АРОМАТНИ БИО ГЪБИ

ШИЙТАКЕ
(lentinula edodes)
ОТГЛЕДАНИ
НА ДЪБОВИ ТРУПИ
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ДОБРЕ ДОШЛИ В BIO WAY
Основната ни дейност е култивирането и производството на био гъби Шийтаке.
Методът, по който го правим, е съобразен изцяло с оригиналната японска
технология - отглеждаме ги върху дъбови трупи.
Главната ни цел е да ги направим достъпни за Вас, без компромиси в
качеството.
Шийтаке се отглеждат и по друг начин – върху торби субстрат, наричани още
"синтетични пънчета". Гъбите, отглеждани върху дъбови трупи (методът,
избран от нас) са биопродукт, тъй като растат в естествената си хранителна
среда. Отгледани върху дъб, гъбите шийтаке, не могат да бъдат сбъркани - те
са месести и с плътна консистенция. Важно е да се отбележи, че при двата
метода на отглеждане, качеството на крайния продукт е различно. Плюсовете
на шийтаке върху дъб, се изразяват не само във външните белези, но и по
отношение вкусовите качества и най-вече съдържанието на ценни вещества,
които са в пъти повече от тези в гъбите от "синтетични пънчета".

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС
Отгледани върху дъбови трупи, шийтаке се отличават с високо качество и
превъзходен вкус. Постигаме този резултат, с безкомпромисно изпълнение на
двете най-важни условия: качествени изходни суровини и точно спазване на
технологичния процес. Изборът на подходяща дървесина, е първата стъпка и
основната предпоставка за успешното култивиране на гъбите шийтаке. Втората
и може би най-важната обаче, е снабдяването с качествен мицел.
Отворите в пъновете се правят по определена схема с уред, специализиран за
целта. С него се извършва заразяването с мицел, след което отворите се
покриват с тапи, за да се запази влажността и да се предотврати появата на
странична микрофлора.
Гъбата Шийтаке е готова да плододава след продължително хладно и влажно
време, което може да се предизвика и изкуствено.
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МАЛКО ИСТОРИЯ ...
Независимо то това, че тази гъба присъства в хранителната култура и традиционната медицина на Азия повече от 2000
години, едва днес гъбата Шийтаке става известна и в Европа, най-вече поради изключително голямата си хранителна
стойност. Известна също и като „еликсир на живота”, тя съдържа ценни минерали, аминокиселини и голямо количество
витамини.
Пролетта и есента са най-подходящите сезони за развитие на гъбите Шийтаке в естествената им среда. Именно тогава, те освобождават спорите си.
Понасят се във въздуха, изминавайки огромни разстояния, превръщайки
се в сребрист прах върху клоните на дърветата. Имунната система на
„живите” клони успява да се пребори със спорите, но попаднали върху изсъхналите, те бързо успяват да колонизират голяма част от мъртвата дървесина. Отслабналите клони, не издържат на следващата буря и се
пречупват. С падането им на земята Шийтаке ще се събудят. С дъждовете
и температурните амплитуди през деня и нощта, се появят и първите гъби.
Естествената среда на развитие, изисква всички съпътстващи появата на Шийтаке фактори да са налице в точно
определен момент, което от своя страна затруднява наличието им на едно и също място, по едно и също време.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ
Ние от „БИО УЕЙ” ООД, като собственици на франчайзсистемата и запазената търговска марка „Ферми БИО
УЕЙ”, под която работят 10 (десет) биоферми за производство на дървесни гъби Шийтаке, сме и техния най-голям производител в България.

Certificate

Annex to / Ⱥɧɟɤɫ ɤɴɦ:
Certificate / ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ N° 91015

Сертификат

of conformity with Regulations (EC) 834/07 and (EC) 889/08
(за съответствие с Регламенти (ЕС) 834/07 и (ЕС) 889/08)

Certificate Number: 91015-1 (replacing 91015)
Сертификат Номер

issued by CERES (BG-BIO-04) to (издаден от CERES (BG-BIO-04) на):
Bio Way Ltd / "БИО УЕЙ" ООД
Plovdiv district, Karlovo region, / област Пловдив, община Карлово,
гр. Карлово 4300
4, Dr. Tanchev str. Et. 3, ap 108 / ул. Д-р Танчев No 4, ет. 3, ап. 18
Client Unique Number/ Уникален номер на клиент: CERES-BG- 0610

This certificate covers the following products and activities (сертификатът е
издаден за следните продукти и дейности):
Product
(продукт)

Area
Quantity
(площ) ha/ха
(количество)
See Annex / Виж Анекс
The certified entity does not produce/process any conventional products

Status
(статус)

Сертифицираният оператор не отглежда/произвежда конвенционални продукти:

Activities (дейности):

Точно в това си качество ви предлагаме, да ни изберете
като ваш основен партньор, за доставки на ароматни
биогъби шийтаке, отглеждани върху дъбови трупи по
оригинална японска технология!

 Agricultural production (земеделска продукция): Bio Way Ltd; Bio
Health 2016 Ltd ; Agronic Ltd. / Био Уей ООД; Био Хелт 2016 ЕООД;
Агроник ЕООД
 Processing (преработка): Bio Way Ltd / Био Уей ООД

Happurg, 30 November 2017
updated on, 03.07.2018
Inspection date: 22.02.2018
Дата на инспекцията:

Daniel Matov, CERES GmbH
Certificate expires: 31.01.2019

&OLHQW8QLTXH1XPEHUɍɧɢɤɚɥɟɧɧɨɦɟɪɧɚɤɥɢɟɧɬCERES-BG- 0610

Product
ɩɪɨɞɭɤɬ
Ƚɴɛɢɒɢɣɬɚɤɟɫɜɟɠɢ
Mushroom Shitake - fresh
Ƚɴɛɢ ɒɢɣɬɚɤɟ ɫɭɲɟɧɢ /
Mushroom Shitake - dry

Ƚɴɛɢɒɢɣɬɚɤɟ ɫɭɲɟɧɢɢ
ɫɬɪɢɬɢɧɚɤɚɦɟɧɧɚɦɟɥɧɢɰɚ
Shiitake mushrooms dried and
crushed on a stone mill

Ƚɴɛɢɲɢɣɬɚɤɟɦɚɪɢɧɨɜɚɧɢɫ
ɝɨɞɠɢɛɟɪɢShiitake
mushrooms marinated with
godji berry
ɒɢɣɬɚɤɟ ɛɥɚɧɲɢɪɚɧɢ
Shiitake mushrooms
blanched
Ƚɴɛɢɒɢɣɬɚɤɟ ɦɚɪɢɧɨɜɚɧɢ
ɫɱɟɫɴɧ / Shiitake
mushrooms marinated with
garlic
Ƚɴɛɢɒɢɣɬɚɤɟ ɦɚɪɢɧɨɜɚɧɢ
ɫɥɭɤ / Shiitake mushrooms
marinated with onions
Ƚɴɛɢ ɒɢɣɬɚɤɟ ɦɢɰɟɥ /
Mushroom Shitake - mytsel

Area
ɩɥɨɳ KDɯɚ

Quantity
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

Status
ɫɬɚɬɭɫ

1000 kg Organic / Ȼɢɨɥɨɝɢɱɧɢ
0,22 ha

300 kg

Organic/ Ȼɢɨɥɨɝɢɱɧɢ

100 kg

2UJDQLFȻɢɨɥɨɝɢɱɧɢ

4000 jars

2UJDQLFȻɢɨɥɨɝɢɱɧɢ

3000 kg

2UJDQLFȻɢɨɥɨɝɢɱɧɢ

2000 jars

2UJDQLFȻɢɨɥɨɝɢɱɧɢ

2000 jars

2UJDQLFȻɢɨɥɨɝɢɱɧɢ
2UJDQLFȻɢɨɥɨɝɢɱɧɢ

Валидността на сертификата за всички дейности е:

The CERES certifier code BG-BIO-04 must be used on all labels, delivery notes, invoices and
other relevant documents related to organic sales.

Happurg, 16 April 2018

Raphael Rivera, CERES GmbH

Note that this certificate applies only to the organic mode of production according to Art. 29(1) of Reg. (EC) 834/07, and

not to any other aspect of food quality (Забележка: Този сертификат се прилага единствено по отношение на
биологичното производство съгласно чл. 29(1) на Регламент (ЕС) 834/07 и не се отнася за качеството на хранителните
продукти).

CERES authorises the above mentioned operator to use the CERES seal on the organic products specified above, but
not on products in conversion. The CERES Seal is property of CERES GmbH, Happurg, Germany. (CERES дава право

на оператора да използва логото на CERES за посочените по-горе продукти, но не за продукти в преход. Логото на
(4.8.1.4en v20.10.2016)
CERES е собственост на CERES GmbH, Хапург, Германия)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Притежаваме Сертификат за съответствие с Регламенти
(ЕС) 834/07 и (ЕС) 889/08 с №48742 (т.нар. биосертификат), издаден ни от CERES (BG-BIO-04).

issued by CERES (BG-BIO-04) to (ɢɡɞɚɞɟɧɨɬCERES (BG-BIO-04) ɧɚ :
Bio Way Ltd ȻɂɈɍȿɃɈɈȾ
Plovdiv district, Karlovo region, / ɨɛɥɚɫɬɉɥɨɜɞɢɜɨɛɳɢɧɚɄɚɪɥɨɜɨ
ɝɪɄɚɪɥɨɜɨ
4, Dr. Tanchev str. Et. 3, ap 108 / ɭɥȾ-ɪɌɚɧɱɟɜ1Rɟɬɚɩ

CERES GmbH
Vorderhaslach 1
91230 Happurg
Germany

Tel: +49-9158-928290
ISO/IEC 17065 accredited for
Fax: +49-9158-9289862
product certification by:
E-mail: ceres@ceres-cert.com
www.ceres-cert.com
Trade Register: HRB 21261

This annex is only valid when presented with the above-mentioned certificate!
CERES GmbH, Vorderhaslach 1
91230 Happurg, Germany

Phone: +49-9158-92829, Fax: +49-9158-9289862
E-mail: ceres@ceres-cert.com, www.ceres-cert.com
Trade Register: HRB 21261
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ПРЕСНИ БИО ГЪБИ ШИЙТАКЕ
Пресни био гъби Шийтаке в опаковки от 130 гр.
Тарелка от дървен фурнир, фолирана и етикетирана.
В транспортна картонена щайга по 8 бр.
Срок на годност 15 дни при температура 5-7 °C

Хранителна стойност
Енергийна стойност
Мазнини, g
- наситени мастни киселини, g
Въглехидрати, g
- захари, g
Влакнини, фибри g
Белтъци, g
Натрий, g
Витамини
Витамин D2, mg
Витамин В1, mg
Витамин В2, mg
Витамин В3, mg
Витамин В6, mg
Витамин В9, mg
Витамин Е, mg
Витамин А, mg
Минерали
Желязо, mg
Калий, mg
Магнезий, mg
Манган, mg
Цинк, mg
Фосфор, mg
Селен, mg

в 100g
224 kJ/ 54 kCal
0.12
0.07
6.34
1.87
7.05
3.26
0.002

% (100g)*
2.7
0.17
0.35
2.4
2.1
28
6.5
0.03

7.60
0.05
0.45
1.00
0.05
39
2.80
100

152
5
32
6
4
20
23
13

0.63
210
6.7
0.39
0.4
32
1.5

5
11
2
20
4
5
3

Хранителна стойност
Енергийна стойност
Мазнини, g
- наситени мастни киселини, g
Въглехидрати, g
- захари, g
Влакнини, фибри g
Белтъци, g
Натрий, g
Витамини
Витамин D2, mg
Витамин В1, mg
Витамин В2, mg
Витамин В3, mg
Витамин В6, mg
Витамин В9, mg
Витамин Е, mg
Витамин А, mg
Минерали
Желязо, mg
Калий, mg
Магнезий, mg
Манган, mg
Цинк, mg
Фосфор, mg
Селен, mg

в 100g
1163 kJ/ 280 kCal
0.56
0.26
27.8
1.54
49.5
16.1
0.009

% (100g)*
14
0.8
1.3
10.7
1.7
198
33
0.15

53.5
0.193
2.45
5.3
0.201
149
15.1
118

1069
18
175
33
14
74
126
56

3.4
1131
36
2.1
2.1
108
8.1

24
57
10
105
21
24
15

СУШЕНИ БИО ГЪБИ ШИЙТАКЕ
Сушени био гъби Шийтаке нарязани на слайс.
В луксозна картонена кутия с прозорец от 25 гр.
В транспортен перфориран кашон по 27 бр.
Срок на годност 2 год.
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БЛАНШИРАНИ БИО ГЪБИ ШИЙТАКЕ
Продукт готов за консумация!
Без консерванти, без оцветители, без ГМО, само с добавена сол!
Нетно тегло: 170 гр. Отцедено тегло: 100 гр.
Състав: Био гъби Шийтаке - отгледани на дъбови трупи*,
вода, сол.
*продукт от био земеделие
В луксозна опаковка. В транспортен кашон по 8 броя.
Срок на годност 1 година.
Хранителна стойност
Енергийна стойност
Мазнини, g
- наситени мастни киселини, g
Въглехидрати, g
- захари, g
Белтъци, g
Сол
Витамин D5, mg

в 100g
156 kJ/ 37 kCal
0.87
0.09
5.97
2.09
1.33
0.79
5

МАРИНОВАНИ БИО ГЪБИ ШИЙТАКЕ С ГОДЖИ БЕРИ
Продукт готов за консумация!
Без консерванти, без оцветители, без ГМО!
Нетно тегло: 170 гр. Отцедено тегло: 110 гр.
Състав: Био гъби Шийтаке - отгледани на дъбови трупи*, Годжи
бери*, моркови*, магданоз*, оцет от Годжи бери*, вода, сол.
*продукт от био земеделие
В луксозна опаковка. В транспортен кашон по 8 броя.
Срок на годност 1 година.
Хранителна стойност
Енергийна стойност
Мазнини, g
- наситени мастни киселини, g
Въглехидрати, g
- захари, g
Белтъци, g
Сол
Витамин D5, mg

в 100g
115 kJ/ 27 kCal
0.11
0.03
5.13
0.58
1.39
1.11
5
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МАРИНОВАНИ БИО ГЪБИ ШИЙТАКЕ С ЧЕСЪН
Продукт готов за консумация!
Без консерванти, без оцветители, без ГМО!
Нетно тегло: 170 гр. Отцедено тегло: 110 гр.
Състав: Био гъби Шийтаке - отгледани на дъбови трупи*, чесън*,
моркови*, магданоз*, оцет от Годжи бери*, вода, сол.
*продукт от био земеделие
В луксозна опаковка. В транспортен кашон по 8 броя.
Срок на годност 1 година.
Хранителна стойност
Енергийна стойност
Мазнини, g
- наситени мастни киселини, g
Въглехидрати, g
- захари, g
Белтъци, g
Сол
Витамин D5, mg

в 100g
146 kJ/ 35 kCal
0.91
0.08
5.20
2.64
1.43
1.01
5

Имахме удоволствието да участваме в национален конкурс на
24 часа за успешен малък бизнес на годината “ГОЛЕМИТЕ
МАЛКИ” 2018г.
Над 100 компании заявиха своето участие в надпреварата и показаха, че всеки
малък бизнес може да е „голям“ по своему – с ниша, която е открил и разработил,
със специалното си отношение към клиентите, което го отличава от неговите
конкуренти, или с иновация, която е накарала другите в бизнеса да го копират. За
нас бе удоволствие и чест да получим приза „Големите Малки“.
Критериите за избор на победители са:
Устойчиво развитие - предприемачът да се е доказал и развил през
годините на своето съществуване (ръст на поръчките, работните места,
точките на присъствие или друг признак за устойчивост на бизнеса);
Ако е в сфера, в която има много други като него - да е въвел иновация,
която да го отличава от останалите на пазара;
За StartUp-и: да е пионер в разработването на дадена ниша или да е типичен представител на група бизнеси, които формират нов тренд за икономиката;
Социален принос - освен за бизнеса си, да мисли и за обществото - да
подкрепя социални каузи или да осъществява друг вид дейност, даваща
принос към общността, в която се развива.

www.bioway.bg

НИЕ ВИ ГАРАНТИРАМЕ
Продукти, чиито качествa, са доказани и
потвърдени от акредитирана лаборатория.
Винаги и непроменливо най-добро качество на
доставяните от нас био гъби шийтаке, което
няма аналог на европейския пазар.
Реклама на вашия търговски обект, ресторант
или магазин, в нашия фирмен уеб сайт и във
фейсбук страницата на марката ни.
БИО УЕЙ ЕООД
4300 Карлово, България
ул. Полковник Бочев No 16, тел.: +359 878 66 51 61
info@bioway.bg | oﬃce@bioway.bg | www.bioway.bg
BioWay

bioway.bg

