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Fedezze fel a Biksi Méhészet páratlan ízvilágát, a nyers termelői mézek zamatát!
A Biksi Méhészet 1968 óta működő családi gazdaság. Vándorméhészetünkben 

azon dolgozunk több mint 50 év tapasztalatával, hogy kiváló minőségű mézekkel és 
méhészeti termékekkel szolgálhassunk vásárlóinknak.

Családi manufaktúraként működünk, hagyományos méhészeti eljárásokat alkalmazva. 
A méhek végtelen tisztelete nélkül hivatásunk elképzelhetetlen. Kezeletlen mézeket 

kínálunk, minden ipari eljárást mellőzve.

Óriási büszkeség, hogy szakmai munkásságunkat az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület több alkalommal méltatta, díjazta. Mézeink kiválóságáról az ország 

legrangosabb mézversenyén elért eredmények is tanúskodnak. Ugyanakkor számunkra 
mindig az a legnagyobb öröm, amikor vásárlóink arcán látjuk az elégedettséget.

Rólunk



Miért válassza 
a Biksi Méhészetet ?
Méhészeti termékeink az egészséget szolgálják, ami napjainkban 
az egyik legnagyobb kincs. Díjnyertes termelői mézeket kínálunk, 
gyönyörű megjelenéssel. Megbízható partnere voltunk olyan 
hatalmas cégnek, mint a Dunamenti Erőmű Zrt. vagy éppen 
Százhalombatta Város Önkormányzata. Olyan neves magazinok 
oldalain jelentünk meg mint a Magyar Konyha, vagy az Instyle, 
de forgatott nálunk a NOSALTY és a Duna Televízió stábja is.



Ünnepi kollekció 
szívvel-lélekkel
Méhészetünkben nemcsak az ízek 
díjnyertesek, a termékek megjelenésére is 
kiemelt figyelmet fordítottunk. Karácsonyi 
kollekciónk megalkotásakor semmit sem 
bíztunk a véletlenre. Üde ízek és időtlen 
kiegészítők kombinációja. 

A különböző karácsonyi összeállításokban 
a mézek mellett, 100% méhviasz gyertyáink 
is helyet kaptak.
Reméljük megtalálja a tökéletes ajándékot 
kollégiái, partnerei, barátai számára.



Mézfajták

VIRÁGMÉZ

A nyári rétek és erdők zamata köszön vissza,  
a vegyes virágméz ízvilágában. Sűrű,  

jellegzetesen karakteres méz, ami ételek  
és italok ízesítésére kiválóan alkalmas.  

Rendkívül gazdag virágporokban, ami még  
inkább fokozza immunerősítő hatását.

AKÁCMÉZ 

Hungarikum, a legismertebb
és legkedveltebb mézfajta hazánkban. 

Rendkívül lassan kristályosodik, ami miatt sokak 
kedvence. Fertőtlenítő hatású, kellemes ízvilágú, 

alacsony pollentartalma miatt a kismamák 
is bátran fogyaszthatják.

GALAGONYA MÉZ 

Igazi kuriózum, selymes, kellemes ízű fajtaméz.  
A galagonya szíverősítő és -nyugtató hatásáról ismert, 

ezt a jó tulajdonságát méze is hordozza. A méz 
hatékonyan támogatja az immunrendszer erősítését, 
kiemelt helyet foglal el az egészség megőrzésben.

NAPRAFORGÓ MÉZ

A napraforgó méz egyes források szerint vízhajtó 
hatású, gyorsan kristályosodó fajtaméz. Aranysárga 

színe jellegzetes, íze kellemes. Mivel ez az egyik 
legsavasabb mézfajta, tökéletes választás sütéshez-

főzéshez, mivel meglágyítja az ételek textúráját.

MÉZHARMAT MÉZ

Különlegessége, hogy egyáltalán nem tartalmaz 
virágport, ugyanakkor ennek a mézfajtának a 

leggazdagabb az ásványi anyag tartalma. Színe 
jellegzetes, feketés árnyalatú. Íze igazán különleges, 
más fajtához nem hasonlítható. Valóságos kuriózum, 

amit másnéven erdei mézként tartanak számon.

HÁRSMÉZ

A hársméz karakteres ízvilágú fajtaméz,  
mely elsősorban a hurutos köhögés tüneteinek 

természetes enyhítője. Sötétebb színe, különleges, 
fűszeres illata is megkülönbözteti. Fehérjék, 
aminosavak, vitaminok, ásványi anyagok  

és nyomelemek is gazdagítják



KARÁCSONYI FÉNYEK - KERÁMIA GYERTYA KOLLEKCIÓ

        = 6500 Ft – limitált kiadás* 

Kézzel készült, fekete agyag kerámiába öntött 100% méhviasz gyertyák. A méhviasz természetes gyertya 
alapanyag, ami varázslatos illattal tölti meg otthonát. Az égés soránn nem szabadulnak fel mérgező anyagok, 
ellenkezőleg, a méhviasz tisztítja a levegőt, így pozitív hatással van az egészségre. Kerámia gyertya kollekciónk 
edényeit Károlyi Ildikó keramikus hívta életre. A robosztus kaspók, az enteriőr harmonikus kiegészítői. A gyertya 
leégése után praktikus otthoni kiegészítő marad. 

Kerámia gyertyánk önmagában is tökéletes ajándék lehet. Skandináv stílusú vászon tasakjában igazán rusztikus 
megjelenést kölcsönözve a terméknek. 

Termékek



RAGYOGÓ KARÁCSONY 
– ÜNNEPI A JÁNDÉKCSOMAG

= 3990 Ft-tól*

Ebben az összeállításban egy díszdobozos 
mézválogatás és két szál 100% méhviasz gyertya 

kapott helyett. Mézkollekciónk négy különböző 
mézet rejt (4x30 ml): galagonya-, napraforgó-,

 virág- és mézharmat mézet*

+



KARÁCSONYI FÉNYEK – 
DÍSZDOBOZOS GYERTYA KOLLEKCIÓ

        = 5500 Ft – limitált kiadás* 

Az ünnepi hangulatot a tökéletes fények hozzák 
el. Monokróm kollekciónk tömbgyertyái igazán 
elegáns kiegészítői a karácsonyi asztalnak. 
A tömbgyertyák égési ideje közel 30 óra. 
A méhviasz természetes gyertya alapanyag, 
ami különleges illattal tölti meg otthonát. Az égés 
nem termel mérgező anyagokat, ellenkezőleg, 
a méhviasz tisztítja a levegőt, és így pozitív hatással 
van az egészségre. Méhviasz gyertyáinkat kézzel 
öntjük, minden egyes darab egyedi.

Tömbgyertyánk önmagában is tökéletes ajándék 
lehet. Monokróm díszdobozában igazán elegáns 
megjelenést kölcsönözve a terméknek. 



KLASSZIKUS 
KARÁCSONY 
– ÜNNEPI 
DÍSZDOBOZOS 
MÉZVÁLOGATÁS

      = 2890 Ft-tól* 

Ebben a csomagban 
a mézeké a főszerep. 
Díszdobozos 
mézkollekciónk 
klasszikus karácsonyi 
köntösben is elérhető, 
a doboz tartalma négy 
reggeliző méz (4x30 
ml):  galagonya-, 
napraforgó-, virág- 
és mézharmat méz.*



SKANDINÁV KARÁCSONY – ÜNNEPI A JÁNDÉKCSOMAG

                  = 9900 Ft-tól* 

Ebben az összeállításban egy virágos díszdobozos mézválogatás és egy 100% méhviasz 
kerámia gyertya kapott helyett. Mézkollekciónk négy zamatos mézet rejt (4x30 ml): 
galagonya-, napraforgó-, virág- és mézharmat mézet. Kerámia gyertya kollekciónk edényeit 
Károlyi Ildikó keramikus hívta életre. Természetes, egyedi, robosztus kaspók, az enteriőr 
harmonikus kiegészítői. A gyertya leégése után praktikus otthoni kiegészítő marad. 

+



ZÖLD KARÁCSONY 
– ÜNNEPI 

A JÁNDÉKCSOMAG

= 3990 Ft-tól*

Hagyományos karácsonyi 
hangulatot idéző 

ajándékcsomagunkban 
a nyers mézeké a főszerep. 
Az összeállításban két üveg 

(2x250 gramm) méz 
mellett, egy 100% méhviasz 

gyertyát is helyet kapott. 
Az összeállítáa díszdobozos 

változatban is elérhető.

+ 



RAGYOGÓ  
KARÁCSONY  
– ÜNNEPI DÍSZDOBOZOS 
MÉZVÁLOGATÁS

      = 2890 Ft-tól* 

Ebben a csomagban a mézeké a főszerep. 
Díszdobozos mézkollekciónk elegáns karácsonyi 
köntösben is elérhető, a doboz tartalma 
négy reggeliző méz (4x30 ml):  galagonya-, 
napraforgó-, virág- és mézharmat méz.*



RAGYOGÓ 
KARÁCSONY 
– ÜNNEPI 
A JÁNDÉKCSOMAG

               = 3990 Ft-tól*

Ebben az összeállításban 
egy díszdobozos 
mézválogatás és két 
szál 100% méhviasz 
gyertya kapott helyett. 
Mézkollekciónk négy 
zamatos mézet tartalmaz 
(4x30 ml): galagonya-, 
napraforgó-, virág- 
és mézharmat mézet.

+



K A P C S O L A T

Biksi Méhészet

06 30 401 5083

info@biksimeheszet.hu

www.biksimeheszet.hu

*A különböző karácsonyi csomagokban elérhető mézfajták a rendelés mennyiségének függvényében,  
az aktuális készlet figyelembevételével kerülnek kiajánlásra.  A szöveges tartalom kizárólag tájékoztató jellegű,  

amely nem minősül ajánlattételnek. Mennyiségi kedvezményt is tartalmazó egyedi árajánlatunkért,  
kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@biksimeheszet.hu e-mail címen. 

Méhészeti termékeink saját őstermelői 

tevékenységünkből származnak. 

Áraink áfamentesek.


