
MED 

Vznik a získávání medu

= včelí produkt, včely nasávají do svého medového váčku sladké šťávy- nektar z květů a 
medovici  z výronů rostlin

- tyto sladké šťávy se ve váčku smísí s enzymy slin a začne jejich chemická přeměna na med
- medový váček včela vyprázdní v úlu do plástů, včely dělnice jej zahušťují/ nasáváním a 
přepouštěním do jiných plástů, obohacováním o další enzymy a ochranné látky, provzdušňují 
ji /
a med dál zraje –šťávy se chemicky mění, houstnou a získávají charakteristickou barvu, chuť
a vůni medu

Vyzrálý med se z     plástů získává  :
 za tepla- vytavováním
za studena- volným vykapáváním, lisováním, vytáčením

vytáčením-nejčastější způsob – v     medometu  - založeno na principu odstředivky- takto získaný 
med je nejpřirozenější, zachovává si původní vlastnosti

Úprava medu:   
 cezení- zbavování nečistot
 čeření-odstraňuje se pěna na povrchu/ v teplém prostředí/
 plnění do spotřebitelských obalů

Složení medu

- je podmíněno druhem šťáv, ze kterých včely med získaly
Průměrné složení:
16-22 % vody
1-2 % dextrinů
1-4 % sacharózy                                         
+ bílkoviny, minerální látky, organické kyseliny,
29-37 % glukózy, vitamíny řady B,C,PP, rostlinné hormony, 
32-42 % fruktózy ,éterické oleje, silice, enzymy

Vlastnosti- kvalita medu

Barva- různá, bezbarvá až tmavohnědá, závisí na druhu rostliny, klimatických podmínkách,
            způsobu těžení medu

Vůně- charakteristická, podle vůně rostlin, stářím vůni ztrácí,/! nasává vůni jiných potravin/



Chuť-příjemně sladká s aromatickou příchutí

Konzistence
-přiměřeně hustá, kvalitní med má být dobře vyzrálý, čirý, bez pěny, cizích příměsí a pachů
-stářím ztrácí tekutost a krystalizuje/ krystalizace sacharózy a glukózy/
- med s vyšším obsahem fruktózy a dextrinu často nekrystalizuje
- krystaly možno odstranit ve vodní lázni/! Nad 40°C-přehřátí medu- zničení cenných
                      látek/ 
- zjišťují se smyslovým posouzením

Vzhled- špatné vyčištění- zbytky plástů, části mrtvých včel
             -pěna na povrchu
             - nakvašení- skladování ve vlhku
             - voda
             - nedostatečně vyzrálý- řídký 

Vůně- špatně vyčištěný včelín
          - vykuřování

Chuť- kvašení- kvasná až nakyslá příchuť
         - pachuť od špatně vyčištěného včelínu nebo nevhodných nádob- např. konví
         - karamelová příchuť- od vyšší teploty při výrobě teplou cestou

Druhy medu 

Lipový- jeden z nejkvalitnějších, světlá, nažloutlá  až  žlutavá barva,
            - vůně a chuť –výrazná po lipovém květu, snadno krystalizuje- glukóza: fruktóza = 1:1

Akátový - bezbarvý až světle žlutý, nesnadno krystalizuje/více fruktózy/- dlouho tekutý

Jetelový/vojtěškový/-bezbarvý až zlatožlutý, nepříjemná  chuť a vůně
                                 - snadno krystalizuje a tuhne v bílou hmotu

Med z květů ovocných stromů-světlé odstíny, příjemná chuť a vůně,
                                                 - snadno krystalizuje, z višňových květů- hořkomandlová chuť

Med z řepky a z ohnice- citronově žlutá barva, není příliš lahodný, snadno tuhne
- voní po řepce, chuť někdy až olejnatá
                                     
Vřesový- červenou, granátovou až červenohnědou barvu
              - silná příjemná chuť i vůně, hustý, dlouho tekutý

Medovicový-lesní- tmavá, tmavohnědá barva až zelenavě hnědý odstín- rostlinná barviva 
v míze dřevin



                              - více fruktózy, minerálních látek a dextrinů
                              - lahodná chuť a vůně, nesnadno krystalizuje, ceněný
                              - může být jednodruhový – jedlový, smrkový, modřínový atd. nebo směsný

Květový/nektarový/- z nektaru květů převážně léčivých rostlin
   -světlá barva, vyšší obsah glukózy a fruktózy, rychle krystalizuje, 
léčitelství

Smíšený- směs květových a medovicových medů, obsahuje přírodní látky z nektaru 
                léčivých rostlin + minerální látky z lesních medů, je hodnotný

Dubový med – tmavě zelenohnědý, jemné chuti a vůně, jemně krystalický až gelovitý

Podle úpravy med:  
Pastový -většinou květový nebo smíšený med speciálně upravený do pastové konzistence
               řízenou krystalizací, je zpracován mechanicky bez přísad
             - nekrystalizuje, barva světlá bělavá až nažloutlá
              - lahodná chuť, lehce roztíratelný-neteče 

Plástečkový – jde o část zavíčkovaného plástu s medem a voskem vyjmutého přímo z úlu. 
Med se nabírá lžičkou i s voskem. Žvýkání vosku s medem je velice chutné a zdravé, samotný
vosk se ale nepolyká. Jde o původní způsob konzumace medu v době, kdy nebyl ještě známý 
způsob vytáčení medu v medometu. 
        

Podle upotřebení rozlišujeme:
a/ stolní druhy- pro přímé používání, příjemné chuti a vůně, čisté, tekuté

- význam pro výživu- hlavně dětí a při rekonvalescenci

b/ medy určené ke zpracování v potravinářském průmyslu-mohou být horší kvality, starší, 
s menšími aromatickými a chuťovými nedostatky

Skladování medu

- skleněné, kameninové, porcelánové, nerezové nádoby/pokud dřevěné či kovové-ochranný 
povlak/
- dobře uzavřené, ochrana před vlhkem, napadení mikroorganismy a nečistotami
- suché, čisté sklady bez cizích pachů
- teplota do 20°C, vlhkost do 70 %
- ! přímé sluneční paprsky
- záruční doba- 6 měsíců od naplnění do obalů



Použití medu

Význam: - biologická hodnota, snadná stravitelnost, obsah vitamínů a minerálních látek, 
léčivé látky- pro děti, starší lidi a rekonvalescenty
                 - lék-léčivé látky z rostlin, vitamíny- k rychlé regeneraci sil při únavě či v nemoci-
rychle se vstřebává do krve

- v potravinářské výrobě: - k výrobě trvanlivého pečiva, perníku, sušenek, piškotů či 
sucharů                         
    - k výrobě medových bonbonů, karamel

- kvasný průmysl: - k výrobě nápojů- medovina, medové pivo, víno, ocet

- v CUV - přidává se do medového perníkového těsta + výrobků z něj- medovník, medové 
koláčky,tyčinky, tvarovaný a zdobený perník…
              - perník je chutnější, vláčnější, nesnadno tvrdne




