OFERTA MIODÓW PITNYCH
Miód pitny to tradycyjny napój alkoholowy powstały w wyniku fermentacji brzeczki miodu pszczelego
(roztwór wodny miodu z dodatkiem ziół lub bez poddany syceniu w celu uzyskania półproduktu do
produkcji miodu pitnego). Wyrabiany i spożywany od średniowiecza m.in. w Polsce i na Litwie. Od
2008 r. polskie miody pitne są zarejestrowane przez Komisję Europejską jako „Gwarantowana
Tradycyjna Specjalność”.
Tradycyjny podział miodów pitnych wyróżnia:
Półtoraki – miody, dla których brzeczka powstaje z jednej jednostki objętości miodu rozcieńczonej
połową jednostki objętości wody.
Dwójniaki – miody, dla których brzeczka powstaje z jednej jednostki objętości miodu rozcieńczonej
jedną jednostką objętości wody.
Trójniaki – miody, dla których brzeczka powstaje z jednej jednostki objętości miodu rozcieńczonej
dwiema jednostki objętości wody.
Czwórniaki – miody, dla których brzeczka powstaje z jednej jednostki objętości miodu rozcieńczonej
trzema jednostki objętości wody.
Najmocniejsze (mające największą zawartość alkoholu) są półtoraki. Półtoraki i dwójniaki określane
są niekiedy mianem miodów królewskich. Czwórniaki czyli miody wytrawne dojrzewają najszybciej i
nadają się do spożycia po upływie 6-8 miesięcy. Większa zawartość miodu pociąga za sobą
konieczność dłuższego leżakowania. Trójniak leżakuje od 1,5 roku do 4 lat, natomiast półtorak od
ośmiu do dziesięciu lat.
Oferowane przez nas miody pitne produkowane są przez:
PASIEKA JAROS SP. Z O. O. Łazisko 46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki www.pasiekajaros.pl
Miody pitne produkowane przez rodzinną firmę Pasieka Jaros Sp. z o.o. osiągają swoje wyśmienite
walory smakowe w czasie wieloletniego leżakowania. Surowcem do ich produkcji jest miód pszczeli,
woda i zioła. Tak jak w dawnych czasach do produkcji nie są stosowane sztuczne barwniki, aromaty,
środki konserwujące, środki przyspieszające dojrzewanie i stabilizatory. Walory smakowe i
szlachetność tychże miodów pitnych utrwalana jest poprzez przechowywanie ich w butelkach
wykonanych starym garncarskim sposobem z bolesławieckiej gliny tak jak było to w dawnych czasach.
Pijąc pamiętać jednak warto, co mówi przysłowie:
Trochę miodu zarumieni
Wiele miodu mowę zmieni

Pasieka Zarodowa w Maciejowie jest dystrybutorem miodów pitnych produkowanych przez Pasieka
Jaros Sp. z o. o. Ze względu na tradycyjny proces produkcyjny nie zawsze wszystkie gatunki miodów
pitnych w konkretnych butelkach są dostępne. Dlatego o dostępność poszczególnych gatunków
prosimy pytać telefonicznie lub mailowo. Większe zamówienia należy składać przynajmniej
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zapraszamy do współpracy.
Pasieka Zarodowa w Maciejowie
Dolina Stobrawy Sp. z o. o.
Maciejów 8
46-211 Kujakowice Górne
Tel.: +48 77 413 19 77
e-mail: pasieka@maciejow.eu
www.maciejow.eu
facebook.com/pasiekamaciejow

Tekst i zdjęcia wykorzystane w niniejszej ofercie są własnością Pasieka Jaros Sp. z o. o.

PÓŁTORAK – Jest klasycznym, chociaż nie „czystym” miodem pitnym. Dla delikatnego podbicia smaku
i złagodzenia dużej słodyczy, zastosowaliśmy w nim niewielki dodatek soku z kwaśnych jabłek.
Dodatek jest na tyle niewielki, że posmak jabłkowy jest właściwie niewyczuwalny. Zrobiony z miodów
wiosennych wielokwiatowych z dodatkiem miodu gryczanego. Rozlewany jest do butelek
kamionkowych, co potęguje i uszlachetnia jego walory smakowe. Zawartość alkoholu ok. 16%.

NAZWA
TOWARU

ZDJĘCIE PRODUKTU

Miód pitny
półtorak

Rodzaj
opakowania

CENA
brutto zł
za sztukę

butelka ceramiczna
0,75l

75,00

butelka szklana
0,75l

67,00

butelka ceramiczna
0,25l

35,00

DWÓJNIAK KORONNY – typowy dwójniak produkowany w równych częściach z miodu i wody z
domieszką specyficznych typowo polskich ziół. Produkowany głównie z miodów ciemnych jesiennych.
Dojrzewa po kilkuletnim okresie leżakowania. Rozlewany do butelek kamionkowych jak również do
butelek szklanych. Zawartość alkoholu około 15%. Odznacza się świeżością oraz tak typową dla
polskich miodów głębią aromatów i aksamitną gładkością.

NAZWA
TOWARU

Miód pitny
dwójniak
"Koronny"

ZDJĘCIE PRODUKTU

Rodzaj
opakowania

CENA
brutto zł
za sztukę

butelka ceramiczna
0,75l

60,00

butelka szklana
0,75l

45,00

butelka ceramiczna
0,25l

25,00

butelka ceramiczna
0,10l

15,00

DWÓJNIAK MALINIAK – należy do miodów owocowych. Jest miodem pitnym owocowym, w którym
minimum 30% wody potrzebnej do produkcji zostało zastąpione sokiem malinowym. Wytworzony z
najlepszych miodów wielokwiatowych. Dojrzewa po kilkuletnim okresie leżakowania. Rozlewany jest
do butelek kamionkowych jak i do butelek szklanych. Zawartość alkoholu ok. 15%. Ma niezwykłe
stężenie aromatu, choć nie jest przesadnie owocowy, a swój wyborny smak zawdzięcza równowadze
garbnikowo – kwasowej i odrobinie miodowej goryczy. Zawiera znaczne ilości naturalnych
przeciwutleniaczy.

NAZWA
TOWARU

Miód pitny
dwójniak
"Maliniak"

ZDJĘCIE PRODUKTU

Rodzaj
opakowania

CENA
brutto zł
za sztukę

butelka
ceramiczna 0,75l

60,00

butelka szklana
0,75l

45,00

butelka
ceramiczna 0,25l

25,00

butelka
ceramiczna 0,10l

15,00

butelka
ceramiczna 0,75l

60,00

butelka
szklana 0,75l

55,00

Miód pitny
dwójniak
"Maliniak
Perlisty"

DWÓJNIAK AM – dwójniak wyprodukowany głównie z miodów wiosennych z niewielkim dodatkiem
miodów jesiennych oraz ziół aromatycznych z własnej plantacji. Dojrzewa po kilkuletnim okresie
leżakowania. Zawartość alkoholu około 15%. Lekka, ledwo wyczuwalna, nuta goryczy powoduje, że
jego degustacja to prawdziwa przyjemność.
NAZWA
TOWARU

ZDJĘCIE PRODUKTU

Rodzaj opakowania
butelka ceramiczna
0,75l
butelka szklana
0,75l
butelka ceramiczna
0,25l
butelka ceramiczna
0,10l

Miód pitny
dwójniak
"AM"

CENA
brutto zł
za sztukę
55,00
40,00
25,00
15,00

DWÓJNIAK LIPIEC – dwójniak wyprodukowany przez odfermentowanie czysto lipowego miodu
pszczelego pochodzącego z Puszczy Boreckiej. Dojrzewa przez kilkuletnie leżakowanie. Zawartość
alkoholu około 15%. Długie leżakowanie nadało temu trunkowi ciekawy aksamitny smak. Lekka nuta
goryczy pochodząca z miodu lipowego równoważy słodycz dwójniaka. Jego jasnosłomkowa barwa i
silny aromat lipy powodują, że pijący ten miód odnosi wrażenie, że lipiec trwa wiecznie. Niezależnie
od pory roku. W wersji perlistej miód został poddany delikatnej saturacji, aby nadać temu trunkowi
swoistą lekkość. Wysycenie go dwutlenkiem węgla i lekka nuta goryczy pochodząca z miodu lipowego
równoważą słodycz dwójniaka.

NAZWA
TOWARU

Miód pitny
dwójniak
„Lipiec”

ZDJĘCIE PRODUKTU

Rodzaj
opakowania

CENA
brutto zł
za sztukę

butelka ceramiczna
0,75l

60,00

butelka szklana
0,75l

45,00

butelka ceramiczna
0,75l

60,00

butelka szklana
0,75l

60,00

Miód pitny
dwójniak
„Lipiec Perlisty”

DWÓJNIAK JABŁKOWY – należy do miodów owocowych. Jest miodem pitnym owocowym, w którym
minimum 30% wody potrzebnej do produkcji zostało zastąpione sokiem jabłkowym. Wytworzony z
najlepszej jakości miodów wielokwiatowych. Dojrzewa po kilkuletnim okresie leżakowania. Zawartość
alkoholu około 15%. Idealne zharmonizowanie smaku jabłek i miodu pszczelego pozwoliło na
otrzymanie miodu pitnego, który zadowoli każde nawet najbardziej wybredne gusta.
NAZWA
TOWARU

ZDJĘCIE PRODUKTU

Miód pitny
dwójniak
"Jabłkowy"

Rodzaj opakowania

CENA
brutto zł
za sztukę

butelka ceramiczna
0,75l

55,00

butelka szklana
0,75l

40,00

TRÓJNIAK TRYBUNALSKI – typowy trójniak produkowany w proporcjach jedna część miodu i dwie
części wody. Dojrzewa przez leżakowanie. Zawartość alkoholu około 13%. Bardziej wytrawny i nie tak
intensywny w smaku jak dwójniaki, jednak swą wyjątkową głębią aromatu powoduje niezapomniane
wrażenie sensoryczne. W wersji perlistej miód został poddany delikatnej saturacji. W ten sposób
wytrawność trójniaka została wzbogacona nutą lekkości i orzeźwienia powodując niesamowite
wrażenia smakowe.

NAZWA TOWARU

ZDJĘCIE PRODUKTU

Rodzaj opakowania

CENA
brutto zł
za sztukę

butelka ceramiczna
0,75l

45,00

butelka szklana
0,75l

30,00

butelka ceramiczna
0,25l

22,00

butelka ceramiczna
0,10l

15,00

Miód pitny trójniak
"Trybunalski Perlisty"

butelka szklana
0,75l

40,00

Miód pitny trójniak
"Trybunalski Perlisty"

butelka ceramiczna
0,75l

45,00

Miód pitny trójniak
"Trybunalski"

