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LINK

Защо това е добра практика?Иновативно производство на мед и

Здравословно

пчелни продукти и професионален дизайн на нови медени

по устойчив начин и подобряват разбирането и използването на

Продукти, приготвени от мед и други пчелни
продукти. Специални продукти от мед се приготвят
чрез добавяне на функционални съставки за
популяризиране на здравето от местни биологични
ферми и вследствие на това те трансформират
хранителните навици. Те разпространяват думата за
апитерапията (използването на пчелни продукти с мед
в алтернативната медицина).

меда като функционална храна, поради неговите естествени

Устойчиво

чрез производството на този местен словенски мед, те защитават
кулинарното наследство и традиции в района. Цезарите се
възползват

от

възстановяването

на

традиционната

вековна

словенска пчеларска култура и производство на мед. Те правят това

характеристики и активни съставки.

Относно
Марко Цезар е млад, амбициозен и иновативен
пчелар и е президент на Асоциацията за медни
напитки в Марибор. Като дете той обичаше да
наблюдава пчеларството на баба-чичо си и винаги
намираше тази работа за интересна. Той е страстен
любител на природата, което също го насочи към тази
роля. Той получи сертификата за словенски мед с
географско указание през 2010 г. Той вярва в
качеството и контролираната преработка на меда (той
е и инспектор на Словенската асоциация на
пчеларите). Марко прави всички опити да увеличи
експозицията на качествени и контролирани продукти
от мед като неговия (с произход от наследството) и да
намали инвазията на медопродукти „без име“ и
продукти с мед с ниска добавена стойност. Той прави
това чрез образование на следващото поколение и
чрез кулинарни и еко-туристически проекти.
Пчеларството
Cesar
предлага
изключително
разнообразна и въображаема програма за продажба
на мед и други пчелни продукти. Те произвеждат
почти всичко за здраве и кулинарни удоволствия от
мед. Марко произвежда флорални, кестенови,
акациеви, кремообразни мед и комбинации от нови
специални аромати. Той има изключително
въображение и творческа жилка. Посетителите са
очаровани от оригиналните сортове като, канелен
мед, боровинен мед, мед със сушени плодове, мед с
шоколад и лешници. Марко също произвежда широка
гама от здравословни пчелни продукти, като
прополис, цветен прашец, мед и сироп от върхове от
смърч, смес от пчелно млечице и пчелно млечице и
прополис. Те също така предлагат гама от
първокласни медени напитки като медовина, пенлива
медовина и меден ликьор.

WПоследвайте историята на
Cesar

Тази компания насърчава опазването на биологичното
разнообразие и подхранването на планините Похорие
и градината за меден месец. Те правят това, като
провеждат сензорни дегустации на мед, които
създават задълбочено запознаване на потребителя с
меда и дават разбиране и признание за тяхната повисока добавена стойност, произтичаща от местното
биоразнообразие. Те инициират учене в бранша, като
провеждат дни на отворени врати и презентации в
училищата и детските градини.

Етично
Развитието на етично отношение към пчелите е една
от основните им цели. Cesar's също популяризира;
здравословно хранене, етично производство на храни,
отговорност при създаването на хранителни вериги,
етичен избор на ресурси, възпитание на местните
доставки и хранителни традиции. Те вярват в
съвместното
популяризиране
на
всички
заинтересовани страни във веригата на доставки и
важността на биологичното производство. Те
използват иновативни маркетингови подходи и се
гордеят с образованието на децата за важността на
самообслужването и производството на здравословна
местна храна. Цезарите се ангажират с правилното
етикетиране на храната с достоверна и проверима
информация и е известно, че работят с
благотворителни организации за дистрибуция на
храни.

Използване на технология
Безкасово плащане, продажба на уебсайт, доставка.
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продукти с включване на функционални суперхрани. Следователно,
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