Etikety na medu
Etikety pro med od včelaře
Při drobném prodeji přímo doma (ze dvora), etiketa není nutná.
Pro účast v soutěži Český med 2013 etiketa nutná je.
Při označování medu platí platná znění veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.(prodej ze dvora),
zákona o potravinách č. 110/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 113/2005 Sb. (mj. výživová a
zdravotní tvrzení) a vyhlášky č. 76/2003 Sb (druhy medu a jeho parametry).
MED
květový nebo medovicový
Včelař: ....................
Bydliště: ..................
Množství: .......................
*Minimální trvanlivost do: (stačí rok)

* Minimální trvanlivost si stanovuje výrobce. Po tuto dobu musí med splňovat parametry dané
normou.
Rozumná doba je do tří let.
Pro med je nejvhodnější označení data minimální trvanlivosti (DMT) tímto způsobem: "Minimální
trvanlivost do: rrrr" (v případě kratší doby než 18 měsíců se uvádí i měsíc, tzn. mm.rrrr).
Nebo můžete použít formulaci: "Datum minimální trvanlivosti 2 roky od data plnění." K tomu je
nutné uvést: "Datum plnění dd.mm.rrrr".
Jiný, pro med nepříliš vhodný způsob označení je uvedení doby použitelnosti. Doba použitelnosti se
používá pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např.
mléčné výrobky. Doba použitelnosti se uvádí slovy "Spotřebujte do...". Datum se uvádí v
předepsaném pořadí - den, měsíc a rok ukončení této doby. Je-li potravina označena dobou
použitelnosti, tedy slovy: „Spotřebujte do…“, musí výrobce na obal doplnit i údaje o podmínkách
skladování.
Označení druhu medu je povinný údaj v souladu s vyhláškou
č. 76/2003, § 8, písmeno a.
Med dělí podle původu na
• med květový - med pocházející zejména z nektaru květů
• med medovicový - med pocházející zejména z výměšků hmyzu (Hemiptera) sajícího
mízu na živých částech rostlin nebo ze sekretů živých částí rostlin
Abyste dodrželi označení druhu medu podle vyhlášky, musíte znát jeho vodivost.
Pro med květový platí výsledek stanovení elektrické vodivosti: max. 80 mS.m-1, pro med
medovicový: min.80 mS.m-1
Barva medu je pouze orientační vodítko. Pokud druh medu deklarujete špatně, jste vystaveni
nebezpečí udělení pokuty ze strany kontrolních orgánů.
Pro soutěž doporučujeme poslat ke sporným vzorkům etikety pro oba druhy medu. Laboratoř
přiřadí Vašemu medu tu správnou až podle výsledků rozboru.
Takový požadavek zaškrtněte v přihlášce.

Doplňující údaje k označení druhu medu.
− květový pastový (legislativa nezná pojmy, jako šlehaný nebo krémový, nemá se psát ani
pastovaný)
− regionální, územní nebo místní označení původu (příklad Med květový, podkrkonošský)
− květový "smíšený", medovicový "lesní"
− květový + označení druhu rostliny (květový "akátový"), ze které med pochází (zcela nebo
převážně z tohoto druhu, přičemž med tomu musí odpovídat nejen chutí, ale i mikroskopickou
analýzou (viz §9, odstavec (2) písmeno c, vyhl. 76/2003 Sb)
Tyto údaje stále opakujeme a zdůrazňujeme, aby nedošlo ke zbytečnému zklamání účastníků
soutěže. Nejčastější chybou při označování druhu medu v předchozích letech totiž bylo označení
"med lesní" nebo "med smíšený", což je nedostatečné označení. Takto označené produkty bohužel
medaile dostat nemohou.
NEPŘÍPUSTNÁ JSOU VÝŽIVOVÁ A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ
Na etiketě s medem nesmí být zdravotní a výživová tvrzení. Neuvádějte tam slova jako
pravý, čerstvý, čistý, domácí, kvalitní, přírodní, léčivý, dietetický, lehce stravitelný apod. Bez
vyčíslení nelze napsat ani údaj, že med obsahuje vitamíny a cenné složky.
Údaj o energetické a nutriční hodnotě na med také nepatří.
Údaj o tom, že med je bez jakýchkoli přísad a bez konzervačních látek také nemůžete použít. To je
přirozená vlastnost medu, jinak by to nebyl med.
Všechny tyto údaje mohou uvádět spotřebitele v omyl a "povyšovat" Váš med nad ostatní medy.
Zatím neexistuje zvláštní právní předpis, podle kterého by med byl řazen mezi potraviny určené pro
zvláštní výživu. Proto se hodnotitelská komise řídí jednoznačně tím, že naše legislativa med řadí
mezi potraviny.
Nikde není řečeno, že v budoucnu nebude možné zařadit med jako lék. K tomu jsou ale nutné
složité postupy prokazování vlastností a účinků.
Dále na etiketě nepoužívejte žádné tzv. „pečetě kvality“ nebo „záruky kvality“, pokud na ní nemáte
uvedený přímo rozbor konkrétní šarže a doma nevedete evidenci těchto šarží.

Přímo na etiketách však můžete použít odkaz na ocenění v soutěži "Český med"
(i z minulých ročníků).
Pokud použijete samolepící hologramové nálepky, dodržujte prosím tato pravidla:
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)

Neuvádějte na etiketách označení "včelí med"
Podle naší legislativy, která vychází z evropské, se med označuje pouze názvem med. Přívlastek
včelí je navíc. Žádný jiný výrobek než včelí med nesmí být prodáván pod pojmem med. Označení
včelí med budeme v soutěži považovat za chybu.
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