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КОМПАНИЯ „ВЕСПАДО И СИНОВЕ“ 

 

Веспадо и синове е фамилна компания. Започва началото си и стартира дейността 

през  2010 година. Компанията произвежда домашни сладка по изпитана рецепта, 

несъдържащи, оцветители и консерванти, а единствено и само екологично чисти 

продукти. Предлагат богата гама продукти, голям избор, който позволява всеки да 

намери нещо по своя вкус, а освен с великолепните сладка, компанията набира 

скорост и с освежаващите и едновременно с това здравословни сиропи, които 

пленяват сетивата от първия ви допир с тях.  

Идеята за създаването на компания, която да позволява на обикновения потребител 

един същевременно по-вкусен, но и значително по-полезен начин на живот се 

заражда преди 9 години, когато не само в България, но и в световен мащаб 

икономическата криза вече е факт. Главата на семейството Велчо препитавал 

семейството си чрез работа в дървообработването. Синовете му – Добри и Спас, или 

иначе казано другите двама виновници за реализирането на тази приказка, тогава 

били все още учащи. През цялото си детство Добри и Спас имат невероятната 

привилегия да се наслаждават на домашно приготвените сладка от диви ягоди, 

боровинки и малини на своята баба Тодорка. Освен за тях баба Тодорка приготвя 

също така скромни количества, които имат щастието да опитат българските и 

чуждестранни  туристи, посещаващи Цигов чарк, намиращ се на югозападния бряг на 

язовир „Батак“, който е шестият по големина язовир в България. Бабата приготвяла, а 

главата на семейството Велчо отивал и доставял сладката на клиентите. Малките 

количества се изчерпвали бързо, а той осъзнал, че този продукт е печеливш и 

получаващ одобрението на всеки клиент и е нещо, което би могло да бъде 

реализирано навсякъде, поради своята уникалност и ценност.  
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В рамките на година Велчо организира разширяване на мащаба на дейността си и 

създава компанията Веспадо и синове. Името й съдържа няколко от първите букви от 

имената на двамата му сина и неговото собствено.  

Започват своята мисия с малко на вид, но разнообразни на вкус сладка, с богато 

съдържание на диви горски плодове, характерни за района, в който се помещава 

първия цех на семейството, а именно известния със своята чистота, природа и 

красота гр. Ракитово, намиращ се в Западните Родопи. Горските масиви покрай най-

голямата котловина в цялата планина, съхраняват изключително биоразнообразие.  

Специфичното, и най-вече уникалното при продукцията е, че от посяването на самия 

плод до достигането до търговската мрежа участието на консерванти и оцветители е 

тема табу. Което в днешното ежедневие се превърна в рядко срещано явление. 

Брането и производството сами по себе си са сложен, дълъг и тежък процес, но 

Веспадо и синове вярват, че създаването на качествен, натурален, полезен и 

същевременно докосващ със своите ароматни нотки продукт е тяхна лична мисия. 

Днес фамилната компания разполага с два цеха, в които служителите са млади и 

амбициозни хора, подкрепящи с изключителен позитивизъм и вдъхновение мисията 

на Велчо, Спас и Добри.   Произвеждащи над 22 вида домашни сладка, домашен мед, 

сиропи, конфитюри и мармалади, Веспадо и синове достигат до трапезите на 

българските семейства и жителите зад граница, предимно САЩ и Германия.  
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Плодовете се отглеждат с много любов, не само от хората, но и от Слънцето и чистия 

въздух. Високото качество е основен приоритет в производството, а Веспадо и синове 

не правят компромис с него. Доказателство за него са не само спазването на правния 

регламент в ЕС и България, но и редица сертификати, подкрепящи го.  

 

 

ПРОДУКТОВА ГАМА 

Няма сладко, сироп, конфитюр или вид мед, с който компанията да не се гордее, но 

сред разнообразната гама продукти има няколко, които са специални за 

основателите. Това са сладката от горски плодове. 
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Сладко от горски ягоди: 

 

Горската ягода е изключително витаминозен плод със скромни размери. Сладкото от 

горски ягоди е не само полезно, но и изключително вкусно. Плодовете на горската 

ягода се берат в планинските височини през месец юни в сухо време. Te съдържат 

витамин С – подпомагащ и известно на всички стимулиращ цялата имунна система, 

витамин В1 - известен още като тиамин имащ основно значение за здравето на 

организма,  прилаган за лечение на заболявания на централната нервна система. 

Горската ягода съдържа също така и провитамин А - мощен антиоксидант подобно на 

витамин С и витамин Е, подпомагащ неутрализирането на свободните радикали в 

тялото. 
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Сладко от горски боровинки:

 

Боровинките са един от най-силните антиоксиданти, превъзхождащи повечето 

плодове и зеленчуци. Плодовете им не могат да бъдат открити в равнините, което 

прави и по-трудно набавянето им. Те са естествено лекарство, дарено от Майката 

природа. В световен мащаб боровинката се използва се използва като природно 

лекарство, което помага при лечението на инфекции на пикочните пътища. Вкусовите 

качества на сладкото от боровинки са се доказали освен в медицината и в 

кулинарията. Заема главна позиция при приготвянето на чийзкейк, известната 

френска селска торта, ползва се като гарнитура към различни видове меса и сирена.  
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Сладко от горска къпина:

 

 

 

 

Къпините са богати на витамини и минерали. Освен с тях къпините са един от 

плодовете с най-високо съдържание на фибри. Те са висококачествен 

имуностимулант, чиито прием предпазва от редица заболявания, благодарение на 

богатия състав от витамини, минерали и фибри. Къпините имат високо съдържание 

на витамин С и елагова киселина, които по последния проучвания предпазват 

човешкия организъм от някои видове рак и развитието на кожни болести. Те 

спомагат за зарастването на кожни белези и възстановяването увредената от 

слънчевите UV лъчи кожа. Високото съдържание на фибри прави къпините 

незаменими в борбата с лениви черва, запек и болести на дебелото черво. Редовният 

прием на къпини понижава нивото на „лошия” холестерол, подпомага пълното 

усвояване на някои мазнини, изхвърля токсините от храната по-бързо, забавя 

усвояването на простите въглехидрати и следователно помага за поддържане на 



ВЕСПАДО И СИНОВЕ ЕООД  АДРЕС: БЪЛГАРИЯ, ГР. РАКИТОВО УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 29, ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 
+359 893 493 043, +359 898 491 942   E-mail:vespado@mail.bg 

 

здравословно тегло. Всички тези свойства спомагат за предотвратяването на болести 

на сърцето и инфаркт. Къпините са добър източник на витамин К, което помага на 

човешкото тяло при съсирването на кръв и усвояването на калций. 

 

 

 

Сладко от горски малини:

 

Малините са друг добър източник на антоцианини и противоракови фитохимикали, 

като елаговата киселина. Те също съдържат калций, витамини А, Ц, Е, фибри и 
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фолиева киселина. Най-често витамин А може да бъде набавян чрез прием на 

животински продукти, което прави сладкото от горски малини изключително 

подходящ продукт за трапезата на хора, които не консумират месни изделия и 

продукти. Той играе важна роля в за поддържане на добро здраве, той помага да се 

поддържа ефективна неврологичната функция в организма, както и за поддържане 

на здрава кожа. Много процеси протичащи в организма и поддържащи имунната 

система здрава зависят от наличието на достатъчно витамин А, това означава, че той 

помага за здравето на имунната ни система. Гените, които участват в имунния 

отговор се контролират и регулират от витамин А, което означава, че е от съществено 

значение за борбата с вируси, простуда и грип. 

 

 

 

 

 

Разбира се Компанията се гордее с всеки един свой продукт, защото успешната 

реализация съпътства цялата гама продукти, произведени с любов от Веспадо и 

синове. 
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Бяло сладко: 

 

 

 

Основна и единствена съставка на бялото сладко е коренът чувен. Лечебното 

действие е кръвочистително и противовъзпалително. Широко се използва при 

камъни в бъбреците, инфектирани рани, отоци, вътрешни кръвоизливи и дори при 

сифилис. В народната медицина извлеци от растението се използват за външна 

употреба при възпалителни заболявания и наранявания на кожата. Най-голямо 



ВЕСПАДО И СИНОВЕ ЕООД  АДРЕС: БЪЛГАРИЯ, ГР. РАКИТОВО УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 29, ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 
+359 893 493 043, +359 898 491 942   E-mail:vespado@mail.bg 

 

приложение чувенът намира в сладкарската промишленост при приготвянето на 

халва.  

 

 

 

Сладко от глухарче:

 

За глухарчето старите българи казвали, че с цъфтежа му се ражда "ясно слънце". Едва 

ли обаче сте чували, че то се посочва като едно от растенията участващи в 
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експериментални терапии, лекуващи рак. Германците си правят пролетни 

пречистващи курсове с чай от това цвете. В Китай и Индия то е изключително високо 

ценено. Консумацията на превъзходното сладко от глухарче Ви осигуррява 

провитамин А, витамин B2 и витамин B6 (около 20% от дневните ви нужди), витамин 

C- над 55% от дневната ви доза. Не са за пренебрегване и количествата на калия и 

желязото (около 40%). 

 

 

 

Борово сладко (Боров мед):
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Нескромно известен с лечебните си свойства, боровият мед заема една от челните 

позиции в класацията за най-мощни имуностимуланти. Боровият мед е 

препоръчително да се приема профилактично чист или в чай за подсилване на 

имунната система, подобряване на храносмилателната система и намаляване 

киселиността на стомашния сок. Заради този си ефект приемът на боров мед се 

препоръчва при колит, гастрит, язва и други заболявания на стомашно-чревния тракт. 

А също и при изкарани тежки болести или операции, които са изтощили организма 

ви.  

 

Сладко от бяла череша:
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Сладкото от бели череши е приготвено от цели, изключително сочни бели череши. 

Техните костилки са вадени ръчно, една по една от нашите служители. Черешата е 

отгледана в екологично чисти региони в България. Черешите подобряват апетита, 

укрепват съдовете и извеждат вредните вещества от организма. Това показват 

съвременните проучвания върху техните свойства. А в древността те са били 

наречени “птичи вишни”, защото хората са забелязали, че птиците ги предпочитат. 

Лекарите от Изтока са ценили черешите, защото те се усвояват много добре от 

организма. Черешите са богати на провитамин А, витамини от група В, витамин С и Р, 

желязо, калий, натрий, магнезий, калций и фосфор. Те активизират обменните 

процеси, подобряват апетита и работата на мозъка и оказват общо укрепващо 

действие на организма. Черешите са препоръчителни и за хората със сърдечни 

заболявания, тъй като попълват недостига от калий, необходим за нормалната 

работа на сърцето. 
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Сладко от вишни:

 

Може да се консумира както директно, така и да се прилага в кулинарията за торти, 

кексове и в редица други сладкарски произведения. Антиоксидантите, които се 

съдържат във вишните помагат на мускулите да се възстановяват по-бързо след 

тренировка и ги предпазват от разрушаване. Вишната притежава богато съдържание 

на най-широко разпространения и приеман витамин С, което я прави мощен 

антиоксидант за организма.  
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Сладко от дюли: 

Освен с превъзходен вкус, сладкото от дюли притежава високо съдържание на 

минерали и фибри, които осигуряват на човешкия организъм желязо, мед и цинк. 

Тези три минерала, заедно с различни други микроелементи, са жизненоважни за 

производството на червените кръвни клетки. Чудесното при този плод е, че има 

ниско съдържание на калории, което прави сладкото от дюля чудесен десерт за хора, 

които са на хранителен режим.  
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Сладко от зелена смокиня: 

Зелената смокиня се нарежда на второ място в класацията с продуктите, които са 

дарове на природата, съдържащи калий, който е важен за сърдечно-съдовата и 

нервната система. Смокинята също така съдържа желязо и калций. Този плод обаче 

впечатлява с невероятните си здравословни свойства. Смокините имат силно 

детоксикиращо действие, богати са на  минерали, калий, манган, фосфор, желязо и 

калций. От витамините в състава на смокинята влизат К, B1 и B6. Смокинята е чудесно 

допълнение към различни сладкиши и кексове, а най-вдъхновяващият десерт, макар 

и лесен за приготвяне е ваниловият сладолед в комбинация с прелестното сладко от 

смокини. 
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Сладко от зряла смокиня:

 

Богата на витамини А, С и В комплекс, минерали калий, цинк, мед, селен, манган, 

магнезий и желязо, омега - 3 и 6 мастни киселини, ензими, феноли, флаваноиди и 

фибри, смокинята действа едновременно като лекарство за организма и елексир за 

красота. Смокинята действа изключително благотворно на здравето. Подарете на 

тялото си доза екзотична красота като включите смокинята в хранителния си режим. 
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Сладко от портокалови кори: 

Портокаловата кора съдържа в десетки пъти повече полезни вещества отколкото 

самият плод под кората. На всички ни е известно, че портокалът, както и останалите 

цитруси, е богат на витамин С. А дали знаете, че в него има още витамини В, Р, Е, К, 

каротин, също калций, по голямата част от който е съсредоточена в кората. Нейната 

употреба е елементарна профилактика срещу остеопороза и съответно неоценима 

съставка в менюто на деца и възрастни хора. Етеричното масло, извличано от 

портокаловата кора, не само стимулира имунитета, но и действа успокояващо на 

нервната система, помага в борбата с безсънието и стреса. 

 

 

 

Сладко от маслодайна роза: 

 

Маслодайната роза е растението, с което цял свят свързва родината ни. Нейното 

масло бива наричано „течно злато“ и не един или двама чужденци, идвали в 

държавата ни си отпътуват с количество от маслото. Естествен лек и широко 
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използвана в козметичната индустрия, маслодайната роза неслучайно се радва на 

слава по целия свят. България е световен лидер в производството на розово масло. 

По данни на Министерството на земеделието и храните МЗХ) годишно у нас се правят 

1,5 тона от него, което прави страната ни най-големият производител в света. 

Розопроизводителите са общо 2100, а отглежданите от тях растения заемат общо 38 

хиляди дка. Розата е широко използвана в аромотерапията и фитотерапията като 

средство за борба със стреса, тревожността и депресията. Различни фарамцевтични 

продукти и хранителни добавки пък разчитат на анти-ейджинг свойствата к, както и 

на антисклеротичния ефект на розовото масло, т.е. свойството му да спомага 

възстановяването на клетките. Понятието “функционални храни” e въведено с 

официален документ на Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) към 

Европейската комисия. Съгласно определението на IPTS функционалните храни са 

стандартни храни (т.е. различни от хранителни добавки и нутрацевти), чиито полезни 

свойства обаче надхвърлят тези на традиционните храни. В България терминът 

“функционални храни” е нов и не присъства официално в законодателната рамка, но 

на ниво Европейски съюз понятието функционални храни придобива все по-важно 

значение и информирането на крайните потребители за полезните свойства на 

храните. В смисъла на горното определение розата може да бъде окачествена като 

функционална храна. Например, сладкото от рози е добре познато още от нашите 

баби средство за ускоряване на храносмилането и лек лаксатив (при запек). Чаят от 

рози има редица полезни свойства, върху които ще се спрем малко по-подробно по-

долу, а комбинацията от шоколад и розово масло се счита за безспорен афродизиак. 

Една лъжичка от това вълшебно сладко върху палачинки или сладолед ще направи 

деня ви незабравим. 
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Сладко от червена боровинка:

 

Значителна част от последните проучвания показват, че целите боровинки, в 

сравнение с пречистени екстракти от червена боровинка в течните или сушени 

добавки, представляват по-добра защита за нашата сърдечно-съдовата система и 

черния дроб. Няколко групи от изследователи обобщават своите заключенията, 

стигайки до извода, че полезните характеристики на плода се дължат на синергията 

между отделните хранителни вещества на червената боровинка, която се наблюдава 

в целия плод. Червените боровинки са пълни с витамин C за защита на вашата 

имунна система. Червената боровинка - вкусна и свежа съкровищница на витамин С 

и диетични фибри, "чистач" на лошия холестерол и стабилизатор на кръвното 

налягане. Днес повече от 20 млн. души в Европа използват боровинката като 

антиоксидант. 
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Сладко от черен касис:

 

Изненадващо е какво количество витамини могат да се съберат в този малък плод, 

но е факт. Черният касис е изключително богат на витамини С, Е, А и витамини от 
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група В. Цялата тази прекрасна съвкупност от полезни вещества помага на организма 

да се предпази от вирусни и инфекциозни заболявания. Повишава се имунитетът, с 

което се предотвратяват заразни заболявания. Този плод със скромни размери, 

представлява витаминозна бомба, лесно достъпна в менюто ни, а освен това е 

изключително вкусен и популярен във френската кухня. 
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ВИДОВЕ МЕД 

Медът, събран от различни растения, се различава както по аромата и вкуса 
си, така и по своя състав. Лечебните и хранителните свойства на меда до 
голяма степен се определят от вида на медоносното растение, от което 
пчелите са събрали нектара. 

 

Пчелен мед акация: 

 

 

Смята се за един от най-качествените видове мед. Употребява се и при безсъние, 

стомашно-чревни и жлъчни заболявания, успокоява кашлицата. Кристализира много 

бавно, заради което е и един от най-предпочитаните. Цветът му е светъл, прозрачен, 

жълтозлатист. На вкус е приятен, сладък, с характерен за акацията аромат. 
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Пчелен мед билков: 

 

Той естествено притежава разнообразни ценни хранителни и лечебни качества, 

защото се събира от различни видове полски и планински цъфтящи растения. По 

своята същност той е уникален, тъй като белезите му се определят от характерната 

растителност за различните райони и периоди на годината. Поради това, че в състава 

му влизат полезни вещества от различни растения, този мед се определя като общо 

укрепващ, с разностранно положително въздействие върху организма.  

 

 

Пчелен мед лавандула: 

 

Лавандуловият мед е чудодеен природен еликсир, с изключителни здравословни 

ползи при редовна консумация. В сравнение с обикновения пчелен продукт, 

едноцветният го превъзхожда в пъти повече. Това се дължи на ползите върху 

имунната система. Свойствата на благоуханното растение са известни от дълбока 

древност и са запазени и до днес. Ароматният продукт се прави на сто процента от 
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лавандулови цветове, чиито нектар се събира грижовно от пчелите. Те го превръщат 

в истински шедьовър с кехлибарен цвят и плътна текстура. 

 

 

 

Пчелен мед магарешки бодил: 

 

Един от най-рядко срещаните видове мед. Ползите от ароматния мед от магарешки 

бодил са безспорни не само за здравето, но и за мъжкото и женското самочувствие. 

Действието му е еднакво силно и при двата пола. Медът от бодливото растение 

повлиява благоприятно жлъчната и бъбречната дейност и освен това регулира 

кръвната захар. 
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ВИДОВЕ СИРОПИ 

Веспадо и синове предлага плодови сиропи, в които вярва, че представляват в 

десетки пъти по-добра напитка за трапезата ни отколкото соковете, които се 

предлагата в търговската мрежа. Сиропите не съдържат оцветители и консерванти, а 

вдъхновяващият им вкус трябва задължително да участва в храненията, защото освен 

съблазнително приятни на вкус, нашите сиропи са и полезни за здравето на 

човешкия организъм. 

 

Сироп от арония:  

 

Титлата суперхрана аронията дължи до голяма степен на своите много силни 

антиоксидантни свойства. Сокът от арония е вкусна мултивитаминозна бомба, което 

го превръща в незаменимо лекарство от природата. Това не е всичко – рекордни 

количества флавоноли, катехини и антоцианини се съдържат във всяко плодче 

арония, което я нарежда в класацията за най-ценни растения. 
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Сироп от бял бъз: 

 

В последните три години сиропът от бъз победоносно заема мястото си на трапезата 

през всички сезони. Редица заведения предлагат сиропа като питие съпътстващо 

храненията. И има защо. Той е вкусен, има лечебен ефект и изобщо не напомня за 

безвкусните бабини илачи, които обикновено сте свикнали да приемате. Сиропът от 

бял бъз е чудесен за укрепване на цялото тяло. Пийте редовно и ще се отървете от 

проблеми с нервите, ще бъдете по-спокойни, уравновесени, ще подсилите имунитета 

си и ще се предпазите от настинки в най-критичните периоди от годината. 

 

Сироп от черен бъз: 

 

Безценни рецепти и цялостна концепция за здравето са оставили великият учител 

Петър Дънов и ученикът му Петър Димков. За много билки пише той, но една се 

отличава със смайваща мощ. Бъзът е силен имуностимулатор, най-ценната българска 
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билка, твърди лечителят Петър Димков.  Есента е най-доброто време за да укрепите 

имунната система. А ако започнете от есента и приемате сироп от бъз цяла зима – 

настинките и вирусните заболявания ще ви подминат. Добрата превенция е най-

добрата грижа и инвестиция за добро здраве! 

 

Сироп от дренки: 

 

Дрянът е разклонен храст или невисоко дърво. Плодовете му имат тръпчив вкус, а 

презрелите – кисело-сладък, както и специфичен аромат. Дренките имат 

противовъзпалително, затягащо, жлъчегонно, пикочогонно и бактерицидно действие. 

Отварата се използва като общоукрепващо и тонизиращо средство. Освен това 

подобряват храносмилането, увеличават апетита, нормализират артериалното 

налягане и налягането в съдовете на главния мозък и отстраняват главоболие. 

Сиропът от дренки е прекрасен за консумация през всички сезони. Лятото тонизира 

организма, есента и пролетта предпазва от вируси, а зимата приятният му вкус 

напомня пролетно-летните бризове.  
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Сироп от черен касис:  

 

Касисът е богат на много растителни хранителни вещества, витамини, антиоксиданти, 

незаменими мастни киселини и минерали. Касисът надвишава съдържанието на 

витамини на ягодите и лимоните с около 4—5 пъти. Дневното количество витамин С, 

нужно за човек, може да се набави само от 15-20 грама пресни плодове касис. В 

търговската мрежа се предлагат разнообразни сокове от касис, но при целия процес 

на обработка витамин С не остава в сока, затова Веспадо и синове произвеждат 

единствено сироп от касис, който е с високо съдържание на витамин С и е чудесно 

допълнение в ежедневието ни.  
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СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ВЕСПАДО И СИНОВЕ 

Шипков мармалад: 

 

Шипката без съмнение е една от най-разпространените и широко използвани билки у 

нас, с изключително лечебно действие, доказано през годините. А високото 

съдържание на витамини, полезни киселини и приятен вкус я превръщат в ценна 

хранителна добавка, която неслучайно носи името "царица на билките". Веспадо и 

синове предлага на своите партньори шипков мармалад, произведен по автентична 

българска рецепта. Във вкуса на шипковия ни мармалад ще усетите традиционните 

нотки на българската традиция и ще ви отнесе в бабините къщи.  

 

Рачел със синя слива и орех: 

 

Рецепта за едно лакомство което е било любимо още на нашите баби и дядовци, 

както и на техните баби и дядовци. Рачел или сладко от тиква е старо българско 

сладко.Прозрачни, златисти тиквени парченца в  ароматен захарен сироп,  меки, леко 
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хрупкави отвън, сочни вътре. Този, който ние предлагаме на нашите клиенти е 

нестандартен. Приготвяме го в комбинация с изключително вкусни и сладки сини 

сливи, а за изобилие на вкуса сме добавили изключително полезните за здравето 

орехи, които допринасят на рачела богат аромат и вкус. 
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ВЕСПАДО И СИНОВЕ – МИСИЯ И ЦЕННОСТИ 

Ние от Веспадо и синове знаем, че в днешно време на клиентите не им липсва 

разнообразие, но и ние като потребители на търговските марки усещаме липсата 

на чистите, традиционните продукти. Затова приемаме като наша мисия да 

доставим удоволствието и насладата от качеството, липсата на химикали и 

консерванти на трапезата на колкото се може повече хора. Наши основни 

приоритети и ценностти са добрият вкус и същевременно полезният и 

здравословен начин на живот. Ние от Веспадо и синове вярваме, че работим в 

услуга на клиентите! 
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ВЕСПАДО И СИНОВЕ  

 

ЗА ПО-СЛАДЪК И ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ! 


