
Βιολογικό μέλι
Και άλλα προϊόντα της μέλισσας

Μακρίνα Μαλλιαρού
Πετρούλα  Πουγούνια
Κατερίνα  Σδάνη
Κωνσταντίνα Τσανατέλη



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

➢ Εισαγωγή-Ιστορική αναδρομή

➢ Είδη μελιών-Σύγκριση βιολογικών με μη βιολογικών 
μελιών

➢Είδη βιολογικών μελιών

➢Πωλήσεις και εταιρίες βιολογικών μελιών



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Οι μέλισσες πρωτοεμφανίστηκαν πριν από 100.000.000 
χρόνια. Οι παλαιότερες μαρτυρίες για την συνύπαρξη 
ανθρώπων και μελισσών βρίσκονται σε τοιχογραφίες που 
έχουν ανακαλυφθεί σε σπήλαια. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Από τα αρχαία χρόνια κιόλας το μέλι αποτελούσε βασικό στοιχείο 
της διατροφής των ανθρώπων εξαιτίας των θρεπτικών 
συστατικών που περιέχει .

Στην αρχαία Αίγυπτο, 4000 χρόνια                                                                           
πριν , ήδη υπήρχε η μελισσοκομία 
και η κατασκευή κυψελών.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η πρώτη ύλη για την δημιουργία του μελιού είναι το 
νέκταρ που συλλέγουν οι μέλισσες μετά από προσεκτική 
διαδικασία παράγουν το ανθόμελο. 

Το νέκταρ το συλλέγουν από πολλά και διαφορετικά 
άνθη. 

Για να παραχθεί 1 κιλό μέλι χρειάζεται οι μέλισσες να 
διανύσουν απόσταση όμοια με 4 φορές τον γύρο της γης 
(150000 χιλιόμετρα) .



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Οι μέλισσες παράγουν προϊόντα όπως:

➢Μέλι

➢ Κερί

➢ Βασιλικός πολτός

➢ Πρόπολη

➢ Γύρη



Μέλι Κερί Βασιλικός 
Πολτός

Πρόπολη Γύρη



ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το μέλι περιέχει πολλά θρεπτικά 
συστατικά. Είναι πλούσιο σε 

• υδατάνθρακες και πιο 
συγκεκριμένα σε μονοσακχαρίτες

• γλυκόζη και φρουκτόζη

• Μέταλλα

• ιχνοστοιχεία όπως :το ασβέστιο, 

ο σίδηρος, το κάλιο και το νάτριο

• βιταμίνη C και B

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ



ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΩΝ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕ 
ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΙΩΝ
Ανοιξιάτικα είδη μελιών:

➢Πευκόμελο

➢Μέλι φασκομηλιάς

➢Μέλι λεβάντας

Φθινοπωρινά είδη μελιών:

➢Πευκόμελο

➢Μέλι ρεικίσιο

➢Μέλι πολύκομβου

Καλοκαιρινά είδη μελιών:
➢ Μέλι θυμαρίσιο
➢ Μέλι ακακίας
➢ Μέλι πορτοκαλιάς
➢ Μέλι ηλίανθου
➢ Μέλι καστανιάς
➢ Μέλι βαμβακιού 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΩΝ

Το 70-80% από την συνολική παραγωγή βιολογικού 
μελιού προέρχεται από φυτά του δάσους . Οι 
μεγαλύτερες ποσότητες μελιού προέρχονται από 
πεύκο (55-60%), ενώ σημαντική είναι και η 
παραγωγή μελιού ελάτης (5-10%) και βελανιδιάς. 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΩΝ

Μια σχετικά μικρή παραγωγή μελιού είναι από άνθη 
φυτών όπως είναι της ερείκης, καστανιάς , 
θυμαριού , αγρορίγανης , αγριολεβάντας, 
φασκόμηλου, φλαμουριάς                          
ψευδοκακίας κ.α.



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΩΝ

Το παραγόμενο με βάση την προέλευσή του, διακρίνεται 
σε δυο κατηγορίες:

α) το ΑΝΘΟΜΕΛΟ που παράγεται από το νέκταρ των 
λουλουδιών (θυμαριού, πορτοκαλιάς , βαμβακιού , 
ηλίανθου κ.α.)

β) το ΜΕΛΙ ΑΠΟ ΜΕΛΙΤΩΜΑΤΑ , που παράγεται από 
εκκρίματα κοκκοειδών (εντόμων) που απομυζούν φυτά



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΩΝ

•Μέλι Ελάτης

•Βανίλια Ελάτης

•Μέλι Εσπεριδοειδών (ανθόμελο)

•Μέλι Πεύκου



ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΩΝ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕ 
ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΙΩΝ

Κάποιοι πιστεύουν ότι όλα τα μέλια 
είναι βιολογικά . 

Για να παραχθεί βιολογικό μέλι και 
να μπορέσει να πιστοποιηθεί από 
κάποιον φορέα πιστοποίησης 
βιολογικών προϊόντων , τηρούνται 
τα εξής:



ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΩΝ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕ 
ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΙΩΝ

✓Τα μελισσοσμήνη μεταφέρονται σε 
περιοχές απομακρυσμένες από 
πόλεις και χωριά , σε απόσταση 
τουλάχιστον 3 χλμ. από καλλιέργειες.

✓Αποφεύγεται,έτσι, η επιμόλυνση 
των προϊόντων της κυψέλης με 
εντομοκτόνα και φυτοφάρμακα.



ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΩΝ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕ 
ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΙΩΝ

Οι περισσότερες μέλισσες πεθαίνουν όταν 
έρχονται σε επαφή με δηλητήρια. 

Kάποιες όμως που έχουν λάβει 
υποθανατηφόρα δόση, καταφέρνουν να 
επιστρέψουν στην κυψέλη , με αποτέλεσμα τη 
μόλυνση του μελιού και της γύρης. 

Απαγορεύονται οι τροφοδοσίες με ζάχαρη. 
Επιτρέπεται μόνο η τροφοδοσία με βιολογικό 
μέλι. 



ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΩΝ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕ 
ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΙΩΝ
Οι καινούριες κηρήθρες που κατασκευάζει ο μελισσοκόμος 
γίνονται μόνο με τη χρήση βιολογικού κεριού, συνήθως 
προερχόμενο από την ανακύκλωση των παλιών κηρηθρών και 
απολεπισμάτων.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΙΩΝ

Ποιοτικό βιολογικό μέλι παράγεται σε όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας και διατίθεται προς χονδρική πώληση είτε από τους ίδιους 
τους μελισσοκόμους είτε σε καταστήματα βιολογικών για λιανική 

σε συσκευασία που πιστοποιεί τη βιολογική προέλευσή του . 

Οι τιμές του μελιού εξαρτώνται από την περιοχή όπου αυτό 
παράγεται και την μελισσοκομική παραγωγή που υπήρξε την 

συγκεκριμένη χρονιά . 

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως το πιο ακριβό μέλι παράγεται στην 
Αυστραλία και πωλείται προς 220€ το κιλό και είναι το γνωστό μέλι 

Manuka.



Υπάρχουν πολλές εταιρίες βιολογικών μελιών . Κάποιες από αυτές 
είναι :

➢Χελμός 

➢Μελοποιείον Φυλλαδιτάκης

➢Αρκαδίτικο μέλι

➢Όλα Bio

➢Άξιον εστί 

➢GFM βιολογικό μέλι Manuka 

➢Stayia Farm 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΕΛΙΩΝ



Οι μέλισσες συλλέγουν γύρη



Κυψέλες μελισσών



Οι μέλισσες αποθηκεύουν το μέλι



Τρύγος



Φυγοκέντριση με τον μελιτοεξαγωγέα



Εξαγωγή του μελιού



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟ


