
Predstavitev
Marko Cesar, lastnik čebelarstva Cesar, je mlad,

ambiciozen in inovativen čebelar. Kot otrok je pri delu

s čebelami rad opazoval maminega strica, sam pa je

iz radovednosti začel čebelariti pri 18 letih. Certifikat

za slovenski med z geografsko označbo je prejel leta

2010. Verjame v kakovost in nadzorovano predelavo

medu. Nekaj časa je bil tudi predsednik Društva

medenih pijač Maribor. Čebelarstvo Cesar si

prizadeva povečati izpostavljenost kakovostnih in

nadzorovanih izdelkov iz medu in zmanjšati poplavo

medenih izdelkov nizke kakovosti in vprašljivega

porekla. Skrbi za redno izobraževanje mlajših

generacij preko različnih kulinaričnih in eko-

turističnimi projektov, ki jih izvaja. Čebelarstvo Cesar

ponuja izredno raznolik in domiseln prodajni program

medu in drugih čebeljih izdelkov. Proizvajajo skoraj

vse za zdravstvene in kulinarične medene užitke.

Proizvajajo različne vrste in kombinacije medu

(cvetlični, kostanjev, akacijev med, med z

borovnicami, suhim sadjem, oreščki itd.) Pomemben

del čebelarstva Cesar je široka paleta zdravilnih

čebeljih izdelkov, kot so propolis, cvetni prah, med,

sirup smrekovih vršičkov, mešanica cvetnega prahu,

matičnega mlečka in propolisa.

Imajo tudi vrsto vrhunskih medenih pijač, kot so medica,

peneča medica in medeni liker. Med in čebelji pridelki se

pogosto uporabljajo v mnogih alternativnih oblikah

zdravljenja, kot je na primer apiterapija. Na njihovem

posestvu lahko pod okriljem apiterapije doživite čisto

posebno izkušnjo v t. i. čebelji sobi, kjer sproščeno in

varno ležete v zavarovani izbi znotraj čebelnjaka.

Zdravo
Izdelki so pripravljeni iz medu in drugih čebeljih 

pridelkov, ki dokazano delujejo pozitivno na človeško

telo. Medeni produkti z dodanimi funkcionalnimi živili za 

krepitev zdravja, kratka dobaviteljska veriga, saj živila

(borovnice, smrekovi vršički, suho sadje itd.) pridobivajo

iz lokalnih ekoloških kmetij. Izvajanje apiterapij v

čebelnjaku.

Trajnostno
Etični odnos do čebel, ohranjanje biotske pestrosti, 

negovanje pohorskega medovitega vrta, izvajanje

senzoričnih medenih degustacij, ki vplivajo na  

poglobljeno spoznavanje potrošnika z medom, in

razumevanje in prepoznavanje višje dodane vrednosti,

vodenje in izvedba čebelarskih naravoslovnih dni in 

predstavitev v šolah in vrtcih.

Etično
Podjetje skrbi za zdravo prehrano; etična reja živali,

odgovornost pri vzpostavljanju prehranskih verig,

etična izbira virov, negovanje lokalne oskrbne in

prehranjevalne tradicije, skupna promocija vseh

deležnikov v dobaviteljski verigi, ekološka pridelava,

inovativni tržni pristopi, izobraževanje mladih o

pomenu samooskrbe in vzgoje zdrave lokalne hrane,

označevanju živil z resničnimi in preverljivimi podatki,

sodelovanje z organizacijami za dobrodelno

razdeljevanje hrane.

Uporaba tehnologije
Brezstično plačilo, spletna trgovina, dostava.

Spremljaj njihovo zgodbo

Čebelarstvo Cesar na inovativen način oživlja bogato

čebelarsko kulturo in tradicijo pridelave medu ter

čebeljih izdelkov na trajnosten, okolju prijazen način.

Velik pomen dajejo promociji in ozaveščanju o

slovenskem medu ter čebeljih izdelkov z geografskim

poreklom. Ponudbo so razširili z inovativnimi

funkcionalnimi živili (medu dodajajo živila z biološkim

delovanjem), omogočajo pa tudi alternativno obliko

zdravljenja – apiterapijo.
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