
ЕКО ФЕРМА ЧЕРГА  
ПОЛЕЗНА и ВКУСНА ХРАНА  

за МАЛКИ и ГОЛЕМИ!

България е известна по целия свят с вкусните 
си зеленчуци и плодове, с домашните мезета и 
зеленчукови консерви, биологичен мед и билки, 

омайни вина и ароматни сладка... 

"Еко ферма Черга" ЕООД е регистриран 
земеделски производител  от 2016 година.

Отглеждаме зеленчуци: домати от 
изключителния италиански сорт "Сан Марцано", 

краставици сорт "Гергана"и корнишони 
"Деликатес", червени чушки от уникалния 

български сорт "Куртовска капия" и плодове като 
праскови, кайсии, череши и ягоди  в района на  

с. Брестовица, в подножието на Родопа Планина. 

Нашите продукти се произвеждат без 
употребата на пестициди, хербициди и 

фунгициди, сред чист планински въздух и 
незамърсена от индустриални производства 

среда. 

Екологичните и биологично чисти продукти, 
които произвеждаме се използват само за 

производство на малки серии натурални консерви, 
с високо качество, без изкуствени консерванти, 

без сгъстители и без заместители. 

Нашата мисия е съхраняване и развитие 
на българските традиции за производство 

на продукти по домашни рецепти, но в 
сертифицирани и контролирани от БАБХ 

производства. 

Консервираме само в стъклени буркани,  
по технология, която запазва всички полезни 

качества на суровините. 

Нашите продукти са за директна консумация и 
са изключително улеснение за модерния човек в 

ежедневното приготвяне на храна. 

Търговски офис: София,  
ул. „Самоковско шосе“ 2Л,

Търговски център Боила, ет.3,  
тел.: +359 898777324

www. shop.cherga.bg  
www.ferma.cherga.bg

Б Ъ Л Г А Р С К И  Н А Т У Р А Л Н И ,  
Б И О Л О Г И Ч Н О  Ч И С Т И  и  В К У С Н И  Х Р А Н И



БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

ЛЮТЕНИЦИ, АЙВАР, ЗЕЛЕНЧУКОВИ консерви
артикул кашон грамаж

Лютеница домашна едросмляна, Черга 12 314 мл.
Лютеница домашна едросмляна, Черга 12 580 мл.
Лютеница без захар едросмляна, Черга 12 314 мл.
Лютеница без захар едросмляна, Черга 12 580 мл.
Лютеница Северняшка, ЧЕРГА 12 314 мл.
Лютеница Северняшка, ЧЕРГА 12 580 мл.
Лютеница домашна финносмляна, Черга 12 314 мл.
Айвар сладък, Черга 6 580 мл.
Айвар лют,  Черга 6 580 мл.

Апетитка, Черга 12 314 мл.
Кисели краставички, ЧЕРГА 6 720 мл.
Пукани люти чушлета, ЧЕРГА 12 314 мл.
Чорбаджийски пипер, ЧЕРГА 6 720 мл.
Люти чушки феферони, ЧЕРГА 12 314 мл.
Пукани “рибки”, ЧЕРГА 6 720 мл.

Зелен грах , ЧЕРГА 6 720мл..
Печена белена капия, ЧЕРГА, без оцет 6 720 мл.
Печена белена капия, ЧЕРГА, без оцет 1 1650 мл.
Зелен фасул, ЧЕРГА 6 720 мл.
Бял боб Добруджанка сварен,  ЧЕРГА 6 720мл..
Жълт фасул, Черга 6 720мл..
Гювеч, ЧЕРГА 6 720 мл.
Лозови листа, Черга 6 720 мл.

Гордеем се, че успяхме да реализираме 
домашната ни рецепта за лютеница в 

производствени условия. 

Нашата лютеница е със 75% печена капия и е 
най-добрата на пазара! 

Едросмляната лютеница по домашна 
рецепта, наистина има вкус на домашната 

лютеница от детството ни. 

За тези, които избягват захарта предлагаме и 
Лютеница без захар, по домашна рецепта. 

Тези лютеница се приема изключително 
добре, от клиентите, защото освен че е  

по-полезна, има и натурален вкус, който ви 
кара да опитвате още и още.  

През годините разширихме асортимента и 
още няколко рецепти за  
Северняшка лютеница,  

Айвар,  
Апетитка  

и Лютеница финносмляна,  
които бързо намериха почитатели, защото са 

качествени продукти с домашен вкус. 

В производството се влагат екологични 
биологично чисти суровини с гарантиран 

произход и качество. 

Нашите лютеници и айвари са с вкусове,  
в които ще се влюбите!

През годините, клиентите 
ни вече са се убедили в 

изключителните качества,  
на нашите:

ЛЮТЕНИЦИ 
АПЕТИТКИ  

АЙВАРИ 

• 100 % натурални продукти  
• високо качество 

• без изкуствени консерванти 
• без заместители

БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

сгъстители

Продукти по домашни рецепти на "Еко ферма Черга", адаптирани към производство в 
сертифицирана среда, контролирано от БАБХ.

Всички продукти са в стъклен буркан.  
Произведени по технология, която запазва всички полезни съставки на суровините.



За всички вегани и ценители 
на апетитната и  

здравословна храна,  
сме разработили специални 
рецепти за запомнящо се 

гурме преживяване:

ЗЕЛЕНЧУКОВИ 
ПАСТЕТИ  

и РАЗЯДКИ

 • 100 % натурални продукти  
• високо качество 

• без изкуствени консерванти 
• без заместители

Съчетали различни зеленчуци и билки по 
оригинални български рецепти, приготвени 
от качествени еко продукти, без изкуствени 

консерванти, оцветители и сгъстители. 
Могат да бъдат чудесно допълнение за 
изискана вечеря или вариант за бързо 

похапване...

Хумус по класическа рецепта,  
Зеленчуково маслинова разядка,  

Пълнени люти чушлета,  
Овчарски пастет,  

Млечен пастет,  
Печено сирене със зеленчуци,  

Чеснов пастет,  
Грахов пастет,  

Домашна горчица  
и Кетчуп от червено цвекло. 

И няма как да не се впечатлите от нашите 
Зеленчукови веган пастети – финно смлени 

зеленчуци в добавка на ядки и билки – 
уникален вкус и качество! 

Предлагаме 8 вида зеленчукови пастети:  
червено цвекло с кисели краставички,  

боб с печена капия,  
пастет от грах 

нахут с печена капия,  
пастет с тиквички,  

домати с босилек,  
пастет от зелен фасул  
и патладжан с риган.

В производството се влагат екологични 
биологично чисти суровини с гарантиран 

произход и качество.

БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

сгъстители

Продукти по домашни рецепти на "Еко ферма Черга", адаптирани към производство в 
сертифицирана среда, контролирано от БАБХ.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ консерви
Доматено пюре, без нишесте, ЧЕРГА 6 720 мл.
Белени домати на кубчета 100%, ЧЕРГА 6 720 мл.
Белени домати на кубчета в доматен сос, ЧЕРГА 6 720 мл.
Домашна доматена салца, ЧЕРГА 6 314 мл.
Доматен сос, с босилек, Черга 6 720 мл.
Доматен сос с гъби, Черга 6 720 мл.
Доматен сос, домашна рецепта Черга 6 720 мл.

Доматен сок, Черга 12 500 мл.

Кисело зеле рязано, домашна рецепта Черга 1 1650 мл.
Кисело зеле листа,  домашна рецепта Черга 1 1650 мл.
Царска туршия, с пчелен мед, домашна рецепта Черга 6 720 мл.
Царска туршия, класическа домашна рецепта Черга 1 1650 мл.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ разядки и пастети
артикул кашон грамаж

Салата печени зелени чушки с магданоз , ЧЕРГА 12 580 мл.
Сушени слънчеви домати,  ЧЕРГА 12 275 мл.
Пикантни чушлета пълнени по дом.рецепта Черга 12 275 мл.
Зеленчуково – маслинена разядка Черга 12 275 мл.
Пълнени люти чушлета сладък сос Черга 12 275 мл.
хумус натурален, Черга 12 275мл.
Грахов пастет, Черга 6 275 мл.
Чеснов пастет, Черга 6 275 мл.
Горчица натурална , Черга 6 275 мл.
Домашна горчица , ЧЕРГА 12 250 мл.
Кетчуп от червено цвекло , ЧЕРГА 8 320 мл.

Всички продукти са в стъклен буркан.  
Произведени по технология, която запазва всички полезни съставки на суровините.

БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ



По стара българска традиция, 
когато се заколи животно, 

месото се затваря в буркани. 
Този начин на обработка 

запазва всички ценни качества 
на месото. Приятно е да си 

отвориш буркан и да похапнеш 
от крехкото месце. 

Ние възродихме старите 
домашни рецепти за 

приготвяне на

БУРКАНИ с МЕСО  
в СОБСТВЕН СОС 

• 100 % натурални продукти  
• високо качество 

• без изкуствени консерванти 
• без заместители

Произвеждаме буркани с телешко, пилешко, 
свинско, агнешко, заешко и  пуешко месо. 
Свежо, практично и много вкусно решение. 

Месата са с гарантиран произход от екологично 
чисти райони в Родопите/Велинград/, село 
Ставерци/Ловешко/ и Централен Балкан /

Етрополе/. Отглеждани са хуманно, хранени са 
балансирано, без антибиотици и хормонални 

препарати. 

С грижа за здравето на клиентите, 
отглеждането на животните и всички 

процеси по обработка на месото са под 
строг ветеринарно медицински контрол, по 
сертифицирана и контролирана технология. 

Месото е обработено в регламентирана кланица 
с извършени клинични изследвания и здравна 

маркировка. 

Бурканите са стерилизирани в автоклав 
под налягане, при което са запазени всички 

хранителни качества, аминокиселини и 
витаминен състав.

С годините търсенето на нашите продукти се 
увеличава и разширихме асортимента с още 
вкусни предложения, на буркани с: конско, 

пъдпъдъче, заешко и ярешко месо.

Помислили сме и за клиентите, които обичат 
гурме приключения на вкуса с нашите:  

Телешко шкембе,  
Свински джолан тип „Русенско варено“, 

Телешки костен булъон,  
Телешка глава в шкембе,  

МЕЗЕ - пилешки сърца и воденички с масло, 
Телешка и свинска пача.

БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

сгъстители

Продукти по домашни рецепти на "Еко ферма Черга", адаптирани към производство в 
сертифицирана среда, контролирано от БАБХ.

Като продължение на добрата българска 
традиция предлагаме и обичаните туршии и 

салати, разядки и мезета:  
класическата Царска салатa,  

Кисели краставички,  
Кисело зеле,  

Сушени слънчеви домати,  
Печена и белена капия,  

Пикантни чушлета и разядки.

И като сложите нашите туршии на 
трапезата, няма как да не ви се прииска да 

кажете, едно българско „ХА наздраве!“

И още наши продукти, за директна 
консумация или като основа за вкусно ястие: 

Варен грах,  
Варен боб "Добруджанка",  
Зелен фасул, Жълт фасул, 
Домашна доматена салца,  

Доматено пюре и Доматен сок,  
Гювеч,  

и различни видове доматени сосове  
с ароматни български подправки и възродени 

домашни вкусове.

И, разбира се, разнообразие от пукани и 
мариновани люти чушки - феферони, 
шипка, рибка, неизменна част от всяка 

българска трапеза за отваряне на апетита!

В производството се влагат екологични 
биологично чисти суровини с гарантиран 

произход и качество. 

През зимата, трапезата 
грейва с нашите:

ЗЕЛЕНЧУКОВИ 
КОНСЕРВИ

ТРАДИЦИОННИ 
ТУРШИИ 

ПИКАНТНИ МЕЗЕТА 

• 100 % натурални продукти  
• високо качество 

• без изкуствени консерванти 
• без заместители

сгъстители

БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

Продукти по домашни рецепти на "Еко ферма Черга", адаптирани към производство в 
сертифицирана среда, контролирано от БАБХ.



Истински празник за сетивата 
са нашите

ДОМАШНИ  
ПАСТЕТИ от МЕСО  

• 100 % натурални продукти  
• високо качество 

• без изкуствени консерванти 
• без заместители

Вкусът на прясно месо и крехък дроб, 
ароматните подправки, плътната текстура 
завладяват и правят пастетите неустоими. 
Приготвят се от по-дребните парчета месо 

/телешко, свинско, агнешко, пилешко 
и пуешко/, останали след затваряне на 
бурканите, като се добавя черния дроб 

на животното, прясно фермерско мляко,  
подправки и сол, без добавени оцветители, 

сгъстители и изкуствени консерванти. 

Във всички пастети съотношението месо - 
черен дроб е 80 към 20.  

Имаме и специален пастет за ценители, 
приготвен от пилешки дробчета,  

фермерско сметаново масло, мащерка и 
микс от подправки.

Животните са отглеждани в екологично 
чист район, във  Родопите /Велинград/ и 

с.Ставерци /Плевенско/ чрез целесъобразно 
хранене с балансирана храна, без 

хормонални препрати и химически добавки. 

Месото е обработено в регламентирана 
кланица с извършени клинични 

изследвания и здравна маркировка. 
Бурканите са стерилизирани в автоклав 

под налягане, при което са запазени всички 
хранителни качества, аминокиселини и 

витаминен състав.

Нашите пастети от месо са  
“Наслада за небцето”!!!

БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

сгъстители

Продукти по домашни рецепти на "Еко ферма Черга", адаптирани към 
производство в сертифицирана среда, контролирано от БАБХ.

БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

МЕСО в собствен сос и ПАСТЕТИ от месо
артикул кашон грамаж

Агнешко месо, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 12 580 мл.
Агнешко месо, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 6 380 мл
Пуешко месо, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 12 580 мл.
Пуешко месо, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 6 380 мл.
Пуешки бут, с кост, в собствен сос, ЧЕРГА 12 580 мл.
Пуешки бут, с кост, в собствен сос, ЧЕРГА 6 380 мл.
Свински джолан, обезкостен, в собствен сос, ЧЕРГА 12 580 мл.
Свинско месо, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 12 580 мл.
Свинско месо, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 6 380 мл.
Телешко месо, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 12 580 мл.
Телешко месо, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 6 380 мл.
Пилешко месо, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 12 580 мл.
Пилешко месо, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 6 380 мл.
Конско месо, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 12 580 мл.
Заешко месо, с кост, в собствен сос, ЧЕРГА 12 580 мл.
Ярешко месо, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 12 580 мл.
Пъдпъдъци ФИЛЕ, обезкостено, в собствен сос, ЧЕРГА 12 580 мл.
Пъдпъдъци бутче, с кост, в собствен сос, ЧЕРГА 12 580 мл.

Телешка глава с шкембе, ЧЕРГА 12 580 мл.
Телешки костен бульон, ЧЕРГА 12 580 мл.
Бульон от пъдпъдъци ,ЧЕРГА 12 580 мл.
Телешко шкембе,  ЧЕРГА 12 580 мл.
МЕЗЕ - пилешки сърца и воденички с масло, ЧЕРГА 12 580 мл.
МЕЗЕ - агнешни дреболийки, ЧЕРГА 12 580 мл.
Свински джолан с подправки, ЧЕРГА 6 380 мл.
Свинска ПАЧА , ЧЕРГА 12 580 мл.

Пастет месо -  агнешко ЧЕРГА 24 275 мл.
Пастет месо - пуешко ЧЕРГА 24 275 мл.
Пастет месо - свинско ЧЕРГА 24 275 мл.
Пастет месо телешко - ЧЕРГА 24 275 мл.
Пастет пилешко месо ,ЧЕРГА 24 275 мл.
Пастет пилешки дробчета, ЧЕРГА 24 275 мл.

Всички продукти са в стъклен буркан.  
Произведени по технология, която запазва всички полезни съставки на суровините.



БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

ПЧЕЛЕН МЕД
артикул кашон грамаж

Пчелен мед билков, с восъчна пита 6 750 гр.
Пчелен мед  билков, с восъчна пита 6 400 гр
Билков пчелен мед 16 400 гр
Билков пчелен мед 9 750 гр
Билков пчелен мед ПРЕМИУМ 6 1000 гр

Пчелен мед Липа 16 400 гр.
Пчелен мед Липа 9 750 гр.
Пчелен мед Липа ПРЕМИУМ 6 1000 гр.
Пчелен мед  Лавандула 16 400 гр.
Пчелен мед Лавандула 9 750 гр.
Пчелен мед Лавандула ПРЕМИУМ 6 1000 гр.
Пчелен мед Акация 16 400 гр.
Пчелен мед Акация 9 750 гр.
Пчелен мед Акация ПРЕМИУМ 6 1000 гр.
Пчелен мед Манов ПРЕМИУМ 6 750 гр.
Пчелен мед Мента 6 750 гр.
Пчелен мед Магарешки бодил ПРЕМИУМ 6 1000 гр.
Пчелен прашец 1 100 гр.

СЛАДКА
Сладко дива черна боровинка Черга, със захар Мусковадо 12 450 гр.
Сладко от боровинки, Черга 70 % цял плод 6 250 гр.
Сладко горски плодове, Черга, 70% цял плод 6 250 гр.
Сладко от сини сливи, Черга 70% цял плод 6 250 гр.
Сладко от Череши,Черга 70% цял плод 6 250 гр.
Сладко от Смокини, Черга 70% цял плод 6 300 гр.
Сладко от Арония,Черга 70% цял плод 6 250 гр.
Сладко от био портокали с корички 6 250 гр.

КОНФИТЮРИ
Конфитюр от малини, Черга 50% плод 6 350 гр.
Конфитюр от ягоди, Черга 50 % плод 6 350 гр.
Конфитюр от кайсии, Черга 50% плод 6 350 гр.
Конфитюр от праскови, Черга 50 % плод 6 350 гр.

Конфитюр от вишни, Черга 6 350 гр.
Конфитюр от зелена смокиня, Черга 6 350 гр.

Петмез Захарно цвекло Черга 6 330 гр.
Шипков мармалад Черга 6 350 гр.

Продуктовата ни гама няма да 
е пълна, ако не присъства и

ПЧЕЛЕН МЕД от  
ЕКО ФЕРМА ЧЕРГА

• 100 % натурален  
• високо качество 

• без изкуствени консерванти 
• без заместители

Пчелен мед с високо качество. ПРЕМИУМ

Кошерите са разположени в екологично чист 
район в село Ярловица, Видинска област. 

Отглеждането на пчелите се извършва с 
внимание към всеки детайл:  

Дървени кошери, обработени  с биологична 
водоразтворима боя, система Фарар.

 Третиране само с български биологични 
ветеринарномедицински продукти, без 

антибиотици. При изваждане на меда от 
кошерите не се използват метални тенекии. 

След центрофугирането,  
медът зрее до 72 часа в иноксови матуратори 

и се налива директно в стъклени буркани, 
по този начин се запазват всички полезни 

съставки. Пакетажният цех е сертифициран 
по Наредба 26 на МЗХ. 

Районът около кошерите е екологично 
чист, без промишлено производство, 
изключително богат на разнообразни 

билки, което дава възможност за събиране 
на различни видове мед, с уникален вкус и 

аромат. 

Предлагаме мед от:   
Липа,  

Лавандула,  
Мента, 

Акация,  
Магарешки бодил,  

Полифолорен и 
Манов.

БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

Нашият е мед с високо качество, уникален вкус и аромат.

Биологично  
    чист

Еко
район

     без 
антибиотициБез добавена

     захар



БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

Слънчогледово Олио и Шарлан от извлечени 
от маслодайни слънчогледови семки и 

уникален Високоолеинов шарлан извлечен от 
висококачествени високо олеинови слънчогледови 

ядки. Слънчогледът се отглежда в Шуменска  
област, и се преработва в модерно оборудвана 

фабрика в град Плиска, която работи по екологични 
стандарти. Олиото и шарланът се извличат чрез 
студено пресоване, без химическа екстранция.  

100% натурални български продукти,  
с високо качество.

ЗЕХТИН ARETIS extra virgin  
се извлича от сортове маслини Kalamata.

Произвеждат се съгласно най-високите стандарти  
и качествен контрол. 

Продукти с отлично качество  от района Гитио  
на полуостров Пелопонес в Гърция.  

Произведени по поръчка и директен внос от  
„Еко Ферма Черга“.

ТАХАНИ от Еко ферма Черга,  
произведени от 100% натурални биологично 

чисти български ядки, чрез механично пресоване, 
без примеси и добавки.  Предлагаме лешников, 

бадемов, фъстъчен, сусамов,  слънчогледов,  
тиквен тахан, както и  и уникално фъстъчено 

масло. Не пропускайте да опитате тази 
изключително важна храна за поддържане  

на здравето.   
Нашите тахани, са вкусни и здравословни,  

без ГМО, без добавени мазнини и заместители  
и без консерванти!

ОЛИО 
ШАРЛАН 
ТАХАНИ

Еко ферма "Черга", 
предлага висококачествени 

продукти извлечени от 
различни видове ядки и 

семена,  
чрез студено пресоване, без 
химическа екстракция и без 

ГМО.

• 100 % натурални продукти  
• високо качество 

• без изкуствени консерванти 
• без заместители

БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

ОЛИО, ШАРЛАН, ЗЕХТИН, ТАХАНИ
артикул кашон грамаж

Олио Слънчогледово ЧЕРГА, PET бутилка 12 1000 мл.

Шарлан слънчогледов ЧЕРГА, студено пресован, без 
химическа екстракция / PET бутилка 12 1000 мл.

Шарлан ВИСОКООЛЕИНОВ ЧЕРГА, студено пресован, 
без химическа екстракция, / PET бутилка 12 1000 мл.

Домашен ябълков оцет, ЧЕРГА, PET бутилка 12 1000 мл.

Зехтин Extra Virgin /стъкло, ARETIS 6 1000 мл.
Зехтин Extra Virgin/ стъкло, ARETIS 6 750 мл.
Зехтин Extra Virgin/ стъкло, ARETIS 6 500 мл.
Зехтин Extra Virgin / стъкло, ARETIS 6 250 мл.
Олио от маслини "Помаче" / стъкло, ARETIS 6 1000 мл.
Олио от маслини "Помаче" / стъкло, ARETIS 6 500 мл.

Фъстъчено масло, Черга 6 300 гр.
Сусамов тахан /бял - белен/, Черга 6 250 гр.
Сусамов тахан-  Пълнозърнест /небелен/, Черга 6 300 гр.
Сусамов тахан с ленено семе, Черга 6 300 гр.
Слънчогледов тахан, Черга 6 300 гр.
Тахан от тиквено семе, Черга 6 300 гр.
Лешников тахан, Черга 6 300 гр.
Бадемов тахан, Черга 6 300 гр.

КОМПОТИ и натурални СОКОВЕ
артикул кашон грамаж

Компот за пиене Малина, Черга 6 720 мл.
Компот за пиене, Ягода, 6 720 мл.
Компот от Череши,  6 1000 мл.

Нектар Касия, Черга 12 500 мл.
Нектар Праскова, Черга 12 500 мл.
Натурален ябълков сок, Черга 12 500 мл.

Всички продукти са в стъклен буркан.  
Произведени по технология, която запазва всички полезни съставки на суровините.



СЛАДКА  
КОНФИТЮРИ  

КОМПОТИ

неизменно присъстват на 
българската трапезата и ние 
сме продължители на тези 

традиции.

• 100 % натурални продукти  
• високо качество 

• без изкуствени консерванти 
• без заместители

Традиционните за българската трапеза 
Компоти, Сладка, Конфитюри  

и натурални сокове  
вече присъстват и в нашата продуктова 

гама. В основата са екологичните плодове 
от нашите градини. Използваме домашни 

рецепти, без изкуствени консерванти и 
сгъстители, и за да са по-полезни, добавяме 

умерено количество захар.

Произвеждаме голям асортимент от 
натурални сладка и конфитюри, но в 
малки серии. Домашните рецепти с 

намалено количество на захар се приемат 
изключително добре от нашите клиенти. 

Опитайте и ще останете очаровани от нашите 
натурални, вкусни и ароматни:

Сладко от: череши, круши, боровинки,  
сини сливи, арония, смокини

Конфитюр от: ягоди,малини, праскови и 
кайсии 

Клиентите ни са впечатлени и от нашия 
уникален Шипков мармалад.

Компотите за пиене и натуралните сокове 
са нашите най-нови продукти .Произведени 

по домашни рецепти с уникални вкусове , 
без изкуствени консерванти, сгъстители , 

овкусители и оцветители.

Полезни и вкусни компоти за пиене от 
ягоди, череши и малини, с минимално 

количество захар и Натурални сокове от 
ябълка, праскова и кайсия, които са изцяло 

натурални и са БЕЗ добавена захар

БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

сгъстители

Продукти по домашни рецепти на "Еко ферма Черга", адаптирани към 
производство в сертифицирана среда, контролирано от БАБХ.

БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

БЪЛГАРСКИ ОРИЗ И ПАКЕТАЖ, ЕКО ФЕРМА ЧЕРГА
артикул кашон грамаж

Кафяв ориз,  пакет Черга 10 500 гр.
Бял едър ориз, пакет  Черга 10 500 гр.
Ориз Арборио, пакет Черга 10 500 гр.
Ориз Балдо, пакет Черга 10 500 гр.
Ориз Басмати, пакет Черга 10 500 гр.

Фин Едър ориз, кутия Ризарон 10 1000 гр.
Екстра Бял ориз, кутия Ризарон 10 1000 гр.
Ориз за СУШИ,   кутия Ризарон 10 1000 гр.
Ориз за СУШИ, чувал Ризарон 1 10 кг.
Кафяв ориз, кутия Ризарон 10 1000 гр.
Ориз Джуело / черен, кутия Ризарон 10 1000 гр.
Ориз Карбор / ризото, кутия Ризарон 10 1000 гр.
Ориз Балдо, кутия Ризарон 10 1000 гр.
Ориз Ароматик, кутия Ризарон 10 1000 гр.

Бял боб Добруджанка /дребен/, България 12 500 гр.
Боб шарен светъл, България 12 500 гр.
Боб шарен тъмен, България 12 500 гр.
Леща, България 12 500 гр.

Боб мунг 12 500 гр.

Орех, България 12 500 гр.
Лешник, България 12 500 гр.
Бадем, България 12 500 гр.
Фъстък, България 12 500 гр.



БЪЛГАРСКИ ОРИЗ,  
БЯЛ БОБ, 

ФЪСТЪЦИ, 
ОРЕХИ

Български ориз отгледан с много внимание, 
по поречието на река Марица, по напълно 
естествен начин с минимална механична 

обработка, напояван с чиста планинска вода,  
вкусен, ароматен и здравословен, носи полъха 

на слънчева Тракия. 

Всяко зърно е внимателно обработено и 
изключително чисто, без примеси.  

Готов за директно влагане в ястията.

Предлагаме 5 вида ориз – селекция от  
най-добрите европейски сортове: 

Ориз Балдо,  Ориз Арборио,  
Кафяв/пълнозърнест/ориз,  

ориз Басмати, Бял едър ориз. 
Оризът се пакетира в модерно оборудвана 

фабрика в гр. Съединение, с вакуум опаковка, 
гаранция за запазване на качеството му и 

естествените аромати и вкус.

Еко ферма Черга, отглежда и пакетира, малки 
количества селкостопански продукти, с 

високо качество, собствено производство:

Орехи и Фъстъци, Бял боб „Добруджанка“, 
Бял боб салатен и Шарен боб.

Продуктите се отглеждат в района на 
с. Брестовица, в подножието на Родопа 
Планина, без употребата на пестициди, 

хербициди и фунгициди, сред чист планински 
въздух и незамърсена от индустриални 

производства среда. 

БЪЛГАРСКИ НАТУРАЛНИ, БИОЛОГИЧНО ЧИСТИ  
и ВКУСНИ ХРАНИ

Пакетите са вакуум опаковка, което позволява качествено съхранение и запазване на 
качествата на продуктите в дълъг период от време.

   Без  
примеси

Без  
ГМОБиологично  

      чист


