
 

 

Co mają pszczoły do strusi?  

 

Pasieka „U strusi”; Magda i Peter Vanhoof;  82-103 Jantar (gm. Stegna), droga do Rybiny 1       

Rezerwacja grup: 66 33 66 498      pastrus@wp.pl      www.organic-forest.eu/pasiekaustrusi 

W samym centrum Jantaru przy drodze do 

Rybiny nad „Jantarowym Oczkiem”, 

niedaleko kościoła leży gospodarstwo 

agroturystyczne Magdy i Petera Vanhoof. 

Przed ślubem Magda prowadziła tradycyjne 

gospodarstwo rolne w tym samym miejscu w 

Jantarze a Peter (rodowity Belg) był 

nauczycielem w szkole rolniczej w Belgii. 

 
Nasze strusie 
Początkowo trzymaliśmy strusie na mięso, ale 

ze względu na brak zbytu hodowlę 

ograniczyliśmy do 4 dostojnych strusi.   

 
Pasieka „U strusi” 
Już w Belgii Peter był pszczelarzem, miał 

kilkanaście uli jako hobby. W Polsce jego 

hobby pozwala w dużej mierze utrzymać 

rodzinę. Cały miód z ok. 60 uli jest 

sprzedawany bezpośrednio po cenach 

producenta. Ule przestawiamy regularnie z 

miejsca na miejsce, co pozwala uzyskać miody 

odmianowe jak np. rzepakowy, lipowy lub 

gryczany. Z części miodu rzepakowego 

robimy mieszanki z innymi produktami 

pszczelimi jak miód z propolisem lub z 

pyłkiem kwiatowym. Każdy miód ma swoje 

właściwości lecznicze, o których poinformuje 

Was Peter, który ukończył internetowy kurs 

apiterapii. Dla smakoszy jest również, u nas 

jako pierwsi w Polsce, miód z cynamonem. 

 
Klasa ekologiczna 
Od 2000 r. przyjmujemy w naszym 

gospodarstwie od 1. maja do końca sierpnia, 

wycieczki - zielone szkoły lub kolonie letnie.  

Oprowadzamy grupy, pokazujemy strusie, 

żywe pszczoły w szklanym ulu itp.  Mamy 

skromną ale dobrze wyposażoną salkę 

wykładową. 

 

 

Spotkanie z spokojnymi pszczołami 

Przed klasą ekologiczną ustawiono kilka uli w 

których mieszkają żywe pszczoły (wyjątkowo 

spokojne). Kiedy oprowadzamy grupy 

pokazujemy na żywo te wyjątkowo spokojne 

pszczoły. Jedna rodzina można obserwować 

cały czas w przeszklonym ulu, bez ryzyka 

użądlenia. W okresie zbioru nektaru można 

wdychać niesamowity zapach powstającego 

miodu.  Ten zapach, składający się z olejków 

eterycznych nektaru, wosku i propolisu, działa 

jak balsam dla ciała i duszy człowieka.  

Oprócz tego budujemy również „hotel dla 

dzikich pszczół”, w którym można będzie się 

spotkać z dzikimi pszczołami samotniczymi 

(np. murarki) szczególnie na wiosnę. 

 
Wolne pokoje przez cały rok 
Na poddaszu nowego domu mieszkalnego 

mamy 2 duże pokoje, każdy z własną łazienką.  

W pokojach są wygodne dobre łóżka (nie 

tapczany) oraz TV i radio.  Mamy 2 pokoje 

czteroosobowe. Oprócz tego jest wspólna 

kuchnia, w pełni wyposażona, tylko do 

dyspozycji naszych gości. Na podwórku jest 

duży trawnik, miejsce na bezpieczne 

zaparkowanie samochodu, własny staw.  Teren 

jest ogrodzony.   

 
Pasieka „U strusi” w internecie 
Zdjęcia naszego gospodarstwa można oglądać 

na stronie:  
 

 

www.organic-forest.eu/pasiekaustrusi 
 

 

Grupy od 20 osób przyjmujemy codziennie 

(oprócz niedzieli i środy) ale tylko po 

wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.  

Cena brutto wstępu wynosi 8,- zł od osoby w 

grupie za oprowadanie przez 60 – 90 minut.  

Osoby indywidualne nie oprowadzamy, 

prosimy dołączyć do grup. Bez oprowadzenia 

można oglądać strusie w własnym zakresie i 

przy okazji ewentualnie kupić miód. 

mailto:pvanhoof@poczta.onet.pl

