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Kaj je med?
Projekt sustain povezuje učenje z raziskovanjem in trajnostni razvoj. Predstavljamo del učne enote iz 
priročnika z naslovom Hrana in vzgoja za trajnostni razvoj. 
Več o tem na: www.sustain-europe.eu
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Projekti/SUSTAIN/Food_in_ESD_Handbook.pdf

Kaj je med? Kateri so kriteriji za 
določanje sestave medu?

cilji:
– Naučijo se, kaj je to med.
– Spoznajo pravila o tem, kako se med prodaja v ES.
– Naučijo se razlikovati različne vrste rastlinskega (cvetlič-

nega medu) medu (lipov, akacijev, kostanjev, repični …) 
s primerjanjem okusa, vonja, barve in viskoznosti.

– Merijo pH medu, to je eden od podatkov, s katerim do-
ločamo vrsto medu. Izvedo tudi, da ima nekaj sladkega 
po okusu tudi kisle lastnosti. 

– Z uporabo gradiv SUSTAIN  lahko primerjajo polen iz 
neznanega vzorca medu (najbolje deluje repični med) z 
znanimi vrstami medu. 

– Z uporabo gradiv SUSTAIN se naučijo meriti prevo-
dnost medu. S tem lahko razlikujemo med medom, ki je 
nastal iz nektarja, in medom, ki je nastal iz medenja iglav-
cev. 

– Z uporabo gradiv SUSTAIN se naučijo meriti delež vode 
v medu. Dovoljeno je prodajati le med, ki vsebuje do 20 
% vode, zato je merjenje količine vode v medu eden od 
kazalcev kakovosti.

raziskovalni vprašanji:
Kaj je med?
Kateri med je neznani vzorec medu?

Trajanje: 3 učne ure po 45 minut

Pripomočki:
1. Učna enota: Informacijski list 
2. Učna enota: različne vrste medu (cvetlični, kosta-

njev, akacijev, lipov …) in neznani vzorec medu (re-
pični med), lesene palčke za preizkušanje.

3. Učna enota: tehtnice (natančnost do 1 g), pH pa-
pirčki (lestvica od 0 do 7), 4 čaše (100 mL), 1 žlica, 
destilirana voda, coca cola, tekoče milo, merilni valj 
(100 mL), magnetno mešalo (ne nujno).

Predlog za zaporedje dejavnosti:

1. V prvi učni enoti učenci obnovijo svoje znanje o 
tem, kaj o medu že vedo. Preberejo informacijski 
list. Odgovarjajo na vprašanje, kaj naj bi bil med. 
Med je sladka snov, ki jo proizvedejo čebele iz nek-
tarja ali medenja iglavcev. Čebelar iz zgodbe ne 
sme prodajati medu, ker v EU ni dovoljeno proda-
jati medu z dodatki. Na nalepki bi moralo biti tudi 
več podatkov o medu.

2. V tej učni enoti delajo v skupini in analizirajo 
vzorce medu. Poskušajo različne vrste medu in po-
skušajo določiti, kaj je neznani vzorec.

3. V tretji učni enoti merijo pH raztopine medu, 
vode, coca cole in tekočega mila. Analizirajo svoje 
rezultate in jih primerjajo s hipotezo. Raziskujejo 
lastnosti medu in uporabljajo različne naravoslov-
ne postopke, senzorične in tehnične metode. S tem 
lahko določajo kakovost in vrsto medu. 

informacije za učitelja:

Direktiva Sveta Evrope (COUNCIL DIRECTIVE 
2001/110/EC, oziroma Pravilnik o medu)  velja za ves 
med, ki je pridelan ali se prodaja v EU. Direktiva 
vključuje poimenovanje, opis, definicijo, kriterije se-
stave in označevanje ter načine izvajanja in upošteva-
nja direktive. 

Definicija: “Med je naravna sladka snov, ki jo izdela-
jo čebele Apis mellifera iz nektarja cvetov ali izločkov iz 
živih delov rastlin ali izločkov žuželk, ki sesajo rastlin-
ski sok na živih delih rastlin, ki jih čebele zberejo, pre-
delajo z določenimi lastnimi snovmi, shranijo, posuši-
jo in pustijo dozoreti v satju.”

Med je sestavljen v glavnem iz različnih sladkorjev, 
predvsem fruktoze in glukoze in iz drugih snovi, kot 
so organske kisline, encimi in trdni delci, ki pridejo v 
med pri zbiranju. Med je lahko tekoč, viskozen ali del-
no do popolnoma kristaliziran. Barva, okus, vonj in 
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aroma medu se razlikujejo glede na rastlinski izvor. 
Barva medu variira od temno rjave do skoraj brezbarv-
ne, podobno se vrste medu razlikujejo tudi po visko-
znosti od redko tekočega do počasi tekočega kristalizi-
ranega medu. Vse vrste medu so sprva tekoče in nato 
sčasoma kristalizirajo. Vrste medu se razlikujejo tudi 
po vonju in okusu. 

Opis proizvoda: Definirane so vrste medu. Razliku-
jejo med medom, ki je nastal iz izločkom insektov 
(medene rose ali mane), in iz nektarja cvetov, ki se 
imenuje tudi rastlinski med. Ta se razlikuje po tem, ali 
je nastal vsaj večinoma iz nektarja ene same rastline ali 
pa iz mešanega nektarja različnih cvetov (na primer 
lipov ali repični med).1

1 Livia PERSANA ODDO, Roberto PIRO et a. (2004) Main European uni-
floral honey: descriptive sheets Apidologie 35, S38–S81.

Kriteriji sestave: Sestava naj bi bila nespremenljiva. 
Odstranitev ene od sestavin (npr. vode) ali dodajanje 
drugih (npr. vanilije) ni dovoljeno. Prav tako ni dovo-
ljeno spreminjanje stopnje kislosti. Med tudi ne sme 
prevzeti drugih vonjav ali okusov, dovoljeno je le za 
med za pekovske izdelke ali kot sestavina drugih pri-
pravljenih živil. Med se ne sme fermentirati ali segre-
vati, ker se s tem spreminja delovanje encimov. Delež 
vode v medu ne sme presegati 20 %.

Dodatne dejavnosti in povezave 

Določanje vode v medu, prevodnost in analiza pole-
na je predstavljena na spletnih straneh SUSTAIN. 

Kaj je med in pravilnik o medu

•	 Preberite	informacije	na	listu	in	se	pogovorite	s	sošolci,	kaj	je	med.	Če	je	potrebno	naredite	zabeležko.

Informacijski list
(prirejeno po COUNCIL DIRECTIVE 2001/110/EC, Evropska zakonodaja o medu. Uporabite  lahko Pravilnik o medu: http://www.
pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9963. Definicija medu in njegova sestava, ki je navedena v nadaljevanju prispevka, je povzeta 
iz tega pravilnika.)

ANEKS I: IME, OPIS PROIZVODA IN DEFINICIJA

1. Med je naravna sladka snov, ki jo izdelajo čebele Apis mellifera iz nektarja cvetov ali izločkov iz živih delov 
rastlin ali izločkov žuželk, ki sesajo rastlinski sok na živih delih rastlin, ki jih čebele zberejo, predelajo z do-
ločenimi lastnimi snovmi, shranijo, posušijo in pustijo dozoreti v satju.

2. Dve glavni vrsti medu: med, ki je nastal iz izločkom žuželk, ki sesajo rastlinski sok  (medene rose ali mane), 
in med iz nektarja cvetov, ki ga se imenuje tudi rastlinski med.

ANEKS II. KRITERIJI SESTAVE MEDU

1. Med je sestavljen iz več vrst sladkorjev (največ je glukoze in fruktoze, 60–80 %), organskih kislin (glukonska kisli-
na, mravljična kislina, citronska kislina), encimov (invertoza in encimi, ki pospešujejo hidrolizo saharoze v gluko-
zo in fruktozo), aminokislin (na primer prolin) in trdnih delcev, večinoma polen. Barva medu variira od temno 
rjave do skoraj brezbarvne, podobno se vrste medu razlikujejo tudi po viskoznosti od redko tekočega do počasi 
tekočega kristaliziranega medu. Vrste medu se razlikujejo tudi po vonju in okusu, kar je določeno z izvorom medu. 

2. Med ne sme vsebovati več kot 20 % vode.

3. Električna prevodnost: 
– med iz nektarja: največ 0,8 mS/cm,
– med iz mane: najmanj 0,8 mS/cm.

4. Ph medu je odvisen od vrste.
Med ne sme vsebovati aditivov (prehranskih dodatkov in dopolnil).
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•	 Napišite,	kaj	je	med.

•	 Preberite	besedilo	o	čebelarju	Juan	Carlosu	Santiagu	iz	Mehike.	Pogovorite	se	s	svojimi	sošolci,	ali	bi	lahko	Juan	
Carlos prodajal svoj med v EU.

Senzorično testiranje

Senzorično testiranje je pomembna metoda pri ocenjevanju kvalitete hrane. Sadni jagodni jogurt naj bi imel okus 
in vonj po jagodah in ne po češnjah. Organoleptični (senzorični) preizkus kvalitete je priporočljiv za določanje 
kvalitete medu, saj ima med značilen vonj in okus. Lipov med naj bi imel okus in vonj po lipovem cvetju in ne 
takega, kot ima hojev med. Preizkuševalci opisujejo lastnosti medu s posebnimi besedami, ki so standardne, tako 
da jih uporabljajo vsi preizkuševalci. Poleg ocenjevanja okusa in vonja bomo raziskovali tudi izgled in barvo medu.

Do sedaj je Juan Carlos prodajal svoj med le okoliškim prebivalcem. Svoj med je opremil z nalepkami “Med iz 
Jucatana”. Zaradi parazitov, ki so se naselili v njegovih čebelnjakih, je pridelal manj medu kot prej. Ker je mo-
ral plačati veterinarja za zdravljenje in seveda poskrbeti za preživljanje, se je odločil, da bo medu dodal sladkor 
in vodo ter tako “pridelal” več medu. Zaradi tega ni imel slabe vesti, saj med vsebuje 79 % sladkorja in 20 % 
vode. 

Informacijski list: Izgled medu

Med je po izgledu lahko tekoč ali kristaliziran. Kristaliziran med vsebuje drobne kristalčke, ki jih lahko opaziš 
in tudi začutiš na jeziku. Izjema je le akacijev med.

Navodila

Za nekaj vrst medu določi izgled. Pomagaj si z informacijskim listom.

vrsta medu izgled
akacijev med 
repični med 
lipov med  
sončnični med 
hojev med 
neznani vzorec 

tekoči med kristaliziran  
med

manj
viskozen trdbister

IZGLED

manj
gost

moten bolj
gost

bolj
viskozen

vidni so
kristali
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Informacijski list: Barva medu

Druga pomembna lastnost medu je barva. Drugačna barvna lestvica je za določanje tekočega kot za določanje 
kristaliziranega medu.

barvna lestvica za tekoči med

svetel kot 
voda rumen zlato 

rumen
svetli 
jantar

temni 
jantar rdeče rjav rjav temno rjav

barvna lestvica za kristaliziran med

skoraj bel svetlo bež bež rumen zlato 
rumen svtelo rjav rdečkasto 

rjav temno rjav

Navodila

Za nekaj vrst medu določi barvo. Pomagaj si z informacijskim listom.

vrsta medu izgled
akacijev med 
repični med 
lipov med  
sončnični med 
hojev med 
neznani vzorec 

Informacijski list: Vonj in okus medu

Za opisovanje vonja in okusa medu uporabljamo posebne izraze.

vrsta medu vonj  okus
akacijev med šibko sadni – cvetni šibko sadni – cvetni
repični med šibko rastlinski  šibko rastlinski, sadni, rastlinski
lipov med močno metin, vonj po mentolu močno metin, vonj po mentolu
sončični med šibko sadni – cvetni srednje sadni – cvetni
hojev med srednje lesni (smolast), vonj po sladu srednje lesni (smolast), vonj po sladu
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Informacijski list: pH vrednost

S pH vrednostjo določamo, ali je neka snov kisla, nevtralna ali bazična. Snovi, ki imajo vrednost manjšo od 7, 
so kisle, snovi s pH vrednostjo večjo od 7, so bazične. Čista voda ima pH 7 in je nevtralna.

pH vrednost lahko merimo s pH papirčki. Ti papirčki spremenijo barvo v odvisnosti od raztopine v katero jih 
pomočimo. Barvo papirčka nato primerjamo z barvo na barvni lestvici. 

Med je običajno kisel, vendar se vrednost kislosti glede na vrsto medu spreminja. Zato lahko po pH vrednosti 
določimo vrsto medu. Najprej izmerite pH vrednost coca coli, vodi in milnici zato, da se spoznate z merjenjem. 
Za merjenje pH neznanega medu boste uporabili pH papirček.

Različne vrste medu in pH vrednosti: 
akacijev med pH 3,7 do 4,3 lipov med pH 3,9 do 5,0
repični med pH 3,7 do 4,4 sončnični med pH 3,5 do 4,2

Navodila

1. Vzemi vzorec medu in določi vonj. Opiši ga z besedami iz prejšnje tabele. Postopek ponovi z naslednjim 
vzorcem. Nato poskusi določiti neznani vzorec. 

 Vonj neznane vrste medu: ____________________________

2. Vzemi vzorec medu, ga poskusi in opiši z besedami iz tabele. Za vsak vzorec uporabi drugo žličko ali palčko. 
Na koncu poskusi opisati okus neznanega vzorca.

 Okus neznanega vzorca: _____________________________

 Katere vrste medu je neznani vzorec? _____________________________________________

Priprava raztopine medu 

•	 Čašo	postavi	na	tehtnico	in	zatehtaj	5	g	medu.
•	 Z	merilnim	valjem	odmeri	35,5	mL	vode	 in	

ga dodaj medu v čaši.
•	 Raztopino	premešaj.
•	 V	raztopino	pomoči	pH	papir.
•	 Odčitaj	vrednost	pH	na	barvni	lestvici.
•	 Zapiši	rezultat.

pH vrednost za neznani med je____________

Merjenje pH raztopin

•	 V	čaše	nalij	coca	colo,	vodo	in	milnico.
•	 Izmeri	pH	raztopin	s	pH	papirčki.
•	 Zapiši	rezultate.

voda pH _________
coca cola pH _________
milnica pH _________

Merjenje pH vrednosti

•	 Zapišite	pH	vrednost,	ki	jo	predvidevate	za	neznani	vzorec	_________________________
•	 Preberite	navodila	in	nato	izvedite	testiranje

•	 Ali	se	meritve	ujemajo	s	tvojimi	napovedmi?
•	 Ali	se	izmerjena	vrednost	pH	neznanega	vzorca	ujema	s	katero	od	vrste	medu?


