
КУНКА ПЕТКОВА
производител на биогъби шийтаке
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ГОРЕЩИ ОФЕРТИ НА СЕДМИЦАТА
Чиста храна, чисти мисли, чисти чувства

Заложете на традиционния вкус или опитайте нещо ново
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Солети 
So Let It 
Bio 

Ние сме български бранд, който 
предлага висококачествени иновативни 
продукти на основата на еднозърнест 
лимец. Използваме квас от еднозърнест 
лимец, а не от спелта или пшеница. 
Залагаме още на морска сол заради 
добрия състав на микроелементи в 
нея, както и биококосова мазнина, 
биопчелен мед и биобрашно от рожков.

Биогъби 
шийтаке 
Bio Way

Едно от предимствата на биогъби 
шийтаке, отгледани на дъбови трупи, е, 
че включват всичките осем незаменими 
аминокиселини. Това прави белтъчното 
им съдържание изключително 
комплексно и полезно за организма. 
Друго предимство е пренебрежимо 
ниското съдържание на калории и почти 
пълната липса на мазнини.

Много държа на това, че ликьорът се прави от мен лично. Това е малък проект, който смятам 
да оставя такъв. Няма сложна инвеститорска схема, нито агресивен бизнес план. Всичко е моя 
авторска идея, собственост и изпълнение. Затова съвсем тържествено, пред всички, които четат 
тези редове, обещавам никога да не се полакомя и да пусна моите ликьори в масов „тираж“. 
Затова реших да лимитирам... самия себе си. Всяка бутилка е индивидуално подписана от 
ръката ми и има пореден номер. С други думи, всяка бутилка е уникална. Моят подпис е моята 
лична гаранция, че пиете нещо, наистина направено от ръцете на Ути. Лично от моите ръце.

Ликьорите на Ути
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Подправките с марка Вкусини® не 
съдържат добавени мононатриев глутамат, 
подобрители, антислепващи агенти. В част от 
продуктите солта отсъства, а други са с ниско 
съдържание. Използваме чесън, изсушен 
грижливо и смлян. Залагаме на чубрица и 
мащерка, магданоз и мента – единствено 
листа и цвят, без стръкове и корени.

Създали сме специална патентована 
капачка, в която съхраняваме билковия 
екстракт. Отворете горната част на капачката 
– билковият екстракт се излива в бутилката. 
Разклатете съдържанието, за да смесите двете 
течности. Отворете окончателно капачката и 
консумирайте вашата BESST дринк! 

Ние сме малко семейно производство 
на сурово-сушени деликатеси в сърцето 
на Еленския балкан. Използваме стари 
домашни рецепти, пазени през поколенията. 
В приготвянето на деликатесите влагаме 
висококачествено месо, натурални подправки, 
трапезна сол и чист балкански въздух. 

НАШИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

•    „Дивата ферма“

•   Ферма „Бродилово“

•    Ферма „Вино & Мезе“

•    Млечна ферма „Изворско“

•    Семейна мандра „Кочорите“

•    Златното зрънце

•    Ева мел

•    Малиново вино „Кубера“

•    BioWay

•    Био ядки „Ники ЕООД“

•    „Ходи Бери“

•   „Био Стайл“ 

•   Ликьорите на Ути

•   Besst Drinks

•   Натурална козметика QQ Natural

•   Трухчевата къща

•   So Let it Bio

•   Siltona

•   Билка Чудодейка

•   Delishu

•   Зелената градина

и много други...

Подправки 
Вкусини®

Мезета 
Трухчевата 
къща

Билкови 
напитки 
Besst Drinks
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Добрата, чиста и 
питателна храна, 
която заслужаваш и 

е по джоба ти, пристига при 
теб. Вече можеш да вложиш 
енергията си в по-добри 
неща от пазаруването по-
магазините. Искаш ли да 
познаваш производителя 
на храната, която вкусваш? 
Здравей, приятно ни 
е! Ние сме български 
микро, малки и средни 
фермери с натурално 
местно производство, които 

също търсим по-добрия 
и достоен пазар за нас. 
Търсим теб, защото си 
заслужаваш тежкия труд. 
Заедно, в плодородната 
ни родина, нямаме нужда 
от посредници, за да 
предоставим и намерим по-
добрата храна.

„Добро за теб, добро за 
фермата“ е кампания, която 
свързва хората на работното 
им място с производителите 

ЗДРАВЕЙ
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на фермерски продукти чрез директна 
поръчка и доставка на цени на производител. В 
инициативата сме само реални, регистрирани 
фермери с качествена продукция в различни 
направления. Като наш клиент ти можеш да 
поръчаш продукти от различни ферми и да 
ги получиш накуп в една доставка до мястото, 
където работиш, или да ги вземеш директно от 
нашата бакалница в Карлово. 

С този ежемесечен бюлетин ще получаваш 
горещите ни оферти, можеш да разгледаш и 
поръчаш уникални български храни в онлайн 
магазина ни и да се запознаеш с нас, нашите 
семейства, фермерския ни живот и 
производството ни в детайли на сайта 
Фармилия.БГ. Така винаги ще бъдем близо до 
теб, за да ти доставим добро – наслада за 
душата и здравословна храна. 

Българските производители и 
потребители имаме нужда един от 

друг повече от всякога. Да бъдем 
заедно за по-добро. Благодарим ти, 

че ще вкусиш нашата храна!

А доброто за теб е добро за българската 
ферма. Ние, фермерите, искаме да запазим 
плодородието на българската земя и да 
продължим да се грижим с отдаденост за 
растенията и животните, които отглеждаме. 
С труда си изхранваме своите семейства 
и съхраняваме най-ценното от миналото и 
настоящето, за да го предадем на следващите 
поколения. Произвеждаме с уважение към 
традициите и българските рецепти, приготвени 
с вкусни и любими продукти, в уюта на твоя 
дом. 

КАК ДА ПОРЪЧАШ
Лесно, бързо, удобно

•     Напълни своята фермерска торба 
за минимум 35 лв.;

•     Направи заявка;

•   Ще получите вашата персонална 
отстъпка след като направите заявка. 
Ще върнем на имейл отстъпката на 
база обща поръчка. Отстъпките зависят 
пряко от Производителите. Актуализират 
се ежемесечно!

За Карлово

•  Определи времеви диапазон, в 
който да вземеш своята вече заявена 
фермерска торба от Бакалница 
„Добро за теб, добро за фермата“ на 
ул. Полковник Бочев 16.

За Пловдив

•     Получаваш поръчката с безплатна 
доставка на работното място веднъж 
седмично.



 НАШАТА БАКАЛНИЦА
Опитай родното от малкия производител и 

оцени вкуса на истинското!
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Бакалница „Добро за теб, добро за 
фермата“ е естествено продължение 
на кампанията „Добро за теб, добро за 

фермата“. Намираме се в Карлово и сега сме 
по-близо до теб, защото вярваме, че можем да 
направим заедно нещо добро, като споделим 
храната от нашите ферми.

Постоянно ще те изненадваме с нови продукти, 
които носят здраве. Вкусните и натурални 
предложения идват само от малки, родни 
производители. Заедно можем да възродим 
любовта към народното и да подкрепим 
предприемаческия дух на местно ниво.

При нас ще намериш не само чисти и 
натурални продукти по традиционни рецепти, 
но и може да експериментираш с нови вкусове. 
Не се страхувай да напълниш кошницата с 
вкусни тахани, сушени плодове и сладка, вина и 
сиропи, млечни и месни продукти, яйца, сладки 
изкушения, натурална козметика, гъби, чай, 
билки, подправки и каквото ти още душа желае.



ВИЗИТКА
Карлово, ул. Полковник Бочев 16

Понеделник,вторник, сряда, петък:
10:00–19:00, 
Събота
10:00–17:00
Четвъртък и неделя :
почивни дни

http://доброзатеб.бг/

https://www.facebook.com/Do-
broZaTebDobroZaFermata

dobrozateb@bioway.bg

088 631 5531
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Обичаме Пловдив, Капана, тепетата. Обичаме и онзи 
неуморен дух, който вдъхновява хората да следват 
мечтите си, да творят, да търсят натуралното. Една от тях е 

Антония Славова – създател на бранда QQ Natural за хидратантна 
козметика и измиващи средства.

QQ NATURAL ОТ АТЕЛИЕТО НА 
АНТОНИЯ СЛАВОВА
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„С моята козметика бих искала да позволя 
на повече хора да се грижат за себе си, 
семействата и природата. Аз и моят малък 
прекрасен екип създаваме естествени 
продукти с изключително качество и опит, 
натрупан с течение на времето.“

Антония е една от многото 
дами, за които майчинството 
е онази глътка въздух, която 
ги кара да сменят посоката. 
През 2008 г., когато синът й е 
на път да се появи на бял свят, 
тя се впуска в търсене на най-
чистите продукти за грижа на 
кожата и здравето. Във всички 
хубави и скъпи продукти обаче 
открива вещества, с които не 
иска да прави компромис. 

С течение на времето 
чаровната дама се научава 
да приготвя сама натурални 
сапуни, маслени кремове и 
билкови екстракти. След много 
четене и изучаване решава, 
че хидратантната козметика 
е това, от което има нужда. 
Експериментира много, търси 
най-подходящите и чисти 
съставки. 

Постепенно все повече 
приятели й се доверяват и 
количествата се увеличават. 
Всичко следва естествения си 
ход – появява се страничката 
във фейсбук, участията 
по фермерски пазари, 
фестивали, базари. Вече 
от няколко години Антония 
се вихри в собствена 
лаборатория, разчита на 
малък, но сплотен екип, и се 
радва на добри отзиви на 
клиенти, някои от които са с 
нея от самото начало. 

Днес портфолиото й 

от продукти включва от 
шампоани и кремове до 
бебешка козметика и дори 
паста за зъби. Те не съдържат 
масла с животински произход, 
минерални масла и вазелини 
на базата на нефтопродукти, 
както и химически агресивни 
агенти. 

Повечето съставки се 
набавят от проверени родни 
фермери и доставчици на 
суровини. Всички останали 
небългарски масла са 

с органичен произход. 
Например какаовото, 
кокосовото, маслото от 
карите, арган и авокадо, 
са биосертифицирани 
и се вземат от малки 
производители от Шри Ланка. 
Зехтинът е гръцки и също 
е в подкрепа за дребни 
производители с екологична 
нагласа за производство.



Освен че са вълшебни отвътре, продуктите са и красиви 
отвън. От самото началото се съхраняват в стъклена опаковка, 
което не е случайно. Освен че така се запазват най-добре 
висококачествените съставки, се пази и природата. Срокът на 
годност също е важен, затова презапасяването не е разрешено. 
Идеята е да си вземеш нещо прясно, което работи за теб като 
един фреш.

Днес благините за тялото и душата на QQ Natural са достъпни на 
много места в София, Пловдив и Карлово. Поръчки се приемат и 
онлайн чрез формуляра на техния сайт или директно на имейл. А 
освен че си подарявате здраве и красота, подкрепяте екологично 
отговорни български производители от магнетичния Пловдив!
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Пловдив

www.qqnatural.com

www.facebook.com/qqnatural/

qqnaturalcosmetics@gmail.com

0882 027 723

Пловдив – Фермерски 
пазар Натурално; магазини 
„123“, „Ателие Муза“, 
София – Фермерски пазар 
пред Министерството на 
земеделието, магазини 
„ЦвеТаня“, „Чародея“; Карлово 
– бакалница „Добро за теб, 
добро за фермата“

QQ NATURAL
хидратантна козметика и сапуни, 

флорални води, билкови екстракти, 
растителни масла
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Тревата тук е пó трева. 
Въздухът е по-чист. Кравите 
са по-свободни. Месото е 

пó месо – истинско и вкусно. 
Не, не сме в Швейцарските 
Алпи, а в „Дивата ферма“ на 
Бети и Ники в Източните Родопи.

ДИВОТО ЗОВЕ

1200 месодайни крави и 
телета обитават красивия 
район на Източните Родопи 
край село Горно поле, богат на 
защитени местности, животни 
и птици и на незасегната 
природа. В близкия язовир 
пък е скривалището на 
домашната видра, която 
също е изключително рядък и 
застрашен вид.

Автентичната къща за гости 
на фермерите е отворен 
дом за нови и стари приятели, 
където храната се приготвя 
от биоградината към нея и 
личното месно производство. 
Ако дивото те призове, можеш 
да се впуснеш във фотолов 
на хищници, наблюдения на 
птици, конна езда, разходки 
из вълшебната планина и ред 
други приключения. А сега 

енергията на Родопите идва 
при теб, на работното ти място, 
чрез биологичните телешки и 
говежди продукти на „Дивата 
ферма“.

СВОБОДНИ ЖИВОТНИ – 
ЧИСТА ХРАНА

Кравите на Бети и Ники са 
специални. Те са от редките, 
защитени от изчезване 
породи Родопско говедо и 
Българско сиво говедо, както и 
Обрак – известната френска 
месодайна порода. Отглеждат 
се свободно пасищно по 
склоновете на Родопите и Рила 
и с много любов. Не се затварят, 
не се тъпчат с антибиотици и 
изкуствени фуражи.

„От богата трева идват 
неповторимият вкус и чистота 
на месото“, издава тайната 
Бети и разказва, че когато 
френски специалисти по 
породата Обрак дошли у нас, 
останали удивени, защото 
установили, че качествата на 
нашата трева са в пъти по-
добри от тази в алпийските 
пасища на Франция.

 ВКУСЪТ НА МОЕТО ДЕТСТВО ОТ 
„ДИВАТА ФЕРМА“ НА БЕТИ И НИКИ
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Кръстоската между българско 
и френско говедо дава едно 
неповторимо крехко месо. А 
за да са сигурни, че природно 
създаденото няма да бъде 
унищожено при преработка, 
фермерите изграждат собствени 
кланица и цех.

„Няма трети лица, от които да 
зависи качеството на продуктите. 
Те се произвеждат изцяло при нас 
в „Дивата ферма”, споделя гордо 
Бети.

ДЕЛИКАТЕСИ ПО ДОМАШНИ 
РЕЦЕПТИ

Митичната планина е вдъхновител 
и за приготвянето на храната. Нито 
грам консервант, емулгатор, 
стабилизатор, без химикали, 
без изкуствени вещества, изцяло 
биологични – това са продуктите 
на „Дивата ферма”. Бети е 
технолог и автор на рецептите. 
Всички те са домашни и носят 
духа на традициите, спомените 
от детството, но са и иновативни.

Биотелешкият бахур например 
отнема много време на Бети, 
докато го създаде. В началото 
технолозите не вярвали, че това е 
възможно, защото бахурът е само 
свински, но тя не се отказала и 
ето че днес той печели награди 
по изложения и е сертифициран 
като единствен такъв в света.

Биотелешки костен бульон е 
сред другите лечебни деликатеси 
на родопската ферма. Той се 
отделя при варенето на тръбните 
кокали и месото, нужни за 
саздърмата. Стерилизира се 
на специална температура 
без добавяне на сол. Богат е на 
Омега-3, колаген, витамини от 
групата В и селен. Помага при 
автоимунни заболявания, анемии, 
костно-ставни болести, нарушена 
функция на щитовидната жлеза и 
ред други. Има подмладяващо 
и тонизиращо въздействие върху 
кожата.

„Приготвяме нашия бахур от 
телешко месо, черен дроб и 
субпродукти, овкусени с микс 
от биоподправки и биоориз, по 
специална рецепта на „Дивата 
ферма“, която няма аналог. 
Проучвания свързват употребата 
на изкуствени добавки в 
преработеното месо с различни 
по сериозност заболявания. 
Нашият биотелешки бахур е 
напълно безопасен за човешкото 
здраве“, разказва майсторката.

Любимата телешка саздърма 
на всеки, който я е опитал, е 
биологичната такава от „Дивата 
ферма“. Пастетът също е с 
неповторим вкус, изцяло без 
изкуствени консерванти и 
с ароматни биоподправки. 
Суджуците и месата от телешко 
са наслада за сетивата.
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„Нашата история започна далеч по-скромно преди 27 години. Именно тогава, през 
1994 г., избрахме селския живот, близо до природата, където храната е домашна и 

приготвена с автентични продукти, красотата е навсякъде около нас, а въздухът е свеж 
и чист. Заживяхме в родната къща на Ники, която нарекохме „Дивата ферма”, с 

десетина овце и кози, наследство от баба му.

Бързо осъзнахме, че освен безкрайно идилично, това ежедневие е наситено и с 
някои несгоди и трудности. Продадохме апартамента си в Пловдив, за да купим 

първите си 16 крави, а още същата година половината от тях починаха.

Това не ни отказа от мечтата ни – тази къща стана дом на четирите ни деца, за които 
биохраните не са лукс, а норма. Именно затова вярвахме, че можем да осигурим 
истинско месо на достъпни цени не само за нас, а и за много други хора”, споделя 

стопанката.
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ТАЙНАТА Е В СЕМЕЙСТВОТО

Вълшебната съставка на чудните телешки 
продукти е любовта, с която са направени. А 
тя е голяма, защото всяко късче земя и всяко 
животно днес са постигани във времето с 
много труд, безсънни нощи и в преследването 
на една мечта – дом сред природата и 
щастливо детство за децата. Днес „Дивата 
ферма“ е първата у нас за биологично 
телешко месо и се радва на нестихващ 
интерес от родни и чуждестранни ценители. 
Успешният бизнес обаче е само резултат от 
едно успешно, сплотено, голямо българско 
семейство.

Бети и Ники Василеви са не само патриарсите 
на своето голямо семейство и биоферма, 
те се превръщат във вдъхновители за много 
други, докоснали се до тях. В „Дивата ферма“ 
идват хора, които търсят не само наслада, но 
и помощ. Лечебните свойства на телешките 
продукти са помогнали на не един и двама 
страдащи.

Наистина душата на необятните Родопи 
сякаш се е вляла във всичко, създадено от 
фермата, а самата тя е с такава притегателна 
сила, че дърпа семейството, роднините, 
близките, приятелите постоянно към себе 
си. Независимо къде по света са, всички се 
връщат във фермата. А всеки новодошъл не 
иска да си тръгва.

Ако и ти не искаш да си тръгваш още от тази 
вдъхновяваща история, прочети повече за 
историята на фермата и семейството на 
Бети и Ники, истински случи и преживявания 
от живота им, а също така и подробности 
за лекуването на различни заболявания с 
телешките биопродукти, както и идеи за 
вкусотии, приготвени с тях. Всичко това и още, 
ще откриеш във farmilia.bg.
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ДИВАТА ФЕРМА
Биотелешко месо прясно и в буркани, 
биотелешки колбаси, телешки бульон

село Маджарово, 
Източните Родопи

https://divataferma.com/

facebook.com/divataferma

divataferma@gmail.com

0883 511 503

София, ж.к. Стрелбище, 
бул. Петко Ю. Тодоров 20
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В асил Морфов е млад човек на 31 години. 
Бургазлия, възпитаник на немската 
гимназия, бакалавър по маркетинг в Уелс. 

Прави кратък опит да се впише в дъждовния и 
скъп Лондон, но паметна вечер на маса със 
семейството му променя курса на живота му. 

Годината е 2012 г. Бащата Динко рисува 
идилична картина на семейна ферма в село 
Бродилово, родното място на дядото, на 5 
километра от морския бряг на Царево. Големият 
син не е толкова ентусиазиран, все пак тепърва 
завършва магистратура в Германия и не точно 
така си представя бъдещето. Но малкият Васил е 
по-импулсивен и приема предизвикателството. 
Все пак колко по-зле може да бъде от мрачната 
английска столица.

И така, морското чедо, което е виждало трактор 
само на картинка, се захваща със земеделие 
от нулата. Баща му обаче има известен опит, 
тъй като няколко години е произвеждал сладка 
царевица и е стопанисвал свинеферма 
в Централна България. Някак логично пътят 
продължава от същото място – с царевицата.

Първата реколта идва през 2014 г. Пороите тогава 
осуетяват работата им, но те не се отказват. На 
следващата година отново пробват с царевица, 
но изненадите на времето не спират. Година по-
късно теглят чертата и решават, че царевицата 
не е за тях. Правят рязък завой, като купуват 47 

 ФЕРМА „БРОДИЛОВО“ 
И ЧИСТАТА ХРАНА ОТ 
ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ



женски животни и два бика от съседното 
село и превръщат обработваемите земи 
в пасища. Така тяхната семейна ферма в 
сърцето на Странджа поема в правилната 
посока. 

Днес животните вече са 150 крави и 
телета от специализираните месодайни 
породи Херефорд, Абърдийн Ангъс и 
техни кръстоски. Те се ширят на 2200 дка 
биосертифицирани пасища. Компания им 
правят свободни пилета, кокошки носачки и 
свине.

Климатът предполага отглеждането на 
животните под открито небе. Зимата по 
долината на река Велека е мека, рядко се 
задържа сняг, а лятото е влажно и тревата 
се запазва зелена и сочна. От друга страна, 
това е и верният път за щастливи животни 
и качествена продукция, както съветва 
американецът Джоел Салатин, от който 
Васил се учи непрекъснато.

Шест години по-късно ферма „Бродилово“ 
е добре позната по Черноморието, тъй 
като си е изградила добър локален пазар. 
Семейство Морфови отговарят лично за 
животните, разфасоване и транжиране 
на месото, заготовка на материала за 
деликатесите, пакетиране и доставка. 
Месото е само от собствени животни и се 
добива в лицензирана кланица. 

Всички заготовки, преди да влязат в 
предприятието за преработка, са приготвени 
от майстор татко Динко. Рецептите са лично 
разработени, като се влагат минимални 
количества сол и консерванти. Жълтъкът 
на яйцата е тъмножълт, месото е крехко и 
свежо – точно, каквото трябва да бъде. Дори 
кренвиршите от пилешко месо са истински.
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В момента фермата работи върху обновяването 
на фирмения си магазин в Бургас, участва на 
фермерските пазари във Варна и Св. Св. Константин 
и Елена, зарежда магазини в София и бакалница 
„Добро за теб, добро за фермата“ в Карлово. 

Младият фермер продължава да работи върху 
мечтата си да превърне фермата в място, което 
хората да посещават, да видят как се отглеждат 
животните, да се насладят на красивата природа, да 
си напазаруват лесно и приятно. Засега настоящата 
обстановка в страната и света отлага плановете му 
във времето, но сме убедени, че заразителният му 
ентусиазъм вещае само хубави неща за в бъдеще.
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„Изключително сме благодарни, че можем да 
споделим с вас резултатите, успехите и труда си!“



ФЕРМА БРОДИЛОВО
прясно телешко, пилешко и свинско 
месо, яйца и готови за консумация 

деликатеси

село Бродилово, община Царево

https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/
fermabrodilovofermabrodilovo

fermabrodilovo@gmail.com

0888 284 806

Бургас – Славейково пазарче, 
павилион 7; Варна – Фермерски 
пазар Варна, Св. Св. Константин и 
Елена – фермерски пазар; София 
– магазини Farmhopping, Карлово – 
бакалница „Добро за теб, добро за 
фермата“
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FARMILIA.BG
медиен партньор на кампания “добро за теб, добро за фермата” 


