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Pozdravljeni,
Moja želja je, da vam ponudim 
polnovredno in kakovostno 
hrano, ki jo pridelujem in 
pripravljam za vas z največjim 
spoštovanjem do narave. 

Matic Vizjak

Trudim se ohranjati stare etnološke načine
pridelovanja, tako večino del se vedno
izvajamo ročno skupaj z našimi dobrimi
sosedi in prijatelji.

Naše posestvo je na podeželju Šmarja pri
Ješah v dolini pod Kalvarijo in cerkvijo
sv. Roka. Vetri nas čist in svež zrak izpod
Boča. V naši neposredni bližini je star
gozd, iz katerega mimo nas priteče
potoček z neoporečno čisto, pitno vodo,
ki čez leto skrbi, da ima naš pester izbor
rastlin idealne pogoje za rast.

Prvi zapisi moje rodbine segajo v leto
1860. Sam pa sem že četrta generacija
ekoloških kmetov, ki zemljo neguje po
načelih neinvazivnega kmetijstva.

Na kmetiji se ukvarjamo s tremi
različnimi branžami. Najpomembnejša
je čebelarstvo - imamo tri
čebelnjake na ločenih sončnih lokacijah,
skupaj 65 panjev. Zato lahko točimo
različne vrste medu: cvetličnega,
gozdnega, akacijevega in kostanjevega.
lzdelujemo tudi kremni med z različnimi
okusi, propolis in pobiramo cvetni prah.

Naslednji mladosten izbor izdelkov prihaja
iz linije Čili Frik: domače pikantne omake
narejene iz več vrst skrbno izbranih čilijev,
zelenjave, začimb in tudi sadja. Prvič sem

jih predstavil na 1. Pravem čili festivalu v
Šmarju pri Jelšah leta 2015 in od takrat
moje omake žanjejo izreden uspeh in iz
leta v leto večjo prepoznavnost.

Najbolj sveža pridobitev nase kmetije, na
katero sem tudi izredno ponosen pa sta
dve zvrsti vina z rahlo pikantno noto, ki ju
predstavljam pod imenom Chilli Wine in
Chillino 69.

Hvala za vaše zanimanje,



CHILLIN Spritzo
Je eliksir za razvajanje, ustvarjen iz 
harmonije vina in čilija. Narejen je kot prvi 
na svetu. Je slovenska inovacija iz samih 
slovenskih sestavin. 

Pakiranje v darilne vrečke v 
eksotični duo kombinaciji 69.

Chillino 6

Chillino 9

Ljubkovalno mu rečemo »šestica«.
Plemeniti rumeni muškat v žlahtni rosé barvi se z 
edinstvenih pridihom pravih gozdnih jagod nežno 
prilega k najskajšim trenutkom dneva. Blago 
pikantna nota čilija vzbudi občutek svežine, ki 
preseneti in navdihne.

Chillino 6 je nosilec prestižne zlate nagrade.

Ljubkovalno mu rečemo »devetica«.
Šarmantna kombinacija vrhunskih vinskih sort z 
dodanim čilijem, ki daje dotik sveže in pikantne 
arome in navduši s svojo ekstravaganco.

Chillino 9 je nosilec prestižne srebrne nagrade.

VSEB I NA

VSEB I NA

330 ml

330 ml

MPC

MPC

3,96 €

3,96 €

Vse cene so na kos, pri večjih količinah se dogovorimo o dodatnih popustih.



Čili frik
Čili frik je en prav poseben možic, ki v 
svoje izdelke obvezno doda  čili, še več 
čilija in kdaj, še malo več čilija. 

Desert Smoke Bomb Zero

Je druga po vrsti v pikantnosti. Čiliji 
in paprika so dimljeni v 60 let stari 
dimnici, kjer se 4-5 ur intenzivno 
simijo s suhim lesom jablane, 
hruške ali slive. Omaka se odlično 
poda jedem s sirom ali k azijskim 
prikuham, saj ji kutina in ingver 
dajeta aromatičen, saden okus.

Ko flaško odprete, se v živo rdečo 
omako zazrete! Moruga pa vam ven 
zažuga: »Pazi kaj delaš z mano, saj 
drugače te bom spekla nehumano.« 
Kljub temu, da je omaka zelo 
pekoča, še vedno obogati jed pa 
vendar ne dobite občutka, kot bi jedli 
britvice.

VSEB I NA VSEB I NA
100 ml 100 ml

MPC MPC
7.90 € 7.90 €

Njegove ideje so včasih malce nore, drugič sladke, 
malce drugačne - prav zares čili doda vsepovsod! 
Tako je ta igriv in priden čili možic oblikoval  linijo 
pekocih izdelkov iz domačih sestavin, med katerimi 
vsak lahko najde svoj „faktor“

Hot level Hot level

Dirty Sharon Most Wanted

Frik je poskrbel, da je Sharon 
poredna, kot se da. Vsebuje 70 % 
čilija, kar je največ do sedaj. Čili 
se izrazito okusi zato je omaka še 
posebej primerna za zahtevnejše 
ljubitelje in poznavalce teh 
fantastičnih sadov narave.

To je najmočnejša omaka v Čili frik 
izboru. Frik se je malce poigral z 
najmočnejšimi sortami čilija, ki jih 
chilliheadi radi rečemo »nuklearci«. 
Na trgu je zaznati vedno več 
povpraševanja po izredno pekočih 
omakah in Frik se ni dolgo obotavljal.

VSEB I NA
100 ml

MPC
8.90 €

Hot level Hot level

VSEB I NA
100 ml

MPC
8.90 €

Vse cene so na kos, pri večjih količinah se dogovorimo o dodatnih popustih.



Melisse
V naših panjih pridne čebele 
pridelajo veliko medu iz katerega 
naredimo naše odlične in prav 
posebne kremne medove. 

Da je kremni med res odličen, zahteva to dobršno 
mero časa in znanja. Posebna barva in struktura 
medu nastaneta, ko med dovolj dolgo mešamo - 
takrat se sladkorni kristali med seboj drgnejo in s 
tem posvetlijo barvo medu ter zgostijo strukturo. 

Kremni med z 
ingverjem

Kremni med z ingverjem je naš 
prodajni hit, ki navdušuje s svojim 
aromatičnim okusom. Kremna 
struktura medu in zmlet sušen 
ingver se nežno prepletata in dajeta 
končnemu izdelku pridih eksotike.

VSEB I NA
200 ml

MPC
11.40 €

Kremni med s 
cimetom

Kremni med s cimetom 
je zelo aromatičen in 
sladkast, saj so mu dodane 
sveže zmlete cimetove 
skorjice. 

VSEB I NA
200 ml

MPC
11.40 €

Vse cene so na kos, pri večjih količinah se dogovorimo o dodatnih popustih.



Kremni med s 
praženimi lešniki

Kremni med z lešnikom vsebuje 
pasto iz praženih lešnikov. 
Tako kremni med ohrani svojo 
kremasto strukturo, praženi 
lešniki pa dodajo čudovit in 
poln okus.

VSEB I NA
200 ml

MPC
12.90 €

Kremni med z 
bourbonsko vanilijo

Kremni med s pravo bourbonsko 
vanilijo premore kremasto 
strukturo medu in mletih 
aromatičnih koščkov vanilijevih 
strokov. Kombinacija, ki se 
prijetno prepleta.

VSEB I NA
200 ml

MPC
12.90 €

Kremni med s 
Hennessy konjakom

To je kremni med, na katerega smo 
ponosni! Rad ima pritajeno svetlobo 
in posebne priložnosti. Prefinjene 
in ekskluzivne. V nežno medeno 
linijo smo vpeljali karakteren okus, 
uglajenost in karizmo. 

VSEB I NA
200 ml

MPC
12.90 €



Premium
Po dogovoru pri večjih 
količinah, možnost 
personalizacije z vašim 
logotipom.

Premium medeni 
darilni box

Premium kraljevi Api papi
King & Queen box

Premium darilni box je prestižno darilo, kjer se 
presenečenje začne že z elegantno kvalitetno 
embalažo v kateri se skrivata dva kremna 
medova s posebnim okusom po vaši izbiri.

Premium kraljevi Api papi komplet je prestižno 
darilo primerno za vsako priložnost. V elegantni 
škatli se skrivata Api papi KING in Api papi QUEEN 
- nadgrajeni verziji našega najbolje prodajanega 
izdelka Api papi. KING se ponaša s še višjim 
procentom matičnega mlečka, QUEEN pa ima poleg 
tega dodan še ingver.

VSEB I NA

VSEB I NA

2 x 200 ml

2 x 125 ml

MPC

MPC

29.90 €

29.90 €

Vse cene so na kos, pri večjih količinah se dogovorimo o dodatnih popustih.



Premium darilni box

Premium darilni box je prestižno darilo, kjer se 
presenečenje začne že z elegantno kvalitetno 
embalažo.

V njej se nahaja kvaliteten domač medeni liker, 
narejen po posebnem receptu z dodanim cvetnim 
prahom in dva kremna medova po vaši izbiri.

Izbirate lahko med naslednjimi medenimi okusi: 
cimet, ingver, praženi lešniki, amaretto, goji jagode, 
čili, konjak, bourbonska vanilija, bela čokolada & 
kokos, malina & vrtnica.

VSEB I NA
2 x 200 ml med + 200 ml liker

MPC
44.90 €



Darilni seti
Pri večjih količinah, po dogovoru 
možnost personaliziranega sporočila 
ali voščila.

MINI MIX - 3 pekoče 
omake v darilni embalaži

MAXI MIX z medenim 
likerjem

Čili frik DUO

V kratkem rojstni dan praznuje prijatelj? Morda 
družinski član? In veš, da obožuje slovenske 
proizvode, ki so pikantni? Izberi tri pekoče 
omake Čili frik in darilo popolnoma prilagodi 
glede na okus obdarovanca!

Maxi mix z medenim likerjem vsebuje:

Medeni liker
Kremni med ali BBQ omaka po izbiri
Čili Frik omaka 100 ml po izbiri

V lični embalaži se bosta skrivali dve Čili frik 
pekoči omaki po vaši izbiri. Tako lahko sestavite 
paket, ki bo ustrezal vam ali obdarovancu. Imate 
najraje sladko, manj pekoče? Boste mogoče 
izbrali zapeljivo Dirty Sharon ali mogoče najbolj 
pekočo Most wanted?

VSEB I NA

A LKOHOL

V S EB I NA

3 x 100 ml

24 %

2 x 100 ml

MPC

MPC

MPC

23.40 €

30.90 €

16.90 €

Vse cene so na kos, pri večjih količinah se dogovorimo o dodatnih popustih.



Maxi medena ekstazaMini medena ekstaza

Maxi medena ekstaza je zanimivo in unikatno darilo 
s pridihom domačnosti. Vsebuje 6 različnih kremnih 
medov, ovitih v mehko, domačo pirino slamo. Glede 
na to kaj je na voljo, pa dodamo tudi različne druge 
naravne dekorje.

Mini medena ekstaza je zanimivo in unikatno darilo s 
pridihom domačnosti. Vsebuje 4 različne mini kremne 
medove, ovite v mehko, domačo pirino slamo. Glede 
na to kaj je na voljo, pa dodamo tudi različne druge 
naravne dekorje. Dišeče in sladko darilo!

MPCMPC
17.40 €14.40 €


