Medena ponudba
• Slovenski med: cvetlični med, akacijev
med, lipov med, kostanjev med,
gozdni med
• Slovenski med z dodatki: kremni med
z dodatki, krepčilna mešanica, satje v
medu, medeni kis, smrekovi vršički z
medom, orehi ali sadje v medu
• Drugi čebelji pridelki in izdelki: cvetni
prah, propolis (granule, prah), propolis
tinktura, propolis krema, čebelji vosek
– deviški, medeno satje, voščene sveče
in figure

Čebelje pridelke prodajamo na
tržnici v Šentilju in na sejemskih
prireditvah v Mariboru ter na domu
v Mariboru. Naročene pridelke in
izdelke dostavimo tudi na vaš dom.

Kontakt:
Ekološka kmetija in čebelarstvo Bauman
pašni okoliš: Štrihovec (pri številki 62)
Jožef Bauman
Ul. Šercerjeve brigade 5, 2000 Maribor
031 261 884
bauman.joze@gmail.com

EKOLOŠKA KMETIJA IN
ČEBELARSTVO BAUMAN
www.eko-podezelje.si

V sozitju s
cebelami!

Izberite ekolosko
in lokalno!

V čebelarstvo sem se podal leta 2005.
Čebelariti sem začel s štirimi AŽ panji,
ki sem jih nato povečeval. Po treh letih
prilagajanja
zahtevam
ekološkega
čebelarjenja in kmetovanja sem dobil leta
2012 ekološki certifikat za čebelje pridelke
in izdelke. Danes skrbim za približno 30
čebeljih družin, kar mi predstavlja veselje
in sprostitev.

Izberite ekološka živila s slovenskih kmetij,
saj niso izpostavljena dolgim transportnim
potem in tako obdržijo svežino, več
vitaminov in mineralov. Ekološka živila
so pridelana na povsem naraven način,
brez uporabe topnih mineralnih gnojil,
kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih
sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih
organizmov in različnih regulatorjev rasti.
So visoko kakovostna, z bogato prehransko
vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov,
mineralov in antioksidantov, dajejo več
energije in krepijo imunski sistem.

Pasa cebel v
neokrnjeni naravi
Trenutno imamo čebelarska stojišča na svoji
ekološki kmetiji v v Šentilju na kmetijskem
zemljišču v Štrihovcu, kjer so za to idealni
pogoji, saj ustrezajo vsem predpisom. Ker
na našem zemljišču in v okolici ni dovolj
kostanjev in ni možno pridelati gozdnega
medu, smo naselili nekaj čebeljih družin
tudi v okolico Planice nad Framom, v
neokrnjene kotičke pohorskih pašnikov in
gozdov.

Slovenski med –
darilo narave!
Slovenski med z zaščiteno geografsko
označbo je pridelan izključno v Sloveniji,
odlikuje ga bogata aroma, vonj in okus.
Vsak lonček slovenskega medu z zaščiteno
geografsko označbo je označen s prelepko,
ki zagotavlja, da gre za med višje kakovosti
znanega porekla in omogoča sledljivost
vsakega kozarca medu. Prelepka vsebuje
evropski zaščitni simbol zaščitena
geografska označba in serijsko številko.

