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 Международната изложба „Фудтех“ е най-представителният форум на 

хранителната индустрия в България. Провежда се под егидата на Минис-

терството на земеделието, храните и горите. 

 Акцент на 26-ото издание на „Фудтех“ е темата за чистата храна. Произ-

водството на продукти при най-стриктна селекция и контрол е представено както в 

технологичната зона, така и в уникалния Град на виното и деликатесите. 

Компаниите, предлагащи машини и оборудване за хранителната индус-

трия, са повече в сравнение с миналата година. Тяхното по-силно присъствие 

се обяснява с факта, че в отрасъла се извършват големи промени заради 

повишените изисквания за качество и безопасност на храните.  

Готовите продукти, които се презентират, са натурални и екологично 

чисти. Със същите характеристики са и занаятчийските изделия, предлагани на 

два фермерски пазара в рамките на изложбата. „Фудтех 2020“ се отличава с 

богат асортимент, покриващ цялата гама от храни и напитки. 

  
 АКЦЕНТИТЕ НА ФУДТЕХ 2019  

 Елитни млечни и месни продукти – традиционни рецепти, чисти 
суровини и модерни технологии за преработка 

 Хлебни и сладкарски изделия без глутен и вредни добавки 

 Селектирани гурме деликатеси от световни марки 

 Демонстрации за приготвяне на масло от черен кимион, което лекува 
всички болести 

 Изключително чисти минерални и деминерализирани води, премина-
ващи през 14-степенна система за качество 

 Шоколадови бонбони с трюфел – единствени в България 

 Модерни хранителни добавки – естествен аспирин от бяла върба, сок от 
нони с антивирусни свойства  

 Технологии и техника за хранителната индустрия – системи за сорти-
ране, преработка и опаковане 

  



КЛЮЧОВИ ДАННИ 

 Участници: 110 директни изложители и представени фирми 

 12 държави: Аржентина, Белгия, България, Великобритания, Германия, 
Гърция, Испания, Италия, Литва, Нидерландия, Румъния, Турция 

 Партньори: Сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти”, 
Асоциация на месопреработвателите в България, Асоциация на млеко-
преработвателите в България, Национално сдружение на хлебарите и 
сладкарите, други браншови организации  

   
 ОСНОВНИ БРАНШОВЕ 

 Хранителни продукти  

 Материали, суровини, консумативи за хранителната промишленост  

 Машини и съоръжения за хранителната промишленост  

 Опаковъчна промишленост  

 Здравословно хранене  
  
 ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ 

 С богата палитра от здравословни храни изкушават двата фермерски пазара 

– „Натурално“ и „Пендара“. Участниците предлагат плодове, сокове, сушени и 

консервирани зеленчуци и плодове, подправки, хляб с квас и хлебни изделия, 

пчелен мед и продукти от мед, лютеница, мляко и млечни произведения, колбаси и 

месни деликатеси, малинови вина. Една от изненадите е крем супа в шише, при-

готвена само от български зеленчуци и подправки.  
 

 СЪБИТИЯ ОТ СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА 

 Кръгла маса „Тенденции в развитието на хранителната индустрия и 
опазване на околната среда“ 

 Конференция „Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия 
според най-съвременните изисквания на българската и европейска норма-
тивна уредба“ 

Пълната делова програма предоставяме отделно. 
 

 
ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ – ИЗЛОЖБА НА ИТАЛИАНСКИ ХРАНИ И ВИНА 

 

 SAPORI D'ITALIA (ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ) е изложение за храни, уелнес и 

здраве. То дава възможност на ценителите да усетят чара на прочутата итали-

анска кулинарна традиция, представена от водещи производители и търговци.  

В 16-ото издание участват 28 фирми. Те представят различни видове 

сирене, месни специалитети, сладкиши, зеленчукови консерви, маслини и зехтин, 

вино, гурме деликатеси. И сега изложителите показват разнообразна гама от 

италиански продукти, подходящи за полезната средиземноморска диета. 

 Организатор: Бългериън фейр сървис 

 


