
 

ΜΕΛΙ  
 

ΟΟρριισσμμόόςς    

ΤΤοο  μμέέλλιι  εείίννααιι  ττρρόόφφιιμμοο  ττοο  οοπποοίίοο  ππααρράάγγοουυνν  οοιι  μμέέλλιισσσσεεςς  κκααθθώώςς,,  σσυυλλλλέέγγοουυνν  

ααππόό  τταα  ζζωωννττααννάά  μμέέρρηη  ττωωνν  φφυυττώώνν  ννέέκκττααρρ  ήή  μμεελλίίττωωμμαα,,  ττοο  μμεεττααφφέέρροουυνν,,  ττοο  

εεμμππλλοουυττίίζζοουυνν,,  ττοο  μμεεττααπποοιιοούύνν  κκααιι  ττοο  ααπποοθθηηκκεεύύοουυνν  σσττιιςς  κκηηρρήήθθρρεεςς  ττοουυςς  έέωωςς  

όόττοουυ  ωωρριιμμάάσσεειι..  

  

ΑΑννττιικκεειιμμεεννιικκέέςς    ΠΠααρράάμμεεττρροοιι  πποοιιόόττηηττααςς  

  ΠΠααρράάγγεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  μμέέλλιισσσσεεςς..  

  ΤΤρρυυγγιιέέττααιι  ααππόό  ττοουυςς  μμεελλιισσσσοοκκόόμμοουυςς  

  ΣΣυυσσκκεευυάάζζεεττααιι  σσεε  κκααττάάλλλληηλλεεςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς..    

  ΗΗ  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ηη  ββιιοολλοογγιικκήή  ττοουυ  ααξξίίαα  ττοουυ  δδεενν  εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  ααππόό  

ααννθθρρώώππιιννηη  εεππέέμμββαασσηη  ((μμεελλιισσσσοοκκόόμμοουυςς,,  δδιιαακκιιννηηττέέςς  μμεελλιιοούύ,,  

κκααττααννααλλωωττέέςς))  

ΥΥπποοκκεειιμμεεννιικκέέςς  ΠΠααρράάμμεεττρροοιι  πποοιιόόττηηττααςς  

ΓΓεεύύσσηη  --  ΣΣυυννήήθθεειιαα  

ΆΆρρωωμμαα    

ΧΧρρώώμμαα  --  ΡΡεευυσσττόόττηητταα 
 

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  πποουυ  ππρροοσσδδίίδδοουυνν  ττηηνν  ττααυυττόόττηητταα  ττοουυ  μμεελλιιοούύ::  

Οργανοληπτικά (γεύση, άρωμα, χρώμα) 
Φυσικοχημικά (υγρασία, αγωγιμότητα, κ.α.) 

Μικροσκοπικά (γυρεόκοκκοι) 

  

ΗΗ  ΠΠοοιιόόττηητταα  ττοουυ  ΜΜεελλιιοούύ  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ::  

oo  τταα  φφυυσσιικκοοχχηημμιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  

ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  σσττιιςς  κκεείίμμεεννεεςς  ννοομμοοθθεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς..  

oo  ττηηνν  υυππόόννοοιιαα  ννοοθθεείίααςς  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  ((εεννττοοππιισσμμόόςς  ξξέέννωωνν  οουυσσιιώώνν  ήή  

μμεείίωωσσηη  ττηηςς  ββιιοολλοογγιικκήήςς  ττοουυ  ααξξίίααςς  μμέέσσωω  ααπποομμάάκκρρυυννσσηηςς  οουυσσιιώώνν))  

oo  ττηηνν  ττααυυττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  μμεε  ττιιςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  δδίίννοοννττααιι  

σσττηηνν  εεττιικκέέτταα  σσυυσσκκεευυαασσίίααςς..  
o ττηηνν  ππεερριιεεκκττιικκόόττηητταα  σσεε  οουυσσίίεεςς  εεππιικκίίννδδυυννεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννθθρρώώππιιννηη  υυγγεείίαα  

((υυπποολλεείίμμμμαατταα  φφααρρμμάάκκωωνν  &&  ααννττιιββιιοοττιικκώώνν) 

    

ΕΕππεεμμββάάσσεειιςς  κκααττάά  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  πποουυ  υυπποοββααθθμμίίζζοουυνν  ττηηνν  

πποοιιόόττηητταα  ττοουυ  μμεελλιιοούύ..  

  

  ΕΕππεεμμββάάσσεειιςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  ππρριινν  ααππόό  ττοονν  ττρρύύγγοο    

    ΧΧεειιρριισσμμοοίί  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  κκααττάά  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττοουυ  ττρρύύγγοουυ  

  ΕΕππεεμμββάάσσεειιςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  μμεεττάά  ττοονν  ττρρύύγγοο  κκααιι  μμέέχχρριι  ττηη  δδιιάάθθεεσσήή  ττοουυ  

μμεελλιιοούύ  

  



ΕΕππεεμμββάάσσεειιςς  ππρριινν  ττοονν  ττρρύύγγοο  

ΧΧρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  φφααρρμμάάκκωωνν  

••  ΥΥπποολλεείίμμμμαατταα  σσττοο  μμέέλλιι  κκααιι  σσττ’’  άάλλλλαα  ππρροοϊϊόόνντταα..  

••  ΥΥπποοββάάθθμμιισσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ––  εεππιικκιιννδδυυννόόττηητταα  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττοουυ  

κκααττααννααλλωωττήή  ((??))..  

  

ΆΆκκααιιρρεεςς  ττρροοφφοοδδοοττήήσσεειιςς  

••  ΝΝοοθθεεύύοουυνν  ττοο  ππρροοϊϊόόνν..  

••  ΥΥπποοββααθθμμίίζζοουυνν  ττηηνν  πποοιιόόττηηττάά  ττοουυ    

••  ΟΟ  κκααττααννααλλωωττήήςς  χχάάννεειι  ττηηνν  εεμμππιισσττοοσσύύννηη  ττοουυ  ––  δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι  κκαακκόό  

ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  

ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  υυπποολλεειιμμμμάάττωωνν  σσττηηνν  

κκυυψψέέλληη  

ØØ  ΗΗ  εεπποοχχήή  εεφφααρρμμοογγήήςς..  

ØØ  ΗΗ  σσυυχχννόόττηητταα  κκααιι  ττοο  εείίδδοοςς  ττηηςς  εεππέέμμββαασσηηςς..  

ØØ  ΗΗ  ππααρροουυσσίίαα  ααννοοιιχχττοούύ  γγόόννοουυ..  

ØØ  ΤΤαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  σσκκεευυάάσσμμααττοοςς..  

ØØ  ΗΗ  ττααχχύύττηητταα  ννεεκκττααρροοέέκκκκρριισσηηςς..  

ØØ  ΤΤοο  εείίδδοοςς  ττηηςς  χχηημμιικκήήςς  οουυσσίίααςς  

  

ΠΠρραακκττιικκέέςς  εεφφααρρμμοογγέέςς  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  υυπποολλεειιμμμμάάττωωνν  

  ΕΕππεεμμββάάσσεειιςς  μμεεττάά  ττοονν  ττρρύύγγοο  ήή  33  μμήήννεεςς  ππρριινν  ττοονν  ττρρύύγγοο..  

  ΕΕγγκκεεκκρριιμμέένναα  φφάάρρμμαακκαα..  

  ΦΦάάρρμμαακκαα  μμόόννοο  σσττηη  γγοοννοοφφωωλλιιάά  όόχχιι  σσττοονν  μμεελλιιττοοθθάάλλααμμοο..  

  ΑΑπποομμάάκκρρυυννσσηη  αασσφφρράάγγιισσττωωνν  ππλλααιισσίίωωνν..  

  ΤΤαα  εεννττοομμοοκκττόόνναα  ––  αακκααρρεεοοκκττόόνναα  νναα  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  μμεε  φφυυσσιικκέέςς  οουυσσίίεεςς  

((μμεεννθθόόλληη,,  θθυυμμόόλληη,,  οοξξααλλιικκόό  οοξξύύ,,  γγααλλαακκττιικκόό  οοξξύύ  &&  φφοορρμμιικκόό  οοξξύύ))..  

  ΜΜεεττααφφοορρέέςς  σσεε  ααυυττοοφφυυήή  ββλλάάσσττηησσηη  μμαακκρριιάά  ααππόό  εεππιιββααρρηημμέέννεεςς  

κκααλλλλιιέέρργγεειιεεςς..  

  ΚΚααλλόό  φφιιλλττρράάρριισσμμαα  ((ααφφρρόόςς  ++  υυπποολλεείίμμμμαατταα))  

  ΑΑπποομμάάκκρρυυννσσηη  ππααλλιιώώνν  μμααύύρρωωνν  κκηηρρηηθθρρώώνν  ((κκεερρίί——μμέέλλιι))  

  ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκηηρρηηθθρρώώνν  σσττηηνν  ψψύύξξηη  

  

  

ΕΕππεεμμββάάσσεειιςς  κκααττάά  ττοονν  ττρρύύγγοο    

ΤΤρρύύγγοοςς  ααννώώρριιμμοουυ  μμεελλιιοούύ: Πότε το μέλι θεωρείται ώριμο; 

ΤΤοο  μμέέλλιι  ααππόό  τταα  σσττεεφφάάννιιαα  ττοουυ  γγόόννοουυ. Πώς μπορεί να επηρεάσει το σύνολο 
του μελιού; 

ΥΥππεερρββοολλιικκήή  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  κκααππννοούύ. Τι είναι το άκαπνο μέλι; 

ΜΜπποορροούύμμεε  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσοουυμμεε  μμεελλιισσσσοοααππωωθθηηττιικκέέςς  οουυσσίίεεςς; 

ΕΕππίίδδρραασσηη  ττοουυ  χχώώρροουυ  κκααιι  ττωωνν  μμέέσσωωνν  ττοουυ  ττρρύύγγοουυ  σσττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττοουυ  μμεελλιιοούύ  

 
 

ΕΕππεεμμββάάσσεειιςς  μμεεττάά  ττοονν  ττρρύύγγοο  κκααιι  μμέέχχρριι  ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυ  μμεελλιιοούύ  

ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηη  



••  ΘΘεερρμμοοκκρραασσίίαα  ααπποοθθήήκκεευυσσηηςς    

••  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  ααπποοθθηηκκεευυμμέέννοουυ  μμεελλιιοούύ..  

••  ΠΠααλλααίίωωσσηη  

ΘΘεερρμμιικκήή  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  

••  ΓΓιιααττίί  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ηη  θθέέρρμμααννσσηη  ττοουυ  μμεελλιιοούύ..  

••  ΜΜέέλλιιαα  υυπποοββααθθμμιισσμμέένναα  

ΑΑννάάμμεειιξξηη  μμεελλιιώώνν  

ΕΕττιικκέέτταα    

ΟΟδδηηγγίίαα  22000011//111100//ΕΕΚΚ  

ΠΠρροοσσθθήήκκηη  σσττοο  μμέέλλιι  ξξέέννωωνν  οουυσσιιώώνν  

 

ΥΥπποοχχρρεεωωττιικκέέςς  εεννδδεείίξξεειιςς  εεττιικκέέττααςς  

  ΗΗ  οοννοομμαασσίίαα  ππωωλλήήσσεεωωςς  

  ΗΗ  κκααθθααρρήή  πποοσσόόττηητταα  ((<<  11  κκιιλλόό))  

  ΗΗ  ηημμεερροομμηηννίίαα  εελλάάχχιισσττηηςς  δδιιααττηηρρηησσιιμμόόττηηττααςς..  

  ΟΟιι  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  δδιιααττήήρρηησσηηςς  

  ΤΤοο  όόννοομμαα  ττοουυ  ππααρρααγγωωγγοούύ,,  ήή  ηη  εεμμπποορριικκήή  εεππωωννυυμμίίαα  κκααιι  ηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  

σσυυσσκκεευυαασσττήή..  

  ΟΟ  ττόόπποοςς  κκααττααγγωωγγήήςς  ((ττρρύύγγοουυ))  

  

ΗΗ  οοννοομμαασσίίαα  ππωωλλήήσσεεωωςς    

((ΟΟδδηηγγίίαα  22000011//111100//ΕΕΚΚ))  

  ΜΜέέλλιι  ααννθθέέωωνν  ήή  μμέέλλιι  ννέέκκττααρροοςς  

  ΜΜέέλλιι  μμεελλιιττώώμμααττοοςς  ήή  ΔΔάάσσοουυςς  

  ΜΜέέλλιι  κκηηρρήήθθρρααςς  ((σσεε  κκηηρρήήθθρρεεςς  ήή  κκοομμμμάάττιιαα  κκηηρρηηθθρρώώνν))  

  ΜΜέέλλιι  μμεε  ττεεμμάάχχιιαα  κκηηρρήήθθρρααςς    

  ΜΜέέλλιι  φφυυγγοοκκέέννττρρηησσηηςς  

  ΜΜέέλλιι  ππιιέέσσεεωωςς  

  ΔΔιιηηθθηημμέέννοο  μμέέλλιι  

  ΜΜέέλλιι  ζζααχχααρροοππλλαασσττιικκήήςς  

ΣΣυυννήήθθεειιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  όόπποουυ  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννόό  δδεενν  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσττηηνν  εεττιικκέέτταα  

σσυυσσκκεευυαασσίίααςς  

••  ΠΠααρρααππλλααννηηττιικκήή  εεττιικκέέτταα  ((θυμαρίσιο αντί ανθόμελο, επιτραπέζιο αντί 

βιομηχανικό, ελληνικό αντί εισαγόμενο, μέλι αντί αμυλοσιρόπιο  ::  9900%%))  

••  ΜΜέέλλιι  ααννττίί  ααμμυυλλοοσσιιρρόόππιιοο  ήή  ααννάάμμεειιξξηη  ((3333%%))  

••  ΑΑυυθθααίίρρεεττηη  ηημμεερροομμηηννίίαα  λλήήξξηηςς  ((2266%%))  

••  ΣΣκκόόππιιμμαα  λλααννθθαασσμμέέννεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ήή  ππρροοββοολλήή  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ωωςς  

μμοοννααδδιικκάά  ((7755%%))  

  

ΟΟρριισσμμόόςς  ττοουυ  ααμμιιγγοούύςς  μμεελλιιοούύ  

    Ως αμιγές χαρακτηρίζεται το μέλι το οποίο έχει αποκλειστικά ή 
υπερτερούν σε αυτό  τα οργα- 



    νοληπτικά, φυσικοχημικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας μελιού (π.χ.θυμαριού). 

 

ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΙΙ  ΩΩςς  ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΟΟ  

ΠΠεερριιέέχχεειι  

  ΣΣΑΑΚΚΧΧΑΑΡΡΑΑ  ((γγλλυυκκόόζζηη,,  φφρροουυκκττόόζζηη,,  ……....))  

  ΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΞΞΕΕΑΑ  ((ππρροολλίίννηη,,  λλυυσσίίννηη))  

  ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΛΛΑΑΤΤΑΑ  ((αασσββέέσσττιιοο,,  φφώώσσφφοορροοςς,,  κκάάλλιιοο,,  μμααγγννήήσσιιοο))  

  ΙΙΧΧΝΝΟΟΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ((σσίίδδηηρροοςς,,  χχααλλκκόόςς,,  μμααγγγγάάννιιοο,,  ππυυρρίίττιιοο))  

  ΕΕΝΝΖΖΥΥΜΜΑΑ  ((δδιιαασσττάάσσηη,,  ιιμμββεερρττάάσσηη,,  οοξξεειιδδάάσσηη  ττηηςς  γγλλυυκκόόζζηηςς,,  κκααττααλλάάσσηη))  

  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΟΟΞΞΕΕΑΑ  ((γγααλλαακκττιικκόό,,  κκιιττρριικκόό,,  μμηηλλιικκόό))  

  ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΟΟΥΥΣΣΙΙΕΕΣΣ  ((αακκεεττυυλλοοχχοολλίίννηη))  

  ΒΒΙΙΤΤΑΑΜΜΙΙΝΝΕΕΣΣ  ((θθεειιααμμίίννηη,,  ππυυρριιδδοοξξίίννηη,,  ννιικκοοττιιννιικκόό  οοξξύύ))  

  ΧΧΡΡΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΟΟΥΥΣΣΙΙΕΕΣΣ    ((ββ--κκααρροοττίίννηη))  

  ΑΑΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΟΟΥΥΣΣΙΙΕΕΣΣ  

  
Συχνή κατανάλωση μελιού προκαλεί 

 Ενεργητικότητα, ευεξία 
 Βελτίωση του μεταβολισμού και της λειτουργίας των  

    ενδοκρινών αδένων 

 Ρύθμιση της λειτουργίας του εντέρου και περιορίζει τον αριθμό των 
μικροβίων 

 Δυναμώνει την λειτουργία της καρδιάς 

 Μειώνει τις βρογχικές ενοχλήσεις 
 

Η θεραπευτική δράση του μελιού βασίζεται: 
 Στη μη τοξικότητά του στον ανθρώπινο οργανισμό 
 Στη θρεπτική και θερμιδική του αξία 

 Στην βακτηριοστατική – αντιμικροβιακή του δράση 
 Στην αντιοξειδωτική του δράση 
 Στη συνέργιά του με τα άλλα προϊόντα της μέλισσας  

    ή με άλλα φυτικά παρασκευάσματα (αιθέρια έλαια)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

ΜΜηη  ππεερροοξξεειιδδιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  

••  ΠΠιιννοοκκεεμμππρρίίννηη  

••  ΣΣυυρριιννγγκκιικκόό  οοξξύύ  

••  22--υυδδρροοξξύύ--φφααιιννύύλλ--ππρροοππιιοοννιικκόό  οοξξύύ  

••  11,,44--δδιιϋϋδδρροοξξυυ--ββεεννζζοοϊϊκκόό  οοξξύύ  

••  φφλλααββοοννοοεειιδδήή  

••  ΕΕννεερργγόό  φφααιιννοολλιικκόό  οοξξύύ  

••  ΥΥδδααττααννθθρραακκιικκήή  σσύύννθθεεσσηη  ((MMaannuukkaa))  
 

ΑΑννττιιμμιικκρροοββιιαακκήή  δδρράάσσηη  

  

 

ΑΑννττιιμμιικκρροοββιιαακκήή  δδρράάσσηη  

  

ΦΦύύλλοο  ΘΘήήλλυυ,,  4433  εεττώώνν..  

ΣΣεε  ααττύύχχηημμαα  ττρρυυππιιέέττααιι  ττοο  11οο  δδάάκκττυυλλοο  ττοουυ  ααρριισσττεερροούύ  χχεερριιοούύ  ααππόό  ααγγκκάάθθιι  

ψψααρριιοούύ..  ΗΗ  φφωωττοογγρρααφφίίαα  εείίννααιι  77  ηημμέέρρεεςς  μμεεττάά  ττοο  ααττύύχχηημμαα..  ΕΕππιιμμόόλλυυννσσηη  ααππόό  

SSttaapphhiillooccooccccuuss  aauurreeuuss  

77  ηημμέέρρεεςς  μμεεττάά  ααππόό  θθεερρααππεείίαα  μμεε  ααννττιιββίίωωσσηη  ηη  κκλλιιννιικκήή  εειικκόόνναα  εεππιιδδεειιννώώθθηηκκεε  

κκααθθααρράά..  ΞΞεεκκιιννάά  ηη  θθεερρααππεείίαα  μμεε  ττοοππιικκήή  έέγγχχυυσσηη  ααλλκκοοοολλιικκήήςς  ππρρόόπποολληηςς  &&  μμεε  

εεππιιθθέέμμαατταα  μμεελλιιοούύ  

ΗΗ  ππλληηγγήή  θθεερρααππεεύύττηηκκεε  μμεεττάά  ααππόό  3355  ηημμέέρρεεςς  ννοοσσηηλλεείίααςς  μμεε  ππρρόόπποολληη  κκααιι  μμέέλλιι..  

ΗΗ  φφωωττ..  εείίννααιι  11  χχρρόόννοο  μμεεττάά  ττηηνν  εεππέέμμββαασσηη  

  

 
 

Η σσυυσσσσώώρρεευυσσηη  εελλεεύύθθεερρωωνν  ρριιζζώώνν παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση 
σοβαρών για την εποχή μας ασθενειών, όπως διάφορες μορφές καρκίνου, 
παθήσεις ανοσοποιητικού συστήματος, καρδιακές παθήσεις, κ.α. 

 

ΑΑννττιιοοξξεειιδδωωττιικκήή  δδρράάσσηη  

ΑΑσσππίίδδαα του ανθρώπινου οργανισμού απέναντι στις ενεργές μορφές οξυγόνου 

αποτελούν οι «ααννττιιοοξξεειιδδωωττιικκέέςς  οουυσσίίεεςς».  
Οι ααννττιιοοξξεειιδδωωττιικκέέςς  οουυσσίίεεςς «καταστρέφουν», δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες, 

αποτρέποντας ή ελαχιστοποιώντας την τοξική τους δράση. 



Σ’ αυτές τις ουσίες συγκαταλέγονται το αασσκκοορρββιικκόό  οοξξύύ (βιταμίνη C) η ββ--

κκααρροοττίίννηη, ηη  κκααττααλλάάσσηη, η ππεερροοξξεειιδδάάσσηη, η αα--ττοοκκοοφφεερρόόλληη, κ.α.  

Όλες αυτές οι ουσίες έχουν απομονωθεί και στο μμέέλλιι καταδεικνύοντας την 
αντιοξειδωτική του δράση, η οποία μάλιστα θεωρείται η πρωταρχική αιτία 

της ευεργετικής επίδρασης του μελιού κατά την αντιμετώπιση 
εγκαυμάτων, πληγών, παθήσεων των οφθαλμών ή ασθενειών του εντέρου  

ΑΑννττιιοοξξεειιδδωωττιικκήή  δδρράάσσηη  

ΠΠοοσσοοττιικκάά η αντιοξειδωτική δράση εκφράζεται ως ‘ιικκααννόόττηητταα  ααπποορρρρόόφφηησσηηςς  

εελλεεύύθθεερρωωνν  ρριιζζώώνν – oxygen radical absorbance capacity (OORRAACC). 
Επηρεάζεται από τη ββοοττααννιικκήή  ππρροοέέλλεευυσσηη του μελιού αλλά όχι από τη 

θθέέρρμμααννσσηη  
 

 
Σημαντική έρευνα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, γίνεται, προς την 

κατεύθυνση ενός ‘μμέέσσοουυ’ το οποία θα περιέχει ππρροοββιιοοττιικκέέςς  οουυσσίίεεςς και στο 

οποίο θα μπορούν ενσωματώνονται τα ωωφφέέλλιιμμαα  ββαακκττήήρριιαα. Το προϊόν αυτό 
προσλαμβανόμενο από τον άνθρωπο θα βελτιώνει το ανοσοποιητικό του 

σύστημα.  
Μέχρι στιγμής ως τέτοιο προϊόν κυκλοφορεί στο εμπόριο το γάλα και 

συγκεκριμένα στο ‘ζζυυμμωωμμέέννοο’’γγάάλλαα  ––  ξξιιννόόγγααλλοο (κεφίρ) 

Η προσπάθεια τώρα εστιάζεται στην ανεύρεση ενός μέσου, το οποίο 
προστιθέμενο στο γάλα, να το κάνει πιο εεύύλληηππττοο και να ενισχύει την 
ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τη δράση των bbiiffiiddoobbaacctteerriiaa. Ένα τέτοιο 

προϊόν θα πρέπει να περιέχει επίσης σημαντικές ποσότητες 

οολλιιγγοοσσαακκχχααρριιττώώνν, ώστε να λειτουργεί συνεργιστικά με τα βακτήρια. 

 
 
Στην προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε ότι το μμέέλλιι είναι ένας πολλά 

υποσχόμενος σύντροφος , καθώς : 
 

 ενισχύει τη βιωσιμότητα και δράση των bifidobacteria 

 περιέχει μεγάλο αριθμό και ποικιλία ολιγοσακχαριτών 

 η περιεκτικότητά του σε υδρογονάνθρακες δρα συνεργιστικά στην 

ανάπτυξη και δράση των bifidobacteria 
 

ΌΌμμωωςς η περιεκτικότητα του μελιού σε ολιγοσακχαρίτες και 
υδρογονάνθρακες παραλλάσσει ανάλογα με την βοτανική προέλευση του 
μελιού… 

 
 

 
 
 

ΤΤοο  μμέέλλιι  ωωςς  θθεερρααππεευυττιικκόό  μμέέσσοο  
 



 
 

 
 

Πιθανή αιτία αλλαντίασης σε βρέφη  

CClloossttrriiddiiuumm  bboottuulliinnuumm  παραγωγή τοξίνης 
 

• κατάποση σπορίων του μικροβίου που έχουν αναπτυχθεί σε πλημμελώς 
αποστειρωμένες, ή κακώς συντηρημένες κονσέρβες,  

• είσοδος σπορίων στον οργανισμό μέσω ενός τραύματος, χειρουργικού ή 
άλλου 

• βρεφικός βοτουλισμός 

• βοτουλισμός σε ενήλικες ή μεγαλύτερα παιδιά.  
 

 

ΔΔηηλληηττηηρριιώώδδηη  μμέέλλιιαα  
 

Μία τέτοια περίπτωση αναφέρεται σε είδη της οικογένειας RRhhooddooddeennddrroonn  , 
στην οποία ανήκουν οι αζαλέες και τα Ροδόδεντρα.  

 

Η τοξική ουσία στην περίπτωση αυτή είναι η ‘ανδρομεδοτοξίνη’, η οποία 
προκαλεί στον άνθρωπο αίσθημα δυσφορίας, ναυτίας, χαρακτηριστικά 

γενικά δηλητηρίασης  
 
 

ΜΜέέλλιι  ααππόό  γγεεννεεττιικκώώςς  ττρροοπποοπποοιιηημμέένναα  φφυυττάά 
 

 Αλλεργικές αντιδράσεις 

 Πιθανή εμφάνιση προβλημάτων στην υγεία του ανθρώπου 
μακροχρόνια (μεταλλαγμένο DNA) 

 Αδυναμία σήμανσης 

 
 

 

ΥΥπποολλεείίμμμμαατταα  αακκααρρεεοοκκττόόννωωνν  σσεε  εελλλληηννιικκάά  μμέέλλιιαα  ααππόό  ππααρρααγγωωγγοούύςς  
 

ΣΣυυσσκκεευυαασσμμέένναα  μμέέλλιιαα  εεμμπποορρίίοουυ  εεππιιββααρρηημμέένναα  μμεε  11,,  44  δδιιχχλλωωρροο--ββεεννζζόόλλιιοο  

((PPDDCCBB))  

 
 
 


