
 

 

     

 

 Пазаруването на най-добрата храна вече не е приоритет  за 

хората с по-високи доходи. Здравословното хранене вълнува все 

повече хора от различни социални групи и професии. Ние в „КФМ” 

се стремим да отговорим на високите изисквания  на съвременния 

човек за истинска, натурална и по-здравословна храна.    

Деликатесите, които произвеждаме са все по-чисти,  приготвени от 

свежи меса, с минимално количество консервант и със значително 

по-малко сол в сравнение с допустимите норми. Ние първи в 

България създадохме и продукти с т. нар. „чист етикет” /без Е- 

номера/, в които като добавки се използват  единствено натурални 

извлеци от зеленчуци и билки. Настоящата брошура цели да 

осведоми потребителите за качествата на най-новата ни серия  

продукти - Пуешки деликатеси (филе, шунка, бекон и деликатесен 

салам). В  страните, където здравословното хранене е приоритет на 

цялото общество, пуешкото месо и продуктите от него са много 

популярни, защото са перфектната балансирана и здравословна 

храна. Бихме искали това да се случи и в България.  Искрено се 

надяваме да  харесате  нашата колекция и да оцените усилията ни 

да създаваме продукти, които не са масови и комерсиални, а са 

приготвени с мисъл за здравето на нацията.  

  

   От компанията: 

          

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Пуешкото месо и конкретно пуешкото филе е безценен 

източник на протеини, витамини от групата “B” и минерални 

вещества като: желязо, цинк (укрепват имунната система), фосфор 

и селен (мощен антиоксидант). Едновременно с това пуешкото 

филе /бяло месо/ е изключително бедно на мазнини (под 1 %). 

Tези хранителни факти правят пуешкото филе изключително 

здравословна и лесно усвоима от организма храна с висока 

хранителна стойност. Пуешкото филе и продуктите от него са 

много подходяща и препоръчвана храна за деца и хора от всички 

възрасти, за които здравословния начин на живот е от 

първостепенно значение. Заради изброените по-горе качества 

пуешкото филе е предпочитано и от активно занимаващи се със 

спорт хора. Създадената от „КФМ” серия пуешки деликатеси се 

отличава от останалите пуешки продукти на пазара по това, че са 

приготвени от 100 % пуешко филе (бяло месо) за разлика от 

болшинството продукти на пазара, носещи наименованието 

пуешки, които обаче са произведени или от червено пуешко месо 

или със  смес от пуешко и пилешко месо. 

Защо да изберете пуешките деликатеси на „КФМ”:  

 

            100 % пуешко филе (бяло месо)  

             Само 1 % мазнини 

               Богати на протеини 

             

              Омега 3 и 6 (добавени орехи)              

 

Имате всичко, което Ви трябва в една колекция -  

 пуешки деликатеси от КФМ !  

Пуешко филе  Пуешко филе  Пуешки бекон  
Слайс 80гр. Премиум ГР/МР Слайс 100гр. 

Пуешки бекон  Шунка от пуешко филе Деликатесен пуешки  
МР, 190 гр.      Нарязана, 160 гр. Салам, 210 гр. 


