мазнини  ......................................7,8 гр.

Блат за пица  
без глутен, без мляо, без яйца

Състав: 
царевично нишесте, безглутеново 
пшенично нишесте, вода, 
растителни мазнини, захар, мая, сол, 
сгъстител: гума гуар и E464, фибри, 
пектин, емулгатор: лецитин, моно-и 
диглицериди на мастни киселини, 
регулатор на киселинността E575

Хранителна стойност в100 гр.: 
Енергийна с-ст: .......1106 кДж/264 ккал 
Протеини  . ...................................0,8 гр. 
Въглехидрати  . ...........................57,1 гр. 
Мазнини  . .....................................3,6 гр.

300 гр.

100 гр.

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст: . 1770,7кДж/422,9 ккал 
Протеини . ....................................1,0 гр. 
Въглехидрати: ............................88,6 гр. 
Мазнини:  . ....................................7,2 гр.

Хлябът е специално разработен за хора, които освен глутен не 
консумират и захар. 
Подходящ е и за диабетици.

Бял хляб без добавена захар  
без глутен, без мляко, без пшеница

Състав: 
оризово брашно, вода, царевично нишесте, 
оризово нишесте, инулин, картофено 
нишесте, царевично брашно, сгъстител: 
гума гуар, метил целулоза; мая, рапично 
масло, сол, яйчен прах, картофени фибри, 
регулатори на киселинността лимонена 
киселина; антиоксидант аскорбинова 
киселина.

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст: . ......1019кДж/241 ккал 
Протеини . .................................... 2,8гр. 
Въглехидрати: ...............................50 гр. 
Мазнини:  . .....................................2,9гр.
Сол . ..............................................1,2 гр.

350 гр.

Хляб без захар
Ново

Топ 

продукт 

 

Топ 

продукт 
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Смес за приготвяне на печива                    500 гр.
без глутен, без мляко, без яйца

Състав: 
безглутеново пшенично нишесте, царевично 
нишесте, царевично брашно, глюкоза за 
сгъстяване : гума гуар и E464, фибри, набухвател: 
натриев бикарбонат, регулатор на киселинността: 
E575.

Хранителна стойност в  100 гр.: 
Енергийна с-ст: . .....1448 кДж/346 кКал 
Протеини  . ...................................0,5 гр. 
Въглехидрати  . ...........................85,8 гр. 
Мазнини . ......................................0,1 гр.

Брашно за домашно готвене
без глутен, без мляко, без яйца

Състав:  
безглутеново пшенично нишесте, 
царевично нишесте, картофено 
нишесте, оризово брашно, глюкоза, 
агенти за  сгъстяване: гума гуар и E464, 
фибри, набухвател: натриев бикарбонат, 
регулатор на киселинността: E575.

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст: . .....1426 кДж/341 кКал 
Протеини  . ...................................1,8 гр. 
Въглехидрати  . ...........................83,1 гр. 
Мазнини . ......................................0,1 гр. 

Галета   
без глутен, без мляко, без яйца

Състав:  
безглутеново пшенично нишесте, 
царевицично нишесте, вода, 
растителни мазнини, захар, глюкоза, 
мая, сол, соев протеин, сгъстител: 
гума гуар и E464, фибри, набухвател: 
натриев бикарбонат, регулатор на 
киселинността: E575.

Хранителна стойност в 100 g: 
Енергийна с-ст:. ......1618 кДж/387 кКал 
Протеини . ....................................1,3 гр. 
Въглехидрати  . ...........................83,7 гр. 
Мазнини . ......................................5,2 гр. 

Бакпулвер   
без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница 

Състав: 
царевично нишесте, набухвател: натриев 
пирофосфат, натриев бикарбонат.

Смес за домашно приготвяне 
на пица                                                                         500 гр. 
без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница

Състав:  
царевично нишесте, оризово нишесте, оризово 
брашно, царевично брашно, глюкоза, захар, сол, 
сгъстител: гума гуар и E464, фибри, регулатор на 
киселинността: E575. 

Хранителна стойност в  100 гр.: 
Енергийна с-ст . ......1120 кДж/266 кКал 
Протеини . ..................................1,32 гр. 
Въглехидрати . ..........................56,0  гр. 
Мазнини . ....................................3,80 гр. 

gluten-free 

          Брашна и смеси 

500 гр. 

500 гр. 

Топ 

продукт 

 

70 гр.

Топ 

продукт 
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500 гр.

Царевично нишесте   500 гр.
без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница  

Хранителна стойност в100 гр.: 
Енергийна ст-ст . ....1448  кДж/346 кКал 
Протеини  . ...................................0,4 гр. 
Въглехидрати  . ...........................85,9 гр. 
Мазнини . ....................................0,08 гр.

Царевично брашно   
без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст:. ......1535 кДж/367 кКал 
Протеини  . ...................................8,3 гр. 
Въглехидрати  . ...........................75,7 гр. 
Мазнини. ......................................2,8 гр.

Пълнозърнесто брашно    500 гр.
без глутен, без мляко, без яйца

Състав: 
безглутеново пшенично нишесте,
царевично нишесте, глюкоза, ленено
семе, елда люспи, царевично брашно,
сгъстител: гума гуар и E464, фибри,
набухвател: натриев бикарбонат,
регулатор на киселинността: E575.

Смес за торти и кексове  500 гр.
без глутен, без мляко, без яйца

Състав: 
безглутеново пшенично нишесте,
царевично нишесте, картофено нишесте,
захар, глюкоза, сгъстител: гума гуар и E464,
фибри, набухвател: натриев бикарбонат,
регулатор на киселинността: E575.

Екстра краковско брашно                         500 гр.
без глутен, без мляко, без яйца

Състав: 
безглутеново пшенично нишесте,
царевично нишесте, царевично брашно,
глюкоза, сгъстители: гума гуар и E464,
фибри, набухвател: натриев бикарбонат,
регулатор на киселинността: E575.

Безглутеново нишесте   500 гр.
без глутен,  без млпко, без яйца

Хранителна стойност в100 гр.: 
Енергийна стойност .
................................1448  кДж/346 кКал 
Протеини  . ...................................0,4 гр. 
Въглехидрати  . ...........................85,9 гр. 
Мазнини . ....................................0,08 гр.

Оризово брашно
без глутен,  без мляко, без яйца, без пшеница

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст: ......1437  кДж/343 кКал 
Протеини . ....................................0,8 гр. 
Въглехидрати  . ..............................85 гр. 
Мазнини . .........................................0 гр.

Топ 

продукт 

 

Топ 

продукт 

 

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст: . .....1571 кДж/375 кКал 
Протеини  . ...................................3,2 гр. 
Въглехидрати  . ...........................79,6 гр. 
Мазнини. ......................................4,9 гр.

Хранителна стойност в  100 гр.: 
Енергийна с-ст: . .....1468 кДж/351 кКал 
Протеини  . .................................0,16 гр. 
Въглехидрати  . ...........................87,5 гр. 
Мазнини . .........................................0 гр.

Хранителни стойности в 100 гр.: 
Енергийна ст-ст:......1448 кДж/346 кКал 
Протеини  . ...................................0,5 гр. 
Въглехидрати .............................85,8 гр. 
Мазнини . ......................................0,1 гр.

500 гр.



без глутен, без пшеница

Състав:  
царевично нишесте, хидрогенирани растителни 
мазнини, царевично брашно, захар, шоколад (9,2%): 
захар, какао мазнини, пълномаслено мляко на прах, 
какаова маса, емулгатор: Е322 (соев лецитин), 
ароматизатори: естествена ванилия, глюкозен сироп, 
яйца, какаова глазура: захар, растителна мазнина, 
какао на прах 10%, емулгатор: лецитин, ванилин, 
картофено нишесте, оризово брашно,  фъстъци, 
лешници, какао, сгъстители: гума гуар, мляко на прах, 
емулгатор: лецитин, фибри, набухватели: натриев 
бикарбонат.

Хранителна стойност в100 гр: 
Енергийна с-ст:. ........2073 кДж/495 кКал 
Протеини . ....................................4,7 гр. 
Въглехидрати  . ...........................70,6 гр. 
Мазнини . ....................................20,9 гр. 

без глутен, без мляко, без пшеница 
Състав: 
оризово брашно, растителна мазнина, 
захар, яйца, картофено брашно, смесен 
плодов конфитюр.
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Бишкоти  
без глутен, без мляко

Състав: 
яйца, безглутеново пшенично
нишесте, картофено нишесте, захар.

Шоколадови бисквити 130 гр. 

Хрупкави бисквити с плодов конфитюр   

150 гр.

Меденки   150 гр.
без глутен

Състав:  
безглутеново пшенично нишесте, царевично
нишесте, захар, заместители на мед, вода,
хидрогенирани растителни мазнини, яйца,
набухватели: натриев бикарбонат, амониев
бикарбонат, подправки: канела, индийско орехче,
карамфил; глюкоза, сгъстяващ агент:гума гуар,
пектин, фибри, емулгатор: моно-и диглицериди
на мастни киселини, регулатор на киселинността:
E575; 45% глазура: захар, хидрогенирани
растителни мазнини, ниско-маслено какао на
прах, емулгатор: соев лецитин, есенция. 

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст: . .....1886 кДж/451 кКал 
Протеини  . ...................................3,5 гр. 
Въглехидрати  . ..............................66 гр. 
Мазнини . ....................................19,2 гр.

Шоколадова зърнена закуска ПРЕМИУМ      250 гр.
без глутен, без яйца, без пшеница

Състав: 
Покритие - зърнени култури 55% [37.7% оризово 
брашно, царевично брашно, захар 28,3%, 9,4% 
царевичен грис, какао, растителни масла (рапично 
масло), малтодекстрин, емулгатор: моно- и 
диглицериди на мастни киселини, сол, набухвател: 
магнезиев карбонат]. 
Пъленж - шоколад 45% [захар, частично 
хидрогенирани растителни мазнини (палмово, 
рапично), какао на прах, с ниско съдържание на 
мазнини, суроватка на прах (от мляко), какао, 
обезмаслено мляко на прах, емулгатор: лецитин; 
аромати]

Хранителна стойност в  100 гр.: 
Енергийна с-ст: . .....1951 кДж/465 кКал 
Протеини  . ....................................4,7гр. 
Въглехидрати  . ..............................70 гр. 
Мазнини . .......18 гр.

�!ла�4�:и из�:ушения 

Топ 

продукт 

 

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст:  .....1979 кДж/473 кКалl 
Протеини  . ...................................4,4 гр. 
Въглехидрати  . ...........................66,4 гр. 
Мазнини . ....................................20,4 гр.

Хранителна стойност в  100 гр.: 
Енергийна с-ст: . .....1761 кДж/421 кКал 
Протеини  .....................................3,7 гр. 
Въглехидрати  . ...........................76,2 гр. 
Мазнини . ....................................10,6 гр.

150 гр.
без глутен, без мляко, без пшеница

Състав:  
захар, люспи от елда, царевично брашно, 
растителни мазнини, сушени плодове и ядки 23%: 
стафиди, орехи, микс от плодове: тиква, 
портокалова кора, цариградско грозде, череша, 
вишна, моркови;  царевично нишесте, яйца, мед, 
сгъстител: гума гуар, емулгатор: моно-и 
диглицериди на мастни киселини, фибри, 
набухвател: натриев бикарбонат, аромати.

Ореховки със сушени плодове и ядки   

Топ 

продукт 

 

Топ 

продукт 

 

Хранителна стойност в  100 гр.: 
Енергийна с-ст:. ......1730 кДж/413 кКал 
Протеини  . ...................................7,9 гр. 
Въглехидрати  . ...........................84,1 гр. 
Мазнини. ......................................5,0 гр.

150 гр.

Топ 

продукт 
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Солети   70 гр.
без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница

Състав: 
царевично нишесте, вода, растителни мазнини, 
захар, мая, сгъстители: гума гуар и E464, фибри, 
сол, емулгатор: лецитин, моно-и диглицериди на 
мастни киселини, набухватели: амониев 
бикарбонат, натриев бикарбонат, регулатор на 
киселинността: E575.

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст:. ......1714 кДж/409 кКал 
Протеини: . ...................................1,1 гр. 
Въглехидрати: ............................86,3 гр. 
Мазнини: . .....................................6,7 гр.

Солети със сол  70 гр.
без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница

Състав: 
 царевично нишесте, вода, растителна мазнина, 
захар, мая, сгъстител: гума гуар и Е464, сол 5%, 
фибри, емулгатор: лецитин, моно-и диглицериди 
на мастни киселини, набухватели: амониев 
бикарбонат, натриев бикарбонат, регулатор на 
киселинността: E575.

Хранителна стойност в 100 гр.: 
Енергийна с-ст: . .....1714 кДж/409 кКал 
Протеини  . ...................................1,1 гр. 
Въглехидрати:  . ..........................86,3 гр. 
Мазнини . ......................................6,7 гр.

70 гр.Солети със сусам
без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница

Състав: 
царевично нишесте, вода, растителни мазнини, 
захар, мая, сгъстители: гума гуар и E464, сусам 
5%, фибри, сол, емулгатори: лецитин, моно-и 
диглицериди на мастни киселини; набухватели: 
амониев бикарбонат, натриев бикарбонат, 
киселиннострегулатор: E575.

150 гр.
без глутен�, без мляко

Състав: 
б�5зглутеново пшенично нишесте, 
хидрогенирани растителни мазнини, 
шоколадови гранули (какаова маса,ниско-
маслено какао на прах емулгатор: соев 
лецитин, есенция на какаова маса мин. 45%), 
царевично нишесте, яйца, захар, глюкоза, 
сгъстител: гума гуар, пектин, фибри, 
емулгатор: моно-и диглицериди на мастни 
киселини, регулатор на киселинността: E575. 

Хранителна стойност в100 гр.: 
Енергийна с-ст: . .....2065 �:Дж/493 кКал 
Протеини  . ...................................3,6 гр. 
Въглехидрати  . ...........................68,2 гр. 
Мазнини . ....................................22,9 гр.

�18

�18

1�9

�� исквити с �:окос   1�20 гр.
без глутен�, без пшеница

Състав: 
царевично нишесте, 20% масло, бадемово 
брашно, захар, яйца, глюкозен сироп, 
обезмаслено мляко на прах, кокосови 
стърготини 5%, сгъстител: ксантан; набухвател: 
натриев пирофосфат, натриев бикарбонат, 
аромат 

Хранителна стойност в100 гр.: 
Енергийна с-ст: . .....2200 �:Дж/527 кКал 
Протеини  . .................................8,07 гр. 
Въглехидрати  . ...........................53,1 гр. 
Мазнини . ....................................30,7 гр.

�� исквити ”���>�@�B�>�:�0�;�>�2�8� �G�5�@�C�?�:�8�”   1�50 гр.
без глутен�, без пшеница

Състав: 
царевично брашно, царевично нишесте, 20% 
масло, 12% портокалов крем (растително 
масло, суроватка на прах, емулгатор соев 
лецитин и E476, E160c, лимонена киселина, 
ароматизатори), захар, яйца, обезмаслено 
мляко на прах, глюкозен сироп, агенти: 
натриев пирофосфат, натриев бикарбонат; 
аромат�. 

Хранителна стойност в100 гр.: 
Енергийна с-ст: . .....2080 �:Дж/498 кКал 
Протеини  . .................................4,66 гр. 
Въглехидрати  . ...........................63,8 гр. 
Мазнини . ....................................24,3 гр.

Хранителна стойност в100 гр.: 
Енергийна с-ст: . .....1714 кДж/409 кКал 
Протеини . ....................................1,1 гр. 
Въглехидрати .............................86,3 гр. 
Мазнини . ......................................6,7 гр.

95 гр.Солети със сол �:утия
без глутен, без мляко, без яйца, без пшеница

Състав: 
царевично нишесте, вода, растителна мазнина, 
захар, мая, сгъстител: гума гуар и E464, сол 5%, 
фибри, емулгатор: лецитин, моно и диглицериди 
на мастни киселини; набухватели: амониев 
бикарбонат, натриев бикарбонат; регулатор на 
киселинността: E575

Хранителна стойност в100 гр.: 
Енергийна с-ст: .......1714 кДж/409 кКал 
Протеини . ....................................1,1 гр. 
Въглехидрати .............................86,3 гр. 
Мазнини . ......................................6,7 гр.

�!олети
Топ 

продукт 

 

�� исквити с парченца шоколад   

Ново

Ново

Топ 

продукт 

 

Топ 

продукт 

 

Ново
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Реце�?ти за хляб 

Хляб приготвен със смес за печива “Balviten”

Необходими продукти:
�5�0�0� �3�@�.� �A�<�5�A� �7�0� �?�@�8�3�>�B�2�O�=�5� �=�0� �?�5�G�8�2�0�  ��B�a�l�v�i�t�e�n �� �(�1� �:�C�B�8�O�)
�4�4�0� �<�;�.� �B�>�?�;�0� �2�>�4�0� �(�>�:�>�;�>� �3�0� �3�@�0�4�C�A�0�)
�2� �G�0�5�=�8� �;�J�6�8�G�:�8� �>�;�8�>
�2�0� �3�@�0�<�0� �7�0�E�0�@
�7� �3�@�.� �A�C�E�0� �<�0�O
�5� �3�@�.� �A�>�;

�!�<�5�A�5�B�5� �7�0�5�4�=�>� �2�A�8�G�:�8� �A�J�A�B�0�2�:�8� �8� �@�0�7�1�J�@�:�0�9�B�5� �A� �<�8�:�A�5�@� �>�:�>�;�>� �5� �<�8�=�C�B�8�.� ���>�B�>�2�0�B�0� �A�<�5�A� �?�>�A�B�0�2�5�B�5� �2� 
�=�0�<�0�7�=�5�=�0� �B�0�2�0�,� �?�>�:�@�8�9�B�5� �A�J�A� �A�C�E�0� �:�J�@�?�0� �8� �>�A�B�0�2�5�B�5� �=�0� �B�>�?�;�>� �<�O�A�B�>� �(�>�:�>�;�>� �2�5� �3�@�0�4�C�A�0�)� �7�0� �>�:�>�;�>� �4�5� 
�<�8�=�C�B�8�.� �"�5�A�B�>�B�>� �B�@�O�1�2�0� �4�0� �C�4�2�>�8� �>�1�5�<�0� �A�8�.� ���>�@�J�A�5�B�5� �A� �2�>�4�0� �?�@�5�4�8� �4�0� �?�>�A�B�0�2�8�B�5� �B�5�A�B�>�B�>� �2� �?�@�5�4�2�0�@�8�B�5�;�=�>� 
�7�0�3�@�O�B�0� �D�C�@�=�0�.� ���5�G�5�B�5� �4�0�-�4�5� �<�8�=�C�B�8� �=�0� �2�2�0� �3�@�0�4�C�A�0�.� ���7�2�0�4�5�B�5� �E�;�O�1�0� �>�B� �D�C�@�=�0�B�0� �2�5�4�=�0�3�0� �A�;�5�4� �=�5�3�>�2�>�B�>� 
�8�7�?�8�G�0�=�5�.

�!�J�A �A�<�5�A�B�0 �7�0 �?�@�8�3�>�B�2�O�=�5 �=�0 �?�5�G�8�2�0  ��Balviten � �<�>�6�5 �4�0 �1�J�4�5 �?�@�8�3�>�B�2�5�= �8 �E�;�O�1 �2 �4�>�<�0�H�=�0 �?�5�:�0�@�=�0 �7�0� 
�E�;�O�1. 
Необходими продукти:
500 �3�@. �A�<�5�A �7�0 �?�@�8�3�>�B�2�O�=�5 �=�0 �?�5�G�8�2�0  ��Balviten � (1 �:�C�B�8�O)
380-400 �<�;. �B�>�?�;�0 �2�>�4�0 (�>�:�>�;�> 30 �3�@�0�4�C�A�0)
40 �3�@�0�<�0 �>�;�8�>
20 �3�@�0�<�0 �7�0�E�0�@
7 �3�@. �A�C�E�0 �<�0�O
5 �3�@. �A�>�;

���>�A�B�0�2�5�B�5 �2�A�8�G�:�8 �?�@�>�4�C�:�B�8 �2 �?�5�:�0�@�=�0 �8 �2�:�;�N�G�5�B�5 �=�0 �?�@�>�3�@�0�<�0�B�0 �7�0 �?�@�8�3�>�B�2�O�=�5 �=�0 �1�5�7�3�;�C�B�5�=�>�2 �E�;�O�1.

Хляб приготвен с РОЯЛ смес за хляб “Balviten”

Необходими продукти:
РОЯЛ Смес за приготвяне на хляб 350 гр.
Суха мая: 3 гр
Топла вода: 0,35 л
Масло: 15 гр
Захар: 7 гр
Сол: 5 гр

Традиционен метод:
Всички съставки се смесват с миксер за около 5 минути
Сместа се изсипва в намазана с масло форма, покрива се със суха кърпа и се оставя на топло място 
(около 25 ° C) за около 45 минути.
Тестото трябва да  удвои обема си. Преди да поставите тестото във фурната леко напръскайте 
повърхността с вода.
Пече се за 40-45 минути при 220 ° C. Горещият хляб се изважда от формата  и се оставя да се охлади
 Сместа може да се приготви и в машина за хляб.

Пълнозърнест хляб приготвен с РОЯЛ пълнозърнеста смес за хляб 
“Balviten”

Необходими продукти:
пълнозърнеста смес Роял 400 грама, 
суха мая 4 грама 
топла вода 360 мл,
олио 3 супени лъжици
захар 1 супена лъжица
сол 1 чаена лъжичка

Традиционен метод:
1. Всички съставки старателно се смесват за прибл. 5 минути.
2. Изсипете в предварително намаслена форма готовата смес, покрийте със суха кърпа и се оставете 
на топло място (прибл. 25 ° C) за около 45 мин.
3. Тестото трябва да увеличи обема два пъти. Преди да сложите тестото във фурната леко намокрете 
повърхността на хляба с вода.
4. Пече се в продължение на 40-45 мин. При 220 ° C. Горещият хляб, изготвен от формата се оставя 
да изстине.
 Сместа може да се приготви и в машина за хляб.
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Пица със смес за домашно приготвяне на пица “Balviten”

Необходими продукти:
Суха мая 7гр.
330 мл. хладка вода
2 супени лъжици олио
500 гр. смес за приготвяне на пица “Balviten”

Начин на приготвяне:
Разтворете маята във вода, добавете олиото и разбъркайте. 
Добавете сместа от пакета оставяйки само 2 супени лъжици.
Смесете всичко с миксер и разбъркайте, докато получите гладка смес.
Сложете тестото в тава за печене покрита с хартия за печене. 
Използвайки останалата част от сместа оформете пицата.
Тестото се покрива с кърпа за около приблизително 30 минути.
Загрейте фурната до 250 градуса.
Върху тестото добавете продукти по избор.
Печете 15-20 минути при средно ниво.
2 минути преди края на печенето добавете кашкавал..

Домашна паста и домашни равиоли с брашно за домашно готвене 
“Balviten”

С брашно за домашно готвене “Balviten” може да приготвите чудесна домашна паста и равиоли !!!
Рецепта за равиоли:
Продукти: 500 гр. брашно за домашно готвене “Balviten”, 265 мл вода, 1 яйце, щипка сол.
Замесете тесто, като използвате посочените съставки. Разточва се кора с дебелина 3 мм, нарязват се 
кръгове, квадрати или триъгълници по желание, в тях се поставя пълнеж по избор и се крайщата се 
притискат. Оставят се да врят около 5 минути в леко подсолена вода.
Рецепта за домашна паста:
Продукти: 500 гр. брашно за домашно готвене “Balviten”, 265 мл вода, 1 яйце, щипка сол. 
Замесете тесто, като използвате посочените съставки. Разточва се кора с дебелина 2 мм, нарязва се 
и се вари за около 5 минути в леко подсолена вода.

Пихкави банички с кренвирши

Необходими продукти:
2 яйца
1 чаена чаша прясно мляко
1/3 чаена чаша олио
1 чаена лъжичка сол
1 чаена чаша екстра краковско брашно ”Balviten”
1 чаена чаша царевично брашно “Balviten”
10 грама бакпулвер
семена за поръсване (по желание - мак, сусам и др.)
около 1 опаковка кренвирши Сачи без глутен
краве масло за намасляване на формите
Начин на приготвяне:
В купа смесваме сухите съставки - брашната, солта, бакпулвера. В друга купа леко разбъркваме 
яйцата, колкото да се съединят белтък и жълтък. Добавяме прясното мляко и олиото, разбъркваме. 
Прибавяме брашната и отново разбъркваме до хомогенизиране на сместа. Намасляваме много 
добре с краве масло форми за мъфини. Сипваме малко от сместа (около 1/3 до 1/2 от обема на 
гнездото) и бодваме по средата едно парче кренвиршче. За да стоят прави кренвиршите - добре е 
да отрежете малко парченце от едната им страна. Поръсваме отгоре със семена по избор и печем в 
предварително загрята фурна на 180С за около 15-20 минути.  Готовите кексчета оставяме за около 
2-3 минути във формите им, след което ги изваждаме и подреждаме върху решетка да се охладят.

Тутманик с царевично брашно

Необходими продукти:
2 бр. яйца
3/4 ч.ч. кисело мляко
1 ч.л. сода, 1 ч.л. сол
1/2 ч.ч. вода
1 ч.ч. сирене
1 ч.ч. извара
царевично брашно “Balviten”
масло
Начин на приготвяне:
В купа се разбиват яйцата, добавя се киселото мляко, в което предварително е сложена содата, и след 
това се добавят останалите продукти, без царевичното брашно и маслото. При постоянно бъркане се 
прибавя царевично брашно до получаване на еднородна смес, малко по-гъста от кексово тесто. 
В намазана с масло тавичка се изсипва сместа и върху нея се нарязват парченца масло. Пече се в 
умерена фурна до готовност.
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Реце�?ти за сла�4�:и
из�:ушения 

Мъфини със смес за мъфини “Balviten”

Необходими продукти:
�2�8�0� �3� �A�<�5�A� �7�0� �<�J�D�8�=�8�  �Balviten �
�2� �O�9�F�0
�1�2�0� �<�;� �>�;�8�>

���@�8�3�>�B�2�O�=�5
Сместа за мъфини “Balviten” се изсипва в купа, добавя се олиото, яйцата и се разбърква с миксер на 
ниска скорост до получаване на еднородна консистенция (около 1 мин.) Изсипват се парченцата 
шоколад и се разбърква с лъжица. Във форма за печене на мъфини се поставят книжните поставки 
приложени в кутията. 
С помощта на лъжица тестото се поставя във формичките - запълва се около 3 / 4 от формата. 
Пекат се във фурна на средно ниво (без вентилатор) за около 15-18 минути.

Сладкиш с бишкоти и кисело мляко

Необходими продукти:
�2� �:�C�B�8�8� �1�8�H�:�>�B�8�  ��B�a�l�v�i�t�e�n �
�2� �:�>�D�8�G�:�8� �:�8�A�5�;�>� �<�;�O�:�>
� �4� �A�C�?�5�=�8� �;�J�6�8�F�8� �:�0�D�O�2�0� �7�0�E�0�@
� �2� �2�0�=�8�;�8�8
ш�>�:�>�;�0�4� �8�;�8� �;�8�<�>�=� �7�0� �C�:�@�0�A�0

���@�8�3�>�B�2�O�=�5:
В купа смесете млякото, захарта и ванилиите и разбъркайте добре. 
На дъното на съд по избор (купа, тавичка или съд от йенско стъкло) сипвате от сместа, толкова, 
колкото да се покрие дъното. След това редите един ред бишкоти, поливате със сместа, отново ред 
бишкоти и отгоре отново смес. И така докато продуктите свършат. Отгоре се настъргва лимон, 
шоколад или и двете. След това покривате съда с фолио и го слагате в хладилника. 
            Сладкишът с бишкоти и кисело мляко трябва да постои 2-3 часа в хладилника, за да 
            могат бишкотите да попият киселото мялко и да станат меки.

Пекат се във фурна на средно ниво (без вентилатор) за около 15-18 минути.

Блат за торта (пандишпанов)

Необходими продукти:
�2�0�0� �3�@�0�<�0� �A�<�5�A� �7�0� �B�>�@�B�8� �8� �:�5�:�A�>�2�5�  ��B�a�l�v�i�t�e�n
�5� �O�9�F�0
�5�0� �3�@�0�<�0� �7�0�E�0�@
�1� �G�0�5�=�0� �;�J�6�8�G�:�0� �1�0�:�?�;�C�2�5�@
�1� �2�0�=�8�;�8�O
�=�0�A�B�J�@�3�0�=�0� �:�>�@�0� �>�B� �;�8�<�>�=

���@�8�3�>�B�2�O�=�5:
Пресейте брашното и ванилията и ги оставете на страна. Разбийте яйцата със захарта и ароматите. 
Трябва да изпълнят купата на миксера с пухкава гладка смес - необходими са ви около 15 минути. 
Добавете брашното и ванилията като разбъквате. 
Готовата смес се изсипва в намазнена и набрашнена тава с диаметър 24 или 28 см. (може да се 
използва и продълговата форма).
Пече се в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 45 минути. Фурната не трябва да се 
отваря по време на печенето.  Блатът се оставя да изстине върху решетка и може да се сиропира 
най-рано 6 часа след изпичането му. Изстиналият блат се разрязва с конец на две или три части.
Забележка: към брашното може да се добави 1 с.л. какао, за да се получи какаов блат, тогава 
количеството брашно се намалява с 1 с.л.

Руло с бишкоти

Необходими продукти:
�2� �:�C�B�8�8� �1�8�H�:�>�B�8�  ��B�a�l�v�i�t�e�n ��(�3�0�0� �3�@�)
�1�5�0� �<�;�.� �A�2�0�@�5�=�>� �:�0�D�5� �(�=�5�A� �8�;�8� �>�1�8�:�=�>�2�5�=�>�)
���0� �:�@�5�<�0�:
�6�5� �3�@�.� �:�@�0�2�5� �<�0�A�;�>
�6�0� �3�@�.� �A�G�C�:�0�=�8� �>�@�5�E�8� �(�1�0�4�5�<�8�)
�5�0� �<�;�.� �?�@�O�A�=�>� �<�;�O�:�>
�7�5� �3�@�.� �?�C�4�@�0� �7�0�E�0�@

���@�8�3�>�B�2�O�=�5:
Бишкотите се надробяват на ситно. Кафето се сварява. С полученото кафе се заливат бишкотите и се 
получава тесто. Разстила се върху алуминиево фолио в правоъгълна тавичка.Маслото за крема се 
разтопява и се прибавят орехите (бадемите), прясното мляко и захарта. Бърка се докато побелее. 
Една част от така получения крем се отделя, а останалия се изсипва върху бишкотите и се навива 
на руло. Оставя се в хладилника да се стегне. След това се намазва с остатъка от крема. Готовото 
руло се поръсва с орехи или крокант.
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Ябълков сладкиш с галета “Balviten”

Необходими продукти:
�3� �1�@�.� �O�9�F�0
�1� �G�.�G�.� �:�0�D�O�2�0� �7�0�E�0�@� �(�<�>�6�5� �8� �1�O�;�0�)
�1�/�2� �G�.�G�.� �>�;�8�>
�1� �G�.�G�.� �?�@�O�A�=�>� �<�;�O�:�>
�1� �2�0�=�8�;�8�O
�1� �G�.�G�.� �3�0�;�5�B�0�  � ��B�a�l�v�i�t�e�n �
�1� �G�.�G�.� �A�<�;�5�=�8� �>�@�5�E�8
�3�-�4� �1�@�.� �O�1�J�;�:�8
�1� �G�.�G� �:�@�8�A�B�0�;�=�0� �7�0�E�0�@
�1�0� �3� �1�0�:�?�C�;�2�5�@ “Balviten”
���@�8�3�>�B�2�O�=�5:
Приготвя се карамел от кристалната захар и се изсипва в тавата (20х25 см), в която ще се пече 
сладкиша. Ябълките се срязват на четири, почистват се от семенната част и кората и се нарязват на 
филийки. Подреждат се в тавата върху карамела. Яйцата и захарта се разбиват с миксер до побеляване. 
Тогава се прибавят, като вече се разбърква с лъжица, олиото и прясното мляко. Галетата, орехите 
и бакпулвера се смесват. Сухата смес се прибавя внимателно към яйчната. Овкусява се с ванилията 
(може да се замени с канела). Тестото се изсипва върху ябълките. Сладкиша се пече в предварително 
загрята на 180 градуса фурна около 30 минути. Желателно е да се проверява с клечка за зъби. След 
като изстине, сладкиша се обръща в поднос или подходяща чиния, така че плодовете да са отгоре.

Черешов сладкиш с галета “Balviten”

Необходими продукти:
1 ½ чаена чаша прясно мляко
½ чаена чаша захар
3 яйца
1 чаена чаша галета “Balviten”
кората на един лимон - настъргана
2 ванилии
2 супени лъжици масло
500 г череши
пудра захар за поръсване
���@�8�3�>�B�2�O�=�5:
Към прясното мляко се добавя захарта и се бърка, докато тя се разтопи. Добавят се добре разбитите 
яйца, половината галета, лимоновата кора и ванилията. 
                 Малка кръгла тавичка се намазва с масло и се поръсва с останалата галета. 
                 Отгоре се нареждат обезкостените череши, заливат се с млечно-яйчената смес и се 
                 пече в умерена фурна. Подняся се поръсен с пудра захар.






