
Μέλι ή ζάχαρη;  



Η απάντηση είναι μέλι. 
 
• Η ζάχαρη αποτελείται κατά 

99,5%  από σακχαρόζη . 
• Το μέλι αποτελείται κυρίως 

από απλά σάκχαρα και πλήθος 
ιχνοστοιχείων,  σημαντικά για 
τον οργανισμό. 

• Στη ζάχαρη γίνεται σημαντική 
βιομηχανική επεξεργασία και 
χάνει τις φυσικές του ουσίες. 

•  Το μέλι είναι φυσική τροφή, 
χωρίς επεξεργασία. 

  
 



• Η ζάχαρη, για να διασπασθεί, απορροφάει βιταμίνες από τον 
οργανισμό. 

•  Το μέλι προσφέρει πολλές και σημαντικές βιταμίνες στον 
οργανισμό. 

  
• Τα σάκχαρα της ζάχαρης, διασπώνται πιο αργά από αυτά του 

μελιού. 
•  Το μέλι είναι καλύτερη πηγή ενέργειας από τη ζάχαρη, ιδιαίτερα 

για καταπονημένους οργανισμούς και αθλητές. 
 
  

 



• 100 γραμμ. ζάχαρης δίνουν 400 θερμίδες, ενώ 100 γραμμ. 
μέλι δίνουν 315 θερμίδες. 

• Η φρουκτόζη που περιέχει το μέλι, είναι δύο φορές πιο 
γλυκιά από τη σακχαρόζη της ζάχαρης. Άρα, για την ίδια 
γλυκύτητα, χρησιμοποιούμε λιγότερο μέλι απ’ ότι ζάχαρη 
και παίρνουμε λιγότερες θερμίδες. 

 



Ζαχάρωμα μελιού  



Το πετάμε ή το κρατάμε ; 
 
• Το ζαχάρωμα του μελιού οφείλεται στη γλυκόζη και δεν 

είναι ένδειξη κακής ποιότητας.   
• Το μέλι αυτό δεν έχει χαλάσει , μπορούμε να το φάμε και 

να το επαναφέρουμε στην αρχική του κατάσταση. 



Παράγοντες που επηρεάζουν το 
ζαχάρωμα  

  • Η συγκέντρωση γλυκόζης.  
      Η μεγάλη συγκέντρωση 

γλυκόζης ευνοεί τη γρήγορη 
κρυστάλλωση. 

• Το νερό. 
      Όσο χαμηλότερη 

συγκέντρωση νερού, τόσο 
γρηγορότερα κρυσταλλώνει 
το μέλι.  

• Οι πυρήνες συμπύκνωσης. 
Διάφορες ξένες ύλες, όπως 
γύρη, λειτουργούν ως 
πυρήνες, πάνω στους 
οποίους κολλούν και άλλοι 
κρύσταλλοι γλυκόζης. 
 



Οδηγίες για να μην ζαχαρώσει  
 

•  Μην το τοποθετήσετε στο ψυγείο 
• Φυλάξτε το σε γυάλινο δοχείο 
• Να το έχετε σε θερμοκρασία δωματίου 
• Τοποθετήστε το σε σκοτεινό μέρος 
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