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ХИМИЧЕСКА РЕЦЕПТА 
“ЦВЕТНА КОЛЕДНА ДЪГА”    

РЕЦЕПТИ ОТ БИОЛОГИЧНА 
ГЛЕДНА ТОЧКА

ПРАЗНИЧНА ВИКТОРИНА

МАТЕМАТИКО-ЛОГИЧЕСКИ ЗАКАЧКИ

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИ ВИЦОВЕ

ПРОВЕРЕТЕ СВОЯТА НАБЛЮДАТЕЛНОСТ!

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА КОМПАНИЯ АКВАХИМ АД. РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО.

Можете да се абонирате безплатно за това издание. 
изпратете електронно писМо с текст “абонаМент“ на 
адрес: spisanie@aquachim.bg 
на същия адрес Можете да изпращате своите 
въпроси, коМентари и препоръки.

В ТОЗИ ПРАЗНИЧЕН БРОЙ:
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Уважаеми колеги и приятели, 
пред вас е празничният брой на нашето електронно издание. ще забележите лесно, че в него почти няма 
“продуктово позициониране”. за разлика от всички останали броеве през годината. по-наблюдателните вероятно 
ще се затруднят и с идентифицирането на авторите на отделните материали-закачки. това е така, защото зад 
инициалите се крият имената на новоназначени през тази година сътрудници в акваХиМ. дадохме им възможност 
да се проявят и мисля, че резултатът е приличен. но крайната оценка ще е от вас.

в началото публикуваме рецепти от химико- и биолого-технологична гледна точка. Можете да ги приемете за 
сведение или да ги изпробвате.

другата група материали са със забавен и развиващ мозъците характер: викторина, математико-логически за-
дачки, кръстословица, разпознаване на образа на известен учен. ще очакваме отговорите ви до 20.01.2014 г. като 
първите отговорили правилно ще получат наградки.

за онези, които не искат да се напрягат, препоръчвам почти професионалните вицове и рубриката “знаете ли, че...”

Честито Рождество Христово и една по-безоблачна Нова година!

доц. д-р борислав великов
председател на съвета на директорите на акваХиМ  ад
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Рецепта за „вълшебна коледна дъга” 
специално за децата. по-големите деца също може да се включат!
 
как да направим коледата незабравима за децата у дома с нещо оригинално?
 
предлагаме ви да направите този експеримент, който е подходящ за изпълнение  в домашни условия и е специално за децата, 
а защо не и за порасналите деца?
 
необходими са само няколко съставки за да направите „вълшебна коледна дъга”, която прелива и прелива и прелива в различни цветове!

необходими съставки:

1. 2% или пълномаслено мляко

2. боя за сладкиши или яйца

3. течен миещ препарат 

    за домакински съдове 

Упътване:

налейте достатъчно мляко в чиния, така че да покрие дъното й!

капнете достатъчно от различните по цвят бои върху млякото! (вижте снимките!)

капнете една капка от препарата в средата на чинията и се наслаждавайте на ефекта!
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(Здр.Ш.)

Рецепта за „вълшебна коледна дъга” 
съвети:

1. няма нужда да разбърквате млякото, за да се получи „вълшебна коледна дъга”.
2. за по-голям ефект сложете достатъчно количество цветни бои, както е показано на снимките.
3. преди да сложите детергента, може да кажете ваши лични вълшебни думи и да използвате „вълшебна пръчица”, 
с която да докоснете повърхността на млякото, за да започне вълшебството (този край, който ще докосне млякото, 
трябва да е с детергент).
4. използвайте мляко с поне 2% масленост!

кРатко обяснение на експеРимента:

Млякото се състои от мазнини, протеини, захари, витамини и 
минерали. когато се смеси детергент с мляко, няколко проце-
са и реакции се случват едновременно. детергентът намаля-
ва повърхностното напрежение на млякото, като по този на-
чин боите са свободни да се движат. детергентът реагира с 
протеините и това предизвиква промяна на тяхната форма и 
движение на тези молекули. детергентът реагира с мазнините, 
образувайки така наречените “мицели”. пигментите в боите би-
ват размествани в различни посоки по време на образуването 
на тези мицели. всичко това създава условия за възникване на 
„вълшебна цветна дъга”, която се вихри в чинията. процесът 
продължава до установяване на равновесие.

(Изпробвал: Яв.П.)



(Здр.Ш.)

биологични Рецепти  

генен коктейл за подобРяване на състоянието на лаРинкса след 

пРенапРягане в новогодишната нощ

ако на първи януари усетите силна чувствителност и особена сухота на ларинкса, 
може да си приготвите и приемете следния генен коктейл.

вземете прясна кокоша яйцеклетка, отделете внимателно генетичния компонент от 
протеиновия и разбъркайте генетичната съставка с малко мед! 

бавно изпивате коктейла.

ще почувствате облекчение след няколко часа, но междувременно не приемайте други 
течности.

(Й.К.)
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пРиготвяне на любим бългаРски пРодУкт

началната суровина се загрява до температура до завиране. след това се охлажда до 44 °с – 45 °с.

охладената до оптималната температура изходна суровина се поставя в термореактор. към нея се прибавя катализатор, който съдържа витални 
колонии от L. bulgaricus и S. thermophilus. количеството на катализатора е между 1 и 5% от количеството на изходната суровина в зависимост 
от спецификата на използваната технология. времето за реакция е между 3 и 4 часа при поддържане на 43-44 °с. реакционният съд трябва да е 
затворен, но с осигурен достъп на кислород. 

Готовият продукт се охлажда до 2-8 °с и се консумира до 48-72 часа, като с напредване на времето се увеличава pH на средата.

Познайте на 
кой учен е 

полупортретът 
от пъзела?
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виктоРина

(К.Ар., Р.Ст., В.Ж.)

1. какво е наименованието на лекарството за 
високо кръвно налягане, което акваХиМ ско-
ро ще пусне на пазара?

2. какво е „олимпус” – един от продуктите, 
които акваХиМ предлага на пазара?

3. какво е “праймер”? 

4. кога е световният ден на водата?

5. какви апарати на американската фирма 
„теледайн лиймънс” предлага акваХиМ?

6. с какъв произход/какво производство е хра-
нителната добавка за подобряване на невро-
логичните и моторни функции при възстано-
вяване след инсулт и травматично мозъчно 
увреждане – „невроейд“?

7. на кои три фармацевтични фирми акваХиМ 
е изключителен представител? 

8. какъв продукт е “еуфлекса” ? 
а. лекарствен продукт
б. Хранителна добавка
в. Медицинско изделие

9. за лечение на какво е предназначен проду-
ктът “еуфлекса” (1 % натриев хиалуронат)?

10. на кое нестероидно обезболяващо и темпе-
ратуропонижаващо средство със слабо проти-
вовъзпалително действие принадлежи следната 
формула?
 

11. какво означава наименованието на токофе-
рола (витамин е)? 

 

12. за лечение на кое заболяване при деца се 
прилага “Минирин” (0,2 mg таблетки)?

Отговорите на въпросите 
от викторината изпращайте 

до 20.01.2013 г.! 

Първите трима, дали 
поне десет верни отговора,  

ще получат награди.

ВиктОрина

Познахте ли?
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математико-логически задачи 

(Подбрали: Д.Д. и Д.Д.)

задание 1:

като използвате всички познати от матема-
тиката действия(вкл. скоби), опитайте се да 
получите равенствата:

 1  1  1 = 6
 2  2  2 = 6
 3  3  3 = 6
 4  4  4 = 6
 5  5  5 = 6
 6  6  6 = 6
 7  7  7 = 6
 8  8  8 = 6
 9  9  9 = 6
10 10 10 = 6

задание 2: 

каква трябва да бъде следващата фигура в 
редицата? 

задание 3: 

Четири кибритени клечки образуват лопатка, 
а в лопатката има боклук.

задачата е с преместването на 2 клечки 
боклукът да остане извън лопатката.

задание 4: 

с преместването на 3 кибритени клечки 
получете 5 квадрата. 

Познахте ли?
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химико-фаРмацевтични вицове

(Подбрали: Р.Ст., Д.Д.)

1.
- Моля, дайте ми витамин B12.
- нямаме.
- тогава ми дайте две опаковки витамин B6!

2.
Урок по химия. Учителката пита:
- петя, ти какъв цвят разтвор получи?
- оранжев!
- браво! отличен! а ти, таня - какъв цвят получи?
- жълт!
- не е зле - на теб петица! а ти, иванчо? 
какъв цвят получи?
- Черен!
- седни си! двойка! класът - залегнииииииииии....!!!

3.
изпит по химия при професор, известен с острия 
си език. явява се студент с много слаби познания.
професорът:
- нищо де. не се притеснявайте! един човек може 
и да не знае нищо от химия и пак да е добър човек.
- и обратното! - казал студентът.

4.
студент на изпит по химия. в стъкленица пред 
него професорът е поставил сярна киселина, и 
пита студента какво е това.студентът започ-
ва да мънка и казва:
- в устата ми е, но не мога да го кажа.
- изплюйте го,  изгарящо отровно е - казва про-
фесорът.

5.
на изпит по химия професорът пита студента:
- кажете как да получим сяра?
студентът отговаря:
- взимаме сероводород и го подгряваме… водо-
родът излита, а сярата остава.
- Много добре! пиша ви шестица: четворката 
излита, а двойката остава!

6.
в час по химия учителката пита:
- в какво се разтварят мазнините?
- в тиган!  - отговаря иванчо. 

7.
взех някакви таблетки срещу главоболие. 
Чета инструкциите, странични ефекти – гла-
воболие….

Познахте ли?
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(Съставили: Г.Илч., Д.К.)

пРазнична кРъстословица на аквахим
хоРизонтално

веРтикално

Познахте ли?

(
(

други вещества
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знаете ли, че....?
два килограма е теглото на всички бактерии, които обитават тяло-
то ни. а ние обвиняваме кантара!

Мъжете с руса коса се радват на по-бързо растяща брада в сравне-
ние с чернокосите. Честито!

научно доказано е, че синеоките хора имат по-високо развита чувст-
вителност на болка.  

колкото и да опитвате, няма да успеете на кихнете с отворени очи. 

само в устата си имаме около 40 000 бактерии, независимо от добра-
та ни лична хигиена. 

електрическите импулси, генерирани от човешкия мозък само за един 
ден, са повече от всички импулси на телефони... в света. изумително!

общата дължина коса, която израства от главата на средностатис-
тическия човек за цял живот, е 725 километра. 

най-силният мускул в тялото на човека е езикът. 

в Месопотамия за смърт на пациент лекуващият лекар е наказван 
със смърт, а за ослепен пациент е наказван с ослепяване. 

36 800 000 - това са ударите на сърцето на човек за 1 година. 

средновековните лекари при съмнение в диагнозата на боледуващия 
поставяли диагноза „сифилис“. 

съществуват повече от 100 различни вируса, 
предизвикващи хрема. 

в тялото на възрастен човек има около 75 километра нерви. 

на планетата в момента има повече живи хора, отколкото умрели за 
целия период от човешкото съществуване.

повърхността на човешката кожа обитават повече организми, отколко-
то са общо хората на цялата планета. 

освен отпечатъците на пръстите, уникален е и отпечатъкът на езика 
на всеки човек.

при преяждане временно се влошава слухът.

при кихане, човек спира туптенето на сърцето. ако прекалено дълго се 
киха без спиране,  е възможно да се получи инфаркт.

най-големият камък в бъбреците е бил с тегло 1,36 килограма.

най-младите родители били на 8 и 9 години. те живеели в китай, а тях-
ното дете било родено през 1910 година. 

смехът понижава нивото на хормоните на стреса и усилва имунната 
система. Малките деца се смеят средно 300 пъти на ден. възрастните 
само 15-100 пъти на ден. 

(Подбрал: М.М.)

Познахте ли?
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС НА АКВАХИМ АД
изпълнителен директор: Маг. камелия Цанкова
гр. софия 1582, ж.к. дружба 2,
бул. „проф. Цветан лазаров” 83 
тел.: (02) 807 5000; факс: (02) 807 5050
e-mail: aquachim@aquachim.bg
рецепция: (02) 807 5022

Направление “Лабораторни и 
индустриални решения”
директор: д-р здравка Шолева
тел.: (02) 807 5024
отдел “научни изследвания, лабораторен и 
индустриален контрол”
отдел “лабораторна медицина”
завеждащ отдел: Маг. веска жечева
тел.: (02) 807 5033
отдел “Молекулна биология“
завеждащ отдел: д-р величка кърджева
тел.: (02) 807 5081
отдел “сервизен“
завеждащ отдел: Маг. андрей паламарев

Направление “Фармация”
директор: Маг. любомир праматаров
тел.: (02) 807 5075
отдел “Фармацевтични продукти”
отдел “ регистрация и безопасност “
завеждащ отдел: Маг. Мартин Моев 
тел.: (02) 807 5077
 
Център за професионално обучение
към АКВАХИМ АД
ид директор: д-р таня рашева
тел.: (02) 807 5025

Направление “Финанси и администрация”
директор: Маг. румянка алексова
тел.: (02) 807 5079
отдел “счетоводство”
завеждащ отдел: Маг. дияна дякова
тел.: (02) 807 5091
отдел “логистика”
завеждащ отдел: Маг. даниел димитров
тел.: (02) 807 5094
e-mail: logistics@aquachim.bg
отдел “ит”
завеждащ отдел: Маг. александър тодоров
тел.: (02) 807 5066

РЕгИОНАЛНИ БЮРА

гр. пловдив 4000
ул. „кавала” Nо 20
тел.: (032) 681 325

гр. варна 9000
ул. „Марин дринов” No 53
тел.: (052) 612 080

гр. бургас 8000
ул. „рилска” No 15
тел.: (056) 844 755

гр. Монтана
ул. „клокотница” No 7
тел. (096) 301 148 

гр. русе 7000 
ул. боримечка No 9
тел.: (082) 830 329

ЯНуАРИ 2014 г.
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