
2 0 1 9 .  D E C E M B E R  1 1 . ,  S Z E R D AV I I I T U D A T O S  K O N Y H A

●  Kiadja a Príma Press Kft. ISSN: 2248-1168  ●  Szerkesztő: Kovács Eszter

Megbízható termelőtől vásároljunk mézet
A nagyáruházak polcain található folyékony aranyat ellenőrizték

 

SIMON VIRÁG

É rdekességként jegyezzük meg, 
hogy a spanyolországi Ara-
na-barlangban talált, 16 000 

évvel ezelőtt készült sziklarajzon egy 
lány lépes mézet majszol.

Míg a legtöbb európai országban 
az éves mézfogyasztás eléri az egy fő-
re eső két kilogrammot, Magyarorszá-
gon ez alig éri el az egy kilo grammot, 
Romániában pedig egy személy éven-
te csupán fél kilónyi mézet fogyaszt. 
Holott mind Magyarország, mind 
Románia nagy méztermelő ország, és 
természeti sajátosságaik révén kiváló 
minőségű méz készül itt. Mindkét or-
szág sokkal több mézet ad el külföl-
dön, mint belföldön.

A fogyasztóvédők november 
végén 51, üzletben árult mézet el-
lenőriztek, a címkén található ada-
tokat vizsgálva és megkóstolva a 

termékeket. A megvizsgált mézek 
nagy része az ország különböző me-
gyéiben tevékenykedő méhészektől 
volt felvásárolva, de voltak olyanok 
is, amelyeket külföldről hoztak be. 
Tíz esetben a termék uniós és Unión 
kívüli méz keveréke volt.

Minden tíz üvegből csupán ket-
tőben jelentkezett a kristályoso-
dás, ami az egyik legbiztosabb jele 
annak, hogy a mézet nem hamisí-
tották. Jó tudni, hogy a méz „opálo-
sodása”, majd kristályosodása ter-
mészetes fi zikai folyamat, melynek 
során a méz kémiai összetétele, mi-
nősége nem változik. A mézben lévő 
cukrok, szénhidrátok a tárolás idejé-
től, illetve a hőmérséklettől, páratar-
talomtól függően megváltoznak, és 
befolyásolják a termék állapotát. A 
kristályosodás a fruktóz és a glükóz 
arányán múlik, a nagyobb glükóz-
tartalom gyorsítja, a nagyobb fruk-
tóztartalom pedig lassítja a kristályo-
sodás folyamatát. A vegyes virágméz 
sokkal gyorsabban cukrosodik meg, 

mint az akácméz, de az élen a repce-
méz áll, amely a kristályosodási fo-
lyamat miatt napok alatt  fehérré vá-
lik. Ezt a méhészek szerint úgy lehet 
legegyszerűbben megakadályozni, 
ha mindennap egy jó kanálnyi mé-
zet fogyasztunk el, hiszen így még 
azelőtt elfogy, mielőtt megcukrosod-
hatna. Szintén a szakértők mondják, 
hogy a megcukrosodott mézet meleg 
vizes edénybe kell állítani, de nem 
több mint 40 Celsius-fokosba, és ak-
kor újra folyékony és kenhető lesz. 
Ha túlmelegítjük, elveszíti értékes 
tápanyagait.

Ami a tiszta méz hamisítását il-
leti, a fogyasztóvédők elmondása 
szerint a leggyakoribb, hogy méz-
szerű anyagokat, például kukorica-
szirupot kevernek a mézhez. Ezzel 
a tömege növelhető. Ez az oldat ha-
sonló fi zikai tulajdonságokkal ren-
delkezik, mint a méz, tehát nehezen 
felismerhető. Hamisított méznek 
nevezhető a cukoroldaton táplált 
méhek által termelt méz is. Itt nem 
arról van szó, hogy a méhek áttele-
lését cukoroldattal segítik, mert az 
indokolt a méhek életben tartásá-
hoz, hanem az ilyen módszerrel elő-
állított és kereskedelmi forgalomba 
helyezett „mézekre”.

A fogyasztóvédők arra fi gyelmez-
tetnek, hogy soha ne vásároljunk és 
ne tároljunk mézet műanyag tároló-
ban, mert a méz összetevői oldják a 
műanyagot, és annak a terméknek a 

fogyasztása káros lehet az egészsé-
günkre.

A novemberi ellenőrzések során a 
szakemberek azt tapasztalták, hogy 
a polcokon található mézesüvegek 
több mint fele nem volt megfelelő 
biztonsági „zárral” ellátva, vagyis 
bár az üvegekre jól rá volt csavarva 
a fedelük, az nem volt papírral lera-
gasztva, így bármikor felbontható.

Az üzletekben árult mézek el-
lenőrzésében részt vett dietetikus, 
Dumitru Bălan azt hangsúlyozta, 
hogy az eredeti, minőségi méznek 
hetvenféle gyógy- és fi ziológiai hatá-
sa van. Magas energiatartalmú, érté-
kes biológiai tulajdonságokkal ren-
delkező élelmiszer. 80 százalékban 
szőlőcukorból és gyümölcscukorból 
áll, ezek gyorsan felszívódnak, kí-
mélik a májat és a hasnyálmirigyet. 
Baktériumölő hatású, kiváló sebek 
fertőtlenítésére. Kedvezően hat az 
izomzat, a szívizomzat működésére 
is, jót tesz az emésztésnek, tisztítja a 
vért, serkenti a vérkeringést, és vér-
nyomáscsökkentő hatása is ismert. 
Beindítja a szerotonin nevű hormon 
termelődését, ezáltal megnyugtatja 
a stresszes idegrendszert. Makroele-
mekben (kálium, nátrium, kalcium, 
magnézium, klór) és nyomelemek-
ben (vas, cink, mangán, réz, króm) 
gazdag, sokféle vitamint (B1-, B2-, 
B3-, B5-, B6-, C-, K-vitamin, folsav 
és niacin) tartalmaz. Egyre nagyobb 
teret hódít a mézzel és egyéb méhé-

szeti termékekkel való gyógyítás, az 
apiterápia. Folyamatosan vizsgálják, 
kutatják a méz hatását az immunbe-
tegségek, cukorbetegség, alkohol-
függőség, meddőség kezelésében. 
A nutricionista arra is fi gyelmeztet, 
hogy csecsemőknek nem szabad mé-
zet adni, ugyanis a méz tartalmaz(-
hat) egy olyan spórás baktériumot, 
amely a kicsik esetében súlyos étel-
mérgezést okozhat. Másfél évesnél 
idősebb gyermekek bélrendszerében 
azonban a baktérium spórái meg-
semmisülnek, ők már nyugodtan fo-
gyaszthatják.

Ami a napi mézadagot illeti, 
a szakértők szerint az egészség 
megőrzése érdekében napi egy-két 
kanálnyit (5–10 deka) érdemes fo-
gyasztani, inkább a reggeli órák-
ban. Ne felejtsük el, hogy bár a méz 
gyorsabban és könnyebben felszívó-
dik, mint a cukor, magas a kalória-
tartalma.

A fogyasztóvédők arra biztatnak, 
hogy ha tehetjük, megbízható mé-
hésztől vásároljunk. Vegyük fi gye-
lembe, hogy ha a méhészeknél vagy 
a méhész szaküzletekben egy kilo-
gramm méz ára 25–40 lej között van, 
akkor minőségi terméket ennél sok-
kal olcsóbban a nagyáruházakban 
sem lehet találni. Ha mégis üzletben 
vásárolunk, nézzük meg a címkén 
feltüntetett adatokat, és környékbeli, 
romániai méhészektől származó ter-
méket tegyünk a kosarunkba.

• A folyékony aranyat, az egészségünk meg-
őrzésében fontos szerepet játszó mézet ellen-
őrizték az utóbbi időszakban az Országos 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szakemberei. 
Arra biztatják a vásárlókat, hogy a nagy üzletek 
helyett megbízható méhészektől vagy szaküzle-
tekből vegyenek mézet és méztermékeket.
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