SHEME VIŠJIH KAKOVOSTI
Shema kakovosti pomeni opredelitev posebnih meril in zahtev glede značilnosti, postopkov
pridelave ali predelave kmetijskih pridelkov ali živil. Kmetijski pridelki in izdelki označeni z
oznako ene izmed shem kakovosti k ažejo na posebnost ali višjo kakovost proizvoda. Poznamo
nacionalne in evropske zaščite s pripadajočimi simboli kakovosti.
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PREDNOSTI ŽIVIL
VKLJUČENIH V SHEME
VIŠJE KAKOVOSTI
Potrošniki imamo priložnost kupovati različna
živila po različnih cenovnih skupinah. Seveda
je želja večine nabava in uživanje kakovostne
hrane. Kakovost oz. posebnost določenega
živila, ki se loči od ostalih živil enake vrste,
lahko prepoznamo po simbolu kakovosti, ki
ga živilo vsebuje na svoji deklaraciji.

Potrošniki z nakupom izdelkov, ki so označeni z enim od
simbolov višje kakovosti pridobimo
- avtentične, kakovostnejše in varne
pridelke in živila,
- zagotovljeno sledljivost živil,
- večjo kontrolo nad pridelki in živili,
saj so proizvajalci podvrženi še dodatni kontroli.

Primer prelepke »Slovenski med« z
zaščiteno geografsko označbo

Zaščitene pridelke prepoznate po simbolih kakovosti, ki so
označeni na deklaraciji ali prelepki proizvoda.

V Sloveniji na področju medu poznamo več kakovostnih shem in sicer zaščiteno geo
grafsko poreklo, ki ga nosita Kraški in Kočevski gozdni med, zaščiteno geografsko
označbo, ki jo nosi Slovenski med, ter višjo kakovost, ki jo nosi Zlati panj. Omenjene
kakovostne sheme povzemajo strožje kriterije kakovosti, kot jih predpisuje državni pravilnik o medu, med pa mora biti pridelan izključno na območju RS. Kar nekaj čebelarjev
pa je za svoj med pridobilo znak ekološke pridelave.
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