Shrnutí výsledků soutěže "Český med 2011".
Celkem bylo do soutěže zasláno 419 medů, z toho 212 bylo oceněno zlatou medailí a 121
stříbrnou medailí.
Důvody pro neudělení medaile.
1) Nevyhovující fyzikálně chemické parametry. U dvou medů jme naměřili vysokou hodnotu
HMF, 27 medů mělo nadlimitní obsah vody.
2) Chyby na etiketách
- nedostatečné označení druhu medu podle původu. Podle platné legislativy jsou pouze dvě
varianty označení medu podle původu: "med medovicový" nebo "med květový". Žádné jiné
varianty nejsou možné, tudíž ani označení "med smíšený" nebo "med lesní". To je pouze
doplňující údaj, ale nikoliv označení druhu medu podle vyhlášky.
- zdravotní a výživová tvrzení. To je stále se opakující chyba, na kterou upozorňujeme
každý rok.
- neúplné údaje (neúplná adresa, chybí údaj o trvanlivosti).
Za co byly "jen" stříbrné medaile?
1) Chybná deklarace druhu medu
V pokynech pro zasílání medů do soutěže naše laboratoř nabízela službu dodatečného
označení druhu medu podle výsledku elektrické vodivosti. K tomu bylo potřeba zaslat obě
varianty etiket. Tuto službu využilo málo účastníků, ale chyb v deklaraci druhu medu bylo
dost.
2) Nedostatky v estetickém dojmu balení
- dolepky k etiketám, v některých případech k sobě vůbec neladily, a bylo náročné na nich
dohledat všechny potřebné údaje.
- některé údaje na etiketách byly dopsány rukou (ne moc čitelně), natištěné razítkem a
rozmazané nebo vytištěné téměř nečitelným malým písmem. Etikety tištěné bublinkovou
tiskárnou, které se rozmazávají již po pouhém doteku mokrou rukou.
- etikety na víčku nebo jenom na papíru, který překrýval víčko a byl omotán gumičkou nebo
provázkem. To není nejšťastnější řešení, papír se může při manipulaci se sklenicí snadno
porušit a oddělit. Víčko se dá zaměnit. Etiketa by měla být pevnou součástí sklenice.
Při soutěži je hodnotitel v roli zákazníka, který se rád nechá zlákat pěkným vkusným balením,
jehož nedílnou součástí je etiketa. Při pohledu na etiketu musí mi být na první pohled jasné,
co nakupuji, aniž k tomu potřebuji lupu nebo musím otáčet sklenici ze všech stran. Německá
legislativa např. požaduje, aby všechny povinné údaje byly v jednom zorném poli. O tom, že
uvnitř je výborný med, není pochyb, ale zlatou medailí oceněné medy musí být přitažlivé i
zvenčí.
Posíláme Vám diplom o udělení medaile. I letos jsou k dispozici kovové hologramové
nálepky znázorňující medaile. Součástí ocenění je 10 kusů těchto nálepek a jedna velká
samolepka, kterou letos nelepíme na diplomy, ale přikládáme ji volně. Můžete je využít pro
Vaše propagační materiály, etikety a jiné příležitosti, s těmito podmínkami. Uživatel nálepek
musí být nositelem medaile Český med a na materiálu nebo etiketě musí být současně uveden
tento text: Včelař (podnik) je nositelem zlaté (stříbrné) medaile soutěže Český med 200…. za
med ..... (druh medu uveďte podle diplomu).
Malé medaile si můžete v libovolném množství přiobjednat na naší adrese nebo mailem.
Cena nálepky je 3 Kč/ks včetně DPH.

Věnujte pozornost našim článkům ve Včelařství, které se týkají balení a prodeje medu.
Připomínáme, že texty na etiketách je vhodné dělat co nejjednodušší, tím se vyvarujete
chyb a sporných údajů.

Ing. Dalibor Titěra, CSc
vedoucí zkušební laboratoře

