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Мрежа Хлебни Къщи – Фурна „НадЕжко“ предлага 

Курс за български квасен хляб 
„Да възродим българското!“ 

22 август (събота ) от 10:00 до 14:00ч. и 23 август (неделя) от 16:00 до 20:00ч. 

Духовно–просветен център „Свети Архангел Михаил“  

Гр. Варна, ул. „27 Юли“ №9 

Промоционална цена: 95 лв на човек  

От Хлебна къща София – Фурна „НадЕжко” представяме на вашето любезно 

внимание курс за 100% Български квасен хляб – „Да възродим Българското“! 

Без мая! Без подобрители! Без изкуствени добавки и вносни бактерии! Цената 

на курса е промоционална – 95 лв на човек за 2 поредни дни в гр. Варна, в които 

ще може да създадете свои квасове и да ги изпробвате от А до Я! В курса ще ви 

научим да правите български квас и следните видове квасени хлябове: 
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1. Български 100% Ръжен Хляб 

 

2. 100% екологичен хляб от Български еднозърнест лимец 
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3. Български Бял Квасен Хляб 

 

4. 100% Български Пълнозърнест Хляб 
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Може би сте чули за „квасен хляб“. Много е просто да се направи! Мрежа Хлебни 
Къщи – Фурна „НадЕжко“ обявяват курс за истински български квасен хляб.  
Разлики между Българския квасен хляб и чуждестранния (френски, 
италиански, английски, американски (сан францискански):  

 Българският квасен хляб не е лигав, обемист и със големи шупли, но е 
тежък, хомогенен и със здрава и плътна текстура.  Това се дължи на 
видовете хлебни дрожди и млечно-кисели бактерии, разпространени на 
Балканите; 

 Българският квас не „умира“ лесно. Сред основните съставки на нашия 
квас „НадЕжко”, създаден с български култури, изолирахме „Lactobacillus 
sanfranciscensis“, „Lactobacillus plantarum”, и още един неопределен засега 
вид Lactobacillus, както и два основни  вида хлебни дрожди; 

 Българкият квасен хляб няма нужда от „формички“, както се вижда от 
снимките по-горе, но се оформя на ръка и втасва перфектно без форми; 

 Българкият квасен хляб няма нужда и от втасване в хладилник, но става 
идеално при естествената температура за различните сезони. 

Темите, които ще се разгледат в курса: 

Модул 1 (Събота, 22 август) от 10 до 14 ч. 

1. Как се прави квас, видове квас, разлики; 

2. Как се обновява кваса, кога и колко често; 

3. Как се съхранява кваса и запазва за години напред; 

4. С колко % квас се замесва тестото; 

5. Технологии и време за втасване с 5 %-30% квас; 

6. Ръжен квас за ръжен хляб. 

Модул 2 (Неделя, 23 август) от 16  до 20 ч. 

1. Как се замесва тестото за 4 вида хляб (пълнозърнест, лимец, ръжен, бял) 

2. Как и при каква температура втасва; 

3. Как се оформя хляба; 

4. Кога хлябът е готов за печене; 

5. Температура и време на печене; 

6. Изстиване и съхранение след изваждане на хляба
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Място на провеждане 

Духовно–просветен център „Свети Архангел Михаил“ 

Гр. Варна, ул. „27 Юли“ №9  

Снимка на помещението:  
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В гр. София, може да ни посетите на ул. Бетховен №12, парк Гео Милев 
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Обучител 

Стефан К. Григоров 

Управител, технолог и главен хлебар на Фурна 

„НадЕжко” – Хлебна Къща София. 

 

Придобил Магистърска степен по Социология и 

Социални Изследвания от Университета на Тренто 

(Италия), Бакалавърска степен по Политология от 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”,  “Обучител на обучителите по 

Политиките за Зелен Растеж” (Trainer of Trainers on the Fundamentals of Green 

Growth Policies) от Организация на Обединените Нации, ESCAP и Азиатския 

Институт за Технологии. Стефан Григоров посвещава изминалите 10 години на 

работа по темите на Екопедагогика като международен образователен проект 

за екологична цивилизация в Европа, САЩ (2008) и Бразилия (2012-2013). 

Автор е на редица международни академични статии и две книги. 

По време на своята научна международна 

дейност започва и изследване на различните 

екологични хлебни традиции. Вдъхновен от 

своята съпруга, Д-р Надежда Савова-

Григорова, културен антрополог и основател 

на международната Мрежа Хлебни Къщи, 

Стефан изследва и работи с квасове от цял 

свят. През Октомври 2014 заедно с Надежда провеждат обучения в „града на 

хляба” - Матера, Италия, където си сътрудничат с едни от най-старите пекарни 

в Италия. Цялата дейност на Стефан е насочена към запазване, популяризиране 

и развитие на българското и терапевтичните методи за общностно месене, 

разработени от Мрежа Хлебни Къщи.  

За повече информация и записване: 

Тел: 0878 20 60 31, Стефан Григоров 

е-мейл: sofia@bread.bg 

www.bread.bg 
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