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Ако Вие сте човекът, който притежава малкото магазинче на ъгъла, пицарията на булеварда или кафе-аперитива,
ако сте управител на близкия супермаркет, на ресторанта
в града или към хотела в курорта и искате бизнесът да се
развива, да печелите добре и сърцето Ви да не спира при
появата на контролните органи на вратата, то този
наръчник е точно за Вас. Защото настоящето издание е
предназначено за всички онези, чиито бизнес дела са свързани с храните - доставянето, тяхното съхранение и продажба, приготвянето и предлагането им на клиента. Вие,
като управител на обект, имащ отношение към храните,
трябва обосновано да защитите и докажете пред контролните органи, че създадените условия и осъществяваните
дейности в обекта Ви са в синхрон с правилата в тази
област. Ако ли пък се съмнявате в нещо, тогава този
наръчник ще Ви помогне да се справите.
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сертифициран одитор в областта на хигиената и безопасността на храните. В своята практика има въведени множество Системи за управление и безопасност на храните
в различни по своя характер хранителни обекти. Автор е
на много статии и на едни от първите книги в тази
област - "Новите изисквания за производителите и търговците на храни", издадена през 2006 г.
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