Výsledky soutěže „Český med 2018“
Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným včelařům za účast v letošním kole soutěže.
Do soutěže poslali 352 medů. Zlatá medaile byla udělena 297 medům, stříbrná medaile 23
medům.
Medy byly výborné chuti a kvality. Chemická laboratoř provedla chemické analýzy: obsah
vody, sacharózy, HMF (hydroxymethylfurfural) a elektrická vodivost. Až na pět případů
(vysoký obsah vody, HMF a sacharózy) splňovaly všechny medy fyzikální a chemické
požadavky vyhlášky č.76/2003 Sb. a normy Český med.
Mírné nedostatky se vyskytovaly ve značení povinných údajů na etiketách. Letos již novelou
veterinárního zákona došlo ke sjednocení požadavků na značení medu. Značení medu musí
být v souladu s nařízením (ES) č. 1169/2011 a zákonem č. 110/1997 Sb. o potravinách
s využitím vyhlášky č. 76/2003 Sb. o medu a vyhlášky 417/2016 Sb. o některých způsobech
označování potravin.
Ve značení povinných údajů se objevovaly tyto chyby
•

nesprávně uvedený údaj o minimální trvanlivosti. V pokynech k soutěži jsme
uvedli příklady správného a naopak špatného označování. Přesto se na etiketách
objevovaly výrazy „ nejlépe upotřebit do..“, „minimální trvanlivost od data
plnění“. Bohužel, i když uvedete minimální trvanlivost do 2020, je to
nedostatečné, protože před údajem rok chybí slovo „do konce“.

•

chybějící údaj o hmotnosti nebo jeho chybné formulace. „Obsah 1kg“ - toto
vyjádření je nešťastné v tom, že jednotkou obsahu nejsou kilogramy, „Velikost
balení 1kg“- není jasné, co je to balení. „Hmotnost cca“ a „hmotnost min…“ - tato
vyjádření mohou být považována za zavádějící pro spotřebitele.

•

neoznačení země původu. Značení medu zemí původu ukládá vyhláška č. 76/2003
Sb., § 9, odstavec 1, písmeno b). Země původu se označuje takto: Země původu:
Česká republika. Pozor, obrázek vlajky není označení země původu. Vlajka je
nepovinná informace o tom, že potravina byla vyrobena v České republice.
Pravidla uvádění této informace naleznete v § 3 vyhlášky 417/2016 Sb. a způsob
grafického vyjádření v příloze této vyhlášky.

Ke splnění povinností značení medu stačí uvést následující:
MED
Včelař: Jan Jakoubek
Bydliště: Medonosy 12, Tupadly
Hmotnost: 1 kg
Minimální trvanlivost: do konce 2020
Země původu: Česká republika

Značení doplňujících údajů
Zakázaná zdravotní a výživová tvrzení jako např. přírodní, léčivý produkt, se oproti
minulým letům vyskytovala ojediněle. Stejně tak i klamavá tvrzení, která nelze ověřit.
Každým rokem se objeví na etiketách rčení, která jsou už na hraně a mohla by být jako
klamavá tvrzení klasifikována. Například tvrzení, že „Krystalizace je známka pravosti
a kvality medu“.
Všichni včelaři vědí, že všechny pravé medy rychleji nebo pomaleji krystalizují a
spotřebitele učíme, že krystalizace není žádné cukernatění a nemá žádnou souvislost
s přídavkem cukru do medu.
Jenomže, opačně to neplatí. Medy falšované různými sirupy také krystalizují. Podle
konzistence medu se kvalita odhadnout nedá. Například velmi žádaný akátový med je
tekutý i víc než rok a je přitom kvalitní.

Celkový estetický dojem
Každým rokem se zvyšuje počet sklenic s krásnými etiketami. Ojediněle se
vyskytovaly strohé etikety bez nápadu, dotisky razítky, které velikostí neodpovídaly
místu na etiketě a víčka nebo přelepky, které neladily s etiketou.
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