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Phone: +421915183450 - Email:
objednavkyeshop@medaren.sk

Mini med 50g + drevená pali?ka "mini"
Zna?ka: MEDÁRE?

Cena: 2.35 € 2.25 €

Short Description
Vhodné pre reštaurácie, hotely, svadby

Popis
Slovenský produkt z kvetov regiónu Požitavie - Širo?ina.
Tento produkt je vhodný pre hotely, reštaurácie, no ešte ?astejšie náš mini med kupujú
?udia na svadby, ?i iné rodinné udalosti ako napríklad narodeninové oslavy. Tento mini
medík sa zvykne pribali? do svadbnej výslužky, prípadne na nachádza na svadobnom
stole pred každým svadobným hos?om. Kreativite sa medze nekladú. Máte na výber z
viacerých druhov medu. Každému chutí iný. Mne chutia všetky druhy medov :) Verím,
že si vyberiete ten správny druh medu a vaši hostia/klienti budú spokojní. Celková váha
produktu - mini med je 116g, med váži 50g. Výška pohárika je 49,80 mm, šírka je
43,30 mm. Pohárik na medík je priesvitný. Uzáver je zlatý s jemným vyobrazením
v?elích plástov. Priemer vie?ka je 45 mm. Drevená pali?ka meria 7cm.

V ponuke máme agátový med, lipový med, slne?nicový med, kvetový med, medovicový
med a malinový med.
Naše medy sú kvalitné, ?oho dôkazom sú aj medzinárodé ocenenia, ktoré sme

pravide?ne s našimi medmi získavame. Zoznam ocenení nájdete TU.

Pravý v?elý med od registrovaného v?elára. Slovenský produkt. Z kvetov regiónu
Požitavie - Širo?ina.
Kvetový med je prírodný koncentrát nektáru z kvetín a rastlín, v prevažnej vä?šine z
rastlín lie?ivých. Je ?ahko strávite?ný v?aka vyššiemu obsahu jednoduchých cukrov glukózy a fruktózy. Obsahuje pe?ové zrná rôznych rastlín, ktoré obohacujú med o
významné prírodné látky s povzbudzujúcimi ú?inkami- rastlinné hormóny, éterické oleje,
aromatické látky a pod. Kvetový med je ve?mi cenným v prírodnom lekárstve.
Hlavnou zložkou medu sú jednoduché cukry fruktóza a glukóza, ktorých obsah spolu
predstavuje približne 70%. Nerozštiepená sacharóza a vyššie cukry tvoria do 10%.
Približne 18% tvorí voda. ?alej sú v mede zastúpené organické kyseliny, antioxidanty,
aminokyseliny, enzýmy, bielkoviny, minerálne látky: vápnik, hor?ík, draslík a sodík,
stopové prvky: železo, zinok, me?, kobalt, mangán, vitamíny najmä: B1, B2, B6, B12, C
ale aj vitamíny D, A, P, K, E. Viac informácií o mede získate TU.
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