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Никой не знае какво
всъщност ядемСтраници 19 - 30

ХЕИ не контролира
хранитехранитехранитехранитехранитехранитехранитеBЛАБОРАТОРИЯТА

"Състав на храните"
към Центъра по об-

ществено здраве (бив-
шия Център по хигиена)
жени в бели престилки
стържат парчета снакс
върху бяла хартия.
После слагат трохичките

в колба с някаква течност.
Пред тях на масата има ня-
колко отворенипакета с въ-
просния гръцки снакс, око-
ло който тези дни се вдигна
скандал. Пакетите с храна
пристигат от цялата страна
искорощезалеятлаборато-
рията.
"Незнамкогащестанемготови

с анализа - казва шефката на ла-
бораториятад-рСтефкаПетрова.
- Проблемът е, че нямаме т. нар.
"свидетел" - мостра от самото ба-
грило, задасравнимдалигоимав
храната или не."
Химиците от лабораторията са

се видели в чудо. Засега те работ-
ят "на сляпо" - търсятпоинтернет
за какво се използва въпросният
оцветител. Там откриват, че това
е преди всичко текстилно багри-
ло, което изобщо не се и използва
в хранителната промишленост.
Любопитна подробност е, че с то-
зи оцветител е боядисано
първото американско знаме
Нолаборантитесезатрудняватда
открияткъдеунассеработиснего
и да поръчат някаква мостра, за
да направят сравнителни анали-
зи. В лабораторията разполагат
съсстандартинаоцветителисамо
за храни, тъй тяхната основна за-
дача е безопасност на хранител-
ните продукти. Освен това на тях
им е трудно да изолират оцвети-
теляиот самия снакс, защотопри
приготовлениетомуеизползвана
мазнина.
"Проблемът е, че по документи

в този снакс въобщеняма оцвети-
тел - пояснява д-р Петрова. - По
описание на рецептата в храната
имасамоекстрактотпипер,който
енатураленпродукт.Отгръцката
фирма твърдят, че те на свой ред
са взелиподправката за снакса от
холандска фирма."
СпоредгърцитевБългариянее

внасянапартидасхоландскияоц-
ветител. Но

със заповед
на здравния министър разреши-
телното на фирмата временно е
отнето,докатосенаправипровер-
ка. Проблемът е, че количествата
снакс,внесениунас,савнушител-
ниигърцитеняматда се съгласят
да ги изтеглят без неопровержи-
ми доказателства. От лаборато-
рията обаче негодуват защо
здравнотоминистерствонеепои-
скало от гръцка страна мостра от
текстилното багрило пара черве-
но, за да може по-бързо да се на-
прави проверката.
Споредд-рПетроваунасважат

европейските стандарти за оцве-
тители - всичко разрешено в
Европа е разрешено и у нас.
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ЗАГАДКА: Никой не може да каже какви са

съставките наманджит
е, които ядат българите

.

Варна, щата Ню Йорк
“HЯМАМ идея откъде

произхожда името на се-
лото ни, нито кой го е ос-

новал, но получаваме адски мно-
го фалшиви имейли от България,
в които ни искат пари.
Инструктирали са ни да ги изтриваме не-

забавно", оплака се пред "168 часа" Лиз
Симънс, директор на пощенския клон във
Варна, щата Илинойс, САЩ. Лиз дори не
подозира,ченасветасъществуват16града
с името Варна. Още повече че два от тях се
намират в родната є Америка, в щатите Ню
Йорк и Вашингтон.
"Да, чувал съм, че има 15-16 града в све-

та, които се казват Варна. Част от тях са в
САЩ.Изготвяли самиподробна справкапо
въпроса",заявинасвойредкметътна"бъл-
гарската" Варна Кирил Йорданов и допъл-
ни, че няма нищо против побратимяването
на

морската ни столица
с някой от щатските є двойници.
Варна не е единственият български град

с двойник по света. След разглеждане на
картата София може да бъде открита в
Мексико, Куба и Мозамбик, Русе - в Хаити,
Америка и дори Бряг на слоновата кост,
Бургас има в Испания, Русия, Иран и Тур-
ция. Все пак най-много са градовете Варна
- 15, в шест държави.
Във Варна, Илинойс, например живеят

едва400жители.Селцето се състоиот 178
къщи. Годишният доход е около 43 438
долара, което е под средното за САЩ, но
доста над стандартите у нас.
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София има в Мексико,
Русе - в Хаити,

Бургас - в Испания

ПРОВИНЦИЯ:Варна, НюЙорк, е приветливо селц
е бли-

зо до Корнуелския университет. Карта от 1895 г.(горе)

� 3 юни, Казанлък. Официална церемония по коронясването на
Пламена Николова, победителката в конкурса "Царица Роза 2005".

� 4 юни. Авиокомпанията British Airways започва да извършва редовни полети
от летище "Гетуик" в Лондон до София всеки вторник, четвъртък и събота.ПРEДСТОЯЩО

�7юни,Триполи,Либия. Съдебнозаседаниезапроизнасяненаприсъдата
срещу 10-те либийци, обвинени в насилие срещу медицинските сестри.

�5юни. ПредизборендиспутпоБНТнатема"Българското
образование: политика към младежта".

� 8 юни, Плевен. Дело срещу Георги Манолов и Цветан
Цветанов - данъчни служители, обвинени в корупция.
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