
 

 

БИО ЗАМРАЗЕНИ ПРОДУКТИ 

1. Био замразени гъби 
Био замразена манатарка: 

• био замразена манатарка, цяла, с три качества 
• био замразена манатарка, нарязана на кубчета, с четири качества 
• био замразена манатарка, нарязана на филета, с две качества 

 
Био замразен пачи крак: 

• био замразен пачи крак, цял -  с три качества 
• био  замразен пачи крак, нарязан на кубчета 
• био пачи крак нарязан на ивици  

 
Био замразена челядинка: 

• био замразена челядинка, цяла 
 

Био замразена тръбенка: 
• Био замразена тръбенка, цяла  

 
Био замразена  булка: 

• био замразена булка, цяла  
• био замразена булка, нарязана на кубчета 

Био  замразена рижийка: 
• био замразена рижийка, цяла  
• био замразена рижийка, нарязана на кубчета  

 
Био замразен микс от  диви гъби 
 
Био замразена масловка: 

• био замразена масловка, цяла 
• био замразена масловка, нарязана на кубчета 



 
 

 
2. Био замразени плодове 
Био замразена дива черна боровинка 
Био замразена дива червена боровинка 
Био замразена дива къпина 
Био замразена дива малина 
Био замразена дива нископланинска ягода 
Био замразена дива високопланинска ягода 
Био замразен плод от див бъз 
Био замразен плод от дива трънка 
Био замразен плод от дива шипка 
Био замразена култивирана ягода 

• био замразена култивирана ягода, цяла – две качества 
• био замразена култивирана ягода, нарязана на филийки 

 
Био замразена култивирана къпина 
Био замразени вишни без костилки 
Био замразени череши без костилки 
Био замразена арония 
Био замразена култивирана малина – две качества 

 
3. Био замразени цветове 
Био замразени листа от маслодайни рози 
Био замразен цвят от бъз 
 
4. Био замразени пюрета 
Био замразено пюре от дива черна боровинка 
Био замразено пюре от дива червена боровинка 
Био замразено пюре от дива къпина 
Био замразено пюре от дива малина 
Био замразено пюре от див плод от бъз 
Био замразено пюре от култивирана ягода 
Био замразено пюре от култивирана малина 
Био замразено пюре от вишна 
Био замразено пюре от череша 
 

БИО СУШЕНИ ПРОДУКТИ  
 
1. Био сушени гъби на температура до 60ᵒС 
Био сушена манатарка - 12 качества 



Био пачи крак – 3 качества 
Био  сушена челядинка  
Био сушена тръбенка – 3 качества 
Био сушен микс от  диви гъби 
Био сушена масловка  
Био сушена шийтаки 
Био сушена майска гъба 
Био сушена кладница 
Био сушени гъби в разфасовка от 25 гр. 
Био сушена манатарка от 25 гр.  
Био сушен пачи крак от 25 гр.  
Био сушена тръбенка от 25 гр.  
Био сушена кладница от 25 гр.  
Био сушен микс от 4 вида гъби  от 25 гр.  
 
2. Био сушени плодове на температура до 80ᵒС 
Био сушен плод от дива шипка 

 
3. Био студено сушени под вакуум на температура до 40ᵒС плодове, 
подсладени с ябълков сок чрез осмоза 
Био студено сушени под вакуум на температура до 40ᵒС плодове, подсладени с ябълков сок 
чрез осмоза- дива черна боровинка 
Био студено сушени под вакуум на температура до 40ᵒС плодове, подсладени с ябълков сок 
чрез осмоза - дива червена боровинка 
Био студено сушени под вакуум на температура до 40ᵒС плодове, подсладени с ябълков сок 
чрез осмоза - дива къпина 
Био студено сушени под вакуум на температура до 40ᵒС плодове, подсладени с ябълков сок 
чрез осмоза –  култивирана ягода 
Био студено сушени под вакуум на температура до 40ᵒС плодове, подсладени с ябълков сок 
чрез осмоза - вишни без костилки 
Био студено сушени под вакуум на температура до 40ᵒС плодове, подсладени с ябълков сок 
чрез осмоза - череши без костилки 
Био студено сушени под вакуум на температура до 40ᵒС плодове, подсладени с ябълков сок 
чрез осмоза - арония 
Био студено сушени под вакуум на температура до 40ᵒС плодове, подсладени с ябълков сок 
чрез осмоза - култивирана малина  
 
4. Био сушени цветове на температура до 50ᵒС 
Био сушени цветове  от маслодайни рози на температура до 50ᵒС  
Био сушени цветове  от бъз на температура до 50ᵒС 
 

 

 



 
БИО ДИРЕКТНИ СОКОВЕ 
1. Био директен сок  в кутия тип “бег ин бокс” от 3 л. 
Био директен сок от червена ябълка 
Био директен сок от зелена ябълка 
Био директен сок от дива джанка 
Био директен сок от грозде и ябълка 
Био директен сок от плод бъз и ябълка 
 

2. Био директен сок в стъклена кафява бутилка от 0.750 л. 
Био директен сок от червена ябълка 
Био директен сок от зелена ябълка 
Био директен сок от дива джанка 
Био директен сок от грозде и ябълка 
Био директен сок от плод бъз и ябълка 
Био директен сок от горска малина и ябълка 
Био директен сок от дива къпина и ябълка 
Био директен сок от дива червена боровинка и ябълка 
Био директен сок от дива черна боровинка и ябълка 
Био директен сок от горски плодове и ябълка 
Био директен сок от плод бъз и ябълка 
Био директен сок от арония и ябълка 
Био директен сок от арония 
 

3. Био директен сок в стъклена зелена бутилка  от 0.200 л. 
Био директен сок от червена ябълка 
Био директен сок от зелена ябълка 
Био директен сок от дива джанка 
Био директен сок от грозде и ябълка 
Био директен сок от плод бъз и ябълка 
Био директен сок от горска малина и ябълка 
Био директен сок от дива къпина и ябълка 
Био директен сок от дива червена боровинка и ябълка 
Био директен сок от дива черна боровинка и ябълка 
Био директен сок от горски плодове и ябълка 
Био директен сок от плод бъз и ябълка 
Био директен сок от арония и ябълка 
Био директен сок от арония 
 

 



БИО ОЦЕТ 
Био ябълков оцет в 0.500 л. 
Био ябълков оцет в 1 л. 
 

 
БИО КЕЙЛ ЧИПС 
Био кейл чипс, рожков 
Био кейл чипс, средиземноморско сирене 
Био кейл чипс, барбекю 
Био кейл чипс, горчица 
 

 
БИО ПРЕСНИ 
1. Био пресни гъби 
Био пресни манатарки 
Био пресен пачи крак 
Био пресни челядинки 
Био пресни тръбенки 
Био пресни майски гъби 
Био пресни рижийки 
Био пресни гъби булка 
 
 
2. Пресни трюфели 
Пресни tuber aestivum  
Пресни tuber borchii  
Пресни tuber brumale  
Пресни tuber macrosporum  
Пресни tuber uncinatum 
Пресни tuber magnum 

 
 
 
 


