EVROPSKO PRIZNANJE KAKOVOSTI
»Ti medovi zvirajo z dišečih travnikov in iz neokrnjenih gozdov,
so sad pridnih čebelic in čebelarjev, v njih začutite moč narave in poreklo,
okusite raznolikost tisočerih cvetlic.«

Slovenske medove, ki zaradi tradicije in načina pridelave predstavljajo evropsko posebnost,
kontrolirano kakovost, zagotavljajo sledljivost in znano poreklo, prepoznate po oznakah
zaščitena geografska označba in zaščitena označba porekla.

To sta simbola in garancija kakovosti!
Za pridelavo medu, vključenega v sheme kakovosti, morajo čebelarji čebelariti
po načelih dobre čebelarske prakse. Tak med mora biti pridelan na določenem
geografskem območju, dosegati mora višje kakovostne parametre, kot jih
predpisuje Pravilnik o medu, čebelarje pa dodatno nadzirajo še neodvisne
kontrolne organizacije.
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www.okusi-med.si
Vsebina tega promocijskega oglasa predstavlja le stališča avtorja in je v njegovi
izključni odgovornosti. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za
uporabo informacij, ki jih vsebuje to gradivo.

Z zasaditvijo medovitih
avtohtonih rastlin
prispevamo k ohranjanju
biotske pestrosti, ki se
odraža v naših medovih!

Okusite RAZNOLIKOST
Začutite NARAVO
Doživite POREKLO

OKUSITE RAZNOLIKOST - SLOVENSKI MED Z ZAŠČITENO GEOGRAFSKO OZNAČBO
Bogastvo in pestrost rastlinskega sveta Slovenije se odražata v vonju, barvi in
aromi Slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo. Prepletenost različnih
podnebij in geografska razgibanost ustvarjata edinstvene pogoje za pridelavo
medu, kar pomeni, da tukaj najdemo veliko število različnih vrst medu.
Ime Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo lahko nosijo akacijev, lipov,
cvetlični, kostanjev, smrekov, hojev in gozdni med. V večini vzorcev Slovenskega
medu z zaščiteno geografsko označbo je zastopan pelod pravega kostanja
(Castanea sativa), kar ga razlikuje od medu, pridelanega izven Slovenije.
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Zagotovljena sledljivost
Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo
prepoznate po prelepki na pokrovu kozarca, ki vključuje
evropski simbol kakovosti »zaščitena geografska
označba«.
Del prelepke je tudi serijska številka, po kateri točno
vemo za vsak lonček medu, kje je bil pridelan in kdo ga je
pridelal.

PROGRAM, FINANCIRAN
S PRISPEVKOM
EVROPSKE UNIJE

EVROPSKA UNIJA PODPIRA KAMPANJE,
KI SPODBUJAJO VISOKOKAKOVOSTNE
KMETIJSKE PROIZVODE.

ZAČUTITE NARAVO

- KOČEVSKI GOZDNI MED Z ZAŠČITENO OZNAČBO POREKLA

Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla se pridobiva na območjih
kočevske gozdne krajine, ki se zaradi neokrnjenosti narave uvršča med najbolj
ohranjena področja Evrope in slovi kot izredno gozdnata. 95 % površine
kočevskega gozda pokriva gozdno drevje, kar močno zaznamuje Kočevski gozdni
med.

DOŽIVITE POREKLO

- KRAŠKI MED Z ZAŠČITENO OZNAČBO POREKLA

Posebnost kraških rastlin in suho podnebje oblikujeta polno in izrazitejšo aromo
medu. Kraški med z zaščiteno označbo porekla je tako bolj aromatičen in bolj suh
od drugih tipov medu.
Območje pridelave Kraškega medu z zaščiteno označbo porekla se razteza na
Krasu na submediteranskem območju. Bližina morja vpliva na sorazmerno dolgo
vegetacijsko dobo, kar pozitivno prispeva k pestrosti čebelje paše. Rešeljika,
travniška kadulja, žajbelj, bela deteljica, materina dušica, hrast, žepek in številne
druge medeče rastline vplivajo na edinstvenost Kraškega medu.

K pestrosti čebelje paše pa pomembno prispevajo tudi vegetacija gozdnih
obronkov, travišča in močvirna vegetacija.

Kakovostna in skrbna pridelava

Posebnost Kraškega medu

Kočevski čebelarji so ponosni na neokrnjenost narave
in na svoj kočevski gozdni med, ki ga že več kot stoletje
pridelujejo skrbno in z ljubeznijo.

Ime Kraški med z zaščiteno označbo porekla lahko nosijo
akacijev, cvetlični, gozdni, lipov in kostanjev med ter med
divje češnje, rešeljike in žepka. Zaradi podnebnih razmer in
mikroklime je Kraški med po svoji vsebini zrel, zelo bogat z
minerali, rudninskimi snovmi in encimi.

Ime Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla
lahko nosijo gozdni, smrekov, hojev in lipov med. Kočevski
gozdni med prepoznate po enotni nalepki in prelepki na
pokrovu kozarca, logotipu Združenja Kočevski med ter
po nacionalnem zaščitnem znaku in evropskem simbolu
kakovosti.

Kraški med prepoznate po nalepki, ki poleg drugih
obveznih označb vsebuje serijsko številko in nacionalni
zaščitni znak, ter prelepki, na kateri je označen evropski
simbol kakovosti.

