
dobry
miód?

Jak rozpoznać

Mały poradnik dla miłośników
prawdziwego miodu



Świeży miód jest lejący, czyli tworzy tzw. patokę. Naj-
później po kilku, rzadziej kilkunastu miesiącach miód 
krystalizuje i tworzy tzw. krupiec. Jeśli kupujecie 
w lutym miód, który jest płynny to prawdopodobnie był 
to miód podgrzany (chyba, że jest to miód akacjowy). 
Jeśli miód był podgrzany powyżej 40°C, traci większość 
swoich właściwości zdrowotnych i już nigdy nie skry-
stalizuje.

Dobry miód może mieć natomiast jasne „nawisy” we-
wnątrz słoika skrystalizowanego miodu. To cząsteczki 
powietrza, które dostały się pomiędzy szkło a miód 
podczas krystalizacji. W miodzie krystalizującym pra-
widłowo w słoiku, drobinki powietrza i pyłku podno-
szące się na powierzchnię miodu mogą utworzyć 
cienką, jaśniejszą warstwę o grubości 1-2 mm.

Miód naturalny
krystalizuje
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Jeśli naturalny miód jest jeszcze świeży i płynny, to 
ściekając z łyżki, tworzy stożek na powierzchni, na 
którą spływa (np. kromka chleba). Gęsty ściekający 
miód może nawet wić się i układać się we wstążeczkę.

Dobrej jakości miód, który nie jest mieszany z innym 
gatunkiem miodu, nie rozwarstwia się, np. nie ma 
warstwy „scukrzonej” i płynnej. Takie rozwarstwienie 
może świadczyć o mieszaniu, grzaniu lub złym prze-
chowywaniu miodu. Czasem rozwarstwienie może 
łączyć się z fermentacją miodu spowodowaną przez 
grzyby (drożdżaki). Sfermentowany miód można 
poznać od razu po zapachu, bywa też, że pęcznieje 
i wylewa się z zamkniętego słoika.

Miód rozwarstwiony
mógł być grzany lub mieszany
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Świeży płynny miód
spływając, tworzy stożek
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Odrobina miodu zanurzona w szklance wody nie 
rozpuszcza się od razu. Zamiast tego osiada na dnie 
szklanki. Może się zdarzyć, że łyżeczka miodu nie 
rozpuści się do końca nawet przez kilkanaście godzin. 
Jeśli miód rozpuszcza się tak szybko jak cukier, można 
mieć wątpliwości co do jego jakości.

Istnieje co najmiej kilkanaście gatunków miodu łatwo
dostępnych w Polsce. Każdy różni się kolorem, sma-
kiem, czasem krystalizacji i właściwościami zdrowot-
nymi. Pomĳając kwestię gustu i wrażliwości smako-
wej, prawdziwy miód po prostu dobrze smakuje 
i pachnie.

Dobry miód
dobrze smakuje
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Miód długo
rozpuszcza się w wodzie
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Pszczelarium prowadzimy my: Agnieszka 
Skórska i Kamil Baj. Od 2013 r. działamy 
na rzecz miejskiego pszczelarstwa, wyko-
rzystując długoletnie doświadczenie pszcze-
larskie Kamila. Stawiamy i opiekujemy się 
pasiekami na dachach i w ogrodach miast. 

Chcemy pomagać pszczołom, zapraszając
je bliżej nas. Obydwoje dzielimy pasję do 
pszczół i miodu, którą chcemy propagować.

Poradnik przygotowali 
dla Was specjaliści.

„Mieszanka miodów spoza UE i z UE” oznacza miód
w całości lub w części spoza Polski. Najlepiej kupować 
lokalny miód, bo tak wspieramy lokalnych pszczelarzy 
i pszczoły. Etykieta polskiego miodu powinna zawierać 
co najmniej 3 ważne informacje: o tym, że produkt ze-
brano w Polsce; nazwę producenta oraz rok zebrania 
miodu.

Czytaj uważnie etykiety
i kupuj od lokalnego pszczelarza
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