
 
 
NASZE KOŁO NIE PROWADZI SPRZEDAŻY MIODU. 
 

Miód oraz produkty pszczele można zakupić u pszczelarzy z naszego Koła. 
 

 

                                                                   MIÓD 
 

 
 

Miód od najdawniejszych czasów był uważany za najbardziej wartościowy 
pokarm. Ze wszystkich produktów, które wytwarzają pszczoły, największą 
popularnością cieszy się oczywiście miód. W zależności od surowca, z którego 
miód powstał można rozróżnić miody nektarowe, miody spadziowe oraz miody 
mieszane. 

Miód rzepakowy- jest prawie bezbarwny lub ma barwę lekko słomkową i 

słaby zapach kwiatów rzepaku. Bardzo szybko krystalizuje, drobne kryształki 
mają smalcowatą konsystencję oraz białą lub kremową barwę. Pomocny w 
leczeniu wątroby, trzustki, nerek, układu pokarmowego, wrzodów żołądka i 
dwunastnicy. Polecany jest przy leczeniu schorzeń układu krążenia, 
niewydolności mięśnia sercowego, dusznicy sercowej i miażdżycy. Obniża 
ciśnienie tętnicze krwi i wyrównuje niedobory potasu w organizmie. Skuteczny 
także przy przeziębieniach i stanach zapalnych dróg oddechowych. Przyspiesza 
gojenie ran, a w przypadku oparzeń zapobiega tworzeniu się pęcherzy. 
 



 
Miód z ogórecznika- charakteryzuje się niezwykłą delikatnością i 

neutralnym miodowo-woskowym aromatem. Polecany jest szczególnie 
dzieciom i osobom preferującym miody delikatne. Kolor tego miodu jest bardzo 
zróżnicowany, od piaskowego, przez blado-żółty, aż po krystaliczny złoty. 
Konsumpcja miodu z ogórecznika wpływa na wzrost produkcji adrenaliny, ma 
działanie pobudzające oraz moczopędne, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. 
Stosowany także przy nerwicach i depresji oraz bezsenności. Jego działanie 
napotne sprzyja usuwaniu z organizmu szkodliwych produktów przemiany 
materii. 
 

 
 

Miód gryczany- jest najczęściej ciemnoherbaciany lub brunatny. Ma 

charakterystyczny zapach i ostry smak. Dzięki dużej zawartości rutyny, 
oczyszczającej naczynia krwionośne , polecany jest przy miażdżycy, chorobie 
wieńcowej i nadciśnieniu tętniczym. Sprzyja odbudowie komórek kostnych, 
wzmacnia układ odpornościowy. Przyspiesza gojenie ran i zrastanie kości. 
Stosowany jest w leczeniu i prewencji schorzeń układu krążenia 
powodowanych przede wszystkim występowaniem miażdżycy. Polecany 
również przy zapaleniach nerek i opłucnej, stanach osłabienia pamięci, leczeniu 
jaskry, osłabionego wzroku i słuchu. 



 
 

Miód faceliowy- jest jasnożółty, ma przyjemny, delikatny, lekko kwaśny 

smak. Po krystalizacji staje się jasnokremowy, prawie biały. Zalecany jest przy 
przeziębieniach i nieżycie żołądka. 
 

 
 

Miód spadziowy- wytwarzają pszczoły z zebranej z drzew i roślin rolniczych 

wydzieliny produkowanej przez mszyce i czerwce. W sprzedaży spotykamy 
najczęściej miody ze spadzi iglastej i ze spadzi liściastej. Różnią się barwą, 
konsystencją, smakiem, aromatem i szybkością krystalizacji. Są to miody 
gęstsze od nektarowych i zawierają więcej związków mineralnych, szczególnie 
potasu, fosforu, chloru, siarki, wapnia, magnezu i żelaza. Charakteryzuje je 
wysoka aktywność antybiotyczna i bakteriobójcza. Działają antyseptycznie, 
przeciwzapalnie i wykrztuśnie, wspomagają system odpornościowy człowieka. 
Polecane są w schorzeniach dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, 
serca, układu krążenia, układu nerwowego, przy zaburzeniach trawienia. 
Zalecane są osobom pracującym dużo przy komputerze. 
 



 
 

Miód akacjowy – Bezbarwny lub jasno słomkowy, uznawany za 

najjaśniejszy z miodów. Długo nie ulega krystalizacji ze względu na przewagę 
fruktozy, wyjątkowo słodki. Po skrystalizowaniu biały lub jasno słomkowy w 
postaci kremu. Ma słabo wyczuwalny zapach kwiatu akacji. Miód pozyskiwany 
jest z nektaru robinii akacjowej, zwanej też fałszywą akacją lub 
grochodrzewem. Zawiera stosunkowo dużo magnezu, potasu, acetylocholiny. 
Typowa dla miodu akacjowego jest bardzo niska zawartość związków 
mineralnych. 
Miód akacjowy ma walory charakterystyczne dla miodów jasnych wiosennych 
Łatwo przyswajalny, stosowany w stanach wyczerpania fizycznego i 
psychicznego, pozytywnie wpływa na układ krążenia i naczynia wieńcowe, 
stabilizuje ciśnienie krwi, hamuje procesy miażdżycowe, poprawia metabolizm 
tłuszczowy wątroby, wspiera pracę pęcherzyka żółciowego, jest pomocny w 
schorzeniach nerek i układu moczowego; łagodzi kaszel; stosowany 
bezpośrednio na ranę przyśpiesza gojenie; skuteczny w leczeniu bezsenności. 
 

 
 



Miód malinowy – Żółty a po skrystalizowaniu żółto kremowy. W smaku 

łagodny, lekko kwaskowaty o delikatnie wyczuwalnym zapachu malin. 
Stosowany przy przeziębieniach i stanach gorączkowych. Działa napotnie, 
zalecany w schorzeniach górnych dróg oddechowych, nieżycie żołądka oraz 
niedokrwistości. Przeciwmiażdżycowy. Zawiera dużo kwasów organicznych, w 
tym kwas salicylowy, dużo też ma pektyn, witamin i mikroelementów. 
Sprawdza się w stanach osłabienia. Ma właściwości przeciwgorączkowe, 
antyseptyczne i napotne oraz pomaga przy niedokrwistości. 
 

 
 

Miód wrzosowy- należy do najlepszych miodów nektarowych. Ma barwę 

brunatno-czerwoną. Krystalizuje dość szybko, przybierając galaretowatą  
konsystencję w kolorze pomarańczowym lub ciemnobrunatnym. Nie jest zbyt 
słodki, ma przyjemny zapach wrzosu. Zalecany jest przy chorobach dróg 
moczowych, prostaty, kamicy nerkowej oraz przy zapaleniu jelit i biegunkach. 
Zwiększa odporność organizmu i chroni przed rozwojem zakażeń.  
 

 
 

Miód wielokwiatowy- zwany potocznie miodem tysiąca kwiatów, 

pszczoły wytwarzają z nektarów zebranych z wielu roślin miododajnych 



kwitnących na polach, w sadach, lasach i na łąkach w tym samym czasie. Miód z 
kwiatów wiosennych ma jasny kolor, przyjemny zapach i łagodny smak. Miód z 
nektaru kwiatów letnich jest znacznie ciemniejszy i ma bardziej zdecydowany 
smak oraz zapach. Dzięki łatwo przyswajalnym cukrom prostym wspomaga 
mięsień sercowy. Pomocny przy chorobach wątroby i pęcherzyka żółciowego. 
Osobom uczulonym na pyłki pomaga znosić i uodparniać się na alergie. Ze 
względu na łagodny smak, miód wielokwiatowy poleca się podawać dzieciom 
przy leczeniu grypy, przeziębień, chorób dolnych dróg oddechowych, a także 
zapobiegawczo. 
 

 
 

Miód mniszkowy- (z kwiatu mniszka lekarskiego, popularnego mleczu 

kwitnącego na przełomie kwietnia i maja) ma jasnożółty kolor, krystalizuje 
szybko, nierównomiernie. Ma wysoką aktywność biologiczną (czy biotyczną). 
Polecany jest przy chorobach żołądka, zaburzeniach trawienia, chorobach jelit, 
skurczach żołądka i jelit oraz chorobach wątroby i dróg żółciowych, a także przy 
niedokrwistości i schorzeniach reumatycznych. Pomocny w stanach 
wyczerpania psychicznego i fizycznego. 
 

 



 

Miód lipowy- w stanie płynnym ma kolor jasnożółty, czasem bursztynowy z 

zielonkawym odcieniem. Zapachem przypomina kwiaty lipy. W smaku jest 
pikantny, czasem z lekką goryczką. Działa antyseptycznie, przeciwskurczowo, 
napotnie, przeciwgorączkowo, wykrztuśnie, lekko nasennie i uspokajająco, 
obniża gorączkę. Pomaga w leczeniu grypy, przeziębienia, kaszlu, ostrych i 
przewlekłych chorobach przeziębieniowych, anginach, zapaleniach zatok 
obocznych nosa, dróg oddechowych. Zalecany jest przy chorobach dróg 
moczowych i nerwicach. Odznacza się wysoką aktywnością antybiotyczną. 
 

 
 

Miód nawłociowy- posiada jasnożółtą barwę, kwaskowaty posmak oraz 

bardzo przyjemny zapach. Miód z nawłoci stosowany jest w leczeniu układu 
moczowego, przerostu prostaty, dróg żółciowych oraz stawów. Działa 
moczopędnie i żółciopędnie oraz przeciwzapalnie. Dzięki dużej zawartości 
rutyny i kwercetyny poprawia ukrwienie nerek a także żył kończyn dolnych. 
Miód nawłociowy jest również polecany osobom z nadciśnieniem i w celu 
wzmocnienia mięśnia sercowego. 

 



Miód koniczynowy- wytwarzają pszczoły z nektaru koniczyny białej i 

czerwonej. Jest aromatyczny, łagodny i ma kwaskowaty smak. Wstanie 
płynnym ma słomkowo-żołtą lub łososiową barwę. Krystalizuje powoli, 
przyjmując gęstą, drobnoziarnistą konsystencję. Działa wykrztuśnie, napotnie, 
przeciwzapalnie i moczopędnie. Jest skuteczny przy zatrzymaniu moczu, w 
leczeniu biegunek, niedomagań przewodu pokarmowego, zapalenia oskrzeli i 
wyczerpania nerwowego. Dzięki dużej zawartości fruktozy polecany jest przy 
cukrzycy. 
 

 
 

Miód leśny- ma intensywny kolor i subtelny aromat charakterystyczny dla 

lasów. Zwykle jest to mieszanka zapachów lipy, dzikiej róży, głogu, maliny, 
kruszyny dziurawca, rumianku, borówki i wielu innych ziół. Różnorodność 
nektarów, z których pszczoły wytworzyły miód leśny, wzbogaca jego jakość. 
Miód leśny pomaga w przeziębieniach i schorzeniach na tle alergicznym, 
wzmacnia system nerwowy i poprawia samopoczucie. 
 

 
 



Pyłek kwiatowy- To   męskie   komórki   rozrodcze produkowane przez 

kwiaty i przynoszone do ula przez pszczoły w postaci obnóży. Pyłek to  
najwartościowszy  produkt  roślinny, zawierający: białka, aminokwasy, cukry 
proste i złożone, tłuszcze, flawonoidy, karotenoidy, witaminy i sole mineralne. 
W białku pyłku znajduje się 20-25 aminokwasów z których najważniejsze to 
arginina, lizyna, kwas glutaminowy, proteina, kwas aspirynowy. Ta 
różnorodność związków aktywnie czynnych zawarta w obnóżach pyłkowych 
wywiera wszechstronne, korzystne oddziaływanie na człowieka zarówno 
odżywcze jak i lecznicze. Produkt ten traktowany jest jako paralek i posiada 
działanie: antybakteryjne, regeneracyjne, uodparniające, odtruwające. Służy do 
leczenia stanów zapalnych gruczołu krokowego w uporczywych zaparciach i 
biegunkach, polecany w leczeniu chorób wątroby, wykazuje działanie przeciw 
anemiczne, poprawia kondycję organizmu i wzmacnia odporność na 
przeziębienia, choroby przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. 
Odżywcza kuracja pyłkowa pobudza apetyt i normalizuje trawienie. 
 

 
 

Propolis-Jest   balsamiczno-żywiczną   substancją powstałą  przy  udziale  

pszczoły  miodnej: z wydzielin pączków topoli, brzozy, wierzby; sosny,   świerka,   
jodły,   olchy,   dębu,   jesionu i innych drzew. 
Substancja ta po wzbogaceniu przez pszczoły wydzieliną gruczołów; 
gardzielowych i żuwaczkowych a także niewielką ilością woskoli i pyłku stanowi 
tzw. kit pszczeli gromadzony w ulu, W składzie kitu jest około 300 różnych 
składników, z których najważniejsze to: flawonoidy, kwasy aromatyczne, 
garbniki, w sił mię 50% substancji żywicznych. 
Propolis wykazuje działanie: przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, 
znieczulające, regeneracyjne, odtruwające, przeciwzapalne i wiele innych. 
Wskazane jest go stosować przy schorzeniach: układu krążenia, nadciśnienia, 
wrzodach żołądka i dwunastnicy, układu oddechowego, gardła, prostaty, 



hemoroidach, grzybicach i łuszczycy. Powszechnie propolis nazywany jest 
„naturalnym antybiotykiem XXI wieku" 
Przed kuracją pyłkiem i propolisem należy wykonać test przeciw-uczuleniowy. 
 

 


