CO JE TO MED?
Med je produktem
vãel. Vãely sbírají nektar z kvûtÛ nebo medovici ze Ïiv˘ch ãástí rostlin. Tyto ‰Èávy
pﬁetváﬁejí a kombinují se sv˘mi specifick˘mi látkami. Takto získan˘ produkt uskladÀují a nechávají zrát
v plástech.
Med je potravina pﬁírodního sacharidového charakteru.
Kromû jednoduch˘ch cukrÛ obsahuje minerální látky, vitaminy,
aromatické látky a také bílkoviny, tuky a celou ﬁadou jin˘ch látek.

ZNAMENÁ KRYSTALIZACE MEDU
JEHO NIÎ·Í KVALITU?
Ne! Krystalizace je pﬁirozená vlastnost medu.
Zkrystalizovan˘ produkt si uchovává v‰echny svoje
vlastnosti a cenné látky.
CO JE TO PASTOV¯ MED?
Pastov˘ (od slova pasta) med je speciálnû upraven˘ produkt. Vzniká opakovan˘m
mechanick˘m pohybem (mícháním). Tento pohyb ﬁídí pﬁirozenou krystalizaci medu a zmen‰uje velikost krystalÛ. V˘sledkem míchání je plnohodnotn˘ med krémové
konzistence. Proto se pastovému medu ﬁíká také krémov˘. Krémová konzistence medu se v prÛbûhu ãasu nemûní. Pastov˘ med je zpracováván bez zahﬁívání a bez jak˘chkoli pﬁísad. Zachovává si v‰echny látky a je stejnû hodnotn˘ jako „tekut˘“ med.

JAK¯ MED ZNÁME?
Podle pÛvodu místa a doby sbûru známe med kvûtov˘ a medovicov˘.
Kvûtov˘ med je smûsí nektaru rÛzn˘ch rostlin, ale
mÛÏe b˘t i jednodruhov˘ (ﬁepkov˘, akátov˘, jetelov˘, lípov˘ atd.).
Medovicov˘ med (oznaãovan˘ ãasto jako lesní) pochází z medovice lesních stromÛ.

MÒÎEME ZKRYSTALIZOVAN¯ MED ROZEH¤ÍVAT?
Ano, mÛÏeme. Musíme b˘t ale velice opatrní. Zkrystalizovan˘ med je moÏné zahﬁívat v otevﬁené sklenici ponoﬁené do vodní láznû teplé nejv˘‰e 45 °C. Pﬁi pﬁehﬁátí
medu (teplota nad 50 °C) se niãí nûkteré hodnotné látky.

✄

KTER¯ MED JE KVALITNùJ·Í – KVùTOV¯ âI MEDOVICOV¯?
Na tuto otázku nelze jednoznaãnû odpovûdût. Oba
druhy medu mají totiÏ pro zachování
zdraví ãlovûka obrovsk˘ v˘znam.
Kvûtov˘ med má vût‰inou svûtlej‰í
barvu. Je snadno straviteln˘ díky
vût‰ímu obsahu glukózy (hroznového cukru) a fruktózy
(ovocného cukru). Obsahuje
pylová zrna rostlin, rostlinné
hormony, éterické oleje, aromatické látky. Je velmi vhodn˘ pro
dûti, rekonvalescenty, sportovce aj.
Medovicov˘ med je zpravidla
tmav‰í, coÏ zpÛsobují rostlinná barviva obsaÏená v míze dﬁevin.
Obsahuje vût‰í mnoÏství minerálních látek a stopov˘ch prvkÛ. Tento med je
vhodn˘ pro lidi s akutním nebo vlekl˘m onemocnûním d˘chacích cest a pro
nízk˘ obsah bílkovin je velice vhodn˘ pro pacienty s onemocnûním ledvin.

JAK MED USKLAD≈OVAT?
Vysok˘ obsah cukrÛ v produktu má konzervaãní úãinky. Med tedy konzervuje
sám sebe. Z prostﬁedí pﬁijímá vlhkost, proto ho vÏdy skladujeme v uzavﬁen˘ch nádobách (sklo, keramika aj.) umístûn˘ch do such˘ch a tmav˘ch místností.

KTER¯ MED JE KVALITNÍ?
V na‰í zemi je dostupn˘ med tuzemsk˘ a dováÏen˘.
Velmi vysokou kvalitu tuzemského medu zaji‰Èují velmi pﬁísná hygienická a veterinární opatﬁení, jeÏ na‰i vãelaﬁi pﬁísnû dodrÏují. âesk˘ med je ve svûtû uznáván za vysoce
kvalitní produkt, proto je také draÏ‰í neÏ dováÏen˘ med.
Zákazník by si pﬁi nákupu medu v obchodu mûl dát velk˘ pozor!
Státní zemûdûlská a potravináﬁská inspekce (SZPI) totiÏ opakovanû zjistila ãasto v dovozov˘ch medech cizorodé látky.
Jejich pﬁítomnost v medu na‰e pﬁísné normy nepovolují.
âesk˘ svaz vãelaﬁÛ doporuãuje lidem nakupovat med pﬁímo od chovatele vãel. Ten je nejlep‰í zárukou kvality.
KaÏd˘ konzument by proto mûl mít svého vãelaﬁe – dodavatele medu.
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PROâ NùKTERÉ MEDY KRYSTALIZUJÍ
HNED PO VYTOâENÍ A JINÉ POZDùJI?
Kvalitní a správnû o‰etﬁen˘ med krystalizuje vÏdy. Je to známka jeho pravosti a kvality!
Kvûtov˘ med krystalizuje zpravidla dﬁíve neÏ medovicov˘. Krystalizace kvûtov˘ch
medÛ je zpÛsobena vût‰inou vy‰‰ím obsahem glukózy, která má specifickou vlastnost vytváﬁet krystaly. Vy‰‰í obsah fruktózy a dextrinÛ zpÛsobují u medovicového
medu zachování tekutého stavu po del‰í dobu.

