OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

MED

VÍŠ, CO JÍŠ?
» Povinně se na etiketě medu uvádí informace:

Med musí být označen zemí původu,
kde byl získán. Pokud se jedná o směs
medů pocházejících z více zemí
Evropské unie nebo ze třetích zemí,
lze uvést jednotlivé názvy zemí nebo
lze názvy zemí původu nahradit jedním
z následujících označení:

Uvedení druhu rostliny, ze které med pochází, je dobrovolné. Pokud je
informace uvedena, musí med pocházet převážně nebo zcela z tohoto
druhu rostliny a mít odpovídající senzorické fyzikálně chemické
a mikroskopické vlastnosti.

Pro
jednoznačnou
identifikaci
povahy potraviny musí být na obalu
označen zákonný název. Tím se
rozumí název, který je definovaný
právním předpisem.

1. „směs medů ze zemí EU“,
2. „směs medů ze zemí mimo EU“,
3. „směs medů ze zemí EU a ze zemí
mimo EU“.

Med se označí datem minimální
trvanlivosti. Po uplynutí doby
minimální trvanlivosti je možné
potravinu prodávat za předpokladu,
že
je
bezpečná,
prodávána
oddělené a doprovázena informací,
že potravina je po uplynutí data
minimální trvanlivosti. Potraviny
je i po uplynutí doby minimální
trvanlivosti možné konzumovat.
U potravin s trvanlivostí delší než
tři měsíce, avšak nejvýše v délce
18 měsíců, postačí uvedení měsíce
a roku, u potravin s trvanlivostí
delší než osmnáct měsíců postačí
uvedení roku.
Kód šarže je na potravině
povinný,
pokud
není
datum
minimální
trvanlivosti
nebo
datum použitelnosti uvedeno jako
nekódované označení dne a měsíce
v uvedeném pořadí.

Údaj o čistém množství se
u medů uvádí v gramech nebo
kilogramech.

• Původ medu.
• Med se dle původu dělí na med květový (nektarový), čímž se rozumí med pocházející
zejména z nektaru květů, a med medovicový, což je med pocházející zejména z výměšků
hmyzu sajícího šťávu z rostlinných pletiv.
• Způsob získávání nebo obchodní úprava.
• Země původu medu.
» Med se dle způsobu získávání nebo obchodní úpravy dělí na:
• pastový med - med, který byl po získání upraven do pastovité konzistence a je tvořen
směsí jemných krystalů,
• vytočený med - med získaný odstřeďováním odvíčkovaných bezplodových plástů,
• plástečkový med - med uložený a zavíčkovaný včelami do bezplodových plástů čerstvě
postavených na mezistěnách vyrobených výhradně ze včelího vosku nebo bez nich
a prodávaný v uzavřených celých plástech nebo dílech takových plástů,
• vykapaný med - med získaný vykapáním odvíčkovaných bezplodových plástů,
• med s plástečky - med, který obsahuje jeden nebo více kusů plástečkového medu,
• lisovaný med - med získaný lisováním bezplodových plástů za použití mírného ohřevu do
45 °C nebo bez použití tepla,
• filtrovaný med - med, který byl po získání upraven odstraněním cizích anorganických
nebo organických látek takovým způsobem, že dochází k významnému odstranění pylu,
• pekařský med (průmyslový med) - med určený výhradně pro průmyslové použití nebo
jako složka do jiných potravin; může mít cizí příchuť nebo pach, může vykazovat počínající
kvašení nebo mohl být zahřát.
» Povinné informace je možné dobrovolně doplnit informacemi o:
• regionálním, územním nebo místním označením původu, pokud výrobek pochází zcela
z uvedeného zdroje původu,
• ve vztahu k původu medu názvem „jednodruhový“ nebo „smíšený“,
• druhu rostliny, z níž pochází, pokud výrobek pochází zcela nebo převážně z uvedeného
druhu a má odpovídající chuťové, fyzikálně chemické vlastnosti.
» Výše uvedené dobrovolné údaje nesmí být uvedeny u filtrovaného a pekařského medu
(průmyslového medu).

Jméno nebo obchodní název provozovatele
potravinářského podniku. Dobrovolně zde může
být uvedena i informace, zda se jedná o výrobce,
prodejce, distributora apod.

Med se povinně označí podle
jeho původu jako květový
nebo medovicový a podle
způsobu jeho získávání nebo
obchodní úpravy. V případě,
že se jedná o vytočený
med, lisovaný med nebo
vykapávaný med, nemusí
být původ, způsob získávání
a obchodní úpravy uvedeny
a výrobek lze označit jenom
jako med.

• Pekařský med a filtrovaný med se navíc na přepravních nádobách, obalech a v obchodních
dokladech označí slovy „pekařský med“ nebo „průmyslový med“ a „filtrovaný med“. Pokud
je med pekařský nebo med filtrovaný přidaný do jiného druhu medu, označí se směs
těchto medů jako „med pekařský“ nebo „med filtrovaný“.
• Pekařský med (průmyslový med) musí být na všech obalech označen v blízkosti názvu
údajem, že med je určen pouze na vaření, pečení nebo jiné zpracování.
» Označit dobrovolně med jako „lesní med“ je možné pouze v případě, že je tato informace
pravdivá. Lesní med je tvořen především medovicovým medem.
» Do medu nesmí být přidány, s výjimkou jiného druhu medu, žádné jiné látky včetně
přídatných látek.
» Z medu nesmí být odstraněn pyl ani jiná specifická součást medu, s výjimkou případů, kdy
tomu při odstraňování cizorodých anorganických a organických látek, zejména filtrací, nelze
zabránit.
» Na etiketě jsou uvedeny další povinné údaje, jako např. označení typu obalu apod.
» K dobrovolným údajům na etiketě patří např. čárový kód.
Text letáku je informativního charakteru a není právně závazný. Platnost ke dni 1. 9. 2019.

