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Προτάσεις προσθηκών   

Με βάση τις επιστημονικά τεκμηριωμένες φυσικές αποκλίσεις που δίνονται στη συνέχεια, 

προτείνεται η ενσωμάτωση των ακόλουθων τροποποιήσεων (πίν. 1) στο Παράρτημα ΙΙ 

(ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 110/2001. 

Πίνακας 1: Προτάσεις προσθηκών στην Οδηγία 110/2001  

 Ισχύουσα  Προτεινόμενη  
Παράρτημα ΙΙ, πεδίο 4 4. Ηλεκτρική αγωγιμότητα  

 
— μέλι μη αναφερόμενο κατωτέρω 
και μείγματα των μελιών αυτών όχι 
περισσότερο από 0,8 mS/cm 
 
— μέλι μελιτώματος και μέλι 
ανθέων καστανιάς και μείγματα 
των μελιών αυτών, πλην των 
μειγμάτων με τα αναφερόμενα 
κατώτερα μέλια όχι λιγότερο από 
0,8 mS/ cm 
 
 — εξαιρέσεις: κουμαριά (Arbutus 
unedo), ερείκη (Erica ) ευκάλυπτος, 
φιλύρα (Tilia spp.), καλούνα η κοινή 
(Calluna vulgaris), Manuka ή 
Jellybush (Leptospermum), φυτό 
τσαγιού (Melaleuca spp.) 

4. Ηλεκτρική αγωγιμότητα  
 
— μέλι μη αναφερόμενο κατωτέρω 
και μείγματα των μελιών αυτών όχι 
περισσότερο από 0,8 mS/cm 
 
— μέλι μελιτώματος και μέλι 
ανθέων καστανιάς και μείγματα 
των μελιών αυτών, πλην των 
μειγμάτων με τα αναφερόμενα 
κατώτερα μέλια όχι λιγότερο από 
0,8 mS/ cm 
 
 — εξαιρέσεις: κουμαριά (Arbutus 
unedo), ερείκη (Erica), ευκάλυπτος, 
φιλύρα (Tilia spp.), καλούνα η κοινή 
(Calluna vulgaris), Manuka ή 
Jellybush (Leptospermum), φυτό 
τσαγιού (Melaleuca spp.), μέλι 
πολυκόμπου (Polygonum 
aviculare), μέλι παλιουριού 
(Paliurus spina christi), μέλι 
βαμβακιού (Gossypium hirsutum). 

Παράρτημα ΙΙ, πεδίο 6 6. Δείκτης διάστασης και 
περιεκτικότητας σε 
υδροξυμεθυλοφουρφουράλη 
(HMF) προσδιοριζόμενα μετά από 
επεξεργασία και ανάμειξη 
 
 α) δείκτης διάστασης (κλίμακα 
Schade) — γενικά, εκτός από το 
μέλι ζαχαροπλαστικής όχι λιγότερο 
από 8 
 
 — μέλι με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε φυσικά ένζυμα (π.χ. μέλι 
εσπεριδοειδών) και του οποίου η 

6. Δείκτης διάστασης και 
περιεκτικότητας σε 
υδροξυμεθυλοφουρφουράλη 
(HMF) προσδιοριζόμενα μετά από 
επεξεργασία και ανάμειξη 
 
 α) δείκτης διάστασης (κλίμακα 
Schade) — γενικά, εκτός από το 
μέλι ζαχαροπλαστικής όχι λιγότερο 
από 8 
 
 — μέλι με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε φυσικά ένζυμα (π.χ. μέλι 
εσπεριδοειδών, πεύκου, 
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περιεκτικότητα σε HMF δεν 
υπερβαίνει τα 15 mg/kg όχι 
λιγότερο από 3 

κουμαριάς) και του οποίου η 
περιεκτικότητα σε HMF δεν 
υπερβαίνει τα 15 mg/kg όχι 
λιγότερο από 3 

Παράρτημα ΙΙ, πεδίο 1 1.1. Περιεκτικότητα σε φρουκτόζη 
και γλυκόζη (σύνολο των δύο) 
 

— μέλι νέκταρος όχι λιγότερο από 
60 g/ 100 g  
 
— μέλι μελιτώματος, μείγμα 
μελιού μελιτώματος με μέλι 
ανθέων όχι λιγότερο από 45 g/ 100 
g 

1.1. Περιεκτικότητα σε φρουκτόζη 
και γλυκόζη (σύνολο των δύο) 
 
— μέλι νέκταρος όχι λιγότερο από 
60 g/ 100 g  
 
— μέλι μελιτώματος, μείγμα 
μελιού μελιτώματος με μέλι 
ανθέων όχι λιγότερο από 45 g/ 100 
g 
— μέλι ελάτου όχι λιγότερο από 35 
g/ 100 g  

Παράρτημα ΙΙ, πεδίο 5 5. Ελεύθερα οξέα  
— γενικά όχι περισσότερο από 50 
χιλιοστοϊστοδύναμα οξέος ανά 
1000 g 
 
— μέλι ζαχαροπλαστικής όχι 
περισσότερο από 80 
χιλιοστοϊστοδύναμα οξέος ανά    
1000 g 

Ελεύθερα οξέα  
— γενικά όχι περισσότερο από 50 
χιλιοστοϊστοδύναμα οξέος ανά 1 
000 g 
 
— μέλι βελανιδιάς όχι 
περισσότερο από 60 
χιλιοστοϊστοδύναμα οξέος ανά 
1000 g 
 
— μέλι ζαχαροπλαστικής όχι 
περισσότερο από 80 
χιλιοστοϊστοδύναμα οξέος ανά 
1000 g 

 

Τεκμηρίωση Φυσικών αποκλίσεων   

Ο ποιοτικός έλεγχος ενός προϊόντος αφορά στην ανάλυση και τον προσδιορισμό παραμέτρων με στόχο 

τη σύγκρισή τους με νομοθετικά όρια, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ποιότητά του ως προς 

τον καταναλωτή. Το νομοθετικό πλαίσιο του μελιού αφορά εθνικές (Φ.Ε.Κ. 239/23/2/2005, Τεύχος Β) και 

ευρωπαϊκές οδηγίες (110/2001, 63/2014) που σχετίζονται με τη σύστασή του, αλλά και κανονισμούς 

(37/2010, 396/2005) που διερευνούν την ύπαρξη υπολειμμάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αποκλίσεις 

της σύνθεσης του μελιού από το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο σχετίζονται με λανθασμένους χειρισμούς 

είτε στο στάδιο της παραγωγής (τροφοδοσία, χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων, τρύγος ανώριμου 

μελιού, κ.α.), είτε στα στάδια μετασυλλεκτικής διαχείρισης και τυποποίησης (θέρμανση, ανάμιξη με 

χαμηλότερης ποιότητας μέλια, μίξη με υδατανθρακικά σιρόπια, κ.α.).  
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Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι αποκλίσεις από τα νομοθετημένα όρια οφείλονται σε φυσική 

συμπεριφορά του μελιού. Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το Εργαστήριο 

Μελισσοκομίας του ΑΠΘ, οι κύριες αποκλίσεις αυτού του είδους που εντοπίζονται στα ελληνικά μέλια 

εστιάζονται σε τέσσερεις άξονες (εικ. 1) 

 

Εικόνα 1: Φυσικές αποκλίσεις ελληνικών μελιών 

 

Οι φυσικές αποκλίσεις μπορούν να αποδοθούν σε ιδιαιτερότητες του νέκταρος ή του μελιτώματος 

(υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία, διαφορετικό υδατανθρακικό προφίλ, υψηλή 

περιεκτικότητα σε οξέα, χαμηλή παραγωγή γυρεοκόκκων από το φυτό κ.α) καθώς επίσης και στις 

διεργασίες επεξεργασίας από τις μέλισσες (μεγάλη ροή φυτικού χυμού και γρήγορη επεξεργασία, 

προσέγγιση του φυτού χωρίς να έρθει σε επαφή με τους ανθήρες κ.α.). Αν και αποτελούν ενδογενείς 

ιδιομορφίες, εντούτοις δε συμπεριλήφθηκαν στον καθορισμό οριακών τιμών ή εξαιρέσεων στη 

νομοθεσία, είτε λόγω έλλειψης στοιχείων, είτε λόγω έλλειψης παρεμβάσεων κατά τη θεσμοθέτηση. 

Ειδικότερα, μετά από την επιλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων με βάση τα φυσικοχημικά, 

μικροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά από ένα ευρύτερο σύνολο μελιών δηλωθείσας 

βοτανικής προέλευσης, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες φυσικές αποκλίσεις: 

Υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα ανθόμελων 

Τρία σημαντικής παραγωγικής απόδοσης ανθόμελα, που συλλέγονται στην ηπειρωτική κυρίως Ελλάδα, 

είναι το μέλι πολυκόμπου, παλιουριού και βαμβακιού, τα οποία παράγονται από τα φυτά Polygonum 

aviculare, Paliurus spina christi και Gossypium hirsutum, αντίστοιχα. Το πρώτο είδος μελιού είναι 

σκουρόχρωμο με χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση και μπορεί να παραχθεί για μεγάλο χρονικό 

διάστημα από το καλοκαίρι μέχρι και αρχές φθινοπώρου από τα άνθη του πολυκόμπου, ενός έρποντος 

φυτού που συνήθως φύεται σε χωράφια όπου έχει προηγηθεί καλλιέργεια σιτηρών. Το δεύτερο είδος 

συλλέγεται από τα άνθη του παλιουριού, ενός πολύ κοινού για την ελληνική χλωρίδα θάμνου, που 

ανθίζει στις αρχές καλοκαιριού δίνοντας τη δυνατότητα να παράξουν οι μέλισσες ένα ανοιχτόχρωμο 

σχετικά μέλι και σε μεγάλες ποσότητες. Το μέλι από βαμβάκι παράγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

σε πεδινές περιοχές όπου υπάρχουν βαμβακοκαλλιέργειες, δίνοντας ένα προϊόν που χαρακτηρίζεται από 

ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Υψηλή αγωγιμότητα

Χαμηλή διαστάση

Χαμηλό άθροισμα 
γλυκόζης + φορυκτόζης

Yψηλή οξύτητα 
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υψηλό αντιμικροβιακό περιεχόμενο και μεγάλη τάση για κρυστάλλωση. Τα τρία αυτά είδη μελιού αν και 

είναι ανθόμελα, εντούτοις κατά την εμπορική τους διακίνηση παρουσιάζουν προβλήματα, καθώς έχουν 

υψηλή αγωγιμότητα. Από την ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων στο εργαστήριο 

Μελισσοκομίας του ΑΠΘ και την επιλογή των χαρακτηριστικών δειγμάτων παλιουριού, πολυκόμπου και 

βαμβακιού, μετά την ταυτοποίησή τους μέσω οργανοληπτικών, φυσικοχημικών και μικροσκοπικών 

χαρακτηριστικών,  διαπιστώθηκαν και τεκμηριώθηκαν οι ακόλουθες φυσικές αποκλίσεις: 

α. Μέλι πολυκόμπου 

Οι τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των 37 ταυτοποιημένων δειγμάτων πολυκόμπου κυμάνθηκαν από 

0,490 έως 1,1 mS/cm, με τον μέσο όρο να υπολογίζεται στα 0,829 mS/cm. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι 

το 54,1% των μελιών πολυκόμπου είχαν αγωγιμότητα μεγαλύτερη από την οριακή τιμή (0,8 mS/cm) που 

επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 110/2001/ΕΚ) για μέλια ανθέων (εικ. 2). Πρακτικά 

αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από τα μισά μέλια πολυκόμπου που θα διακινούνταν στην αγορά ως 

ανθόμελα, σε έναν ενδεχόμενο ποιοτικό έλεγχο από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς θα 

χαρακτηρίζονταν ως μη κανονικά.  

  

Εικόνα 2: Ηλεκτρική αγωγιμότητα (mS/cm) μελιών πολυκόμπου (n = 37) 

β. Μέλι παλιουριού 

Εντονότερο φαίνεται να είναι το πρόβλημα στη συγκεκριμένη κατηγορία μελιού, όπου οι τιμές της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας των 39 ταυτοποιημένων δειγμάτων αυτού του είδους κυμάνθηκαν από 0,448 

έως 1,132 mS/cm με τον μέσο όρο να είναι 0,898 mS/cm. Το ποσοστό των μελιών που βρέθηκαν να 

αποκλίνουν από τη νομοθεσία ήταν υψηλότερο συγκριτικά με το μέλι πολυκόμπου, καθώς περίπου τα 

τρία τέταρτα (71,8%) των δειγμάτων είχαν αγωγιμότητα πάνω από 0,800 mS/cm, παρουσιάζοντας 

δυνητικά προβλήματα κατά την εμπορική τους διακίνηση (εικ. 3). 

54,1%

45,9%

>0,8 mS/cm

<0,8 mS/cm
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Εικόνα 4: Ηλεκτρική αγωγιμότητα (mS/cm) μελιών παλιουριού (n = 39) 

 

γ. Μέλι βαμβακιού 

Συχνά υψηλή αγωγιμότητα παρουσιάζουν και τα μέλια που παράγονται από βαμβάκι. Σε δείγματα 

μελιών (n = 28) που πληρούσαν τις οργανοληπτικές, μικροσκοπικές και φυσικοχημικές απαιτήσεις για 

τον χαρακτηρισμό τους ως βαμβακόμελα διαπιστώθηκε ότι περίπου τα μισά (48,3%) δε θα μπορούσαν 

να χαρακτηριστούν ως ανθόμελα δεδομένου ότι η αγωγιμότητά τους ήταν υψηλότερη από 0,8 mS/cm. 

 
 

Εικόνα 4: Ηλεκτρική αγωγιμότητα (mS/cm) μελιών βαμβακιού (n = 28) 

Πρόταση: Εισήγηση για ενσωμάτωση των μελιών παλιουριού, πολυκόμπου και βαμβακιού στο πεδίο 4 

του Παραρτήματος ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 110/2001, όπου περιλαμβάνονται ανθόμελα υψηλής 

αγωγιμότητας, καθώς στην ισχύουσα νομοθεσία εμπεριέχονται οι εξαιρέσεις: κουμαριά (Arbutus unedo), 

ερείκη (Erica), ευκάλυπτος, φιλύρα (Tilia spp.), καλούνα  η κοινή (Calluna vulgaris), Manuka ή Jellybush 

(Leptospermum), φυτό τσαγιού (Melaleuca spp.).  

71,8%

28,2,% >0,8 mS/cm

<0,8 mS/cm

48,3%

51,7

>0,8 mS/cm

<0,8 mS/cm
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Μειωμένη δράση του ενζύμου διαστάση 

Η διαστάση (α-αμυλάση) αποτελεί ένα από τα κύρια ένζυμα που υπάρχουν στο μέλι. Εμπεριέχεται στον 

φυτικό χυμό, αλλά προστίθεται και από τη μέλισσα κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και μετατροπής 

του σε μέλι. Σύμφωνα με τη νομοθεσία ένα μέλι θα πρέπει να παρουσιάζει δράση ως προς τη διαστάση 

υψηλότερη από 8 DN. Συνήθως οι χαμηλές τιμές της διαστάσης σε συνδυασμό και με άλλες παραμέτρους 

σχετίζονται με εκτεταμένη τροφοδοσία ή προσθήκη γλυκαντικών υλών. Εντούτοις, πειραματικά 

αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι σε ορισμένα είδη μελιού η δράση του ενζύμου διαστάση είναι 

μειωμένη ως αποτέλεσμα φυσικής συμπεριφοράς, που οφείλεται  στο χαμηλό ενζυμικό περιεχόμενο του 

φυτικού χυμού ή στη γρήγορη απόθεση και επεξεργασία του από τις μέλισσες.  

α. Πευκόμελο 

Από τα πειραματικά δεδομένα για 55 πευκόμελα διαπιστώθηκε ότι παρόλο που η μέση τιμή (16,6 DN) 

της δράσης του ενζύμου για αυτό το είδος μελιού είναι αρκετά πιο πάνω από την οριακή τιμή των 8 DN, 

ένα σημαντικό ποσοστό περίπου στο 40% μελιών παρουσιάζει χαμηλότερη της οριακής τιμής δράση (εικ. 

5). Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια ταξινόμηση των μελιών ανάλογα με την περίοδο παραγωγής τους 

διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές για το ανοιξιάτικο πευκόμελο με τον μέσο όρο σε αυτή την 

περίπτωση να βρίσκεται στις 7,9 DN και το 50% των δειγμάτων να είναι κάτω από 8 DN. Τα δείγματα 

αυτά είχαν παραχθεί εφαρμόζοντας ορθούς μελισσοκομικούς χειρισμούς και η ιδιόμορφη αυτή 

συμπεριφορά τους σχετίστηκε με τον γρήγορο ρυθμό παραγωγής του μελιού.  

 
 

Εικόνα 5: Διαστάση (DN) πευκόμελων (n = 55) 

 

α. Μέλι Κουμαριάς 

Το μέλι κουμαριάς παράγεται στο τέλος του φθινοπώρου και είναι γνωστό για την ιδιαίτερη γεύση του. 

Σε ταυτοποιημένα δείγματα μελιού κουμαριάς (n = 22) που αναλύθηκαν, διαπιστώθηκε ότι αποτελεί ένα 

μέλι με ιδιαίτερα χαμηλή δράση του ενζύμου διαστάση, καθώς ο μέρος όρος υπολογίστηκε στις 8,6 DN. 

Χαρακτηριστικό ήταν ότι περίπου το 40% των δειγμάτων είχαν διαστάση μικρότερη της οριακά 

επιτρεπτής τιμής με βάση τη νομοθεσία  (εικ. 6). 

39,3%

60,7%

<8 DN

>8 DN
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Εικόνα 6: Διαστάση (DN) μελιών κουμαριάς(n = 22) 

Πρόταση: Η νομοθεσία αναγνωρίζει την ύπαρξη μελιών με φυσική χαμηλή δράση του ενζύμου διαστάση 

αλλά στις εξαιρέσεις δεν κάνει αναφορά για τα μέλια πεύκου και κουμαριάς, αλλά μόνο για τα μέλια 

εσπεριδοειδών: - μέλι με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυσικά ένζυμα (π.χ. μέλι εσπεριδοειδών) και του 

οποίου η περιεκτικότητα σε HMF δεν υπερβαίνει τα 15 mg/kg - Εισήγηση για ενσωμάτωση των μελιών 

πεύκου και κουμαριάς στις εξαιρέσεις.  

Χαμηλό άθροισμα γλυκόζης και φρουκτόζης  

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ενσωματώσει τη χαμηλή περιεκτικότητα των μελιών μελιτώματος σε 

βασικούς μονοσακχαριτες του μελιού, τη φρουκτόζη και τη γλυκόζη, συγκριτικά με τα ανθόμελα, 

δίνοντας χαμηλότερα όρια στα μέλια της πρώτης κατηγορίας. Έτσι, ως ελάχιστη τιμή για τα ανθόμελα 

θεωρείται το 60%, ενώ για τα μέλια μελιτώματος το 45%. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως το μέλι ελάτου 

που παράγεται στη χώρα μας δεν ικανοποιεί ακόμη και την ελάχιστη αυτή απαίτηση του 45%. Σε 

ταυτοποιημένα δείγματα μελιών ελάτου που αναλύθηκαν με σκοπό των προσδιορισμό των 

υδατανθράκων τους διαπιστώθηκε ότι περίπου το ¼ αυτών (24,4%) είχαν άθροισμα γλυκόζης και 

φρουκτόζης μικρότερο από την οριακή τιμή του 45%, και επομένως τα μέλια αυτά δεν θα μπορούσαν να 

διατεθούν ως κανονικά στην αγορά (εικ. 7).  
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Εικόνα 7: Άθροισμα γλυκόζης και φρουκτόζης (%)  σε μέλια ελάτου  (n = 41) 

 

Πρόταση: Προσθήκη στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Παράρτημα ΙΙ, πεδίο 1.1) εκτός των οριακών τιμών 

45% και 60% για τα μέλια μελιτώματος και τα ανθόμελα αντίστοιχα, εξαιρέσεων με χαμηλότερο από το 

45% σε άθροισμα φρουκτόζης και γλυκόζης (προτεινόμενο 35%), για μέλια που από τη φύση τους 

παρουσιάζουν μικρή περιεκτικότητα στους κύριους μονοσακχαρίτες όπως συμβαίνει με το ελατόμελο.  

 

Υψηλή οξύτητα 

Το μέλι βελανιδιάς αποτελεί ένα μέλι των ορεινών κυρίως περιοχών, που τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες 

μελισσοκόμοι συλλέγουν και διαθέτουν με μεγάλη ευκολία λόγω της υψηλής ζήτησης. Πρόκειται για ένα 

σκουρόχρωμο μέλι με  ιδιαίτερα έντονο αντιοξειδωτικό περιεχόμενο. Η υψηλή οξύτητα των φυτικών 

χυμών που συλλέγουν οι μέλισσες, ιδιαίτερα προς το τέλος του καλοκαιριού, αντικατοπτρίζεται στην 

υψηλή περιεκτικότητα σε ελεύθερα οξέα του τελικού προϊόντος. Ειδικότερα, σε μέλια βελανιδιάς που 

παρουσίαζαν τα φυσικοχημικά, οργανοληπτικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά αυτού του είδους 

προσδιορίστηκε η οξύτητά τους και διαπιστώθηκε ότι το 14,3%  αυτών είχε τιμές υψηλότερες των 50 

meq/kg, αν και πρόσφατα συλλεγόμενα και με χαμηλά ποσοστά υγρασίας (ΜΟ =15,5). Τα μέλια αυτά δε 

θα μπορούσαν να διακινηθούν ως κανονικά. Θα μπορούσαν να πουληθούν ως μέλια ζαχαροπλαστικής, 

δηλαδή ως μέλια χαμηλής ποιότητας, καθώς σε αυτά επιτρέπεται η συγκέντρωση ελεύθερων οξέων να 

είναι έως 80 meq/kg. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι το 37,1% των δειγμάτων βελανιδιάς αν 

και βρέθηκαν με χαμηλότερες του νομοθετημένου ορίου (50 meq/kg) τιμές, η οξύτητά τους ήταν 

ιδιαίτερα υψηλή (40-50 meq/kg) με αποτέλεσμα (δεδομένου της χρονικής αύξησης αυτής της 

παραμέτρου) και αυτά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρεθούν εκτός ορίων και να παρουσιάζουν 

προβλήματα στη διακίνησή τους.  

24,4%

59,1%

>45%

<45%



Φυσικές αποκλίσεις ελληνικών μελιών                                                                                                                     . 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΘ 10 

 

  

Εικόνα ?: Περιεκτικότητα σε ελεύθερα οξέα (meq/kg) του μελιού βελανιδιάς(n = 35) 

 

Πρόταση: Προσθήκη στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Παράρτημα ΙΙ, πεδίο 5) εκτός της οριακής τιμής για τα 

ελεύθερα οξέα (50 meq/kg) και εξαιρέσεων για περιπτώσεις όπως η βελανιδιά (προτεινόμενο 60 

meq/kg), με φυσικό υψηλό περιεχόμενο οξέων. 

 

Ερευνητική Ομάδα Εργασίας του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας ΑΠΘ 

Τανανάκη Χρυσούλα, Αν. Καθηγήτρια 

Θρασυβούλου Ανδρέας, Ομότιμος Καθηγητής 

Κανέλης Δημήτριος, Διδάκτορας Μελισσοκομίας 

Λιόλιος Βασίλειος, Διδάκτορας Μελισσοκομίας 

Ροδοπούλου Μαριάννα, Υπ. Διδάκτορας Μελισσοκομίας 

Δήμου Μαρία, Διδάκτορας Μελισσοκομίας 

 

Με τιμή  

Τανανάκη Χρυσούλα Αν, Καθηγήτρια ΑΠΘ 
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