Miody – oferta
Miód to jeden z najcenniejszych produktów pochodzenia zwierzęcego, naturalny produkt wytwarzany
przez pszczoły przez łączenie z własnymi specyficznymi substancjami nektaru roślin (miód nektarowy)
lub wydzielin żywych części roślin oraz wydalin owadów ssących soki żywych części roślin (miód
spadziowy). Miód jest przez pszczoły składowany, odparowywany i pozostawiony do dojrzewania w
plastrach.
Barwa, smak, aromat i konsystencja miodu zależą od gatunku roślin, z którego pszczoły pobrały nektar
lub spadź.
Miód jest produktem łatwo przyswajalnym. W jego skład wchodzą głównie węglowodany w tym cukry
proste: glukoza i fruktoza. Inne cenne składniki to kwasy organiczne, białka – w tym głównie enzymy,
biopierwiastki oraz w śladowej ilości witaminy. Miód ma silne działanie bakteriobójcze, wspomaga
leczenie wielu chorób, głównie układu oddechowego, pokarmowego, moczowego dróg żółciowych i
krążenia.
Regularne spożywanie miodu wzmacnia organizm, zwiększa odporność na choroby, poprawia
samopoczucie, miód ma właściwości regeneracyjne, stosowany jest w stanach rekonwalescencji
i wyczerpania fizycznego i psychicznego.
Każdy gatunek miodu mający początkowo postać jednolitej, przejrzystej, gęstej cieczy po pewnym
czasie zaczyna krystalizować – od tygodnia do kilkunastu tygodni – jest to naturalny proces świadczący
o jego dojrzałości, stopniu zagęszczenia, a skrystalizowany miód przybiera dużo jaśniejszą barwę w
porównaniu do miodu w postaci płynnej.
Spożywanie miodu:
– niemowlęta – 2 razy dziennie po ½ łyżeczki / do 7 g dziennie/
– dzieci 4-16 lat – 2 razy dziennie po ½ łyżki stołowej /do 20 g dziennie/
– dorośli 2-3 razy dziennie po 1 łyżce stołowej / do 100 g dziennie/
Nawet u chorych na cukrzycę może być on stosowany pod kontrolą lekarza w dawkach
profilaktycznych, gdyż może on zastąpić zalecane dawki fruktozy.
Naturalne cukry zawarte w miodach są łatwo i szybko wchłaniane dzięki czemu miód dostarcza sercu i
organizmowi energii i siły.
Miód wielokwiatowy barwy od jasnej słomkowej poprzez żółtą oraz bursztynową w zależności od
okresu pozyskania i różnorodności gatunkowej roślin z których pszczoły zbierały nektar, smak słodki,
kwiatowy, zapach wyraźny, miodowy. Dzięki łatwo przyswajalnym cukrom prostym wspomaga mięsień
sercowy. Pomocny przy chorobach wątroby i pęcherzyka żółciowego. Osobom uczulonym na pyłki
pomaga znosić i uodparniać się na alergie. Ze względu na łagodny smak, miód wielokwiatowy poleca
się podawać dzieciom przy leczeniu grypy, przeziębień, chorób dolnych dróg oddechowych, a także
zapobiegawczo.
Miód akacjowy barwy jasnej, lekko kremowej do słomkowo żółtej, bardzo wolno krystalizuje ze
względu na dużą zawartość fruktozy, smak delikatny lekko mdły, zapach również słaby. Pomocny
w leczeniu wrzodów żołądka, dwunastnicy, zapalenia błony śluzowej oraz stanów kurczowych jelita
cienkiego i grubego. Zalecany przy leczeniu nadkwasoty żołądka, zaburzeń przewodu pokarmowego
i układu trawiennego. W chorobie wrzodowej przyspiesza regenerację tkanki, odnowę błony śluzowej,
usuwanie nadżerek i owrzodzeń. Łagodnie wycisza niepokój wewnętrzny, ułatwia zasypianie,
wzmacnia znużony, wyczerpany organizm. Polecany diabetykom.
Miód lipowy barwy od jasno żółtej do ciemniejszej herbacianej, krystalizacja przebiega umiarkowanie
szybko, po skrystalizowaniu żółty, ciemno żółty lekko szarawy, smak i zapach wyraźny dosyć ostry
przypominający kwiaty lipy. Działa antyseptycznie, przeciwskurczowo, napotnie, przeciwgorączkowo,

wykrztuśnie, lekko nasennie i uspokajająco, obniża gorączkę. Pomaga w leczeniu grypy, przeziębienia,
kaszlu, ostrych i przewlekłych chorobach przeziębieniowych, anginach, zapaleniach zatok obocznych
nosa, dróg oddechowych. Zalecany jest przy chorobach dróg moczowych i nerwicach. Odznacza się
wysoką aktywnością antybiotyczną.
Miód malinowy barwy żółtej, złocistej, po skrystalizowaniu jasny, smak i zapach przyjemny delikatny
kwiatowy przypominający zapach malin. Działa napotnie, rozgrzewająco, antyseptycznie
i przeciwgorączkowo. Stosuje się go w przeziębieniach, schorzeniach górnych dróg oddechowych,
nieżycie żołądka, jelit, niedokrwistości oraz prewencyjnie przy miażdżycy. Wzmacnia układ
odpornościowy i wspomaga pracę serca. Ze względu na doskonały smak i łagodność działania polecany
jest szczególnie dzieciom.
Miód gryczany w stanie płynnym barwy od brunatnej do brunatno czarnej, po skrystalizowaniu
brązowy zapach i smak ostry, wyraźny korzenny., polecany do wszelkiego rodzaju miodowych
wypieków oraz do produkcji miodów pitnych. Dzięki dużej zawartości rutyny, substancji oczyszczającej
naczynia, polecany jest przy miażdżycy, chorobie wieńcowej i nadciśnieniu tętniczym. Sprzyja
odbudowie komórek kostnych, wzmacnia układ odpornościowy. Przyspiesza gojenie ran i zrastanie
kości. Polecany w niedokrwistości z niedoboru żelaza, wspomaga wątrobę dzięki właściwościom
odtruwającym. Polecany również przy zapaleniach nerek i opłucnej, stanach osłabienia pamięci,
leczeniu jaskry, osłabionego wzroku i słuchu.
Miód wrzosowy w stanie płynnym barwy wiśniowo wrzosowej konsystencji galaretowatej, po
skrystalizowaniu jasno brązowy, bardzo aromatyczny, zarówno smak jak i zapach przyjemny kwiatowy,
szczególnie polecany w schorzeniach nerek i dróg moczowych, a także schorzeniach prostaty i kamicy
nerkowej, wspomaga leczenie chorób gardła i jamy ustnej, a także żołądka i jelit. Zalecany przy
zapaleniu jelit i biegunkach. Zwiększa odporność organizmu i chroni przed rozwojem zakażeń.
Miód nawłociowy barwy jasno żółtej do lekko bursztynowej, smak słodki z lekko kwaskowo- gorzkawą
nutą, zapach wyraźny kwiatowy, krystalizuje szybko do kremowej konsystencji. Działa żółciopędnie i
moczopędnie. Polecany w schorzeniach układu moczowego, pęcherza, prostaty, dróg żółciowych,
stawów, kamicy nerkowej i zapaleniu jelit, a także dróg oddechowych. Posiada dużo rutyny i
kwertycyny, które poprawiają ukrwienie nerek i żył kończyn dolnych. Pomocny przy leczeniu grypy,
kataru, przeziębień i biegunek. Jest lubiany przez dzieci.
Miód spadziowy pozyskiwany przez pszczoły z wydalanych przez mszyce i czerwce soków roślinnych
zarówno z drzew iglastych jak i liściastych. Niezwykle aromatyczny, lekko żywiczny i nieco mdły
w smaku, barwy ciemnej od brunatnej do czarnej lekko opalizujący w kolor zielonkawy, po
skrystalizowaniu szary lub szaro brunatny, cenny ze względu na wyższą zawartość makro
i mikroelementów w porównaniu do miodów nektarowych. Charakteryzuje go wysoka aktywność
antybiotyczna i bakteriobójcza. Działa antyseptycznie, przeciwzapalnie i wykrztuśnie, wspomaga
system odpornościowy człowieka. Polecany w schorzeniach dróg oddechowych, przewodu
pokarmowego i jelit, nerek, serca, układu krążenia, układu nerwowego oraz przy zaburzeniach
trawienia. Zalecany osobom pracującym dużo przy komputerze.
Miód leśny nektarowo-spadziowych łączy w sobie właściwości lecznicze miodów nektarowych ze
zwiększoną aktywnością antybiotyczną miodów spadziowych. Powstaje on z nektaru roślin
miododajnych i spadzi iglastej bądź liściastej. Charakteryzuje się brunatną barwą często z zielonkawym
odcieniem. Smak zależy od roślin, z których pozyskiwany był surowiec, najczęściej jednak ma słabo
wyczuwalny, lekko korzenny zapach, czasem z łagodnym gorzkawym posmakiem. Działa
bakteriobójczo, pomaga w leczeniu chorób skóry, podnosi odporność i kondycję organizmu. Zmniejsza
szkodliwe działanie używek: kawy, herbaty, alkoholu. Ma zdolność blokowania ołowiu.

Pasieka Zarodowa w Maciejowie w zależności od pory roku i od zbiorów w danym roku oferuje różne
gatunki miodów w różnych porcjach wagowych. Miód możemy rozlać do dowolnych opakowań
szklanych lub plastikowych. Większe partie poszczególnych gatunków miodów magazynowane są
w większych pojemnikach i rozlewane do słoików w miarę potrzeb. Pozwala to zachować zdrowotne
i smakowe właściwości miodów. Dlatego większe zamówienia należy składać przynajmniej
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. O dostępność poszczególnych gatunków prosimy pytać
telefonicznie lub mailowo.
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

CENNIK MIODU
obowiązuje od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.

Akacjowy

Waga netto [g]
400
250
Cena [PLN] zawiera 0% VAT
45,00
26,00
17,00

Gryczany

45,00

26,00

17,00

6,00

Leśny

45,00

26,00

17,00

6,00

Lipowy

45,00

26,00

17,00

6,00

Malinowy

50,00

28,00

18,00

7,00

Nawłociowy

45,00

26,00

17,00

6,00

Spadziowy

80,00

48,00

32,00

8,00

Wielokwiatowy

40,00

20,00

15,00

5,00

Wrzosowy

90,00

54,00

35,00

10,00

Gatunek miodu

Produkty pszczele
Pyłek kwiatowy –
obnóża pszczele
Pierzga
Propolis – kit
pszczeli

1000

Waga netto [g]
500
250
100
Cena [PLN] zawiera 0% VAT
40,00
20,00
14,00
140,00
-

70,00

30,00

Cena [PLN] zawiera 23% VAT
-

45
6,00

50
30,00

Oferujemy również miody promocyjne z etykietą firmową.

