
predavanje 
pripravil

- Zorko Šabec



CILJ IN NAMEN PREDAVANJA

Kranjska sivka v naš AŽ panj prinese 
medičino, ter jo pripravi tako, da iz 
panja iztočimo najboljši med. Naša 
dolžnost je ta med spoštovati, ter ga 
porabnikom  ponuditi takšnega, kot so 
nam ga čebelice pripravile. 



CILJ IN NAMEN PREDAVANJA

Bogastvo raznolikosti medov, njegovih 
značilnosti, arom, različnih okusov ter 
barv, je potrebno znati prepoznati in 
to uporabniku predstaviti



CILJ IN NAMEN PREDAVANJA

Pravilno pripravljen in polnjen med v 
slovenskem kozarcu za med, z vsemi 
potrebnimi označbami in prelepko z 
geografsko zašito,  kupcu poleg 
ličnega izdelka nudi tudi zagotovilo o 
kakovosti  ter slovensko poreklo



PALETA BARV JE 
ZELO RAZNOLIKA 



KAJ VSEBUJE MED?

Med vsebuje največ ogljikovih hidratov, nekaj vode in 

majhne količine številnih drugih

substanc.

Ogljikovi hidrati ali sladkorji

V medu sta najpomembnejša sladkorja glukoza in 

fruktoza, ter v manjši količini saharoza.

Pomembno predvsem razmerje glukoza : fruktoza. To 

pomaga predvidevati, kako hitro bo med

kristaliziral. Med, ki vsebuje majhno količino glukoze in 

veliko fruktoze, bo ostal dlje časa tekoč.

kisline

ki vplivajo na okus medu. V medu so : jabolčna, vinska, 

jantarna, citronska, ocetna, oksalna, mravljična, mlečna in 

druge kisline.



voda

beljakovine in aminokisline

aromatskih snovi

Mineralne snovi in vitamine

vitamini (C, B1, B2, B6, solna kislina)





Po izvoru ločimo dve vrsti medu: 

nektarni ali cvetlični, nabran na cvetovih raznih 

rastlinskih in drevesnih vrst, 

in manin ali gozdni med, ki je izloček ušic, ki se 

hranijo s sokom raznih drevesnih vrst. 

Najpogostejše 

cvetlične sorte 

medu pri nas 

so 

akacijev, 

lipov, 

kostanjev, 

javorjev,
redkeje pa 

češnjev, 

rešlikin, 

regratov 

Med gozdne sorte 

medu uvrščamo 

smrekov, 

hojev, 

lipov, 

javorjev, 

hrastova mana
ali če gre za 

mešanico različnih 

sort kar 

gozdni med 



Kristalizacija ali strjevanje 

medu
je pojav, pri katerem nastanejo in rastejo 
kristali. To je naraven pojav, ki se zgodi prej ali 
slej, ne povzroča pa nobenih kemičnih 
sprememb medu.
Dejavniki, ki vplivajo na kristaliziranje medu, 
so: količina vode, temperatura in čas 
shranjevanja, vsebnost sladkorja, postopki 
pridobivanja medu in prisotnost 
kristalizacijskih jeder. Glede na izvor medu 
lahko kristalizacija poteka različno dolgo. 



Higroskopnost medu 

je značilnost medu, da vsrka vlago oz. vodo iz zraka, s tem pa se

razredči. Vsebnost vlage v medu je pomembna zaradi fermentacije medu, saj je 

med, ki vsebuje več kot 21 % vode, bolj podvržen fermentaciji. Optimalni pogoji 

skladiščenja medu so pri temperaturi do 20 °C in pri 60 % relativni vlagi (Golob et 

al., 2008).



Barva medu je zelo različna in značilna za posamezne vrste tega živila. 

Barva je zelo odvisna od količine beljakovin, aminokislin in drugih spojin, ki 

vsebujejo dušik. Kolikor več je teh v medu, toliko temnejše barve je. Paleta 

barv medu je zelo raznolika. 

Okus medu je sladek, vendar niso vse vrste enako sladke, ker je v njih 

razmerje med sladkorji, kislinami in rudninskimi snovmi različno. 

Vonj medu izhaja iz aromatičnih sestavin nektarja oziroma mane posameznih 

rastlin. Vonj je odvisen od tipa medu in od prisotnosti alkoholov, eteričnih olj, 

aromatskih kislin.

Aroma je skupna zaznava vonja in okusa, ki se nam oblikuje v ustih. Vrsto 

medu je mogoče pri nekaterih medovih precej zanesljivo ugotoviti po vonju in 

okusu. Nekatere snovi, ki dajejo njegovo aromo, so skupne vsem vrstam, 

nekatere pa izvirajo od določenih rastlin in jih najdemo le v nekaterih vrstah 

medu. 



Električna prevodnost

je parameter, ki daje koristno informacijo o kakovosti medu. Odvisna je od 

vsebnosti mineralnih soli, organskih kislin, proteinov in drugih kompleksnejših 

snovi. Uporabna je za prepoznavanje botaničnega izvora medu, zlasti za 

razlikovanje med medom iz mane in nektarja. Po pravilniku o medu (2004) mora 

biti električna prevodnost medu iz nektarja – izjema je kostanjev med – enaka ali 

manjša od 0,8 mS/cm, električna prevodnost medu iz mane in kostanjevega medu 

pa večja od 0,8 mS/cm

Vsebnost vode v medu je zelo pomembno merilo kakovosti medu. Vsebnost 

vode ni odvisna od botaničnega ali geografskega izvora, je pa merilo, ki značilno 

vpliva na senzorično kakovost in fizikalno-kemijske parametre medu. Čim manjša 

je vsebnost vode, tem bolj je med viskozen, gost in tudi obstojen, saj je v takih 

razmerah onemogočeno delovanje kvasovk, s tem pa je onemogočena tudi 

fermentacija. Vsebnost vode je odvisna od vrste in

intenzivnosti paše, podnebnih razmer, predvsem v obdobju cvetenja oziroma 

medenja rastlin, od vrste panja in dela čebelarjev



Akacija,ali Robinija ali bagrem

Izvor Avstralija

Najbolj znana pasišča so na 

Goriškem, okoli Vipavske 

doline, na Vremskem polju in v 

Pomurju.



Opis Intenzivnost

Videz

Barva (tekočega medu): od skoraj brezbarvne do 
slamnato rumene.

Bistrost: vedno bister

Kristalizacija: kristalizira počasneje.

Vonj

Opis: deviško satje, svež vosek, akacijevo

cvetje, cvetje sadnih rastlin, šibko sveže

sadežen (jabolka), kuhane hruške, sveža

slama, sveža pokošena trava, zmečkano listje

Značilno je, da je vonj zelo

šibek, neizrazit. Premočan

vonj je napaka, ker pomeni

prisotnost cvetličnega

medu.

Okus
Sladek: srednje do močno.

Kisel: nič do šibko.

Srednje do močno obstojen

okus.

Aroma

Opis: deviško satje, svež vosek, akacijevo

cvetje, cvetje sadnih rastlin, cvetlična

(vijolice, vrtnice), sveže sadežna (jabolka,

hruške), vanilija, smetanovi bonboni, sveže

maslo, sveža slama

Šibka do srednje obstojna

aroma.

AKACIJEV MED - Robinija



Prisotnost  cvetnega prahu v 
akacijevem medu

Javor do 2%

Sadno drevje do 4%

Detelja do 8%

Akacija do12%

Vrba do  20%

Mali jesen do 25%

Kostanj do 5%

Oljna ogrščica do17%

električna prevodnost 

mS/cm 

0,114-0,265



Akacijev med

(akacija, Robinia)

Skoraj 
brezbarvna do 
svetlo rumena

Nežen; šibko 
sadežen; po 
akacijevem 

cvetju

Nežna, fina; po 
vanilijevih bonbonih, 

po sladkem sirupu

barva vonj aroma



Gozdni med je med  mešanega maninega 

izvora in vsebuje veliko mineralnih snovi. 

Običajno v njem prevladuje mana s smreke 

(Picea abies) ali hoje (Abies alba). Nosilci 

medenja so kaparji,  lahko  pa tudi  listne 

uši.



Opis Intenzivnost

Videz

Barva (tekočega medu): svetlo do temno
rjava, z rdečim ali zelenim odtenkom.
Bistrost: lahko je moten ali bister (pogosto
svetleč – kot smrekov).
Kristalizacija: Lahko je kristaliziran.
Če je tekoč, je lahko močno vlečljiv (kot
smrekov).

Vonj
Opis: oster po smoli, sirupu smrekovih
vršičkov, po dimu, mleku v prahu, mlečnih
bonbonih, medenjakih, vosku, po humusu, po
preperelem listju.

Šibko do srednje
intenziven vonj.

Okus
Sladek: srednje do močno.
Kisel: šibko do srednje.
Grenek: lahko tudi šibko.

Srednje do močno obstojen
okus.

Aroma
Opis: po smoli, po orehih, lešnikih, mleku v
prahu, zeliščih, pelinu, karamelu, melasi,
rjavem trsnem sladkorju, zeliščnih bonbonih,
suhem sadju, suhih hruškah.

Srednje do močno obstojna
aroma.

GOZDNI MED ali MANIN MED – Planinski cvet



Prisotnost  cvetnega prahu v 
gozdnem  medu

Sadno drevje do 12%

Detelja  do  30%

Vrba do 10%

Mali jesen  do 10%

Kostanj  do 35%

električna prevodnost 

mS/cm 

0,807-1,677



Manin med
(gozdni med)

Svetlo do temno 
rjava, lahko z 
rdečkastim ali 
zelenkastim 
odtenkom

Precej 
intenziven; zelo 
različen glede 

na vrsto mane, 
po smoli

Precej intenzivna; 
različna glede na 
vrsto mane, po 
smoli, sirupu, 

zeliščnih bonbonih

barva vonj aroma



Lipa cveti v juniju, običajno dober 

teden po cvetenju akacije. 

Lipovec cveti nekoliko pozneje, 

njegovo cvetenje se lahko zavleče 

do začetka cvetenja pravega 

kostanja, tj. v juliju.

Na Tolminskem in Kočevskem so večja območja, 

kjer je mogoče točenje na lipovi paši. Drugod po 

Sloveniji so taka območja bolj lokalnega obsega. 



Opis Intenzivnost

Videz

Barva (tekočega medu): svetlo rumena do

svetlo jantarna, slamnata, z zelenim

odtenkom.

Bistrost: ni nujno vedno bister.

Kristalizacija: Običajno hitro kristalizira.

Značilni so veliki, grobi kristali. Kristaliziran

je barve slonove kosti do mlečno rumen.

Vonj
Opis: po lipovem cvetju, svež in nežen vonj,

po mentolu, limonini lupini, citronki, lesu ali

žaganju. Lahko tudi po zdravilih, razkužilih,

čistilih.

Srednje do močno

intenziven vonj.

Okus
Sladek: srednje do močno. Kisel: šibko do srednje.

Grenek: lahko šibko do srednje grenek

(obstojna grenkoba).

Srednje do močno svež okus po mentolu.

Srednje do močno obstojen

okus.

Aroma
Aroma je zelo karakteristična.

Opis: sveža, po mentolu, svežih orehih,

zeliščih, kuhanem lipovem cvetju. Lahko tudi

rahlo po cvetlicah.

Srednje do močno obstojna

aroma.

LIPOV MED - Tilija



Prisotnost  cvetnega prahu v 
lipovem medu

Sadno drevje do 12%

Detelja  do  30%

Trave do 3%

Vrba do 10%

Mali jesen  do 10%

Kostanj  do 35%

električna prevodnost 

mS/cm 

0,548-1,073



Lipov med
(lipa, Tilia spp.)

Kremno bela z 
rumenim ali 

zelenim 
odtenkom, 

rumena, zeleno-
rumena

Zelo 
karakterističen; 
močan; svež, po 
lipovem cvetju, 

po mentolu

Srednje intenzivna, 
zelo značilna; po 

mentolu, lipovem 
čaju, zeliščih, svežih 

orehih, rahlo 
astringentna

barva vonj aroma



Cvetlični med je po svojih senzoričnih 

lastnostih različen, saj so te odvisne od 

tega, kje so

čebele nabirale nektar in kdaj. Barva 

cvetličnega medu je svetla, po okusu pa je 

srednje

sladek, vendar pa je pri tem tipu navzoč 

tudi kisel okus, ki pa je lahko šibak ali 

močan.

Cvetlični med zelo hitro kristalizira.



POVP.  0,616
MIN      0,228
MAX     0,799

Opis Intenzivnost

Videz

Barva (tekočega medu): zelo raznolika; od

slamnato rumene do rjave. Odvisna od vrste

rastlin in deleža medu iz mane. Bistrost: le redko bister.

Kristalizacija: Hitro kristalizira, kristali so lahko zelo drobni ali veliki in 
grobi. Barva kristaliziranega medu je svetlejša kot nekristaliziranega, 
lahko je od svetlo rumene do svetlo rjave.

Vonj

Opis: saden, tudi po kuhanem sadju ali

kompotu, po travniških cvetlicah (vijolice,

regrat), alpskih cvetlicah, po travniku, po

vosku, po sladkorju, včasih tudi rezek, lahko

lesnat ali smolnat (odvisno od deleža mane).

Srednje do močno

intenziven vonj.

Okus
Sladek: srednje do močno, celo izrazito.

Kisel: šibko do srednje.

Včasih tudi osvežilen.

Srednje do močno obstojen

okus; s pekočim pookusom

po sladkem.

Aroma

Opis: cvetlična (vijolice, travniške cvetlice, zelišča, detelja), sveže sadežna 
(jabolka,hruške, breskve, muškatno grozdje, suhe slive, fige), po kompotu ali 
kuhanem sadju, po karamelnih ali mlečnih bonbonih, po rjavem sladkorju, 
karamelu in melasi, po zelenem (sveža trava, zmečkano zeleno listje). Včasih 
spominja na manine medove, ker se

zazna aroma po smoli in lubju.

Srednje do 
močno 
obstojna

aroma.

CVETLIČNI MED



Prisotnost  cvetnega prahu v 
lipovem medu

Sadno drevje do 16%

Detelja  do  25%

Akacija do 5%

Vrba do 12%

Mali jesen  do 4%

Kostanj  do 35%

Leska do 3%

električna prevodnost 

mS/cm 

0,237-0,838



Cvetlični
med

Zelo raznolika; 
od rumene do 
rjave; odvisna 
od rastline in 

kontaminacije z 
mano

Srednje do precej 
intenziven; zelo 

različen, prijeten, 
sadežen, po 

travniku, zeliščen

Srednje do precej 
intenzivna; zelo 

različna, prijetna, 
sadežna, po 
travniku, po 

zeliščih

barva vonj aroma


