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Домати с  
босилек и 

тиквено семе
c тиквено масло

Зелен грах и 
печена капия
cъс сусамово 

масло

Зелен фасул  
и слънчоглед
cъс сусамово 

масло

Зрял боб и 
печена капия
cъс сусамово 

масло

Патладжан с  
риган и слънчоглед 

cъс сусамово  
масло

Нахут и печена 
капия

cъс сусамово 
масло

Червено 
цвекло с кисели 
краставички cъс 
сусамово масло

Тиквички и 
тиквено семе

c тиквено 
масло

ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПАСТЕТИ - ВЕГАНСКО ГУРМЕ

Както българската майсторка е тъкала пъстри 
черги, така и ние събрахме плодовете на богатата 

ни природа, вдъхновихме се от стари рецепти и 
„изтъкахме” вкусни и здравословни продукти, които 

да ни накарат да си оближем пръстите! 

Но да дадем думата на вкусовете, в които ще се влюбите!

Съчетали различни аромати на зеленчуци и билки по 
оригинални български рецепти, приготвени от качест-
вени еко продукти, зеленчуковите пастети са запом-
нящо се гурме преживяване не само за вегани, но и за 
всички ценители на апетитната и здравословна храна.

Направени от свежи зеленчуци, попили слънчевите 
лъчи, те са като лято, затворено в буркан. Допълнен 
от свежия и екзотичен вкус на градинските подправ-
ки, те извикват слънцето дори и в мрачни зимни дни. 
Приятни като консистенция, пастетите могат да се на-
мажат на филийка, да се сложат върху брускета или 
спагети, да се хапват като гарнитура или директно с 
добавка от сирене, например, или да обогатят вкуса на 
различни ястия. Както и да ги хапвате, те не само връ-
щат усещането за лято, но даряват с жизненост, тъй 
като приятното съчетание на вкусове е и изключител-
но здравословно.

Зеленчуковите пастети са лесен и вкусен вариант за 
балансиран обяд или вечеря. Комбинацията на свежи 
зеленчуци, семена, подправки, отглеждани в еколо-
гично чисти райони, осигурява важни витамини, ми-
нерали и т.н., зареждат с енергия и добро настроение.



ТРАДИЦИОННИ ТУРШИИ И  
ПИКАНТНИ МЕЗЕТА ОТВАРЯТ АПЕТИТА

Ако има някаква неотменна българска традиция, 
която определя нашата идентичност и пленява чуж-
денците, то това безспорно е вкусната салата или тур-
шия, придружена от студена ракия като начало на ве-
черното, а и на обедното хранене.

Традиция, която събира хората на трапезата, сближа-
ва, отпуска, развеселява, маха бариерите, отваря сър-
цата и сладката приказка.

Затова, като продължител на най-добрите ни тради-
ции, Еко ферма Черга е подготвила няколко класи-
чески и много обичани туршии и салати, разядки и 
мезета, които да поднесете на софрата, наред с хубава 
напитка. Сред тях са класическата царска и ловджий-
ска салати, любимата на поколения българи салата 
„Ропотамо“, патладжани на грил и пържени патладжа-
ни с доматен сос и с дюля, български сушени домати, 
пикантни чушлета, пълнени с изискания деликатес 
„На хорото“ - съчетал прекрасно вкусовете сирене, не-
устоимите постни сърмички в зелев лист, обгърнали 
нежно букет от зеленчуци и елегантно завързани със 
стрък целина. 

И, разбира се, разнообразие от пукани и мариновани 
люти чушки - феферони, шипка, рибка, неизменна 
част от всяка българска трапеза за отваряне на апе-
тита. 

Ха, наздраве! 

Царска салата

Ловджийска салата

Салата Ропотамо

Зеленчукови сърми

Пикантни чушлета „На хорото“

Сушени домати с букет от билки

Патладжани на грил

Пържени патладжани в доматен сос с дюля

Мариновани люти чушки

Пукани люти чушки



Агнешки

Пуешки

Агнешко 
желирано 

месо

Телешки

Свински
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желирано  
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Телешки  
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ДОМАШНИ МЕСНИ ПАСТЕТИ МЕСНИ "КОМПОТИ"

Истинско гурме приключение и наслада за небцето са 
месните пастети, приготвени за вас по стари рецепти, 
спазвайки най-добрите традиции. Вкусът на прясно 
месо и крехък дроб, ароматните подправки, плътната 
текстура завладяват сетивата и правят пастетите неусто-
ими. Всяка филийка, намазана с тях, се превръща в праз-
ник за сетивата. Те са отлично мезе и към хубаво вино.  

Продуктите, които се използват, са с гарантиран про-
изход от екологично чисти райони в Родопите. Живот-
ните живеят в естествена среда,  отглеждат са хуманно, 
хранят са балансирано, без антибиотици и хормонални 
препарати. С грижа за вашето здраве, пастетите са при-
готвени по сертифицирана и контролирана технология 
и са съхранени в стъклени буркани. Стерилизирани са 
автоклав, като така са защитени всички полезни храни-
телни качества, витамините и аминокиселини. Нямат 
добавени оцветители и консерванти. 

Приготвени са от телешко, свинско, агнешко или пу-
ешко месо, като се добавя черния дроб на животното, 
прясно фермерско мляко, подправки от градината - 
пресни или сушени в зависимост от сезона, малко зе-
ленчуци и сол. В почти всички пастети съотношението 
месо - черен дроб е 80 към 20.

За ценителите се предлага още два пастета - единият е 

от телешко месо и дроб, като са добавени сини сливи и 
червено вино и домашно, а другият е от пилешки дроб-
чета и фермерско масло.

Подарете си кулинарно пътешествие с ароматен пастет 
и чаша вино!

За много хора няма ли месо на трапезата, тя сякаш не 
е пълна. Затова навярно сте чували за „компотите“ от 
месо. Традиционно те се приготвят, когато се заколи 
животно, за да се съхрани месото, запазвайки ценните 
си качества. Приятно е да си отвориш „компота“ и да 
вкусиш крехкото месце за мезе с винцето или пък да го 
досготвиш лесно на апетитна манджа. 

В продължение на традицията Еко ферма Черга пред-
лага буркани с желирани в собствен сос меса. Свежо, 
практично и много вкусно решение. Месата са с гаран-
тиран произход от екологично чисти райони в Родопи-
те. Животните са отглеждани хуманно, хранени са ба-
лансирано, без антибиотици и хормонални препарати. 
С грижа за вашето здраве, те са приготвени по серти-
фицирана и контролирана технология. Стерилизирани 
са в автоклав, като са защитени витамините и амино-
киселините в тях. Нямат добавени оцветители и кон-
серванти. 



Усетихме като наша мисия възражда-
нето на добрите традиции и култура в 
храненето. Затова в Еко ферма Черга 
правим малки серии продукти, в които 
използваме само екологично чисти проду-
кти и уханни билки от градината. 

Всички серии приготвяме по сертифици-
рана технология, която запазва полез-
ните им качества. Не добавяме консер-
ванти, оцветители и ги съхраняваме в 
стъклени буркани. Така те са полезни за 
малки и големи, и улесняват модерния чо-
век в приготвянето на храна.

Стара българска традиция е и в празник, 
и в делник, да се събираме около трапеза-
та. Тя е тази, която отваря сърцата и ни 
сближава. Вярваме, че колкото по-пъстра 
и богата е тя, колкото по-вкусни и здра-
вословни са ястията на нея, толкова по-
вече ще е веселието, толкова по-дълъг и 
щастлив ще е животът ни.

Наздраве! И да ви е сладко!
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