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Eduka suhte võtmeks on usaldus. Nii

on ka meie toodete päritolu

läbipaistev ja jälgitav. HONEST

NEKTARi toodetes kasutatavad

marjad ja taimed on pärit kodumaa

aasadelt ja metsadest. Näiteks

mesinik, mee tootmisviisid ja nektari

korjeala on vaid ühe kliki kaugusel.

Sisesta  vaid honestnektar.eu/tutvu

otsingusse purgil olev parim enne

kuupäev (pp.kk.aaaa)  ja näed kust

sinu mesi on pärit.

Eesti kliimas karastunud, elujõuline

ning mitmekesine taimestik on

mesilaste korjeks suurepärane paik.

Liigirikas ja puhas loodus ning

muidugi mesi inspireerisid meid

looma vastutustundlikke tooteid nii

energiliseks kokkusaamiseks kui ka

rahulikuks jõudehetkeks. Nii nagu

mesi moodustab lõõgastava teega

lahutamatu terviku, sünnib ka

positiivsetest suhetest sünergia.

Magus meene, pühadetervitus või

tunnustus kolleegile js sõbrale kannab

endas head soovi, jääb kingisaajale

meelde ning on pikaajaliste koostöö

aluseks.

http://honestnektar.eu/tutvu


Mee päritolu on tähtis, sest taimed, mida mesilane on nektarit kogudes

külastanud, määravad ära mee maitse, värvi, sisu, ensüümide ja vitamiinide

rikkuse.  HONEST NEKTARi põhilised meetaimed on metsvaarikas,

põdrakanep, valge ristik, remmelgas, naat, võilill ja paju.

KREEMINE MESI 300G
4.10€ (+KM)

MESI 300G
3.80€ (+KM)

Kreemine mesi saavutatakse, kui vedelat mett
kristalliseerumise protsessi ajal mitme nädala vältel
perioodiliselt mehaaniliselt segatakse. Nii jääb mesi
mõnusasti pehme ja mugav tarbida.

ME S I



K I N K E KOMP L E K T I D

KINKEKOMPLEKT 
PUIDUST KARBIS 
28.30€ (+KM)

NEKTAR MESI 300G
TEESEGU 20G
KÜPSISED KOTIS 125G
TEEPULK 1TK
ŠOKOLAADIKÄRJE KARP 30G 

PUIDUST KARBI MÕÕDUD: 200X150X100MM

KINKEKOMPLEKT KARTONG-
KARBIS MAGNET KINNITUSEGA
21.30€ (+KM)

NEKTAR MESI 300G
TEESEGU 20G
KÜPSISED KOTIS 125G
TEEPULK 1TK
ŠOKOLAADIKÄRJE KARP 30G 

KARTONGIST KARBI MÕÕDUD: 210X170X80MM

Ka väike tilk mett teeb elu

magusamaks. Oleme kokku pannud

ahvatlevad komplektid  parimast,

mis Põhjamaa loodus pakub, lisaks

ka killuke eksootikat. Kõiki paki

tooteid saab vastavalt oma

sümpaatiale lisada ja vahetada.



Taimetee süda on põdrakanepiürt,

meie mesilaste meelistaim.

Tõeline kodumaine vitamiini-

pomm on külmkuivatatud

vaarikas, millele lisatud särtsakat

münti ja mahedat saialille. 

T A IM E T E E

TAIMETEE 20G
6€ (+KM)

KOOSTIS: KÜLMKUIVATATUD 
VAARIKAS (50%), PÕDRAKANEP (25%),
PIPARMÜNT (15%), SAIALILL (10%)



Meemaskis kanarbik ja

hapukas jõhvikas sulavad

maitseküllaseks ja

särtsakaks taimeteeks.

Teetassist peegeldub

jalutuskäik raba vaikuses ja

rahus.

T E E P U L K

TEEPULK 2.50€ (+KM)

KOOSTIS: MESI, KANARBIK, JÕHVIKAD,
SUHKUR, MAISISIIRUP

Valmis teenauding mee ja

marjadega hoiab endas

suvepäikese ja rikkalikult

lõhnavad aasad. Maheda

nurmenuku ja elavalt

hapuka ebaküdoonia

täiuslik kooslus meevannis. 

TEEPULK 2.50€ (+KM)

KOOSTIS: MESI, NURMENUKK,
EBAKÜDOONIA, SUHKUR, MAISISIIRUP



Šokolaadikärg kvaliteetsest

70% Valhrona šokolaadist

maitserikka kanarbikumee

täidise ja õietolmu kattega.

Š OKO L AAD I K Ä RG

ŠOKOLAADIKÄRG
3TK KARBIS, 30G
6€ (+KM)

KOOSTIS: VALHRONA 70% ŠOKOLAAD,
KANARBIKUMESI, ÕIETOLM 



Pealt krõbedad ja seest mahlakad küpsised on luksuslikult võised,

lõhnavad mesiselt ja maitsevad taevalikult.

KÜ P S I S E D

KÜPSISED MEE JA
JÕHVIKATEGA
4TK PAKIS, 125G
4.50€ (+KM)

KOOSTIS: JAHU, MESI, VÕI, MUNA, SOOL,
KÜPSETUSPULBER, VANILLISUHKUR,
JÕHVIKAD



Tellimiseks saada päring

info@honestnektar.eu ning

leiame teie soovile parima

lahenduse.

T E L L IM I N E

OÜ Iktos

Simuna mnt 18-2

Väike-Maarja

46202 Eesti

+372 5048226

Suuremate tellimuste puhul palume

ühendust võtta võimalikult varakult, et

saaksime tagada vajaminevate toodete

olemasolu.

mailto:info@honestnektar.eu

