Čebelarska zveza Slovenije je oblikovno zasnovo kozarca
za slovenski med izbrala na Javnem natečaju. Avtorica
oblikovne zasnove je ga. Andreja Rogelj. Projekt oblikovne
zasnove je bil sofinanciran s strani Banke Koper d. d.
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izključno za
slovenski med

Novi
kozarec –
1. ZAKAJ UŽIVATI MED?

2. ZAKAJ UŽIVATI ČEBELJE PRIDELKE SLOVENSKIH ČEBELARJEV?

Med je že od nekdaj cenjeno naravno hranilo in zdravilo z znanimi antiseptičnimi,
dietetičnimi, krepčilnimi, pomirjevalnimi, odvajalnimi in diuretičnimi lastnostmi.
Poleg tega med preprečuje in zmanjšuje tudi slabokrvnost, spodbuja apetit, pomirja
kašelj in lajša izkašljevanje. Uporabljajo ga tudi za celjenje ran, odrgnin in opeklin ter za
kozmetične namene.
Uživanje medu med nosečnostjo lahko omili slabosti, bruhanje in izčrpanost.
Med ugodno vpliva na rast in razvoj otrok, na rast kosti in zobovja ter na prebavo. Zaradi
možnosti okužbe z bacili, ki povzročajo botulizem, pa odsvetujemo hranjenje dojenčkov z
medom do dopolnjenega prvega leta življenja.
Med je pomemben vir energije, ki je mišicam lahko hitro na voljo, bogat je s številnimi
hranilnimi snovmi, minerali, vitamini in antioksidanti, ki jih v velikih količinah potrebujejo
športniki.
Pri starejših ljudeh in okrevancih izboljšuje krvni obtok in ugodno vpliva na okvarjeno
srce. V raziskavah so pri tistih, ki so redno uživali med, ugotavljali manj nespečnosti ter
boljšo uravnanost krvnega tlaka. Med je vir antioksidantov, »lovilcev« prostih radikalov, ki
so pomemben vzrok za nastanek kroničnih degenerativnih obolenj, kot so ateroskleroza,
siva očesna mrena, sladkorna bolezen, revmatoidni artritis …

 Ker so kakovostni in varni.
 Ker izvirajo iz okolja, v katerem živimo.
 Ker slovenski čebelarji zagotavljamo sledljivost.
 Ker je opraševanje pomembno za ohranjanje naše naravne pestrosti.
KAKOVOST  Da bodo nam čebelji pridelki pomagali krepiti in ohranjati naše zdravje
morajo biti kakovostni in varni. Rok uporabe medu je lahko zelo dolgotrajen, če je skladiščen
v ustreznih razmerah. Med, ki je shranjen na toplem, veliko hitreje izgublja svojo vrednost. Kakovost medu ogrožajo zlasti dolgotrajni prevozi na velike razdalje in skladiščenje v
neustreznih razmerah. Med in drugi čebelji pridelki slovenskih čebelarjev pa pridejo v naše
roke tako rekoč neposredno iz čebeljega panja, zato je ohranjena tudi njihova kakovost.
DOMAČE OKOLJE  Ko uživamo med ali druge čebelje pridelke, je pomembno, da uživamo
hrano iz okolja, v katerem živimo, saj tako v naše telo ne vnašamo snovi, ki so našemu organizmu tuje. Če namreč v telo vnašamo snovi iz tujega okolja, je veliko več možnosti, da
se pojavi alergija.

OPRAŠEVANJE  Ne nazadnje pa je vrednost medu in drugih čebeljih pridelkov veliko manjša od koristi čebel, ki jo imamo od njihovega opraševanja rastlin. Čebelam kot
najpomembnejšim opraševalkam se lahko zahvalimo za raznovrstnost v naravi. In ko boste
prihodnjič kupovali med, ga kupite pri slovenskem čebelarju, kajti s tem ne boste storili
nekaj dobrega samo za svoje zdravje, ampak tudi za opraševanje, s tem pa boste dejavno
skrbeli tudi za okolje, v katerem živite.
Andreja Kandolf, univ. dipl. biol.

Med je popolnoma naraven proizvod, tak, kakršnega so proizvedle čebele. V njem ni nobenih aditivov (konzervansov). Shranjujemo ga v hladnem, temnem in suhem prostoru, saj
bomo le tako ohranili njegovo kakovost.
Vsak naravni med kristalizira. Različne vrste medu kristalizirajo različno hitro. To je povsem naravni pojav, kakovost medu se pri tem nič ne zmanjša. Utekočinimo ga lahko v vodni
kopeli. Pri tem moramo paziti, da medu ne segrejemo na več kot 40 °C, saj bomo sicer v
njem uničili dragocene snovi.

SLEDLJIVOST  Poleg tega slovenski čebelarji zagotavljamo sledljivost. Na nalepki je poleg
točnega izvora medu označen tudi poln naslov čebelarja, ki je med pridelal. To je velika
razlika od označb nekaterih medov, ki so opredeljeni kot »mešanica medov držav, ki so ali
niso članice ES«.

Urška Tomec, dr. med.

DOBRO JE VEDETI

Novi kozarec – izključno za slovenski med
MED
odlično hranilo
krepčilo
pomirjevalo
daje živilom aromo
vir mineralnih snovi
deluje protivnetno,
protimikrobno
pospešuje rast zob in kosti

MED –
ODLIČNO DARILO

deluje blago odvajalno
otrok ob rednem uživanju iz
hrane bolje črpa magnezijeve
spojine

Čebelji pridelki so primerna
darila za razne priložnosti,
tako poslovne kot osebne.
Čebelarji nudimo pestro izbiro
darilnega programa.
Med pakiran v posebnem
kozarcu je vsekakor darilo z
bogato vsebino.

SLOVENSKI MED-INTERNA KONTROLA
kozarec je polnjen izključno z medom pridelanim v Sloveniji
nad polnjenjem se izvaja interna kontrola

S podarjenim
čebeljim pridelkom
podarite tudi
košček zdravja.

