Jaké byly výsledky soutěže "Český med 2014"?
Děkujeme všem včelařům, kteří poslali medy do letošní soutěže. Obdrželi jsme celkem 293 medů.
Jak jsme avizovali při vyhlášení soutěže, ve snaze o co nejvyšší objektivitu komise letos hodnotila
medy pomocí bodového systému. Body jsme přidělovali za plnění těchto kritérií:

a) fyzikálně chemické vlastnosti (25 bodů)
b) povinné údaje na etiketě (25 bodů)
c) správnost etikety včetně doplňujících údajů (0 až 20 bodů)
d) senzorika (0 až 15 bodů)
e) celkový estetický dojem (0 až 15 bodů)
Maximální počet dosažitelných bodů byl 100.
Součet bodů nutný k udělení zlaté medaile byl 92-100 bodů. Takového počtu bodů v tomto
roce dosáhlo 187 medů.
Při dosažení počtu 86-91 bodů byla medům udělena stříbrná medaile. Letos bylo stříbrnou
medailí oceněno 31 medů.

Co snižovalo bodový součet u medů se stříbrnými medailemi?
Fyzikálně chemické požadavky splňovaly všechny tyto medy. Také povinné údaje byly až na
jeden případ uvedeny správně. V jednom případě byla použita formulace data použitelnosti
"spotřebujte do…." bez uvedení skladovacích podmínek. V případě označování medu je
vhodnější označení data minimální trvanlivosti způsobem "Minimální trvanlivost do konce
20..". K této formulaci nemusíte uvádět podmínky skladování. U čtyř medů byla na etiketě
uvedena energetická hodnota bez výčtu živin. Nejvíce bodů snižoval celkový estetický dojem
balení.

Jaké byly nejčastější nedostatky celkového vzhledu balení.
• Graficky nesourodé etikety na víčku a na sklenici, včetně různých dolepek.
• Rukou dopisované údaje nebo razítka s rozmazaným písmem.
• Nevhodná velikost písma údajů na etiketě, jejich špatná čitelnost (barevné splývání
písma s pozadím).
• Povinné údaje nebyly v jednom zorném poli, ale například na dolepkách na víčku nebo
vespod na sklenici, byly proto špatně dohledatelné.
• Etikety na víčkách nebyly spojeny se sklenicí tak, aby nemohlo dojít k mýlce při
záměně víček.
• Špatně volená velikost etikety k velikosti nebo tvaru sklenice, etiketa nalepená přes
výstupky na obvodu sklenice.

Některé medy na medaile nedosáhly.
U 17 medů byl zjištěn nadlimitní obsah vody. V dalších případech ztratily medy body u více
posuzovaných kritérií, takže nedosáhly na ocenění.
Každoročně se opakují podobné chyby.
• Chybějící povinné údaje (hmotnost, minimální trvanlivost, druh medu).
• Chybná deklarace druhu medu.
• Špatné vyjádření pro dobu trvanlivosti (nepište např.: záruční doba, nejlépe upotřebit
do..)
• Uvádění výživových a zdravotních tvrzení (nelze psát: čistý, přírodní produkt, vhodný
při rekonvalescenci, atd.).
Nedostatky, které neprospěly celkovému estetickému dojmu balení medů, jsme již
zmínili. Součet vyjmenovaných chyb a nedostatků vedl ke snížení celkového počtu
bodů pod hranici potřebnou pro udělení ocenění.
Abychom nekončili jenom výčtem nedostatků, je třeba říci, že všechny medy splňovaly na
jedničku senzorické vlastnosti. Byly bez nečistot, chuťově výborné. Zvláštní pochvalu mají
pastové medy, které byly velmi jemné.
Opět se našlo několik etiket, které díky zdařilému grafickému ztvárnění upoutaly pozornost
všech členů poroty. To nás velmi těší, protože umět "pochválit" kvalitní potravinu kvalitním
poutavým balením je správný předpoklad úspěšného prodeje a spokojeného zákazníka.
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