
 

Izdelki Grof 
Blagaj 
Lepo slovensko darilo z zgodbo. 
Izbirate lahko med: Blagajeva 
moč (čokolade); Blagajev kruh  
(medenjaki); Blagajeva luč  
(sveče iz čebeljega voska).
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Goldhoney  
Kombinacija medu in zlata, dveh  
tisočletja poznanih žlahtnih snovi 
v lični kartonasti embalaži. 
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Medeni poljubi  
Ročno izdelanim medenjakom 
daje med odlično aromo in jim 
podaljša obstojnost brez dodanih 
konzervansov.  
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Medena kopalna 
sol v epruveti  
Drobno darilo pozornosti. 
Medena kopalna sol z rožmarinom, 
sivko, vrtnicami ali cimetom.
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Medeni bonboni  
V kolekciji BeeBonbon vam 
nudimo trde in mehke bonbone z 
medom in propolisom. 
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Medeni izbor 
Pokusite različne vrste 
slovenskega medu. Zavitek s 
šestimi ali tremi kozarčki 
različnih vrst medu po 40 g.
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Medena  
kopalna sol 
Morska sol z medom in 
različnimi eteričnimi olji je 
odličen dodatek kopeli za noge ali 
za celo telo. Kopel z medom in 
soljo bo poživila telo in duha.  
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Poleg predlaganih izdelkov, vam lahko ponudimo tudi številne druge medene izdelke v drugačnih kombinacijah in pakiranjih.  
Prav tako vam lahko izdelke personaliziramo (natisnemo vaš logotip ali sporočilo na obešanko). 

Obdarujte svoje 
sorodnike, prijatelje in 
poslovne partnerje z 
medenimi darili Hiše 
medu Božnar. 
 
Kot čaroben dar narave, 
sladilo ali zdravilo ima med 
v ljudski zavesti poseben 
pomen. Tudi slovensko 
ljudsko izročilo je močno 
povezano z njim. Med od 
nekdaj simbolizira 
nesmrtnost, ponovno 
rojstvo in obilje. Predvsem 
obilje. Zato so med in 
medeni izdelki zelo lepa 
darila za vse priložnosti. 
 
Pri nas imamo več kot 25 
let izkušenj na področju 
poslovnih daril. Izdelki so 
narejeni ročno, zato lahko 
izbirate med različnimi 
pakiranji. 
 
Pokličite nas na številko  
01 364 00 20 ali pa nam 
pišite na e-naslov 
info@boznar.si.

 

Ajdov med 
Ajdova paša je bila včasih v 
Sloveniji ena najpomembnejših 
čebeljih paš. Med so gospodinje 
rade uporabljale za peko potic in 
peciva. Je specifičnega okusa in 
močne arome. 
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Sekira v medu  
Izdelek je utelešenje enega 
najstarejših slovenskih poslovnih 
rekov: “Naj vam sekira pade v 
med.” Slovenski pregovor, ki 
pomeni, naj vas čim večkrat 
obišče sreča v zasebnem in 
poslovnem življenju. 
Sekira iz čebeljega voska v medu, 
tulec je imitacija drevesa, iz 
katerega je med, knjižica pa je v 
slovenskem in angleškem jeziku.
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Medena 
kozmetika 
Med je proizvod, ki mu čebela 
vdihne življenje. Da bi ga lahko 
doživeli v celoti, ga moramo 
sprejemati z vsemi čutili. Ne samo 
pestrost barv in neponovljivih 
okusov, občutiti moramo tudi 
njegov dotik in izkoristiti njegove 
zdravilne učinke na koži. 
Številni izdelki kolekcije 
BeeBeauty razveseljujejo 
posamezno in tudi v kompletih.
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Tudi med je 
lahko darilo

Zaželite zdravja 
z zdravimi 
izdelki iz Hiše 
medu Božnar.

Darila s tradicijo in značajem



Več informacij o naših izdelkih lahko dobite  
na naši spletni strani: www.boznar.si

telefon: 01 364 00 20  
e-pošta: info@boznar.si

Spremljajte nas

 

BIO čokomed 
premium 
BIO medeni namaz, pripravljen iz 
medu, lešnikov, agavinega sirupa 
in kakava. Ne vsebuje dodanega 
sladkorja, konzervansov, barvil, 
arom, olja in soje. Odličen je na 
kruhu, palačinkah in pecivu. 
Izdelek vsebuje samo surovine 
ekološkega izvora in je certificiran 
ekološki proizvod.
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Med z žličko 
Slovenski med v pakiranju 250 g. 
Izbirate lahko med cvetličnim, 
gozdnim, lipovim in akacijevim 
medom. Dodana je lesena žlička 
za med.
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Med z rumom 
V hladnih zimskih dneh nam bo 
med z rumom dal moč in 
energijo. Na voljo so različna 
pakiranja. 
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Med z višnjevim 
sokom 
Žlahtna aroma višnje bo v 
kombinaciji z medom očarala 
tudi najzahtevnejše potrošnike. 
Izdelek lahko uživate kot namaz, 
razredčen z vodo pa je odličen 
napitek. V različnih pakiranjih pa 
je tudi odlično darilo. 
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Med v keramiki 
Slovenski med v ročno izdelani 
slovenski keramiki različnih oblik 
in velikosti. 
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Raziskovanje 
okusov  
Štirje kozarčki medu z raznimi 
dodatki bodo navdušili kot 
namaz ali sladilo. Na izbiro dva 
različna tulca.
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Okus medu 250 g 
Čokomed, med s cimetom, 
višnjevim sokom, viljamovko, 
rumom ali suhim sadjem. 
Kozarček je zapakiran v natur ali 
barvast darilni karton.
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Dotik medu  
Medena kopalna sol z različnimi 
eteričnimi olji za pripravo kopeli 
za utrujene noge ali za celo telo.
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Okus medu 120 g 
Med z raznimi dodatki, pakiran v 
steklene kozarčke z barvastimi 
prtički. Kozarček je vstavljen v 
natur darilni karton in prevezan s 
slamo.
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Sveče iz 
čebeljega voska 
Gibki ubogljivi vosek je dragocena 
snov, ki s svojo svetlobo podaljša 
dan v večer in lahko postane 
drobno darilo ljudem, ki jih 
imamo radi. 
Sveče iz čebeljega voska nam dajo, 
poleg sončne, najbolj naravno 
svetlobo. Prostor, kjer so, pa 
napolnijo tudi s pozitivno 
energijo. 
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Čokolada  
z medom   
Čokolada z medom in cvetnim 
prahom združuje zdravilne in 
prehranske lastnosti slovenskega 
cvetnega prahu z edinstvenim 
okusom najboljše belgijske 
čokolade. 
Da so čebele nabrale dovolj 
cvetnega prahu za eno tablico 
čokolade, so morale obiskati več 
kot 150.000 cvetov. Pomembno 
pri tem pa je, da so med nabira -
njem vse te rastline oprašile. 
Možen je tudi jagodni, malinov 
ali vrtnični posip.
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Medeni liker 
Izdelan je iz naravnega sadnega 
žganja in pristnega slovenskega 
medu. Steklenica je vložena v 
darilni kartonček.  
Na voljo so tudi pakiranja od 40 
do 700 ml.
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Darila s tradicijo in značajem

Tudi med je lahko darilo
Zaželite zdravja z zdravimi izdelki iz Hiše medu Božnar.


