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Nagradno žrebanje:

Trije vikend paketi za 4 osebe na čebelarskem turizmu
1. Kako pogosto uporabljate v vaši družini uporabljate Ëebelje pridelke? (1 - nikoli; 2 - obËasno/meseËno; 3 - pogosto/tedensko; 4 - zelo pogosto/vsakodnevno)
• Med
1
2
3
4
• Cvetni prah
1
2
3
4
• MatiËni mleËek 1
2
3
4
• Propolis
1
2
3
4
• »ebelji vosek
1
2
3
4
2. Kje kupujete Ëebelje pridelke?
• Pri Ëebelarju na domu ali na tržnici
• V specializirani trgovini z zdravo prehrano
• V supermarketu
• Drugje:

KET
A

3. Kaj je glavni razlog, da prav tu kupujete Ëebelje
pridelke?
• Najnižja cena
• Zaupanje v kakovost
• Poznavanje Ëebelarja
• PriroËnost lokacije
• Drugo:
4. Vaš nasvet Ëebelarjem?

darila iz panja:
med
cvetni prah
propolis
matični mleček
vosek

Ime in priimek:
Naslov:
DavËna številka:
Podpis:
Izpolnjeno anketo pošljite na naslov »ebelarske zveze Slovenije, Brdo pri Lukovici
8, 1225 Lukoica, in sodelujte v nagradnem žrebanju. Izžrebali bomo 3 vikend
pakete za 4 osebe, ki bodo okusile Ëar medenih poËitnic. Podarjajo jih:
• Čebelji gradič**** Ekološka Čebelarska kmetija z apartmaji, Serdica 116,
Rogašovci; www.cebelji-gradic.com
• Čebelarstvo in Turistična kmetija Šalamun Jožef, Banovci 5a, Veržej;
www.salamun.si
• Apartmaji Marija in Jožef Švagelj, Štanjel 6a, Štanjel; nassa.desella@siol.net
Nagradna igra je namenjena ƒiziËnim osebam s stalnim prebivališËem v Sloveniji. Žrebanje bo javno in bo potekalo 22. marca 2009. Za žrebanje veljajo samo v
celoti izpolnjeni kuponËki, prispeli na naslov »ebelarske zveze Slovenije (»ZS) do Ëasa žrebanja. Rezultati žrebanja bodo dokonËni, pritožbe ne bodo upoštevane.
Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani www.czs.si, najkasneje 15 dni po žrebanju pa bodo nagrajenci prejeli tudi pisno obvestilo. Po zakonu o dohodnini so nagrajenci davËni zavezanci, zato je davna številka obvezna. Vsak sodelujoËi s podpisom potrjuje, da sprejema pogoje nagradne igre. »ZS bo ravnala v
skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in s soglasjem staršev ali skrbnikov. VeË informacij o nagradni igri je na spletnem naslovu www.czs.si.
Zgibanka je izdana v podporo dobrodelno-izobraževalni akciji En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v vseh naših vrtcih. Izdala: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna
služba v čebelarstvu. Besedilo: Andreja Kandolf, svetovalka za zagotavljanje varne hrane, Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko. Lektoriranje: Tone Žakelj. Avtorja stripa: Katarina
Fajfar, Luka Dolar. Fotografije: arhiv ČZS. Oblikovanje in tisk: Littera Picta d.o.o. Naklada: 300.000; avgust 2008.
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KAKO NASTANEJO ČEBELJI PRIDELKI?
PROPOLIS

MED

1

3

2

»ebele v naravi nabirajo
sladko tekoËino, mano
ali mediËino (nektar), jih
predelajo in naredijo med,
ki ga skladišËijo v celicah
satja. »ebelarjeva naloga
je, da med pretoËi iz satja
v svojo posodo.

4

H

CVETNI PRA

»ebele v naravi nabirajo smolnate snovi,

jim dodajo še nekatere svoje snovi in tako
naredijo propolis, ki ga uporabljajo za zašËito
doma (panja). »ebelar ga pridobiva tako, da
v panj nastavi mreže, s katerih nato pobere
propolis.
Vsak naravni med kristalizira. Ponovno ga utekoËiniš
s segrevanjem do 40° C.

»ebelica na zadnjih
nožicah v panj prinaša
smolo za propolis.

6

1. Ëebelar sate pobere iz panja,
2. z njih omete Ëebele,
3. odstrani vošËene pokrovce,
4. vstavi sate v toËilo
(centrifugo), ki s hitrim
vrtenjem iz njih iztoËi med,
5. iztoËeni med precedi in
6. ga napolni v kozarce.

IzloËajo ga mlade Ëebele. Iz njega naredijo
svoje bivališËe - satje. Vanj matica izlega jajËeca, Ëebele pa odlagajo med in cvetni prah.

lar ga dobi tako, da ga izkoplje iz celic (izkopanec) ali pa
pred vhod na panj nastavi osmukalnik (mrežo). Ko se
Ëebele rinejo skozi mrežico v panj, jim tovor odpade z nog.
Cvetni prah prinese Ëebela v
panj na svojih nožicah.

To je prav posebna snov, je hrana za matice, pa tudi za Ëebeljo zalego. Mlade Ëebele
ga izloËajo v celice satja. »ebelar ga s
posebno palËko pobere iz njih.

VOSEK

»ebela leta s cveta na cvet in opravlja pomembno nalogo:
oprašuje rastline in pri tem nabira cvetni prah. »ebele ga
na zadnjih nogah nosijo v panj in odložijo v satje. »ebe-

5

MATIČNI MLEČEK

Želiš izvedeti veË o Ëebeljih pridelkih?
Vabim te, da se o njih pouËiš na
www.czs.si

KAKO POSTATI
ČEBELAR?

Čebelarski krožki

V Sloveniji deluje okrog 80 čebelarskih krožkov, kjer se uËenci, pod vodstvom mentorjev Ëebelarjev, uËijo Ëebelariti. Mladi Ëebelarji v krožkih spoznajo Ëebeljo družino,
naloge in lastnosti matice, Ëebele in trota ter se nauËijo preprostejših Ëebelarskih
opravil ter pozitivnega odnosa do okolja. Vabim te, da se tudi ti pridružiš Ëebelarskemu krožku v svojem okolišu. Informacije o delujoËih krožkih najdeš na www.czs.si.

Naravoslovni dnevi

Številni slovenski Ëebelarji so tebe, tvoje vzgojiteljice, uËitelje in starše z veseljem
pripravljeni sprejeti na svojem Ëebelarstvu, vam prikazati življenje v panju in Ëebelje
pridelke. Za izlet v skrivnostni svet Ëebel se dogovori pri Ëebelarskem društvu v svojem
okolišu. Seznam Ëebelarskih društev najdeš na www.czs.si
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»ebelji pridelki vsebujejo številne
snovi, ki dajejo energijo in
moË. Zato jih priporoËam tudi
športnikom. Na dan naj tri- do
štirikrat zaužijejo veliko žlico medu
in trikrat po žliËko cvetnega prahu.
Pred tekmo naj odmerka podvojijo
ali potrojijo!
Tudi Matic Osovnikar prisega na
slovenski med.

