
»Čebele oprašujejo rastline 

ter jim tako pomagajo preživeti in obroditi.

Rastline in njihovi sadovi pomagajo preživeti človeštvo.

V našem  čebelarstvu pa pomagamo preživeti čebelam«

MED našega čebelarstva je vključen v shemo SMGO – slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, kar 

zagotavlja višjo kakovost. Točimo v tipizirane kozarce, v katere se lahko toči zgolj slovenski med. Po kristalizaciji 

medu ne segrevamo, saj zgolj tako ohranimo njegovo zdravilno moč. 

Pri nas lahko dobite naslednje vrste medov:

Kostanjev je iz nektarja in mane, ima trpek vonj ter rahlo grenak in aromatičen okus. Vsebuje več fruktoze 

kot glukoze, zato ga lahko pod zdravniškim nadzorom uporabljajo tudi lažji sladkorni bolniki. Uporablja se 

tudi pri slabokrvnosti, utrujenosti in nezadostni prehrani.

Gozdni je mešanica različnih vrst mane, pogosto je mešan s cvetličnim medom, saj čebele v gozdu obiskujejo 

tudi podrast. Diši po smoli in zeliščih. Uporablja se pri vnetju dihalnih poti, pri zmanjšani odpornosti 

organizma in živčni napetosti.

Smrekov je maninega izvora, zaznaven je nežen vonj po aromi sirupa iz smrekovih vršičkov. Priporoča se pri 

blaženju simptomov kašlja, bronhitisa in slabokrvnosti.

Cvetlični  je zelo prijetnega vonja, aroma spominja na sadni kompot in travniške cvetlice. Po okusu je srednje 

do močno, celo zelo močno sladek, ima pekoč okus po sladkem. Deluje kot naravno zdravilo proti alergijam, 

zlasti pri senenem nahodu. Pomaga pri izčrpanosti organizma in krepi srce ter ožilje.



je zdravo in slastno delikatesno živilo, MEDENO SATJE V MEDU 

pri katerem čebelarji običajno izrezane kose deviškega satja, polnega 

zrelega medu, vložimo v steklen kozarec, in ga zvrhano napolnimo s 

sveže točenim medom.  Žvečenje satja s pokrovčki, s katerimi je na satih 

pokrit med,  je zelo dobro sredstvo za čiščenje nosnega dela žrela, pri 

vnetju čelnih votlin, pri astmi in senenem nahodu.

Pri nas ga dobite v kozarčkih neto količine 265 g po ceni 5 eur. 

MED V STEKLENEM ALI PLASTIČNEM MEDVEDKU je 

sladko, a hkrati zdravo darilo za naše najmlajše. Tako bodo otroci 

Tradicionalni slovenski medeni zajtrk, ki ga letos po šolah in vrtcih 

izvajamo že 11. leto, prenesli v svoje domove. 

Na voljo je v plastični 230 g različici po 4 eur 

in stekleni 390 g po 6 eur.

»Panj je najstarejša in najbolj zdrava naravna lekarna, čebele  pa 

najboljše zdraviteljice,« apiterapevtka Cristina Mateescu

MED Z OREHI  - med smo še dodatno obogatili in mu dodali orehe, 

lešnike,mandlje, indijske oreščke ali jabolčne krhlje in vse s pridihom domačnosti 

zapakirali v steklene amfore po 200 g, ki so na voljo po 7 eur.

»Stari Slovani so verjeli, da je oreh sveto drevo, ki varuje pred nesrečo. Kombinacija orehov in 

medu je že od nekdaj domače sredstvo za zdravljenje številnih bolezni in zdravstvenih stanj. 

Kar naredi to kombinacijo izjemno učinkovito, je visoka vsebnost pomembnih vitaminov, 

mineralov, beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov, ki jih imata tako med kot tudi orehi. 

Vse to je dovolj, da bi to mešanico morali redno in dnevno uživati.«

Točimo v kozarce:
Neto količine 30 g po ceni 1,20 eur

Neto količine 130 g  po ceni 3,00 eur

Neto količine 265 g po ceni 4,50 eur

Neto količine 450 g po ceni 6,00 eur

Neto količine 900 g po ceni 12,00 eur

Vse medove vam lahko tudi lično, praznično  zavijemo!



 s propolisom: milo rastlinskega izvora z deviškim čebeljim MEDENO MILO 

voskom, propolisom, medom in cvetnim prahom. Medeno milo deluje zaradi 

vsebnosti medu blago antiseptično, kožo mehča, ji vrača elastičnost, sijaj, vlago, 

jo varuje in ščiti. Sladek medeni vonj pomirja. Milo je namenjeno suhi in 

izčrpani koži, prav tako je primerno za občutljivo otroško kožo.

 

20 g milo je na voljo po 3 eur, 10 g milo pa po 1,5 eur. 

»Čebelji vosek je v rabi še iz starih časov. Že stari Grki so mu pripisovali številne zdravilne lastnosti. 

Izdelujejo ga medonosne čebele delavke in se pogosto uporablja v kozmetiki in farmaciji.«. 

iz čistega čebeljega voska, primerni za okrasitev NOVOLETNI OKRASKI 

novoletne smrečice ali daril. V vaš dom pričarajo pridih domačnosti in tradicije. 

Na voljo 6 različnih motivov po 1 eur/kos.

 je mešanica grobo mlete piranske soli, medu in MEDENA KOPALNA SOL

cimeta, s katero si pripravite sproščujočo zdravilno kopel.  

35 g zapakiranih v lično epruveto stane 2,2 eur, 

kozarček neto teže 265 g 4,5 eur in 

200 ml steklenička »tulipan« 4 eur. 
 

ČEBELARSTVO IN ZELIŠČARSTVO

INTIHAR
mag. Urška Intihar

Iška vas 34, 1292 Ig pri Ljubljani
G: +386 (0)31 32 55 21

E: cebelarstvointihar@gmail.com 

 gorijo dlje kot parafinske. Zaradi prisotnosti SVEČKE IZ ČEBELJEGA VOSKA

propolisa zrak dodatno čistijo. 

Čajna svečka 0,5 eur, svečka v kozarčku s pokrovom 3 eur. 
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