
 

 

M E D   
přímo od včelaře 

Květový-         950g/110,-Kč 
 

Květový–pastový– 500g/65,-Kč 



                     950g/115,-Kč 

Květový-smíšený – 950g/125,-Kč 

 

Medovicový–(lesní)-950g/150,-Kč    

            
Propolisová tinktura–na dotaz  
 

Mgr. Milan Mleziva 

tel. +420 604 83 99 99 

milannevolice@seznam.cz 

 
 

Proč kupovat med přímo od včelaře? 

-kvalita-pokud vám konkrétní včelař prodá med, dá si zpravidla záležet  
na tom, aby byl med kvalitní, abyste se k němu opět s důvěrou vrátili. Může 
vám dokonce ukázat, jak včelaří a jak med získává (hygiena, nerez 
vybavení). 

mailto:milannevolice@seznam.cz


-podpora místních včelařů-máte-li zahrádku s ovocnými stromy,  
je pro kvalitní a bohatou úrodu ovoce důležité jejich kvalitní opylení. 
Částečně to může zajistit volně žijící hmyz (čmeláci, včely samotářky),  
ale včely jsou v tomto ohledu daleko výkonnější. 

-odolnost vůči alergiím na pyl-zejména jarní květové medy obsahují pylová 
zrna z květů, které včelky navštěvují. Tato malá množství pylu 
konzumovaná pravidelně v medu zvyšují odolnost proti pylovým alergiím. 
Pozn.: pylová zrna jsou jednou z příčin rychlé krystalizace květových medů. 
Někteří velkozpracovatelé filtrují med, čímž jej zbaví krystalizačních 
center  
(vč. pylových zrn). 

 

Proč sladit raději medem? 

Med se skládá z vody (cca16-19%), jednoduchých cukrů (glukosa, 
fruktóza), velmi malého množství sacharózy (řepný cukr-disacharid) a 
velmi malého množství cenných látek, které dělají med medem a ne pouhým 
sladidlem.  
Jde o enzymy, které včely přidávají do medu, dále o minerály, pylová zrna  
a další služky. Jednoduché cukry jsou pro lidský organismus snadno 
stravitelné a lidstvo je na ně zvyklé odjakživa (v ovoci, v medu). 

Naopak na průmyslově vyráběný (rafinovaný) stále hojněji používaný řepný 
cukr si lidstvo zvyká teprve cca 200 let. Stále četnější obezitu u 
dospělých ba i dětí nebo i jiné civilizační choroby má také na svědomí 
právě řepný cukr.  

 

Květový med (luční) 

Květový med vytvářejí včely sběrem nektaru, kterým květy lákají hmyz.  
Ten květy protihodnotou opyluje. Nektar je sladký roztok převážně 
jednoduchých cukrů, jehož zahušťováním a obohacováním o výměšky žláz 
včel vzniká med. Květový med zpravidla obsahuje pylová zrna květů, které 
včely navštěvují. Z hlediska odolnosti proti pylovým alergiím je květový 
med pro pravidelnou konzumaci vhodnější. 



 

Medovicový med (lesní) 

Medovicový med neboli lesní vytvářejí včely z nasbíraných kapiček 
medovice. Medovice je sladký roztok, který zanechávají mšice, mery a 
červci na dřevinách a bylinách. V našich oblastech jsou základními hostiteli 
producentů medovice stromy jako např. jedle, modřín, smrk, javor, lípa, 
dub a další. Medovicový med je zpravidla tmavší díky rostlinným barvivům. 
Bývá aromatičtější, obsahuje silice je ale chudší na pylová zrna. Vydrží 
zpravidla v tekutém stavu déle než medy květové. 

 

Krystalizace medu 

Je přirozený proces, který nemá vliv na kvalitu medu, jen doba 
krystalizace je u různých druhů medů různá. Zkrystalizovaný med je 
naopak známkou toho, že s ním nebylo nevhodně zacházeno (přehřátí, 
vysokotlaká filtrace). Především jarní, květové medy mohou začít 
krystalizovat již během týdne či dvou. Chceme-li med dočasně tekutý, 
můžeme jej šetrně rozehřát  
ve vodní lázni do 50°C. Při vyšších teplotách v medu zničíme enzymy a další 
cenné látky. Stále oblíbenější a trvalá úprava medu je tzv. pastování (med 
krémové konzistence, světlé bělavého až nažloutlého vzhledu). Pastování  
je řízená krystalizace medu, při které med získává pastovou konzistenci. 
Med se upravuje pouze mechanicky, bez jakýkoliv přísad. 

Jsou ale i medy, které krystalizují velmi pomalu – například med akátový. 

 

Skladování 

Med je důležité skladovat v suchu a dlouhodobě také v temnu. Při 
teplotách nižších než 15°C se proces krystalizace zpomaluje. Při dodržení 
uvedených podmínek lze med skladovat i déle než dva roky. 

 

 



S T A N O V I Š T Ě   V Č E L S T E V 

 

Stanoviště č. 1       http://mapy.cz/zakladni?vlastni-
body&x=12.9139379&y=49.4085479&z=14&ut=Nov%C3%BD%20
bod&uc=9do1OxU4CX&ud=49%C2%B025'19.721%22N%2C%201
2%C2%B056'1.244%22E 
 

Stanoviště č. 2     http://mapy.cz/zakladni?vlastni-
body&x=12.9239197&y=49.4367330&z=13&ut=Nov%C3%BD%20
bod&uc=9dk93xUQ.3&ud=Doma%C5%BElice%2C%20okres%20D
oma%C5%BElice 
 

Stanoviště č. 3  http://mapy.cz/zakladni?vlastni-
body&x=12.9142296&y=49.4119101&z=14&ut=Nov%C3%BD%20b
od&uc=9dkKjxUEyx&ud=49%C2%B024'49.209%22N%2C%2012
%C2%B054'16.619%22E 
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