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Εισαγωγή 
 

Το μέλι είναι το πιο γλυκό δώρο της φύσης στον άνθρωπο! Είναι ένα από τα πολυτιμότερα, 
θρεπτικότερα και υγιεινότερα τρόφιμα.Οι μοναδικές διατροφικές και θεραπευτικές του 
ιδιότητες ήταν γνωστές από την αρχαιότητα!  

 
• Ο μεγάλος Δίας σύμφωνα με τη μυθολογία ανατράφηκε με μέλι από τη Νύμφη 

Μέλισσα. 
 

• Οι  αρχαίοι Ινδοί πίστευαν ότι ήταν ισχυρό αφροδισιακό και ότι μπορούσε να 
παρατείνει τη ζωή μέχρι και 500 χρόνια! 

 
• Οι Αιγύπτιοι , πριν από 3500 χρόνια, το χρησιμοποιούσαν σαν θεραπευτικό. 

 
• Οι αρχαίοι Ρωμαίοι διατηρούσαν φρούτα και κρέας μέσα σε δοχεία με μέλι. Αυτό 

δείχνει ότι το μέλι μπορεί να σταματήσει τη δημιουργία παθογόνων οργανισμών. Η 
παράδοση λέει ακόμα πως, όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, τον τοποθέτησαν 
σε μέλι, ώστε να διατηρηθεί πολύ καιρό. 

 
• Οι περισσότεροι γιατροί της αρχαιότητας όπως ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός, το 

συνιστούσαν σαν φάρμακο σε πολλές περιπτώσεις. 
 

• Όταν εξάλλου ρωτούσαν το Δημόκριτο, πατέρα της ατομικής θεωρίας, για τη 
μακροζωία του, (έζησε 107 χρόνια) συνιστούσε «να βρέχουν το εσωτερικό του 
σώματος με  άφθονο μέλι και το εξωτερικό με λάδι ελιάς. 
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Η κοινωνία της μέλισσας 
H μέλισσα είναι κοινωνικό έντομο και ζει σε 
πολυάριθμες, καλά οργανωμένες κοινωνίες τα μελίσσια. 
Κάθε μελίσσι περιλαμβάνει περίπου 40.000 μέλισσες 
και διαφοροποιείται σε 3 κοινωνικές τάξεις: 

1.τις εργάτριες  

2.τους κηφήνες  

3.τη βασίλισσα 
 
 

Α. Εργάτρια 

Είναι το μικρότερο σε μέγεθος άτομο του μελισσιού. 
Έχει κοντή κοιλιά, μακριά φτερά, μακριά προβοσκίδα 
και κεντρί. Έχει όργανα για να συλλέγει και να 
μεταφέρει νερό, νέκταρ και γύρη, και αδένες που 
μεταξύ άλλων παράγουν βασιλικό πολτό και κερί. Η 
εργάτρια είναι ατελές θηλυκό και έχει ατροφικό 
αναπαραγωγικό σύστημα. Σε εποχές έντονης 
δραστηριότητας, άνοιξη και καλοκαίρι, ζει το πολύ 45 
μέρες ενώ το χειμώνα μέχρι και 6 μήνες. Ουσιαστικά, 
κύρια αποστολή της είναι η ενασχόληση με όλες τις 
εργασίες του μελισσιού, εξού και το όνομά της. 
 
 
 

Β. Κηφήνας 

Είναι το αρσενικό άτομο του μελισσιού. Έχει κοντή 
προβοσκίδα, μεγάλα μάτια, φαρδιά κοιλιά και 
θώρακα. Σε αντίθεση με την εργάτρια δεν έχει 
κεντρί, ούτε όργανα συλλογής τροφής και παραγωγής 
κεριού. Το αναπαραγωγικό του σύστημα ωριμάζει 12 
μέρες μετά τη γέννησή του και παράγει έως και 
10.000.000 σπερματοζωάρια. Κύρια αποστολή του 
είναι η γονιμοποίηση της βασίλισσας. Έτσι όταν το 
νέκταρ σπανίζει, οι εργάτριες απομακρύνουν τους 
κηφήνες από το μελίσσι και τους αφήνουν να 
πεθάνουν από την πείνα. Ζει το πολύ 2 μήνες. 
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Γ. Βασίλισσα 

Eίναι το πιο μεγαλόσωμο άτομο του μελισσιού. Οι λαμπρότεροι χρωματισμοί και η μακρύτερη 
κοιλία την κάνουν να μοιάζει με σφήκα και να ξεχωρίζει εύκολα από τις πιο μικρόσωμες 
εργάτριες και τους χοντρο-φτιαγμένους κηφήνες. Δεν έχει όργανα για συλλογή γύρης ούτε 
κηρογόνους αδένες για παραγωγή κεριού όπως η εργάτρια. Το κεντρί της το χρησιμοποιεί για 
να σκοτώσει τις αδελφές της βασίλισσες και σχεδόν ποτέ εναντίον του ανθρώπου. 

Η βασίλισσα ζει 3-5 χρόνια και μένει διαρκώς μέσα στην κυψέλη. Πετά έξω απ’ αυτή μόνο δύο 
φορές στη ζωή της, μια για να γονιμοποιηθεί και μία για να σμηνουργήσει. Αν βρεθεί από άλλη 
αιτία έξω από την κυψέλη, δεν μπορεί να επιστρέψει σ’ αυτή. Κάθε μελίσσι έχει μια μόνο 
βασίλισσα, που είναι το μοναδικό τέλειο θηλυκό άτομο του μελισσιού και μαζί η μητέρα όλου 
του πληθυσμού. Δε συλλέγει τροφή ούτε ασχολείται με άλλες εργασίες. Κύρια αποστολή της 
είναι η ωοτοκία και η διοίκηση του μελισσιού. 
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Η ζωή του μελισσοκόμου 
Μέθοδοι μελισσοκομίας 

Σήμερα υπάρχουν δύο τρόποι μελισσοκομίας. Ο παραδοσιακός, όπου το σύνολο των κυψελών 
παραμένει σε ένα μέρος και ο σύγχρονος, που κάθε φορά μεταφέρεται στην περιοχή που έχει 
λουλούδια. Ο δεύτερος τρόπος, η νομαδική μελισσοκομία, θεωρείται ασύγκριτα πιο 
αποτελεσματική και πιο αποδοτική. 

Εξοπλισμός  Μελισσοκόμου 

Ο μελισσοκόμος για να συντηρήσει τις κυψέλες του 
πρέπει να έχει και τα κατάλληλα εργαλεία και 
εξοπλισμό. Πρώτον χρειάζεται την φόρμα του η 
οποία τον προστατεύει από το δηλητήριο της 
μέλισσας , επίσης έχει και ένα καπέλο με ένα δίχτυ 
για να βλέπει αλλά και να προστατεύεται. Όταν θέλει 
να αφαιρέσει μια κυψέλη παίρνει και μία <<κανάτα>> η 
οποία όταν πιέζεις έναν φυσητήρα βγάζει καπνό 
ώστε ο καπνός να ζαλίσει τις μέλισσες και να μην 
τον τσιμπήσουν γιατί εάν τον τσιμπήσουν οι μέλισσες 
θα πεθάνουν. 

 

Πως ο παραγωγός παίρνει το μέλι 

 Το μέλι βγαίνει από την μέλισσα η μέλισσα κάνει 
το μέλι, το μέλι αποθηκεύεται μέσα στις κυψέλες 
που έχει βάλει ο μελισσοκόμος, μετά από καιρό 
αφού έχει δημιουργηθεί μέλι ο μελισσοκόμος 
πηγαίνει και παίρνει τις κυψέλες. Αφού έχει 
πάρει τις κυψέλες με το μέλι, βγάζει με ένα 
ειδικό εργαλείο σαν σπάτουλα το βουλοκέρι για 
να μπορέσει να βγάλει το μέλι. Μόλις το βγάλει 
τότε βάζει τις κυψέλες σε ένα μηχάνημα το οποίο 
γυρνάει γύρω γύρω και το μέλι γλιστράει από τις κυψέλες και αποθηκεύεται σε ένα δοχείο. 
Από εκεί μετά παίρνουν το μέλι και το στραγγίζει σε ένα μαντίλι για να πάρουμε το καθαρό 
μέλι και όχι τα λουλουδάκια που έχουν μέσα. Το μέλι είναι έτοιμο για κατανάλωση . 
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Καπνιστήρι 

Ο αδιαμφισβήτητος σύμμαχος του μελισσοκόμου στην προσπάθεια του να τιθασεύσει τις 
μέλισσες είναι το καπνιστήρι του. Ένα ταπεινό εργαλείο μα συνάμα τόσο χρήσιμο που ίσως 
χωρίς αυτό ο άνθρωπος να μην μπορούσε να γευτεί τα προϊόντα της μέλισσας.     

 

Ξεμέλλισμα 

Ο χώρος όπου ο μελισσοκόμος αφαιρει το μελί από τις κηρήθρες πρέπει να είναι ξεχωριστός 
αποκλειστικά μόνο για το μελί. Πρέπει να είναι καθαρός και να διαθέτει νερό και καλή 
αποχέτευση, ώστε να καθαρίζεται εύκολα.  

Το μελί απορρόφα εύκολα οσμές και υγρασία, ενώ επιβάλλεται να είναι καθαρό από ξένα 
σώματα κα σκουπίδια που υποβιβάζουν την ποιότητα του. Η φάση ηρεμίας του μελιού είναι 
πολύ σημαντική για την ποιότητα του. Το μελί κατά την εξαγωγή του ενσωματώνει πολύ αέρα 
στην μάζα του. Όταν τοποθετηθεί στο δοχείο «ηρεμίας»οι φυσαλίδες αυτές του αέρα , θα 
αρχίσουν να ανεβαίνουν προς τα πάνω , συμπαρασύροντας σκουπιδαριά, φτερά και πόδια 
μελισσών, κομματάκια κεριού, συμπλοκή μορίων σακχάρων και γύρης, τα οποία θα 
σχηματίσουν την επιφάνεια του μελιού το λεγόμενο «αφρό».  

Με αυτόντον τρόπο το μελί θα γίνει πιο διαυγές, πιο καθαρό και για μεγαλύτερο διάβασμα 
ρευστό. Πιο καθαρό από χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιείτε ο μελισσοκόμος, αφού αυτή 
είναι δεσμευμένη στο κερί που θα απομακρυνθεί. 
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Κατηγορίες μελιού 
Πευκόμελο 

Αποτελεί περίπου το 65% της συνολικής παραγωγής μελιού στην Ελλάδα . Oι κυριότερες 
περιοχές παραγωγής πευκόμελου είναι η βόρεια Eύβοια, η Xαλκιδική, η Θάσος, η Σκόπελος, η 
Zάκυνθος και η Ρόδος . Από τα μέσα Αυγούστου ξεκινούν σε μεγάλες ποσότητες οι 
μελιτοεκκρίσεις και διαρκούν έως την επόμενη άνοιξη. Ωστόσο οι περίοδοι των εκκρίσεων 
που αξιοποιούνται για την παραγωγή του, είναι από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο. 
Γεύση: Λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης σακχάρων, δεν είναι πάρα πολύ γλυκό.  
Άρωμα: Iδιαίτερο. Kάποιοι το παρομοιάζουν με το άρωμα ιωδίου. 
Xρώμα: Tο χρώμα του πευκόμελου είναι χαρακτηριστικό και πιο σκούρο από τοθυμαρίσιο. 
Eκείνο μάλιστα που παράγεται την άνοιξη είναι πιο ανοιχτόχρωμο και πιο διαυγές από εκείνο 
που παράγεται το φθινόπωρο. 
Θρεπτική αξία: Tοπευκόμελο θεωρείται μέλι υψηλής θρεπτικής αξίας κάτι πού είναι 
ενδεικτικό από το υψηλό ποσοστό τέφρας που διαθέτει .Αυτό οφείλεται κυρίως στο μεγάλο 
αριθμό διαφορετικών ουσιών που υπάρχουν στη σύστασή του. 
 

 

 

 

Μέλι καστανιάς 

Η καστανιά είναι δέντρο διαδεδομένο σε ολόκληρη την ορεινή ζώνη της χώρας μας. Θεωρείται 
σπουδαίο μελισσοκομικό φυτό και αυτό αποδεικνύεται από την εξαιρετικής ποιότητας γύρη 
καθώς και από το υψηλής διατροφικής αξίας νέκταρ πουπαράγει. 

Γεύση: Δυνατή, ελαφρώς πικρή. H γεύση του καστανόμελου είναι τόσο έντονη, που μια μικρή 
αναλογία μπορεί να υπερκαλύψει τη γεύση άλλων μελιών.  
Άρωμα: Έντονα αρωματικό μέλι. 
Xρώμα: Ποικίλλει ανάλογα με την προέλευσή του από ανοιχτό καφέ μέχρι σκούρο καφέ και 
συχνά κοκκινωπό, αν πρόκειται για μελίτωμα. 
Θρεπτική αξία: Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και αμινοξέα. Έχει εφιδρωτικές ιδιότητες και 
ενθαρρύνει την κυκλοφορία του αίματος .Διαθέτει στυπτικές και απολυμαντικέςιδιότητες των 
ουρικών οδών. 
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Μέλι των εσπεριδοειδών 

 Το μέλι των εσπεριδοειδών σε συνδυασμό με το μέλι των άλλων οπωροφόρων αποτελεί το 
25% της ελληνικής περιοχής .Τα εσπεριδοειδή καλλιεργούνται κυρίως στην Ήπειρο 
,Πελοπόννησο ,Κρήτη και νησιά. 
Γεύση: Εξαιρετικά ιδιαίτερη γεύση.  
Άρωμα: Έντονο, υπέροχο άρωμα. 
Xρώμα: Ανοιχτό κίτρινο. 
Θρεπτική αξία: Το μέλι των εσπεριδοειδών έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα ψευδαργύρου 
συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέλια. Για να διατηρηθεί η θρεπτική αξίααυτού του τύπου μελιού, 
θα πρέπει να καταναλώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημακαι να προφυλάσσεται από υψηλές 
θερμοκρασίες. 

 

 

 

 

 

 

Θυμαρίσιο μέλι 

Η παραγωγή του ανέρχεται περίπου στο 10% της συνολικής παραγωγής μελιού της Ελλάδος. 
Η άνθηση του θυμαριού διαρκεί 30 με 40 μέρες ανάλογα με τη διαμόρφωση του εδάφους και 
τις καιρικές συνθήκες. Oι καλύτερες περιοχές παραγωγής θυμαρίσιου μελιού θεωρούνται τα 
ελληνικά νησιά και ιδιαίτερα η Kρήτη τα Kύθηρα καθώς και τα Δωδεκάνησα. 
Γεύση: Tο θυμαρίσιο μέλι έχει ευχάριστη γεύση, αλλά ορισμένες φορές, λόγω υψηλής 
συγκέντρωσης σε φρουκτόζη, αφήνει μια αίσθηση καψίματος στο στόμα. 
Άρωμα: Έντονα αρωματικό μέλι. 
Xρώμα: Συνήθως ανοιχτό κεχριμπαρένιο.  
Θρεπτική αξία: Tο θυμαρίσιο μέλι θεωρείται ότι έχει τονωτικές και αντισηπτικές ιδιότητες 
καθώς επίσης συνίσταται για την πρόληψη - αντιμετώπιση λοιμωδών ,πεπτικών και 
αναπνευστικών παθήσεων .Είναι πλούσιο σε μέταλλα όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, ενώ 
περιέχει και βόριο. 
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Μέλι ερείκης 

 Διακρίνεται στην ανοιξιάτικη και την φθινοπωρινή ερείκη(ή σούσουρα) ,είναι από τα πιο 
σημαντικά μελισσοκομικά φυτά της Ελλάδας. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη μελιού ερείκης 
έγκειται στη γεύση και το χρώμα . 
Γεύση: Το ανοιξιάτικο μέλι ερείκης είναι πιο εύγευστο από αυτό της φθινοπωρινής αλλά 
συνολικά διακρίνεται για τη χαρακτηριστική δυνατή γεύση του.  
Άρωμα: Χαρακτηριστικό, λεπτό άρωμα. 
Xρώμα: Κοκκινωπό-σκουρόχρωμο της φθινοπωρινής και πιο ανοιχτόχρωμο τηςανοιξιάτικης.  
Θρεπτική αξία: Το ερεικόμελο (κυρίως το φθινοπωρινό) θεωρείται ένα πολύ θρεπτικό είδος 
μελιού και ιδιαίτερα τονωτικό για τον ανθρώπινο οργανισμό ,γιατί περιέχει δεκάδες φυσικά 
θρεπτικά στοιχεία ,βιταμίνες ,ένζυμα και αμινοξέα , γι’ αυτό και πωλείται κυρίως σε 
καταστήματα υγιεινής διατροφής. 
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Η Χημική σύσταση του μελιού 
Το μέλι  αποτελείται από 17% υγρασία  
77% διαφόρων τύπων σάκχαρα και6% άλλες διάφορες ουσίες. Ειδικότερα το μέλι αποτελείται α
πό : 
 

1 . Υδατάνθρακες - Σάκχαρα 
Το μέλι περιέχει σάκχαρα σε ποσοστό75έως80%. Γενικά  όλες οι ποικιλίες μελιών περιέχουν 
 σχετικά σταθερό ποσοστό σακχάρων και διαφέρουν   
στην περιεκτικότητα σε αιθέρια ελαία,αλλά και οργανικά οξέα,στα οποία βασίζεται η θεραπευτικ
ή τους αξία. 
 Οι δυο κυριότεροι υδατάνθρακες που περιέχονται στο μέλι είναι η φρουκτόζη (35%) και 
η γλυκόζη (32%).  
Τα δυο αυτά σάκχαρα προέρχονται από την σακχαρόζη του νέκταρ μετά από επεξεργασία. 
Τα σάκχαρα αυτά αφομοιώνονται εύκολα και γρήγορα από τον ανθρώπινο  οργανισμό χωρίς να 
παράγουν ιδιαίτερο μεταβολικό στρες, δίνοντας ενέργεια, σωματική και πνευματική αντοχή. 
Η γλυκόζη παρέχει άμεσα διαθέσιμη ενέργεια, ενώ η φρουκτόζη μπορεί και αποθηκεύεται στο  
συκώτι με την μορφή γλυκογόνου, 
ως ενεργειακό απόθεμα, ενώ παράλληλα μας βοηθάει να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στο άγχος
 και το στρες. 
Τα σάκχαρα του μελιού αποτρέπουν την δημιουργία υπογλυκαιμίας που δημιουργείται μετά από 
τη λήψη ζάχαρης, ενώ παράλληλα είναι συμβατό με ορισμένες μορφές  διαβήτη. 
Το μέλι περιέχει και λίγη μαλτόζη και λίγη σακχαρόζη, 
η οποία μεταβολίζεται πολύ ευκολότερα από την σακχαρόζη της ζάχαρης  λόγω του ενζύμου 
ιμβερτάση που περιέχεται μέσα στο μέλι. 
 

2 . Οργανικά οξέα 
Το μέλι περιέχει τουλάχιστον 18 οργανικά οξέα, λίγα βασικά εκ’των οποίων είναι το 
γλυκονικό οξύ  το κιτρικό οξύ, το οξικό  οξύ και το φωσφορικό οξύ. 
Τα διάφορα οργανικά οξέα έχουν ιδιαίτερη θεραπευτική αξία για τον ανθρωπινό οργανισμό, ενώ
αποτελούν και δομικά στοιχεία για διάφορες βιοχημικές αντιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. 
 

3 . Πρωτεΐνες και αμινοξέα 
Οι πρωτεΐνες και τα αμινοξέα που περιέχονται στο μέλι είναι σε μικρή ποσότητα. 
 

4 . Μεταλλικά στοιχεία 
Το μέλι περιέχει πολλά μεταλλικά στοιχειά και ιχνοστοιχεία τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο,  
γενικότερα στην διατήρηση της ισορροπίας του ανθρώπινου οργανισμού. Γενικά  όσο περισσότερ
α μεταλλικά  στοιχεία περιέχονται στο μέλι  τόσο το καλύτερο. Τυπικά  
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τα σκουρόχρωμα μέλια καιτα μέλια μελιτωμάτων περιέχουν περισσότερα μεταλλικά στοιχεία σε 
σύγκριση μετα ανοιχτό- χρωμα μέλια. Λίγα από τα μεταλλικά στοιχεία αυτά είναι το Κ, Cl, S, Ca, 
Na.  

5 . Ένζυμα  
Ίσως από τα σημαντικότερα συστατικά του μελιού είναι τα ένζυμα.   
Τα ένζυμα αυτά προέρχονται από την μέλισσα,  την γύρη,  
το νέκταρ, αλλά και από παράγοντες ζύμωσης και μικροοργανισμούς.  Ακόμη και 
όταν το μέλι είναι ώριμο, κάποια από τα ένζυμα αυτά συνεχίζουν να 
δρουν μέσα του. Κάποια από αυτά είναι η αμυλάσηα,β, η γλυκό-ιμβερτάση και η γλυκό-οξειδάση. 
 

6 . Βιταμίνες 
Γενικά το μέλι περιέχει πολλές βιταμίνες, αλλά σε μικρές ποσότητες και επομένως δεν θα 
το θεωρούσαμε βιταμινούχο. Φαίνεται  όμως  ότι οι παρουσία των βιταμινών που περιέχει αποσ
κοπεί στη βέλτιστη απορρόφηση και αφομοίωσή των σακχάρων καιτων μεταλλικών στοι-
χείων από τον ανθρώπινο οργανισμό. Παίζουν τον ρόλο μεταβολικού παράγοντα. 
 

7 . Αρωματικές/χρωστικές ουσίες  
Το μέλι περιέχει πλήθος αρωματικών, χρωστικών και άλλων ουσιών, εκτών οποίων  
πολύ γνωστές είναι η χολίνη και η ακετυλοχολίνη. 
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Η διατροφική αξία του μελιού 
Το μέλι αποτελείται από 70-80% από σάκχαρα, κυρίως γλυκόζη και φρουκτόζη και έχει 
μεγάλη θρεπτική αξία, αφού απορροφάται άμεσα από τον ανθρώπινο οργανισμό (1 κουταλιά 
της σούπας μέλι αποδίδει στον οργανισμό 64Κcal). Έχουν αναγνωρισθεί πάνω από 180 
διαφορετικές ουσίες στο μέλι που το καθιστούν πολύτιμη τροφή. Περιέχει νερό σε ποσοστό 
16%, οργανικά οξέα (δεκαοκτώ τον αριθμό), πρωτεΐνες και αμινοξέα, μεταλλικά στοιχεία σε 
μικρές ποσότητες (κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο κ.ά.), ένζυμα, συμπλέγματα πρωτεϊνών 
και βιταμίνες.  
 Είναι πολύτιμη τροφή για όλες της ηλικίες. Θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση του από 
παιδιά μικρότερα του ενός έτους εξαιτίας ενός μικροοργανισμού που περιέχει..  

 

 

 

 

 

 

 

Ποιες είναι οι ιδιότητες του μελιού στην διατροφή του ανθρώπου; 

• Ανακουφίζει από τον πονόλαιμο και τα κοινά κρυολογήματα αφού λειτουργεί ως 
καταπραϋντικό. 

• Αντιμετωπίζει τη δυσκοιλιότητα αφού είναι ένα φυσικό, ελαφρύ καθαρτικό λόγω της 
χολίνης έτσι βοηθά στην ρύθμιση της λειτουργίας του εντέρου. 

• Επιταχύνει τη γρήγορη απορρόφηση του οινοπνεύματος μετά από μέθη. 
• Ανακουφίζει από αλλεργίες. 
• Έχει ευεργετική επίδραση στην καρδία  .      
• Ενισχύει το μεταβολισμό: το μέλι είναι πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β που 

αποτελούν βασικό παράγοντα για το μεταβολισμό των υδατανθράκων, του λίπους και 
των πρωτεϊνών για την απελευθέρωση ενέργειας. 

• Καρδιά-Κυκλοφορικό: η αυξημένη κατανάλωση μελιού από άτομα που πάσχουν από 
καρδιακές διαταραχές, έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της κατάστασής τους. Τα 
σάκχαρα του μελιού, ιδίως η γλυκόζη, είναι απαραίτητα για τις συστολές του καρδιακού 
μυ και αποτελούν πηγή ενέργειας για την καρδιά. Ακόμη το μέλι με τη βοήθεια των 
σακχάρων του και της ακετυλοχολίνης διαστέλλει τα αγγεία και συμβάλλει στη ρύθμιση 
της αρτηριακή πίεσης. 

 

13 
 



• Αναιμία: το ποσοστό της αιμοσφαιρίνης, ιδίως σε παιδιά αυξάνεται με την κατανάλωση 
μελιού, κυρίως λόγω του σιδήρου και του χαλκού που περιέχει. 

• Στομαχοεντερικές παθήσεις: το μέλι είναι βασικά αλκαλική τροφή λόγω των 
μεταλλικών αλάτων που περιέχει. Η αλκαλικότητα αυτή μειώνει την οξύτητα του 
στομάχου. Το μέλι αποδεικνύεται πολύτιμο μέσο προστασίας κατά των ελκών του 
στομάχου και δώδεκαδακτύλου. Τέλος, το μέλι θεωρείται σαν ένα από τα καλύτερα 
φυσικά ελαφρά καθαρτικά, μιας και η φρουκτόζη που περιέχει απορροφάται 
δυσκολότερα και σε συνδυασμό με τη χολίνη βελτιώνει την κινητικότητα του εντέρου 
και προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα. 

• Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά: η υψηλή περιεκτικότητα του μελιού στις αντιοξειδωτικές 
βιταμίνες C, E προστατεύουν τα αγγεία, συμβάλλοντας στη σωστή κυκλοφορία του 
αίματος, ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού καθώς και στην υγεία της επιδερμίδας. 

• Αντισηπτικές ιδιότητες. Η μεγάλη περιεκτικότητα του μελιού σε φυσικά σάκχαρα έχει 
σαν αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αναπτυχθούν μέσα σε αυτό διάφοροι 
μικροοργανισμοί. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξωτερικά με τη μορφή 
καταπλάσματος και ανακουφίζει από τα εγκαύματα, τις πληγές και τις ρινοφαρυγγικές 
παθήσεις χάρη στην ινχιδίνη (inhidine) που του προσδίδει βακτηριοστατικές ιδιότητες. 

 

Μια κουταλιά της σούπας μέλι προσδίδει 60 περίπου θερμίδες ,δηλαδή έχει αντίστοιχη 
θερμιδική αξία με ένα φρούτο. Επιπλέον, έχει μηδενικό ποσοστό λίπους. Αντίθετα, περιέχει  
15  γραμμάρια  υδατανθράκων, η πρόσληψη των οποίων είναι απαραίτητη καθημερινά και θα 
πρέπει να καλύπτουν  το  50% της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης. Επιπρόσθετα, το μέλι 
αποτελεί τροφή πλούσια σε απλά σάκχαρα (γλυκόζη), που είναι το βασικό καύσιμο του 
εγκεφάλου. Η κατανάλωσή του στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής όχι μόνο δεν 
παχαίνει αλλά μας οπλίζει με τις ευεργετικές του ιδιότητες, οι οποίες είναι: 
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Επικονίαση και μέλισσες 
        Επικονίαση ονομάζεται η μεταφορά γύρης από τους ανθήρες ενός άνθους στο στίγμα του 
ίδιου η άλλου άνθους του ίδιου είδους φυτού . Στη συνέχεια συντελείται η εκβλάστηση του 
γυρεόκοκκου , η γονιμοποίηση του άνθους και η ανάπτυξη του καρπού .  

Κάποια φυτά γονιμοποιούνται από γύρη που προέρχεται από φυτό του ίδιου είδους και 
ποικιλίας (αυτοεπικονιαζομενα) και κάποια άλλα από γύρη που προέρχεται από φυτό του ίδιου 
είδους αλλά διαφορετικής ποικιλίας (σταυροεπικονιαζομενα) . Επιπλέον τα φυτά διακρίνονται 
σε ανεμόφιλα , εντομόφιλα και ζωόφιλα ανάλογα με το μέσο μεταφοράς της γύρης .                     
Εδώ εισέρχεται ο ρόλος της μέλισσας που βοηθά να γίνει η επικονίαση. 

       Οι μέλισσες έχουν ενεργό ρόλο στη γονιμοποίηση των φυτών , καθώς δρουν ως μηχανικοί 
μεταφορείς της γύρης . Την σημαντική λοιπόν εποχή της ανθοφορίας , οι μέλισσες 
προκείμενου να τραφούν , πλάθουν την γύρη και την μεταφέρουν με τα πίσω πόδια τους στην 
κυψέλη . Μια μέτρια αποικία μελισσών υπολογίζεται ότι έχει 20 έως 40 φόρες περισσότερη 
αξία για την επικονίαση των φυτών , παρά για την παραγωγή μελιού .                                          
Αν αναλογιστεί κανείς ότι η μέλισσες αποτελούν το 80% περίπου των επικονιαστικών 
εντόμων , τότε εύκολα καταλαβαίνουμε την σημαντική προσφορά τους στο φυτικό και ζωικό 
περιβάλλον καθώς και τα φυτά που αναπτύσσονται κατά επέκταση , αποτελούν τροφή για τα 
ζώα και τον άνθρωπο , παράγουν οξυγόνο και   εμποδίζουν τη διάβρωση του εδάφους .     
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Γιατί το Κρητικό μέλι είναι από τα καλύτερα; 
 
Το Κρητικό μέλι είναι απολύτως φυσικό προϊόν και παράγεται 
σε περιοχές με πλούσια βλάστηση. Όπως είναι γνωστό, το νησί 
μας είναι πλούσιο σε ενδημικά φυτά (δηλαδή φυτά που 
φυτρώνουν μόνο στην Κρήτη) και ιδιαίτερα σε αρωματικά φυτά.  
Αυτοφυή φυτά, όπως θυμάρι, φασκόμηλο, ρίγανη, κουμαριά 
αλλά και τα καλλιεργούμενα εσπεριδοειδή, προσφέρουν στις 
μέλισσες την αγαπημένη τους τροφή. 
Όποιος κάνει μια βόλτα στην ύπαιθρο θα καταλάβει γιατί αυτό 
το νησί παράγει το πιο αρωματικό μέλι του κόσμου: Χιλιάδες θάμνοι μοσχομυρίζουν και 
μερικοί από αυτούς φυτρώνουν μόνο στην Κρήτη! Οι ντόπιοι παραγωγοί δεν χρειάζεται να 
ταΐζουν ζάχαρη τις μέλισσές τους γιατί δεν υπάρχουν νεκρές περιοχές, ούτε περίοδοι που η 
βλάστηση είναι καλυμμένη με χιόνι για να μη μπορούν να βρουν μόνες την τροφή τους.  
    Ένα από τα πιο σημαντικά εκθέματα  του Μουσείου Ηρακλείου είναι ένα υπέροχο μινωικό 
κόσμημα «δύο μέλισσες» που πολλοί τις λένε ερωτευμένες. Αυτό είναι μία απόδειξη της 
σχέσης που είχε ο Κρητικός με τη μέλισσα. Από τα προϊστορικά χρόνια  μέχρι σήμερα, η Κρήτη 
παράγει συνεχώς μέλι. Και σα να μην έχει αλλάξει τίποτα μέσα στις χιλιετίες. Ίσως να 
βελτιώθηκε λίγο η κυψέλη, αλλά όλα τα άλλα έμειναν ίδια. Οι μέλισσες, τα αρωματικά φυτά, το 
αγνό περιβάλλον του νησιού. Η επεξεργασία του κρητικού μελιού γίνεται επίσης με φυσικό 
τρόπο, χωρίς οι υψηλές θερμοκρασίες να καταστρέφουν τις βιταμίνες. 
Επιβεβαιώνεται καθημερινά από εργασίες διαιτολόγων, ότι το Κρητικό μέλι είναι ξεχωριστό 
προϊόν, πολύ ανώτερο σε ποιότητα από τα μέλια άλλων περιοχών.   

 
Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, τα σκουρόχρωμα μέλια έχουν μεγαλύτερες 
ποσότητες αντιοξειδωτικών ουσιών (που δρουν κατά του καρκίνου). Σε κάθε είδος μελιού 
όμως, περιέχονται τουλάχιστον 182 διαφορετικές ουσίες που διασυνδέονται μεταξύ τους 
οργανικά και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να το παράγει 
τεχνητά (στο εργαστήριο) μολονότι γνωρίζουμε τη σύστασή του.  
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Μέλι ή Ζάχαρη; 
Συγκρίνοντας το μέλι με τη ζάχαρη, καταλήγουμε με σιγουριά : Μέλι. 

• Η ζάχαρη αποτελείται κατά 99,5%  από σακχαρόζη χωρίς άλλο ίχνος ουσιών (εκτός 
από λίγο ασβέστιο).Το μέλι αποτελείται κυρίως από απλά σάκχαρα και πλήθος 
ιχνοστοιχείων, πολύ σημαντικά για τον οργανισμό. 
 

• Στη ζάχαρη γίνεται σημαντική βιομηχανική επεξεργασία, που έχει σαν αποτέλεσμα να 
χάσει φυσικές της ουσίες. Το μέλι είναι φυσική τροφή, χωρίς επεξεργασία. 

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

Το μέλι προσφέρει πολλές και σημαντικές βιταμίνες στον οργανισμό. 
 

• Τα σάκχαρα της ζάχαρης, διασπώνται και αφομοιώνονται πολύ πιο αργά από αυτά του 
μελιού. Έτσι το μέλι είναι πολύ καλύτερη πηγή ενέργειας από τη ζάχαρη, ιδιαίτερα για 
καταπονημένους οργανισμούς και αθλητές. 

 
• Από πλευράς θερμίδων, 100 γραμμ. ζάχαρη δίνουν 400 θερμίδες, ενώ 100 γραμμ. μέλι 

δίνουν 315 θερμίδες. Επίσης 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. 
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Γιατροσόφια με μέλι 
 
Μέλι για την τριχόπτωση 
Αν μετά το καλοκαίρι τα μαλλιά σας είναι άτονα και παρουσιάζουν αυξημένη τριχόπτωση, 
μπορείτε να τα δυναμώσετε ακολουθώντας μια θεραπεία με μέλι. Διαλύστε ένα φλιτζανάκι 
μέλι σε τέσσερα φλιτζάνια ζεστό νερό. Λουστείτε κανονικά με το συνηθισμένο σας σαμπουάν, 
ξεβγάλτε καλά τα μαλλιά, στεγνώστε τα ελαφρά με μια πετσέτα και απλώστε πάνω τους το 
διάλυμα του μελιού. Αφήστε το να ενεργήσει για 10-15 λεπτά, ώστε να επιδράσουν τα 
ιχνοστοιχεία και οι βιταμίνες στον κορμό και το βολβό της τρίχας, και μετά ξεβγάλτε τα με 
άφθονο νερό. Επαναλάβετε την κούρα μελιού κάθε φορά που λούζεστε και μετά από λίγο 
καιρό θα δείτε σημαντική βελτίωση στο πρόβλημά σας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mέλι για την οστεοπόρωση 
Aν θέλετε να προλάβετε την οστεοπόρωση, υπάρχει ένα παλιό γαλλικό γιατροσόφι που 
φαίνεται ότι βοηθάει τις γυναίκες όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα όσες βρίσκονται στην 
εμμηνόπαυση. Πίνετε πρωί και βράδυ, κατά προτίμηση ενδιάμεσα από τα γεύματα, ένα ποτήρι 
νερό στο οποίο έχετε διαλύσει 2 κουταλάκια μηλόξιδο και μια κουταλιά μέλι. Το ξίδι 
δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της απορρόφησης του ασβεστίου 
από τον οργανισμό, ενώ το μέλι, εκτός από όλες τις άλλες δυναμωτικές ουσίες που παρέχει, 
περιέχει και ασβέστιο (4 mg/100 γρ.). 
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Λεμόνι και μέλι για το βήχα 
Μια κρίση βήχα και το ενοχλητικό γαργάλημα στο λαιμό μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα 
φυσικό σιρόπι που θα φτιάξετε στο σπίτι. 
 
Βάλτε ένα λεμόνι με τη φλούδα του σε ένα κατσαρολάκι με λίγο νερό και αφήστε το να βράσει 
για 5 λεπτά περίπου. Στη συνέχεια, βγάλτε το, κόψτε το στη μέση και στύψτε το. Όσο είναι 
ακόμα ζεστό, διαλύστε στο χυμό του 3 κουταλιές μέλι, ανακατέψτε καλά και πιείτε το σε δύο 
δόσεις μέσα στην ημέρα. Το μέλι δρα ως μαλακτικό στο λαιμό και έτσι μαλακώνει το βήχα. O 
χυμός λεμονιού έχει αντισηπτικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. O συνδυασμός και των δύο 
δημιουργεί ένα φυσικό, ήπιο αντιμικροβιακό διάλυμα, που θα ανακουφίσει το λαιμό σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mέλι για την ενούρηση στα παιδιά 
Αν για κάποιο διάστημα το παιδί σας «λερώνει» το κρεβάτι του, ενώ δεν είναι πια σε ηλικία 
που δικαιολογεί τέτοια «ατυχήματα», δώστε του πριν πέσει για ύπνο 1 κουταλάκι μέλι. H 
γλυκιά γεύση του μελιού θα απαλύνει τον εκνευρισμό που του προκαλεί η σκέψη ότι μπορεί να 
του ξανασυμβεί το δυσάρεστο περιστατικό, ενώ η ίδια η σύσταση του μελιού θα βοηθήσει τον 
οργανισμό του να κατακρατήσει τα υγρά μέχρι το πρωί. 
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Ζαχάρωμα μελιού 
Γιατί κρυσταλλώνει το μέλι; 
Το μέλι είναι ασταθές, έχοντας την τάση να σταθεροποιηθεί με την καταβύθιση της 
περίσσειας ποσότητας ζαχάρων. 
α) Στην ανομοιόμορφη κρυστάλλωση, σχηματίζονται στο μέλι χοντροί κρύσταλλοι, οι οποίοι 
καθιζάνον, δημιουργώντας στο μέλι δυο στρώματα, το κρυσταλλωμένο μέλι στον πυθμένα και 
την υδαρή φάση του μελιού στην επιφάνεια. 
β) Στην ομοιόμορφη κρυστάλλωση σχηματίζονται μικροί κρύσταλλοι, οι οποίοι κατανέμονται σε 
όλη την μάζα του μελιού. Στην περίπτωση αυτή το μέλι δίνει την έμφαση του παγωμένου, αλλά 
δεν κινδυνεύει να ξινίσει. 
 

 

 

- 

 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την κρυστάλλωση του μελιού 
α) Η συγκέντρωση γλυκόζης: Η μεγάλη συγκέντρωση γλυκόζης στο μέλι ευνοεί τη γρήγορη 
κρυστάλλωση, ιδιαίτερα όταν αυτή ξεπεράσει το 30%. 
β) Το νερό: Το μέλι περιέχει μια ποσότητα νερού κάτω από 20%. Όσο χαμηλότερη αυτή, τόσο 
γρηγορότερα κρυσταλλώνει το μέλι.  
γ) Οι πυρήνες συμπύκνωσης: Διάφορες ξένες ύλες, όπως γύρη, κερί, λειτουργούν ως 
πυρήνες, πάνω στους οποίους κολλούν και άλλοι κρύσταλλοι γλυκόζης. 
 

Πως θα επαναφέρουμε το μέλι στην αρχική του κατάσταση; 
α) Μπορούμε να το ρευστοποιήσουμε, βάζοντας μια κατσαρόλα με νερό και μέσα το βαζάκι με 
το μέλι.. Η θερμοκρασία να μην περνάει τους 50 βαθμούς. 
β) Στο φούρνο μικροκυμάτων: Για μικρά διαστήματα (20-30 δευτερολεπτα) και μετά να το 
ανακατεύουμε, ώστε να ρευστοποιηθεί πιο γρήγορα.  
 
Οδηγίες για να μην ζαχαρώσει  
α) Μην το τοποθετήσετε στο ψυγείο 
β) Φυλάξτε το σε γυάλινο δοχείο 
γ) Να το έχετε σε θερμοκρασία δωματίου 
δ) Τοποθετήστε το σε σκοτεινό μέρος 
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Η αποθήκευση του μελιού 
Το μέλι είναι ένα από τα πιο ασφαλή τρόφιμα. Γενικά το μέλι δε χαλάει ποτέ. Το μέλι είναι 
ένα πολύ ισχυρό προϊόν διατροφής, και εάν αποθηκεύεται σωστά, θα διαρκέσει δεκαετίες , αν 
όχι χρόνια . Στην πραγματικότητα, το μέλι έχει βρεθεί τέλεια διατηρημένο σε τάφους των 
Φαραώ στην Αίγυπτο. 

Η σωστή συντήρηση και αποθήκευση του μελιού, το διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα 
χωρίς να χάσει τη βιολογική και θρεπτική του αξία. Το μέλι είναι ένα φυσικό βιολογικό 
προϊόν το οποίο μπορεί να διατηρήσει τη φυσικότητά του για χρόνια σε κλειστή συσκευασία 
και με σωστή αποθήκευση, σε δροσερό, σκοτεινό, ξηρό και χωρίς έντονες οσμές περιβάλλον. 

 

 
 
 
 
 
 
 
• Δεν αποθηκεύουμε το μέλι σε χώρους που δέχονται συνεχώς τις ακτίνες του ήλιου ή 

που φωτίζονται υπερβολικά.  
• Δεν αφήνουμε το μέλι στον πάγκο της κουζίνας, όταν δεν καταναλώνεται άμεσα.  
• Διατηρούμε το μέλι σε ντουλάπι της κουζίνας, όχι πάνω από τον απορροφητήρα ή 

δίπλα στο φούρνο.  
• Δεν αποθηκεύουμε το μέλι στο ίδιο ντουλάπι με διάφορα μπαχαρικά (έχουν έντονα 

αρώματα), γιατί απορροφά εύκολα τις εξωτερικές οσμές και αλλοιώνεται το άρωμά 
του.  

• Κλείνουμε καλά το βάζο του μελιού μετά τη χρήση, γιατί το μέλι έχει την ιδιότητα να 
απορροφά υγρασία από το περιβάλλον και να κινδυνεύει να ξινίσει.  

• Να αποθηκεύουμε το μέλι σε χώρους με θερμοκρασία γύρω στους 10ο C, αν πρόκειται 
να μη γίνει άμεση κατανάλωση. Γενικά, όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία 
αποθήκευσης του μελιού ,τόσο καλύτερα αυτό διατηρείται. Η κατάψυξη διατηρεί τι μέλι 
αναλλοίωτο. 

• Το γυάλινο βάζο είναι ιδανικό για την αποθήκευση του μελιού, γιατί το γυαλί είναι 
ουδέτερο υλικό και ταυτόχρονα ο καταναλωτής βλέπει τη αγοράζει.  
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• Τα πλαστικά βάζα δεν πρέπει να προτιμούνται για περιβαλλοντολογικούς λόγους και 
ειδικά εκείνα που δεν αναγράφουν ότι είναι για τρόφιμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Τα μεταλλικά κουτιά έχουν το πλεονέκτημα ότι προστατεύουν το μέλι από το φως, 

αλλά το εσωτερικό μέταλλο πρέπει να είναι άριστο γιατί λόγω των οξειδώσεων μπορεί 
να αλλοιώσει το προϊόν και χρειάζεται προσοχή κατά τη χρήση να μην ξύνεται η 
εσωτερική επίστρωση. 
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Τα άλλα προϊόντα της μέλισσας 
 
Γύρη 
Η κάθε μέλισσα επισκέπτεται καθημερινά 3.000 διαφορετικά λουλούδια και το προϊόν αυτής 
της κοπιαστικής εργασίας είναι η γύρη, ένα απολύτως φυσικό προϊόν. 
Περιέχει αμινοξέα, βιταμίνες, πρωτεΐνες και μεγάλη ποσότητα βιταμίνης R, που προφυλάσσει 
τον οργανισμό από τις εγκεφαλικές αιμορραγίες. Στο μέλι , περιέχεται αρκετή ποσότητα 
γύρης. Θεωρείται ότι μια κουταλιά της σούπας γύρη καθημερινά, ωφελεί πολύ τον οργανισμό. 
 
Πρόπολη 
Είναι ένα κολλώδες υλικό που φτιάχνουν οι μέλισσες από ρητίνες. Τη χρησιμοποιούν για να 
κλείνουν τις χαραμάδες στην κυψέλη τους, να την απολυμαίνουν, να στερεώνουν τις κηρήθρες 
ή ακόμα «ταριχεύουν» και έτσι να θανατώνουν έναν εισβολέα. 
Η πρόπολη είναι πολύ χρήσιμη για τον άνθρωπο. Ένα λεπτό στρώμα πάνω σε πληγές, σταματά 
την αιμορραγία και προστατεύει από μολύνσεις. Χρησιμοποιείται ως καλλυντικό, σε λοσιόν, 
κρέμες προσώπου, σαπούνια και οδοντόπαστες. 
 
Κερί 
Το φυσικό κερί που παράγουν οι μέλισσες, 
χρησιμοποιείται στην ιατρική και 
φαρμακευτική.Σπρέι εγκαυμάτων, υπόθετα, 
αλοιφές, καλλυντικά, οδοντόπαστες, αντηλιακά, 
σπρέι ξυρίσματος και πολλά άλλα περιέχουν 
κερί. 
 
Υγρό αδένων κεντριού (δηλητήριο μέλισσας) 
Το δηλητήριο αυτό παράγεται από δύο αδένες που βρίσκονται στην κοιλιά της μέλισσας. 
Χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική και μάλιστα στη θεραπεία της ρευματοειδής αρθρίτιδας. 
Επιβραδύνει τη σκλήρυνση κατά πλάκας και βοηθάει τα άτομα που έχουν αλλεργία στο 
τσίμπημα της μέλισσας.  
 
Βασιλικός πολτός 
Είναι μία κρεμώδης ουσία που παράγουν οι εργάτριες μέλισσες σαν τροφή για τις προνύμφες 
και τη βασίλισσα. Επειδή η βασίλισσα τρώει καθημερινά βασιλικό πολτό, ζει 50 φορές 
περισσότερο από μια εργάτρια και γεννά κάθε μέρα ως και 2000 αβγά. 
Η περίοδος παραγωγής και συγκομιδής του βασιλικού πολτού είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον 
Ιούνιο οπότε κάθε κυψέλη δίνει 100-150 γραμμάρια. 
Ο βασιλικός πολτός είναι μοναδική πηγή βιταμινών, ενζύμων, ορμονών, αμινοξέων, 
ανόργανων στοιχείων. Βοηθάει τους κουρασμένους οργανισμούς, βελτιώνει τη διάθεση, 
μειώνει το άγχος, ενισχύει την άμυνα του οργανισμού, επιταχύνει το μεταβολισμό, χαρίζει 
υγεία στο δέρμα και πολλά άλλα. 
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Σύνθετα και παράγωγα της λέξης «μέλι» 
 
Μελάτος: Πυκνόρρευστος σαν μέλι. 
Μελάς: Ο έμπορος ή παραγωγός μελιού. 
Μελένιος: Ο γλυκός σαν μέλι. 
Μελί: Το χρώμα του μελιού. 
Μελής: Αυτός που έχει το χρώμα του μελιού. 
Μελίγκρα: Παρασιτικό έντομο που πλήττει τα φυτά. 
Μελίρρυτος: Αυτός που έχει πολύ γλυκιά έκφραση. 
Μέλισσα: υμενόπτερο έντομο που παράγει μέλι και κερί. 
Μελίσσι: Σμήνος μελισσών και η κυψέλη. 
Μελισσοβότανο: Είδος αρωματικού φυτού. 
Μελισσόκηπος: Ο μελισσώνας. 
Μελισσοκομία: Η εκτροφή μελισσών για την παραγωγή μελιού. 
Μελισσοκόμος: Πρόσωπο που ασχολείται με τη μελισσοκομία. 
Μελισσοτρόφος: Ο μελισσοκόμος. 
Μελισσουργός: Ο μελισσοκόμος. 
Μελισσοφάγος: Πουλί που τρέφεται κυρίως με μέλισσες. 
Μελιστάλαχτος: Γλυκός σαν μέλι. 
Μελιτοφόρος: Αυτός που περιέχει νέκταρ. 
Μελίτωμα: Σιρόπι που περιέχει μέλι. 
Μελιχρός:Αυτός που έχει το χρώμα του μελιού. 
 
 
Συνηθισμένες εκφράσεις που περιέχουν τη λέξη μέλι: 
 
Τα πάμε μέλι – γάλα.  
Τα πορτοκάλια είναι γλυκά σαν μέλι. 
Περνάνε το μήνα του μέλιτος. 
Στάζει το στόμα του μέλι. 
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Συνέντευξη σε ένα μελισσοπαραγωγό  
   1. Σε ποιες περιοχές πάτε τα μελίσσια σας κατά την διάρκεια του χρόνου ; 

Τα μελίσσια κατά την διάρκεια του χρόνου τα πάμε στο Θέρισο στην Ανώπολη και στα Νέα 
Ρούματα. 

2. Ποιους μήνες παραμένουν τα μελίσσια σας στις συγκεκριμένες περιοχές; 

Στο Θέρισσο τα πάμε από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, μετά πηγαίνουμε τα μελίσσια στα 
πεύκα και μετά στην Ανώπολη από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώμβριο και τέλος στα Νέα 
Ρούματα. 

3. Πόσα μελίσσια διατηρείτε; 

Διατηρούμε 300 μελίσσια 

4. Υπάρχουν στις περιοχές όπου πάτε τα μελίσσια γειτονικά μελίσσια; 

Φυσικά και υπάρχουν. 

5. Τα φυτά της περιοχής βοηθούν στην  ανάπτυξη των μελισσιών; 

Προφανώς και βοηθάνε, άλλωστε εάν δεν βοηθούσαν δεν θα είχαμε τα μελίσσια σε  αυτές τις 
περιοχές. 

6. Ποια εποχή χρειάζεται να ενισχυθεί η περιοχή με φυτά; 

Γι αυτό aλλάζουμε συχνά περιοχές γιατί κυνηγάμε το ένα βότανο μετά το άλλο και έτσι δεν 
χρειάζεται  να ενισχυθούν. 

    7. Πιστεύεται ότι αυτό το επάγγελμα είναι προσοδοφόρο; Θα το προτείνατε σε ένα έφηβο; 

Όταν κάποιος έχει το μεράκι και το ενδιαφέρον να ασχοληθεί με το οτιδήποτε, είναι 
προσοδοφόρο. Φυσικά και θα το πρότεινα σε έναν έφηβο διότι εκτός ότι μπορεί να σου 
προσφέρει ένα καλό μέλλον ,ο τρόπος που δουλεύουν οι μέλισσες πραγματικά είναι 
μαγευτικός. 

 8.  Ποια είναι τα ήδη των μελιών; 

Τα είδη μελιών είναι το θυμάρι , το ερείκη και το πευκοθύμαρο   

9.  Κατά την γνώμη σας ποιο μέλι είναι πιο γευστικό; 

Πιο γευστικό είναι το θυμαρίσιο μέλι αλλά πιο θρεπτικό είναι το ερείκη ,διότι έχει λίγο 
παραπάνω σίδηρο από τα υπόλοιπα είδη μελιών. 

10.  Τι σε ώθησε να ασχοληθείς με τα μελίσσια; 
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 Αυτές με έκλεψαν και με μάγεψαν  με αυτό το πράγμα που κάνουν και με τον τρόπο που 
δουλεύουν και έτσι με προσέλκυσαν να ασχοληθώ μαζί τους 

  11. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει κανείς στην αρχή; 

Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αρκεί να σε βοηθάει ο καιρός. 

   12. Το μέλι μπορεί να παραχθεί παντού ή υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί; 

 Αν δεν υπάρχει ανθοφορία δεν μπορεί να παραχθεί κάπου το μέλι εμώ εάν υπάρχει 
ανθοφορία παντού βγαίνει το μέλι. 

 13. Θα θέλαμε να μας πείτε την διαδικασία παραγωγής μελιού. 

Πρώτα απ΄ όλα παίζει ρόλο το τη εποχή συλλέγουν οι μέλισσες το μέλι γιατί άλλο είδη μελιού 
συλλέγουν το καλοκαίρι , άλλο το Φθινόπωρο και άλλο την Άνοιξη. Το θέμα είναι πότε 
παράγουν οι μέλισσες το μέλι και μετά μπαίνει μέσα στην αποθήκη και έχει μια ιδιαίτερη 
επεξεργασία και διαδικασία για να παραχθεί το μέλι.  

 

Την συνέντευξη έδωσε ο μελλισοκόμος Κ. Παναγιώτης Παπαδάκης στην μαθήτρια του Α3 Γεωργία 
Πατσουράκη. Τον ευχαριστούμε πολύ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 

 



Ερωτηματολόγιο για το μέλι 
 
Συντάξαμε και δώσαμε στο σύνολο των μαθητών του σχολείου μας, να συμπληρώσουν το 
παρακάτω ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διερευνήσουμε τη σχέση τους με το πολύτιμο μέλι.                     
Τα αποτελέσματα βρίσκονται στην παρουσίαση της εργασίας μας… 
 
 
Αγόρι                             Κορίτσι 
  
1. Πόσο συχνά χρησιμοποιείς μέλι;    α) Κάθε μέρα   β) Συχνά    γ) Σπάνια  

2. Από πού προμηθεύεσαι το μέλι; 
   α) Παράγουμε στην οικογένεια μας   β) Από συγγενικό πρόσωπο   γ) Από κατάστημα     
   δ) Δεν γνωρίζω 
  
3. Με τι τρόπο χρησιμοποιείς κυρίως το μέλι; 
     α) Σε πρωινό      β) Σε ρόφημα       γ) Σε γλυκό ή φαγητό      δ) Ως φάρμακο  

 
4.  Θα αναγνώριζες την ποιότητα του μελιού;  α) Όχι       β) Ναι     γ) Δεν είμαι σίγουρος-η 
 
5. Το κρυσταλλωμένο μέλι πιστεύεις ότι είναι: 
   α) Χειρότερης ποιότητας μέλι    β) Καλύτερης ποιότητας μέλι    γ) Νοθευμένο μέλι   
   δ )Δεν γνωρίζω                       
 
6.Γνωρίζεις τη διατροφική αξία του μελιού;   α) Ναι      β) Όχι     γ) Δεν είμαι σίγουρος-η  
 
7.Χρησιμοποιείς αλλά παράγωγα προϊόντα από τη μέλισσα (πχ βασιλικό πολτό);   
    α) Ναι     β) Όχι 

                               
8. Πιστεύεις ότι η δουλειά του μελισσοκόμου είναι μια δουλειά: 
  α) Πολύ κουραστική  β) Πολύ κερδοφόρα  γ) Πολύ ενδιαφέρουσα  δ) Με πολλά προβλήματα 
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Παροιμίες γύρω από το μέλι 
         "Να 'καναν οι μύγες μέλι, τρεις οκάδες στον παρά." 

         "Τσάμπα ξύδι γλυκό σα μέλι."  

         "Η ζωή είναι ένα λουλούδι και ο ερωτάς το μέλι του."  

         "Αν είσαι μέλισσας παιδί κέντρωσε και μην λαλείς."  

         "Αν γίνεις όλος μέλι θα σε φάνε οι μύγες."  

         "Αν δεν σε κεντρίσει η μέλισσα, μέλι δεν τρως." 

         "Είναι μεγάλος κηφήνας."  

         "Κάθε κηρήθρα έχει και τους κηφήνες της."  

         "Μη οι κηφήνες χαθήκανε τα μελίσσια."  

         "Μια η βασίλισσα πολλές οι μέλισσες."  

         "Μια μέλισσα δεν κάνει μέλι."  

         "Όποιος γίνεται μέλι τον τρώνε οι μύγες."  

         "Χωρίς κηφήνες μελίσσι δεν υπάρχει."  

         "Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι."  

         "Ποιός έχει το δάχτυλο στο μέλι και δεν το γλύφει?"  

         "Αν κάνανε ούλες οι μέλισσες μέλι δεν θα το χώραγε το κουβέλι."  

         "Και το πολύ το μέλι φέρνει κοψίματα."  

         "Τα κάστανα θέλουν κρασί και τα καρύδια μέλι."  
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Μαντινάδες για το μέλι 
Mε μέλι και με ζάχαρη εσένα σ' έχουν φτιάξει 
μα τρόπους δεν σε μάθανε γι' αυτό δεν εισ' εντάξει 

Να πείτε μπρετση νύφης μας να τονε κανακίζει 
με μέλι και με ζάχαρη να μας τονεταϊζει 

Δίχως το αίμα στη καρδιά και τη πνοή στο στόμα 
γιατί η ψυχή απλήγωτη πρέπει να ζει στο σώμα 

Ουλο τον κοσμογυρισα να βρω ενακοπελι 
να εχεισθενος στην ψυχη και την καρδια σα μελι 

Το καστανοθελεικρασι και το καρυδι μελι 
και το κοπελικοπελια και η κοπελιακοπελι 

Αγάπη δεν εκάτεχα γιατί ‘μουνε κοπέλι 
Μα ‘δα που την δοκίμασα γλυκιά να σα το μέλι 
 
Μέλι ‘χουνε τα χείλη σου και πως θα το τρυγήσω 
Μα ΄γω θα γίνω μέλισσα και θα το πιπιλήσω 
 

Την δροσεράδα του νερού και του μελιού την γλύκα 
Την ώρα που σε φίλησα στα χείλη σου την βρήκα 
 

Στα χείλη σου δοκίμασα του έρωντα το μέλι 
Ποιανού θα δώσεις και θα πει σάφη πως δεν το θέλει 
 

Μην ξεχαστείς και πας έκεια που μέλισσες πετούνε 
Για μέλι θα σε πάρουνε κι όλες θα σε τσιμπούνε 
 

Κοιμήσου με την ζάχαρη και ξύπνα με το μέλι 
Και νίψου με το ανθό νερό που λούζονται οι άγγελοι 
 
Με την γλυκάδα του μελιού το σ’ αγαπώ σου μοιάζει 
Πέμπου του από την πληγή αίμα γλυκό να στάζει 
 
Το μέλι των μελίσσω μου το γάλα τω οζώ μου 
Εγώ σταφύλι σουλτανί θα σε ταΐζω φως μου 
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Τραγούδια με το μέλι και τη μέλισσα 
https://www.youtube.com/watch?v=BgkVc2boMTc 

https://www.youtube.com/watch?v=71eVEbU1ZAM 

https://www.youtube.com/watch?v=y42EVt4hUhA 

https://www.youtube.com/watch?v=1n7PRi-3Wtk 

https://www.youtube.com/watch?v=PcWz48TYQzg 

https://www.youtube.com/watch?v=YjVSfMjUz2I 

https://www.youtube.com/watch?v=v3c7-_NPCD0 

https://www.youtube.com/watch?v=iSQHWxVgm2A 

https://www.youtube.com/watch?v=ycsQArdo7qo 

https://www.youtube.com/watch?v=KuxMnMOJmpw 

https://www.youtube.com/watch?v=mVY1pp3BtxQ 

https://www.youtube.com/watch?v=BNaQ9ZyB8bU 

https://www.youtube.com/watch?v=tORfE3MDqWc 

https://www.youtube.com/watch?v=ctX522LBapA 

https://www.youtube.com/watch?v=Tj3C1JkJMd4 

https://www.youtube.com/watch?v=1q05Q0BnV2U 

https://www.youtube.com/watch?v=hyRiip2y5Dg 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZMhgztzqu4 

https://www.youtube.com/watch?v=Repg2noaQ3k 

https://youtu.be/y42EVt4hUhA 

https://youtu.be/iSQHWxVgm2A 

https://youtu.be/PcWz48TYQzg 

https://youtu.be/PhabkdtSvu4 

https://youtu.be/Zs1xCMldFkY 

https://youtu.be/AcaBprcFK3w 

https://youtu.be/rDjswNcMtCM 
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https://www.youtube.com/watch?v=mVY1pp3BtxQ
https://www.youtube.com/watch?v=BNaQ9ZyB8bU
https://www.youtube.com/watch?v=tORfE3MDqWc
https://www.youtube.com/watch?v=ctX522LBapA
https://www.youtube.com/watch?v=Tj3C1JkJMd4
https://www.youtube.com/watch?v=1q05Q0BnV2U
https://www.youtube.com/watch?v=hyRiip2y5Dg
https://www.youtube.com/watch?v=1ZMhgztzqu4
https://www.youtube.com/watch?v=Repg2noaQ3k
https://youtu.be/y42EVt4hUhA
https://youtu.be/iSQHWxVgm2A
https://youtu.be/PcWz48TYQzg
https://youtu.be/PhabkdtSvu4
https://youtu.be/Zs1xCMldFkY
https://youtu.be/AcaBprcFK3w
https://youtu.be/rDjswNcMtCM


Παιχνίδια με το μέλι και τη μέλισσα 
 

1. Στο παρακάτω κρυπτόλεξο, βρείτε 6 λέξεις που σχετίζονται με το μέλι και τη μέλισσα: 

Μ Η Κ Τ Η Ι Ν Μ Ι Σ Β Τ Κ Ε Ο 
Π Ε Χ Β Ρ Μ Α Θ Ι Ο Ε Β Η Η Δ 
Φ Π Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ Ι Μ Σ Φ Λ Ψ 
Ι Ν Π Ι Φ Θ Ε Ε Γ Ν Α Ζ Η Ο Λ 
Β Μ Ε Γ Σ Σ Κ Α Ν Ζ Ω Θ Ν Ο Κ 
Α Δ Ι Ε Β Σ Β Ο Β Ζ Ι Ε Α Μ Γ 
Κ Η Ρ Η Θ Ρ Α Φ Θ Τ Η Ε Σ Σ Υ 
Ε Χ Ζ Ξ Θ Γ Ζ Ο Π Λ Μ Τ Ε Τ Ρ 
Ρ Γ Χ Ω Ν Ψ Ο Κ Ξ Λ Π Ο Ι Ρ Η 
Ι Φ Σ Χ Ι Ο Ρ Γ Μ Ε Χ Π Α Χ Ε 
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2. Λύστε το σταυρόλεξο:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάθετα: 
1.Το δεξί χέρι του μελισσοκόμου  
2. Ζαχαρούχο υγρό που εκκρίνει  τα άνθη 
3. Με την λέξη… εννοούμε την σταδιακή ωρίμανση και μεταμόρφωση ενός αυγού 
Οριζόντια: 
1. Η διαδικασία  δημιουργίας  άνισης κατανομής  της υγρασίας ονομάζεται… 
2. Ένα από το ποιο γνωστό μέλι είναι το… 
3. Αρσενική μέλισσα με κύριο σκοπό της την γονιμοποίηση της βασίλισσας  
4. Έντομο, αρθρόποδο από την τάξη των υμενοπτέρων. 

1 
 

 3  

 
 

2     
 

     

    

   

2  
 

3       

    

1           

     

  

 4        
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Δικτυακοί τόποι 
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B 
http://2lyk-ptolem.koz.sch.gr/joomla/attachments/article/95/meli.pdf 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE
%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1#.CE.9C.CE.AD.CE.B8.CE.BF.CE.B
4.CE.BF.CE.B9_.CE.BC.CE.B5.CE.BB.CE.B9.CF.83.CF.83.CE.BF.CE.BA.CE.BF.CE.BC.CE
.AF.CE.B1.CF.82 

arkadiko-meli.gr  

http://www.honeycenter.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=59 

.http://eloikiaki.blogspot.gr/2012/11/blog-post_13.html 

www.melissoktima.gr 
http://medindiet.com/el/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9/ 
https://logodiatrofis.gr/to-meli 

-www.ellinikigeorgia.gr 

http://www.dimitrisskarmoutsos.gr/syntagi/1156/Rola-sfoliatas-me-zampon-kai-graviera 

http://www.dimitrisskarmoutsos.gr/syntagi/1609/Solomos-me-meli-kai-skordo 

http://www.amfipolis-bee.gr/to-meli/i-apothikefsi-tou-melioy 
http://www.geaolympou.gr/?p=479 
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https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%25B
http://2lyk-ptolem.koz.sch.gr/joomla/attachments/article/95/meli.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%23.CE.9C.CE.AD.CE.B8.CE.BF.CE.B4.CE.BF.CE.B9_.CE.BC.CE.B5.CE.BB.CE.B9.CF.83.CF.83.CE.BF.CE.BA.CE.BF.CE.BC.CE.AF.CE.B1.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%23.CE.9C.CE.AD.CE.B8.CE.BF.CE.B4.CE.BF.CE.B9_.CE.BC.CE.B5.CE.BB.CE.B9.CF.83.CF.83.CE.BF.CE.BA.CE.BF.CE.BC.CE.AF.CE.B1.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%23.CE.9C.CE.AD.CE.B8.CE.BF.CE.B4.CE.BF.CE.B9_.CE.BC.CE.B5.CE.BB.CE.B9.CF.83.CF.83.CE.BF.CE.BA.CE.BF.CE.BC.CE.AF.CE.B1.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%23.CE.9C.CE.AD.CE.B8.CE.BF.CE.B4.CE.BF.CE.B9_.CE.BC.CE.B5.CE.BB.CE.B9.CF.83.CF.83.CE.BF.CE.BA.CE.BF.CE.BC.CE.AF.CE.B1.CF.82
http://eloikiaki.blogspot.gr/2012/11/blog-post_13.html
http://www.melissoktima.gr/
http://medindiet.com/el/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9/
https://logodiatrofis.gr/to-meli
http://www.dimitrisskarmoutsos.gr/syntagi/1156/Rola-sfoliatas-me-zampon-kai-graviera
http://www.dimitrisskarmoutsos.gr/syntagi/1609/Solomos-me-meli-kai-skordo
http://www.amfipolis-bee.gr/to-meli/i-apothikefsi-tou-melioy
http://www.geaolympou.gr/?p=479


Η ομάδα μας: 
Για την παραπάνω εργασία, συνεργάστηκαν οι μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Α3: 

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΟΥΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΡΕΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΣΑΛΙ ΕΙΡΗΝΗ 

ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

ΣΙΜΟΝΑΪ ΚΑΣΑΝΔΡΑ 

ΣΤΑΘΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 

ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

ΤΖΙΦΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 

ΤΟΤΑ ΚΕΪΝΤΙ 

ΤΣΙΚΟ ΜΙΤΡΟ 

ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΧΑΤΣΙΝΣΟΝ ΙΟΝΗ ΖΩΗ ΠΡΑΪΣ 

ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια:     Ελένη Ατσαλάκη (Χημικός) 
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