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Η Ενότητα 5 αφορά στην εξαγωγή μελιού. Παρουσιάζονταιοιμέθοδοικαιτα

εργαλεία που θεωρούνταιπλέον σημαντικά για την αποτελεσματική εξαγωγή του

μελιούαπότιςκυψέλες.

Θα σαςπάρειπερίπου10 ώρεςγια να ολοκληρώσετετηνενότητα.

Ενότητα 5

Εισαγωγή



Η εξαγωγή μελιού είναιμία από τις βασικές διεργασίες

τηςμελισσοκομίας.

Πρόκειται για την αφαίρεση του μελιού από την

κηρήθρα, ούτως ώστε να απομονωθείαυτό σε υγρή

μορφή. Οιπαραδοσιακές,όμως,μέθοδοι,ενδέχεταινα

βλάψουντηνποιότητα του μελιού,ανδενεφαρμοστούν

σωστά (BeesforDevelopment, Μ άιος2020).

Στην ενότητα αυτή θα μάθετε διάφορα εργαλεία και

τεχνικές, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να

υποβαθμιστείη ποιότητα τουμελιούσας.
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Κατάλογος Αντικειμένων



Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα:

• Θα γνωρίζετε τα διάφορα εργαλεία εξαγωγής.

• Θα γνωρίζετε πώς να επιλέγετε και να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό για 

εξαγωγή μελιού.

• Θα γνωρίζετε τι είναι το μέλι καλούναςκαι ποια τα οφέλη του.

• Θα γνωρίζετε πώς να αποκρυσταλλώνετε το μέλι για να γίνει ρευστό.

• Θα κατανοείτε τις διάφορες τεχνικές εξαγωγής μελιού.

• Θα γνωρίζετε τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των μεθόδων εξαγωγής 

μελιού.

Ενότητα 5

Μ αθησιακά αποτελέσματα - γνώσεις



Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα:

• Θα μπορείτε να εξάγετε μέλι με διάφορα εργαλεία.

• Θα μπορείτε να εφαρμόζετε διάφορες μεθόδους εξαγωγής μελιού.

• Θα αναγνωρίζετε την πιο κατάλληλη και λιγότερο ακριβή τεχνική εξαγωγής μελιού.

Ενότητα 5

Μ αθησιακά Αποτελέσματα – Δεξιότητες & Προσόντα



Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα κατανοείτεόλεςτιςαπαραίτητεςτεχνικέςεξαγωγήςμελιού.

• Θα αναγνωρίζετετα πλεονεκτήματα καιτα μειονεκτήματα τηςκάθετεχνικής.

• Θα μπορείτενα αποφασίζετεποια τεχνικήταιριάζεικαλύτερα στηνπερίπτωσή σας.

Μ αθησιακά αποτελέσματα

Αντικείμενο1 Συγκομιδή και επεξεργασία



Πώς καταλαβαίνουμε ότιτο μέλιείναιέτοιμο για

συγκομιδή; Ο πιο κοινός τρόπος είναιόταν τα 7/8

των κελιών ενός πλαισίου είναι σφραγισμένα

(περίπου90%) (MacFawn, 2018).

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα 

ακόλουθα εργαλεία:

1) Στολή μελισσοκόμου.

2) Ένα κουτί για να μεταφέρετε τα πλαίσια με το 

μέλι.

3) Προστατευτικά γάντια.

4) Ξέστρο για να μετακινείτε τα πλαίσια, να ξύνετε 

το κερί κλπ.

(https://www.instructables.com/)

Αντικείμενο1 Συγκομιδή και επεξεργασία
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Το πρώτο βήμα για τη συγκομιδή τουμελιούείναιη απομάκρυνση τωνμελισσώναπό τα κουτιά

μετομέλι.

Για να επιτευχθείαυτό,μπορείτενα εφαρμόσετεμία απότιςακόλουθες5 μεθόδους:

Ταρακούνημα ή Βούρτσισμα. Η μέθοδος αυτή παραμένειπρακτική καικατάλληλη,αν έχετε

λίγες κυψέλες καιο καιρός είναιζεστός καιξηρός. Ξεκινήστε αφαιρώντας το κουτίαπό την

κυψέλη καιτοποθετώνταςτο σεαναποδογυρισμένη οροφή,στο πλάιή πίσω από την κυψέλη.

Βγάλτε ένα πλαίσιο από το κουτίκαιταρακουνήστε το για να πέσουν οιμέλισσες μέσα στην

κυψέλη (αλλιώς ίσως χάσετε νεαρές μέλισσες που δεν μπορούν να πετάξουν ακόμη) ή

βουρτσίστετιςμεένα μαλακό βουρτσάκι(Borst 2017). Αντελικά χρησιμοποιήσετεβουρτσάκι,

θα πρέπεινα τοχρησιμοποιείτεμόνογια αυτόντονσκοπό,ώστενα είναικαθαρό. Αφούφύγουν

οιμέλισσες,τοποθετήστετο πλαίσιο σεένα άδειο κουτί,αλλά μηνξεχάσετενα το καλύψετεγια

να μηνμπουνμέσα οιμέλισσες. (Somerville, Winner and Frost, 2017).

Αντικείμενο1 Συγκομιδή και επεξεργασία

Απομάκρυνση των Μ ελισσών από τα Κουτιά του Μ ελιού



Πλεονεκτήματα

• Εύκολη μέθοδος, αν οι μέλισσες είναι ήρεμες, ο 

καιρός είναι ζεστός και ξηρός, και οι κυψέλες 

είναι λίγες. Τα πλαίσια είναι μέσα στην κυψέλη.

• Δεν χρειάζεται να ξαναπάτε στο μελίσσι.

• Δεν κάνετε επιπλέον εξοδα.

Μ ειονεκτήματα

• Άλλες μέλισσες ή σφήκες μπορεί να δελεαστούν 

να κλέψουν το μέλι.

• Το βουρτσάκι μπορεί να αγριέψει τις μέλισσες και 

να αρχίσουν να τσιμπάνε.

• Μ πορεί να σπάσει η σφράγιση των κελιών με το 

μέλι (Sammataro, Avitabile, 2011).

Αντικείμενο1 Συγκομιδή και επεξεργασία
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Πορτάκια εξόδου. Μ πορείτε να τοποθετήσετε πορτάκιστην ωοειδή τρύπα του εσωτερικού

καλύμματος. Οιμέλισσες μπορούν να βγουν από αυτό,αλλά όχικαινα ξαναμπούν. Αφού

τοποθετήσετε το πορτάκικάτω από τον όροφο με το μέλι,περιμένετε μία ημέρα μέχρινα

φύγουνοιμέλισσες (MacFawn,2018).

Πλεονεκτήματα

• Η μέθοδος αυτή δεν εκνευρίζει τις μέλισσες.

• Είναι εύκολη.

• Είναι φτηνή, καθώς το μόνο σας έξοδο θα είναι το πορτάκι.

• Συνήθως είναι αποτελεσματική.

Μ ειονεκτήματα

• Αν χωράνε μέλισσες στο κουτί, μπορεί να αφαιρέσουν το μέλι.

• Νεκρές μέλισσες μπορεί να εμποδίζουν την έξοδο.

• Συχνά παραμένουν κάποιες μέλισσες στο κουτί και πρέπει να τις διώξετε με βουρτσάκι.

• Χρειάζονται περισσότερες ημέρες για να μπει το πορτάκι και να βγάλετε τα κουτιά.

(Sammataro, Avitabile, 2011).

Αντικείμενο1 Συγκομιδή και επεξεργασία



Σανίδα αναθυμιάσεων. Αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο με μεταλλικό κάλυμμα. Είναι 

επαλειμμένη με χημικό που απωθεί τις μέλισσες (π.χ.Bee Go, Honey Robber καιFischer’s 

Bee Quick). Ορισμένες τέτοιες σανίδες έχουν μαύρη την άνω πλευρά για να απορροφούν το 

ηλιακό φως ώστε να αυξάνονται οι αναθυμιάσεις. Καλύτερα να βεβαιωθείτε ότι οι μέλισσες 

βρίσκονται στα χαμηλότερα κουτιά και ότι έχετε αφαιρέσει το διάφραγμα της βασίλισσας 

πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία (Sammataro, Avitabile, 2011).

Πλεονεκτήματα

• Εξαγωγή μελιού μονομιάς.

• Εύκολο.

Μ ειονεκτήματα

• Εκνευρίζει τις μέλισσες.

• Εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Είναι πιο αποτελεσματικό, αν κάνει ζέστη.

• Τα χημικά μπορεί να επηρεάσουν τη γεύση του μελιού.

• Μ πορεί να αναγκάσει τις μέλισσες να βγουν έξω.

• Είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί το διάφραγμα της βασίλισσας πρώτα.

Αντικείμενο1 Συγκομιδή και επεξεργασία



Φυσητήρι. Φορητή ηλεκτρική ή βενζινοκίνητη μηχανή που φυσάει αέρα αρκετά δυνατά 

ώστε να διώχνει τις μέλισσες από τα πλαίσια. Ενδέχεται να χρειαστεί να μετακινείτε τα 

πλαίσια πλευρικά καθώς φυσάτε. Μ πορείτε επίσης να αγοράσετε ένα σταντ για να στήνετε 

κάθε όροφο όσο φυσάτε τις μέλισσες (Sammataro, Avitabile, 2011).

Πλεονεκτήματα

• Γρήγορη.

• Αποτελεσματική.

Μ ειονεκτήματα

• Ακριβή, απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός.

• Αν κάνει κρύο, οι μέλισσες που θα φυσήξετε μακριά μπορεί να μην μπορέσουν 

να επιστρέψουν στην κυψέλη.

• Ενδέχεται να φυσήξετε μακριά τη βασίλισσα και να τη χάσετε.

• Χρειάζονται δύο άτομα, ένα για να φορτώνει τους ορόφους και άλλο ένα για 

να φυσάει.

Αντικείμενο1 Συγκομιδή και επεξεργασία



Σύνοψη

• Οιπιο αποτελεσματικέςτεχνικέςαπομάκρυνσηςτωνμελισσώναπό τουςορόφουςείναι:

Ταρακούνημα ή Βούρτσισμα,ΠορτάκιΕξόδου,Σανίδα ΑναθυμιάσεωνκαιΦυσητήρας.

• Το ταρακούνημα ή βούρτσισμα είναι πρακτικό και κατάλληλο για λίγες κυψέλες. Είναι 

εύκολο και φτηνό, αλλά χρονοβόρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα κλοπής μελιού.

• Το πορτάκι εξόδου είναι εύκολη μέθοδος και δεν χρειάζονται επιπλέον έξοδα, αλλά 

χρειάζονται περισσότερες ημέρες για να μπει το πορτάκι και να αφαιρεθούν οι όροφοι, 

ενώ δεν αποκλείεται να πάρουν μαζί τους το μέλι οι μέλισσες.

• Αν επιλέξετε τη Σανίδα Αναθυμιάσεων, δεν θα χρειαστεί να πάτε δεύτερη φορά στο 

μελίσσι για να πάρετε το μέλι, ενώ είναι κι εύκολη σαν μέθοδος. Από την άλλη, μπορεί να 

εκνευρίσει τις μέλισσες, επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και τα χημικά μπορεί να 

αλλοιώσουν τη γεύση του μελιού.

Αντικείμενο1 Συγκομιδή και επεξεργασία
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1. Συγκομιδή κι επεξεργασία μελιού: https://scottishbeekeepers.org.uk/advice/bee-

basics/harvesting-and-processing-honey

2. Τρεις Απλοί Τρόποι Επεξεργασίας Μ ελιού: 

https://www.youtube.com/watch?v=J0bl0HqN4Nk

Επιπλέον πόροι

Αντικείμενο1 Συγκομιδή και επεξεργασία
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Αφού ολοκληρώσετε αυτό το αντικείμενο:

• Θα κατανοείτετιςπιοκοινέςτεχνικέςεξαγωγήςμελιού.

• Θα αναγνωρίζετετηνπιοκατάλληλη μέθοδογια τηνπερίπτωσή σας.

Μ αθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού



Αφού πάρουμε το μέλι από τις κυψέλες, τοποθετούμε τα κουτιά σε ζεστή περιοχή για 

την επεξεργασία του.

«Ξεσφραγισμένα πλαίσια στον μελιτοεξαγωγέα" από
richardoyork με άδεια CC BY-NC-ND 2.0

«Απολέπιση πλαισίου" από richardoyork με άδεια
CC BY-NC-ND 2.0

Ο πιοκοινόςτρόποςνα βγάζουμετομέλιαπότα κελιά είναινα αφαιρούμετοκερίμεένα

μαχαίριαπολέπισηςκαιτοποθετούμετα ξεσφραγισμένα πλαίσια σεένανμελιτοεξαγωγέα

(Sammataro, Alphonse, 2011).

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού

Εξαγωγή μελιού με Μ ελιτοεξαγωγέα



Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού

Εξαγωγή μελιού με Μ ελιτοεξαγωγέα

Στον μελιτοεξαγωγέα,οικλωβοίτοποθετούνταιούτως ώστε το πάνω μέρος της

κηρήθρας να είναιμπροστά κατά την περιστροφή ή κάτω, αλλά ποτέ πίσω . Αφού

φορτώσετετουςκλωβούς,αρχικά περιστρέφονταιαργά καιμετά ταχύτατα.

Είναισημαντικό να εξισορροπείτετο βάροςτωνπλαισίωνστονεξαγωγέα, ώστενα

είναιομοιογενώςκατανεμημένο. Αλλιώςοεξαγωγέαςθα χοροπηδάειστοπάτωμα.

Το μέλιεκτοξεύεταιαπό τα κελιά καιπέφτειστα τοιχώματα του εξαγωγέα. Οι

κλωβοίστρέφονταιπρος την άλλη μεριά καιο εξαγωγέας περιστρέφεταιξανά με

τονίδιοτρόπο.

Ο απαραίτητοςαριθμόςπεριστροφώνεξαρτάταιαπότηνταχύτητα καιτη διάμετρο

τουεξαγωγέα (Warré, 2007), καιτοιξώδεςκαιτη θερμοκρασία τουμελιού.



"Hunny!" απόmikewarren με άδεια CC BY-NC-SA 2.0

Εξαγωγή μελιού χωρίς μελιτοεξαγωγέα

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού

Ανδενέχετελεφτά για εξαγωγέα, υπάρχεικι

άλλος τρόπος για να εξάγετε το μέλι. Το

πρώτο βήμα είναι να σπάτε τη φρέσκια

κηρήθρα σε κομμάτια καινα τα βάζετε σε

έναν μεγάλο κουβά. Η μέθοδος αυτή είναι

γνωστή ως «λιώσιμο καισούρωμα». Λιώνετε

την κυψέλη με πολτοποιητή και μετά

στραγγίζετετομέλι(Adamant, 2019).

Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναιότι

χάνετετηνκηρήθρα.



Αφού διαλυθούν τα κελιά, στραγγίζουμε με 

σουρωτήρι. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ο 

χώρος πρέπει να παραμένει ζεστός. Οι 90 

βαθμοί Κελσίου είναι αρκετοί για να ρέει το 

μέλι, χωρίς να καταστρέφονται τα ένζυμά του.

Αφού αδειάσετε όλα τα πλαίσια, μπορείτε να 

βάλετε το κερί που έχει απομείνει σε μια 

κατσαρόλα και να το ζεστάνετε σε χαμηλή 

φωτιά. Πάνω από τους 150 βαθμούς Κελσίου 

το κερί θα λιώσει και θα μείνει το ρευστό μέλι 

(Adamant, 2019). 

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού

Πηγή: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/


Ακόμη κιαφού σταματήσειη ροή,υπάρχειακόμη μέλιστα κομμάτια του κεριού.

Επιπλέουν, ορισμένα μέλια δεν ρευστοποιούνται εύκολα. Προσπαθήστε να το

εξαγάγετε με τη θερμότητα του ήλιου ή βάζοντάς τα σε φούρνο. Αν επιλέξετε τον

ήλιο, θα πρέπει να καλύψετε το κερί με χοντρό τζάμι για να παγιδεύεται η

ακτινοβολία τουήλιουκαινα μηνμπορούννα τοκλέψουνοιμέλισσες.

Αν τα βάλετε σε φούρνο, αποφύγετε την πολύ υψηλή θερμοκρασία. Ό,τικιαν

επιλέξετε,θα λιώσουνόλα (μέλικαικερί)καιτομέλιθα στάξειστοδοχείοκάτω απ’το

σουρωτήρι(Warré, 2007).

Πιο σύγχρονη είναιη χρήση μιας αυτοσχέδιας καμπίνας,όπως ενός ψυγείου με

λίγουςγλόμπουςμέσα.

Εξαγωγή με θέρμανση

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού



Το μέλι με κηρήθρα είναι μια φυσική κηρήθρα που έχουν 

φτιάξει μέλισσες και έχουν γεμίσει με μέλι, την οποία 

μπορεί να κόψει και να πουλήσει ο μελισσοκόμος.

Βάζουμε στα πλαίσια πολύ λεπτό θεμέλιο κεριού ή 

«αρχικές ταινίες» 5 πόντων, στηριγμένες σε λιωμένο κερί 

μελισσών.

Είναι σημαντικό να είναι επίπεδη η κυψέλη, αλλιώς δεν θα 

βγει ίσια η κηρήθρα.
Φωτογραφία: G. Collins, NDB

Τι είναι το μέλι με κηρήθρα και πώς το εξάγουμε

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού



Μ έλι με κηρήθρα

Τι είναι το μέλι με κηρήθρα και πώς το εξάγουμε

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού

Φωτογραφία: G. Collins, NDB



Μ έλι με Κηρήθρα

Μ πορούμε να κόβουμε την κηρήθρα 

με μαχαίρι ή με ειδικό εργαλείο. Την 

αφήνουμε να στραγγιστεί και μετά τη 

βάζουμε σε δοχεία.

Τι είναι το μέλι με κηρήθρα και πώς το εξάγουμε

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού

Φωτογραφία: G. Collins, NDB



Μ πορείτε επίσης να προσπαθήσετε να βάλετε τις μέλισσες να γεμίσουν ξεχωριστά τμήματα με 

μέλι. Αυτό, όμως, δεν τους βγαίνει φυσικά και εφαρμόζεται όλο και λιγότερο στη μελισσοκομία, 

καθώς μόνο οι πιο ικανοί και έμπειροι μελισσοκόμοι μπορούν να το πετύχουν.

Τι είναι το μέλι με κηρήθρα και πώς το εξάγουμε

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού

Φ ωτογραφίες: T, Harris



Μ πορείτε να χρησιμοποιήσετε ελκυστικές, 

διάφανες συσκευασίες για να φαίνεται πιο 

όμορφο το προϊόν.

Τι είναι το μέλι με κηρήθρα και πώς το εξάγουμε

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού

Φ ωτογραφίες: T, Harris



Πρώτον,διαλύστε τα κουτιά με τις κηρήθρες την προηγουμένη της συγκομιδής και

αφαιρέστε τυχόν γρέζι που έχουν αφήσει οι μέλισσες. Στο μεταξύ οι μέλισσες θα

καθαρίσουνόσομέλιθα έχειστάξεικαιοικηρήθρεςθα είναικαθαρές.

Αφαιρέστεπροσεκτικά τα κουτιά καικαλύψτετα κομμάτια κατά τη μεταφορά για να μην

πέσειπάνω τουςσκόνη καιθραύσματα.

Προσπαθήστενα κάνετεγρήγορα τηνεπεξεργασία. Βγάλτετα τμήματα από τα πλαίσια,

καλύψτετα καιαποθηκεύστετα στοψυγείομέχρινα είναιέτοιμα για πώληση.

Βγάλτε τα κομμάτια τις κηρήθρας έξω από το ψυγείο καιαφήστε τα να πέσουν σε

θερμοκρασία δωματίου πριν τους βάλετε ετικέτες,ώστε να αποφύγετε τη συμπύκνωση

υδρατμών (Sammataro, Alphonse, 2011).

Συγκομιδή κηρήθρας με μέλι

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού



Σύνοψη

• Οι πιο κοινοί τρόποι συγκομιδής μελιού είναι οι ακόλουθοι: με τη χρήση

μελιτοεξαγωγέα, χωρίς τη χρήση μελιτοεξαγωγέα, και με θερμότητα. Μ πορείτε

επίσηςνα συγκομίσετεκηρήθρεςμεμέλι.

• Αν επιλέξετε να εξάγετε μέλι με μελιτοεξαγωγέα, θα σας χρειαστεί μαχαίρι

απολέπισης.

• Αν προτιμάτε να μη χρησιμοποιείτε μελιτοεξαγωγέα,θα χρειαστείτε έναν μεγάλο

κουβά κιένανπολτοποιητή.

• Στις μεθόδους χωρίς μελιτοεξαγωγέα και με θέρμανση, η θερμοκρασία παίζει

καθοριστικόρόλο.

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού



Πηγές Αναφοράς

1. Adamant, A. (2019, June 25). Extracting Honey From Comb (With & Without an

Extractor). Retrieved from https://practicalselfreliance.com/extracting-

honey/

2. Sammataro, d. Avitabile, a. (2011). Beekeepers handbook. S.L.: Comstock pub

associates.

3. Warré, E., & Warré, E. (2007). Beekeeping for all: Simple and productive

beekeeping. Hebden Bridge, UK: Northern Bee Books.

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού

https://practicalselfreliance.com/extracting-honey/


1. Εξαγωγή Μ ελιού: https://www.youtube.com/watch?v=AfC1JBGx2TY

2. Μ ελισσοκομία για Αρχάριους: Συγκομιδή Μ ελιού Χωρίς Μ ελιτοεξαγωγέα: 

https://www.youtube.com/watch?v=P9L8yYDWvmo

3. Πώς Εξάγω το Μ έλι;Μ ια Σύντομη Παρουσίαση: 

https://www.youtube.com/watch?v=m_VH_qBqJbo

Επιπλέον πόροι

Αντικείμενο 2 Συμβουλές για την Αποτελεσματική Εξαγωγή Μ ελιού

https://www.youtube.com/watch?v=AfC1JBGx2TY
https://www.youtube.com/watch?v=P9L8yYDWvmo
https://www.youtube.com/watch?v=m_VH_qBqJbo


Η εξαγωγή του μελιού είναιτο δεύτερο καιπιο απολαυστικό βήμα μετά τη συγκομιδή

του. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τον βασικό εξοπλισμό που θα χρειαστείτε για να

εξάγετετομέλι,καθώςκαιχρήσιμεςοδηγίεςγια τηχρήση του.

Αφούολοκληρώσετεαυτότοαντικείμενο:

• Θα γνωρίζετεκαλύτερα τα βασικά εργαλεία εξαγωγήςμελιού.

• Θα ξέρετεπώςνα επιλέγετετονπλέονκατάλληλο εξοπλισμό για τιςανάγκεςκαιτις

περιστάσειςσας.

Αντικείμενο 3 Εξοπλισμός και Εργαλεία

Μ αθησιακά Αποτελέσματα



Ο μελιτοεξαγωγέας είναι μια συσκευή που

χρησιμοποιείται για την εξαγωγή μελιού από

κηρήθρες μέσω φυγόκεντρου δύναμης. Αποτελείται

από ένα κυλινδρικό δοχείο με θήκες για τα πλαίσια.

Τα περιστρέφει και το μέλι εκτοξεύεται έξω.

Το κύριο πλεονέκτημα του εξαγωγέα είναι ότι δεν

καταστρέφει τις κηρήθρες, οπότε μπορούν να

χρησιμοποιηθούν ξανά για την παραγωγή μελιού

(BeeKeepClub, Ιούλιος 2020).

Αντικείμενο 3 Εξοπλισμός και Εργαλεία

Μ ελιτοεξαγωγέας– Πώς λειτουργεί

Πηγή: https://beekeepclub.com/

https://beekeepclub.com/beekeeping-equipment/honey-harvesting-equipment/
https://beekeepclub.com/beekeeping-equipment/honey-harvesting-equipment/


Οιπιο κοινοίτύποιμελιτοεξαγωγέων με βάση την τοποθέτηση των πλαισίων στις

υποδοχέςείναιοιεξής (BetterBee, Ιούλιος2020):

- Ο Εφαπτομενικός, στον οποίο η μία πλευρά της κηρήθρας είναιστραμμένη προς

τα έξω. Πρώτα εξάγεταιτο μέλιαπό τη μία πλευρά του πλαισίου. Μ ετά το πλαίσιο

αντιστρέφεταιγια να εξαχθείτομέλικιαπότηνάλληπλευρά.

- Ο Ακτινικός, στον οποίο η άνω μπάρα του πλαισίου είναιστραμμένη προς τα έξω

καιεξάγεταιταυτόχρονα τομέλικιαπότιςδύοπλευρέςτου.

Αντικείμενο 3 Εξοπλισμός και Εργαλεία

Μ ελιτοεξαγωγέας– Εφαπτομενικόςή Ακτινικός

Πηγή: https://passtools.com/

https://www.betterbee.com/harvesting-and-processing/extracting.asp
https://passtools.com/best-honey-extractors/


Καιοιδύο αυτοίτύποιμπορούν να λειτουργούν χειροκίνητα ή με ηλεκτρικό ρεύμα. Στον παρακάτω

πίνακα αναγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο αυτών επιλογών

(BeeKeepClub, Ιούλιος2020):

Αντικείμενο 3 Εξοπλισμός και Εργαλεία

Μ ελιτοεξαγωγέας– ΧειροκίνητοςήΗλεκτρικός

Χειροκίνητος Μ ελιτοεξαγωγέας Ηλεκτρικός Μ ελιτοεξαγωγέας

Πλεονεκτήματα

- Βολεύει σε περιοχές δίχως παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος.

- Εξάγει μεγαλύτερες ποσότητες μελιού σε 

λιγότερο χρόνο.

- Οι κηρήθρες προστατεύονται χάρη στη 

χαμηλότερη και ελεγχόμενη ταχύτητα.

- Πιο εύκολος στη χρήση, με αυτόματη 

περιστροφή.

- Ενεργειακή συνείδηση. - Πιο γρήγορος.

- Φτηνότερος. - Καταλληλότερος για μεγάλα μελισσοκομεία. 

Μ ειονεκτήματα

- Λιγότερο αποτελεσματικός. - Ακριβός.

- Δεν κάνει για εμπόρους μελισσοκομικών 

προϊόντων

Πίνακας1. Χειροκίνητοι και Ηλεκτρικοί Μ ελιτοεξαγωγείς: Πλεονεκτήματα και Μ ειονεκτήματα

https://beekeepclub.com/best-honey-extractors/#manual-vs-electric-honey-extractor


Έχετε άφθονες επιλογές,σχετικά με

το μέγεθος,το στιλκαιτηντιμή τους.

Πριν,όμως,καταλήξετε σε κάποιον,

βεβαιωθείτε ότιχωράειτουλάχιστον

4 πλαίσια για μεγαλύτερη απόδοση.

Επίσης, υπάρχουν κάποιες βασικές

παράμετροι που πρέπει να

αναλογιστείτε, πριν επιλέξετε

μελιτοεξαγωγέα (Russell, 2020):

Αντικείμενο 3 Εξοπλισμός και Εργαλεία

Μ ελιτοεξαγωγέας– Τι να έχετε κατά νου
Χωρητι-
κότητα

Πλαισίων

Σκεφτείτε, 

πριν 

αγοράσετε!

Καθαρισμός 

και 

συντήρηση

Απαιτούμενες 

δεξιότητες

Εφαπτομε

-νικόςή 
Ακτινικός;

Ηλεκτρικός ή 

Χειροκίνητος;

Για περισσότερα, πατήστε εδώ!

https://passtools.com/best-honey-extractors/
https://passtools.com/best-honey-extractors/#Cleaning_and_Maintenance


Για να αποκτήσετε μια εικόνα της αγοράς μελιτοεξαγωγέων, στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζουμε τους 5 δημοφιλέστερους μελιτοεξαγωγείς (Russell, 2020): 

Αντικείμενο 3 Εξοπλισμός και Εργαλεία

Μ ελιτοεξαγωγέας– Οι 5 Δημοφιλέστεροι

Όνομα Προϊόντος Τύπος Εξαγωγέα Χωρητικότητα

Honey KeeperTM Pro 2 Εφαπτομενικός& χειροκίνητος
2 στάνταρντ βάθους, μεσαία ή ρηχά 

πλαίσια

Goplus Large 4/8 FrameTM Pro 2 Ακτινικός & χειροκίνητος 8 μεσαία πλαίσια ή 4 βαθιά

Happybuy Honey Extractor Εφαπτομενικός& αυτόματος 2 πλαίσια

Goodland Bee Supply Hardin 

Professional
Εφαπτομενικός& χειροκίνητος 2 βαθιά, μεσαία ή ρηχά πλαίσια

VIVO Electric Honeycomb Drum 

Spinner
Ακτινικός & αυτόματος

8 μικρά ή μεσαία πλαίσια, ή 4 μεγάλα 

πλαίσια

Πίνακας2. Οι 5 Δημοφιλέστεροι Μ ελιτοεξαγωγείς του2020

https://passtools.com/best-honey-extractors/#5_VIVO_Electric_Four_4_Frame_Stainless_Steel_Honey_Extractor
https://passtools.com/best-honey-extractors/#1_Honey_Keeper_Pro_2
https://passtools.com/best-honey-extractors/#2_Goplus_Large_48_Frame_Honey_Extractor_Honey
https://passtools.com/best-honey-extractors/#3_Happybuy_Honey_Extractor_Honeycomb_Spinner_Stainless
https://passtools.com/best-honey-extractors/#4_Goodland_Bee_Supply_Hardin_Professional
https://passtools.com/best-honey-extractors/#5_VIVO_Electric_Four_4_Frame_Stainless_Steel_Honey_Extractor


Αν έχετε απλά ένα μικρό μελίσσικαιδεν θέλετε να κάνετε πολλά έξοδα,μπορείτε να

εξάγετε το μέλι χωρίς μελιτοεξαγωγέα. Σας παρουσιάζουμε κάποιες επιλογές

(Greenwood, 2019).

Αντικείμενο 3 Εξοπλισμός και Εργαλεία

Εξαγωγή Μ ελιού Χωρίς Μ ελιτοεξαγωγέα

• Κόψτε την κηρήθρα με 
μαχαίρι.

• Κόψτε τη χτισμένη 
κηρήθρα.

• Δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε 

πλαστικά θεμέλια

Κηρήθρα με 

μέλι

• Κόψτε την κηρήθρα

• Συλλέξτε τη

• Διαλύστε τη

• Θερμοκρασία

• Διαχωρισμός

• Συλλογή κι αποθήκευση

Πολτοποίηση

και 

αποστράγγιση

• Αντλήστε έμπνευση 
από άλλους!

• Πατήστεεδώ για να 

δείτε διάφορα σχέδια 

και διαλέξτε όποιο σας 

ταιριάζει!

Αυτοσχέδιος 

Εξαγωγέας

https://beehivehero.com/extracting-honey-without-an-extractor/
https://beekeepclub.com/how-to-make-a-homemade-honey-extractor-diy-beekeeping/


Αφού είδατεκάποιουςαυτοσχέδιουςμελιτοεξαγωγείς,δείτεκαιαυτό το βίντεο από το

YouTube για τοπώςμπορείτενα φτιάξετετονδικόσαςμελιτοεξαγωγέα!

Αντικείμενο 3 Εξοπλισμός και Εργαλεία

Μ ελιτοεξαγωγέας– Φ τιάξ’ το Μ όνος Σου!

Πηγή: https://passtools.com/

https://passtools.com/best-honey-extractors/


Φυσικά,θα χρειαστείτεκιάλλονεξοπλισμόγια να εξάγετεμέλι!

Ρίξτεμια ματιά (BeeKeepClub, Ιούλιος2020)!

Αντικείμενο 3 Εξοπλισμός και Εργαλεία

Χρήσιμος Εξοπλισμός

Μ αχαίρι Απολέπισης

Στολή Μ ελισσοκόμου

Σουρωτήρι Μ ελιού

Βούρτσα Μ ελισσών

Διπλή δεξαμενή 

απολέπισης

Πιρούνι Απολέπισης

Κουβάς εμφιάλωσης 

μελιού

https://beekeepclub.com/beekeeping-equipment/honey-harvesting-equipment/


Αντικείμενο 3 Εξοπλισμός και Εργαλεία

Σύνοψη

Τιμάθατεσεαυτότοκεφάλαιο:

• Βασικά εργαλεία εξαγωγήςμελιού.

• Διάφοροιτύποιμελιτοεξαγωγέων.

• Πώςνα εξάγετεμέλιχωρίςμελιτοεξαγωγέα.



Αντικείμενο 3 Εξοπλισμός και Εργαλεία

Πηγές Αναφοράς

1.BeeKeepClub, Honey Harvesting Equipment, retrieved in July 13, 2020 from 

https://beekeepclub.com/beekeeping-equipment/honey-harvesting-equipment/

2.BeeKeepClub (2020), Top 15 Best Honey Extractors [2020], retrieved in July 13, 2020 from 

https://beekeepclub.com/best-honey-extractors/#manual-vs-electric-honey-extractor

3.BeeKeepClub (2020), The Beekeeping Honey Extractor: All you need to know, retrieved in July 13, 2020 

from https://beekeepclub.com/beekeeping-equipment/honey-harvesting-equipment/the-honey-

extractor-all-you-need-to-know/

4.Bees for development (2020), Honey extraction, retrieved in May 20, 2020 from 

http://www.beesfordevelopment.org/categories/honey-extraction/

5.BetterBee, Honey Extracting Equipment, retrieved in July 13, 2020 from 

https://www.betterbee.com/harvesting-and-processing/extracting.asp

6.Greenwood, D. (2019), Harvesting Honey Without An Extractor, BeeHive Hero, retrieved in July 14, 2020 

from https://beehivehero.com/extracting-honey-without-an-extractor/

7.Russell, A. (2020), Best Honey Extractors Review & Complete Buying Guide 2020, PassTools, retrieved in 

July 13, 2020 from https://passtools.com/best-honey-extractors/

https://beekeepclub.com/beekeeping-equipment/honey-harvesting-equipment/
https://beekeepclub.com/best-honey-extractors/#manual-vs-electric-honey-extractor
https://beekeepclub.com/beekeeping-equipment/honey-harvesting-equipment/the-honey-extractor-all-you-need-to-know/
http://www.beesfordevelopment.org/categories/honey-extraction/
https://www.betterbee.com/harvesting-and-processing/extracting.asp
https://beehivehero.com/extracting-honey-without-an-extractor/
https://passtools.com/best-honey-extractors/


1. Beekeeping for all: www.mygarden.ws/beekeeping_for_all.pdf

2. Choosing equipment for Extracting Honey from Your Beehive:

https://www.dummies.com/

3. Extracting Honey Without An Extractor: https://www.keepingbackyardbees.com/

4. Extractor Comparison Chart: https://www.betterbee.com/

5. Top 10 Best Sting Proof Bee Suits (2020): https://beekeepclub.com/

Αντικείμενο 3 Εξοπλισμός και Εργαλεία

Επιπλέον Πόροι

http://www.mygarden.ws/beekeeping_for_all.pdf
https://www.dummies.com/home-garden/hobby-farming/beekeeping/choosing-equipment-for-extracting-honey-from-your-beehive/
https://www.keepingbackyardbees.com/extracting-honey-without-extractor/
https://www.betterbee.com/
https://beekeepclub.com/best-beekeeping-suits/


Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα καταλαβαίνετεγιατίκρυσταλλώνεταιτομέλι.

• Θα λαμβάνετετα κατάλληλα μέτρα για να προλαβαίνετετηνκρυστάλλωσητουμελιού.

• Θα επιλέγετετονπλέονκατάλληλοτρόπογια τηναποκρυστάλλωσητουμελιούσας.

Μ αθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού



Το ρευστό μέλι που συγκομίζουν οι

μελισσοκόμοι αποτελεί συνδυασμό νερού

και σακχάρων, μαζί με κάποια άλλα

συστατικά. Το μέλι, όμως, δεν περιέχει

αρκετό νερό, ώστε να παραμένουν

διαλυμένα μέσα τουτα σάκχαρα.

Μ ε τον καιρό,καιορισμένες φορές λόγω

περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως οι

χαμηλές θερμοκρασίες, τα σάκχαρα

σχηματίζουν κρυστάλλους που

συνενώνονται. Έτσιτο μέλιγίνεταιπηχτό ή

κρυσταλλωμένο (Catherine Day, 2019).

"IMG_2771" απόClaricethebakergardener με άδεια CC BY-ND 2.0

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού

Γιατί κρυσταλλώνεται το μέλι;



Όταν επεξεργάζεστε το μέλι, να το φιλτράρετεχρησιμοποιώντας φίλτρο ή μερικές 

στρώσεις νάιλον για να πιάσετε τα μικρότερα σωματίδια, όπως γύρη και κομματάκια 

κεριού. Αν χρησιμοποιείτε αυτοσχέδιο μελιτοεξαγωγέα, το μέλι σας θα έχει μέσα 

περισσότερα σωματίδια, σε σύγκριση με τη μέθοδο της απολέπισης και της εξαγωγής 

του μελιού.

Αποθηκεύετε το μέλισε θερμοκρασία δωματίου, ανάμεσα σε 21-26oC. Μ ην το

βάζετεσεψυγείο,γιατίέτσιεπιταχύνεταιηδιαδικασία κρυστάλλωσης.

Συντηρείτετο μέλισεγυάλινα γάζα,καθώς έτσικρυσταλλώνεταιπιο αργά σε σχέση

μετα πλαστικά.

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού

Πώς να προλαβαίνουμε την κρυστάλλωση του μελιού



Οι4 πιο κοινοίτρόποιγια να μαλακώνετε

τομέλισας:

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού

Πώς μπορείτε να αποκρυσταλλώσετε το μέλι;

Παραδο-
σιακή
μέθοδος 
με λουτρό 
νερού

Μ έθοδος 
ζεστού 
νερού

Φούρνος 
μικρο-
κυμάτων

Ηλεκτρική 
Γάστρα



➢ Τοποθετήστε το γυάλινο βάζο με το κρυσταλλωμένο μέλι σε δοχείο με διάμετρο διπλάσια από 

αυτή του βάζου.

➢ Χύστε ζεστό (βρασμένο) νερό στο μεγάλο δοχείο. Το νερό πρέπει να καλύπτει περίπου τα ¾ 

του βάζου με το μέλι.

➢ Περιμένετε να αποκρυσταλλωθεί το μέλι. Χρειάζονται περίπου 30 λεπτά.

(Donaldson, 2019)

! Προσοχή στη θερμοκρασία του νερού. Αν είναι πολύ καυτό (160-220°) μπορεί να επηρεάσει 

τις θρεπτικές ουσίες, την υφή και τη γεύση του μελιού (Catherine Day, 2019). 

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού

Πώς μπορείτε να αποκρυσταλλώσετε το μέλι;
Παραδο-
σιακή

μέθοδος 

με λουτρό 

νερού



Γεμίστε ένα μπολμε ζεστό νερό από τη βρύση σας καιτοποθετήστε

τη φιάλη με το μέλιμέσα του,ούτως ώστε το νερό να καλύπτειτα

3/4 της. Ανακατεύετε το μέλισυνεχώς,αναπληρώνοντας το ζεστό

νερό,όταν αυτό κρυώνει. Περιμένετε λίγο μέχρινα μαλακώσειτο

κρυσταλλωμένομέλι(Catherine Day, 2019).

➢ Βάλτε ένα ανοικτό δοχείομέλι στον φούρνο μικροκυμάτων.

➢ Ρυθμίστε τον φούρνο σε μέση ένταση.

➢ Θερμάνετε το κρυσταλλωμένο μέλι για 30 δεύτερα τη φορά.

➢ Ανακατεύετε το μέλι ανάμεσα σε θερμάνσεις.

(Donaldson, 2019)

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού

Πώς μπορείτε να αποκρυσταλλώσετε το μέλι;

Μ έθοδος 

ζεστού 

νερού

Φούρνος 

Μ ικρο-
κυμάτων



➢ Βάλτετοδοχείομετοκρυσταλλωμένομέλιστη γάστρα.

➢ Χύστε νερό στη γάστρα,μέχρινα καλύπτειαυτό περίπου το

75% τουδοχείου.

➢ Μ ηνκαλύπτετετη γάστρα.

➢ Βάλτετηγάστρα στηνπιοχαμηλήστάθμη.

➢ Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι ανάμεσα σε

120°με135°.

➢ Περιμένετεμέχρινα αποκρυσταλλωθείτομέλι.

(Donaldson, 2019)

❖ Θα χρειαστούν6-8 ώρεςνα αποκρυσταλλωθεί.

"Honey Pour" απόDidriks με άδεια CC BY 2.0

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού

Πώς μπορείτε να αποκρυσταλλώσετε το μέλι; Ηλεκτρική 

Γάστρα



Το ντουλάπι θέρμανσης βοηθά να ζεσταίνουμε το μέλι για γρηγορότερο 
φιλτράρισμα και για τη ρευστοποίηση κρυσταλλωμένου μελιού, για την 
εμφιάλωσή του.

Φτιάξτε ένα μονωμένο ντουλάπι που να χωράει δύο ή περισσότερους 
κουβάδες μέλι (τροποποιήστε παλιό καταψύκτη ή ψυγείο).

Προσθέστε δύο ντουί κοντά στον πάτο και βάλτε δύο απλούς γλόμπους.  
Κάποιοι χρησιμοποιούν λαμπτήρες 60 πόντων και 120W (σαν αυτούς σε 
γατοτροφεία, πτηνοτροφεία και θερμοκήπια).

Χρησιμοποιήστε θερμόμετρο και πειραματιστείτε με γλόμπους διαφόρων 
μεγεθών, ούτως ώστε η θερμοκρασία μέσα να φτάνει τους 40οC (ή βάλτε 
ροοστάτη στο κύκλωμα)

Πρέπει να τοποθετήσετε και πλαίσιο για να στηρίζονται οι κουβάδες.

Βάλτε ανεμιστήρα (από παλιό υπολογιστή) για να κυκλοφορεί ο αέρας και 
να παραμένει σταθερή η θερμοκρασία. Φωτογραφία: G. Collins, NDB

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού

Φ τιάξτε δικό σας εξοπλισμό θέρμανσης μελιού



Καμπίνα 

θέρμανσης από 

παλιό καταψύκτη

Θερμόμετρο

Θέρμανση = Λαμπτήρας180 watt

Κυλινδρικός θερμοστάτης20 με60 οC

Ανεμιστηράκιυπολογιστή

Μ πορεί να θερμαίνει 8 κουβάδες των 14 κιλών μελιού έκαστος

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού

Φ τιάξτε δικό σας εξοπλισμό θέρμανσης μελιού



Σύνοψη

• Τομέλικρυσταλλώνεταιεπειδήπεριέχεισάκχαρα.

• Περιβαλλοντικέςσυνθήκες,όπωςοιχαμηλέςθερμοκρασίες,μπορούννα αλλάξουντη

φυσική κατάσταση τουμελιού.

• Μ πορείτε να αποφύγετε την κρυστάλλωση του μελιού αποθηκεύοντάς το σε

θερμοκρασία δωματίου,ανάμεσα σε21-26οC καιαποφεύγονταςτηνψύξη του.

• Η πιο κοινή καιεύκολη μέθοδοςρευστοποίησηςκρυσταλλωμένου μελιού σεκουβάδες

είναιη θέρμανσή τουσεειδικόντουλάπι.

• Υπάρχουν4 τρόποινα μαλακώνετετο μέλι: Παραδοσιακή μέθοδοςμελουτρό νερού,

μέθοδοςζεστούνερού,φούρνοςμικροκυμάτωνκαιηλεκτρικήγάστρα.

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού



Πηγές Αναφοράς

1. Day, C. (2020, April 30). How To Soften Honey: Methods To Decrystallize Hard

Honey. Retrieved from https://diethive.com/how-to-soften-honey/

2. Donaldson, R. (2019, February 13). How To Decrystallize Honey: (Step By Step

Instructions). Retrieved from https://beekeepingcoach.com/how-to-decrystallize-

honey-step-by-step- instructions/

3. Schneider, A. (2019, November 19). How to Decrystallize Honey. Retrieved from

https://backyardbeekeeping.iamcountryside.com/honey-beeswax/how-to-

decrystallize- honey/
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1. Πώς αποκρυσταλλώνουμε το μέλι: https://www.youtube.com/watch?v=4LA-53wl490

2. Πώς μαλακώνουμε το μέλι σε πλαστικά δοχεία – 5 εύκολα βήματα:

https://www.afireinc.com/how-to-soften-honey-in-plastic-container/

3. Πώς μαλακώνουμε το μέλι: https://www.wikihow.com/Soften-Honey

Επιπλέον Πόροι

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού

https://www.youtube.com/watch?v=4LA-53wl490
https://www.afireinc.com/how-to-soften-honey-in-plastic-container/
https://www.wikihow.com/Soften-Honey


1. Μ πορούμενα αποφεύγουμετηνκρυστάλλωσητουμελιού,βάζοντάςτοσεψυγείο;

α. Ναι

β. Όχι

2. Υπάρχουν μόνο 2 τρόποινα μαλακώνουμε το μέλι: Η παραδοσιακή μέθοδος με το

λουτρόνερούκαιημέθοδοςτουζεστούνερού.

α. Σωστό

β. Λάθος

Τεστ Γνώσεων

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού



3. Στη μέθοδο τηςηλεκτρικήςγάστρας,πρέπεινα βεβαιωθείτεότιη θερμοκρασία είναι

ανάμεσα στους120°με135°.

α. Σωστό

β. Λάθος

4. Ποια μέθοδοςείναιηπιοχρονοβόρα;

α. Παραδοσιακόλουτρόνερού

β. Μ έθοδοςζεστούνερού

γ. Ηλεκτρικήγάστρα

δ. Φούρνοςμικροκυμάτων

Τεστ Γνώσεων

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού



5. Στημέθοδοτουφούρνουμικροκυμάτωνπρέπεινα ανακατεύουμετομέλι.

α. Σωστό

β. Λάθος

6. Σεποια μέθοδοχρησιμοποιούμενερόβρύσης;

α. Ηλεκτρικήγάστρα

β. Παραδοσιακόλουτρόνερού

γ. Μ έθοδοςζεστούνερού

δ. Φούρνοςμικροκυμάτων

Τεστ Γνώσεων

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού



Απαντήσεις τεστ γνώσεων

Ε1 β

Ε2 β

Ε3 α

Ε4 γ

Ε5        α
Ε6 γ

Αντικείμενο 4 Μ αλάκωμα μελιού



Αντικείμενο 5 Μ έλι Ερείκης

Μ αθησιακά Αποτελέσματα

• Μ άθετετιείναιτομέλιαπόκαλούνα

• Πώςπροετοιμάζουμετιςαποικίεςμας

• Πώςδιαχειριζόμαστετομέλιαπόκαλούνα



Το μέλιερείκης θεωρείταιη ‘Rolls

Royce’ των ποικιλιών μελιού κυρίως

στο Η.Β. Οι κυψέλες πρέπει να

μεταφέρονταιστα ρείκια την τρίτη

εβδομάδα τουΙουλίου.

Τι, όμως, το καθιστά τόσο

ξεχωριστό (Day, 2020);

Αντικείμενο 5 Μ έλι Ερείκης

Τι είναι το μέλι ερείκης;

Χρειάζεται 

προσεκτική 

επεξεργασία

Μ όνο στο 

Η.Β. και στη 
Δυτική 

Ευρώπη

Ωφέλιμο 

για την 

Υγεία



Βήμα 1. Να επιλέγετετιςπιο δυνατέςαποικίεςσας,μενεαρή βασίλισσα καιπολλούς

γόνους.

Βήμα 2. Αφαιρέστεκουτιά μεθερινόμέλι,καθώςκαιτοδιάφραγμα τηςβασίλισσας.

Βήμα 3. Βεβαιωθείτεότιοιμέλισσέςσαςείναιυγιείς.

Βήμα 4. Τα ξύλα της κυψέλης πρέπεινα είναισε καλή κατάσταση. Έτσιοιμέλισσες

δενθα βρίσκουνκενά.

Βήμα 5. Τοποθετήστεστηνκυψέληδάπεδομεπλέγμα,μιάμισηγονοφωλιά, καπάκικαι

οροφή.

Βήμα 6. Τοποθετήστεαφρολέξστηνείσοδο για να κλείσετετηνκυψέλη καιβάλτετης

καιδύολουριά.

(Conwy Beekeepers, 2012)

Αντικείμενο 5 Μ έλι Ερείκης

Πώς προετοιμάζουμε τις αποικίες μας για την ερείκη



Το κύριο χαρακτηριστικό του ρεικόμελου είναιότιέχειπυκνότητα ζελέ,πράγμα που

καθιστά δύσκολη τηνεξαγωγή του.

Πρέπεινα γνωρίζετεορισμένουςπαράγοντεςσχετικούςμετο μέλιερείκης,πρινκαν

επιχειρήσετενα τοεξαγάγετε!

Αντικείμενο 5 Μ έλι Ερείκης

Πώς εξάγουμε το μέλι ερείκης

Πατήστε εδώ για περισσότερα!

http://beespoke.info/2014/11/28/how-to-take-a-crop-of-heather-honey/


Αντικείμενο 5 Μ έλι Ερείκης

Βήματα εξαγωγής μελιού ερείκης

Πιέστε το 

μέλι σε 

άλλον 

κουβά

Ανακατέψτε 

το μέλι εε

ένα πανί 

φιλτραρίσμα

τος, πριν το 

χύσετε στην 

πρέσα

Κρατήστε το 

πλαίσιο 

πάνω από 

κουβά και 

αφαιρέστε 

το 

περιεχόμενο

Κάντε 

απολέπιση 

στα πλαίσια

Πιέστε το 

μέλι με 

πρέσα για 

να βγει έξω

Κόψτε την 

κηρήθρα

Πηγή: http://www.talkingwithbees.com/wp-content/uploads/2013/09/Extracting-Heather-Honey.pdf

http://www.talkingwithbees.com/wp-content/uploads/2013/09/Extracting-Heather-Honey.pdf


Αντικείμενο 5 Μ έλι Ερείκης

Πώς εξάγουμε μέλι ερείκης

Δείτε το παρακάτω εκπαιδευτικό βίντεο για να καταλάβετε πώς εξάγουμε το μέλι

ερείκης!

Chris Wray, 2013



ΧαλαρωτήςχειρόςΡολό Απολέπισης

Για να εξαγάγουμε το μέλι 

ερείκης, πρέπει πρώτα να το 

ανακατέψουμε για να γίνει από 

ζελές, ρευστό.

Κυλάμε το ρολό απολέπισης με σκληρές βελόνες πάνω από μια επίπεδη κηρήθρα. Οι βελόνες τρυπούν 
τα κελιά και ανακατεύουν το μέλι, το οποίο γίνεται ρευστό για περίπου 20 λεπτά μόνο. Πλέον 
μπορούμε να το εξαγάγουμε βάζοντάς το σε εφαπτομενικόμελιτοεξαγωγέα. Η μέθοδος αυτή κάνει 
μόνο για μικρές μελισσοκομικές επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα μπορούμε να ρευστοποιήσουμε το μέλι χρησιμοποιώντας εργαλείο χειρός με βελόνες από 
νάιλον, με την ίδια λογική που το κάνουμε με το ρολό.

Αντικείμενο 5 Μ έλι Ερείκης

Πώς εξάγουμε μέλι ερείκης



Οι μεγάλες μελισσοκομικές

επιχειρήσεις επενδύουν σε

χαλαρωτές βαριάς χρήσης. Μ ετά
την απολέπιση, τα πλαίσια

τοποθετούνταιστον χαλαρωτή. Η
μανιβέλα περιστρέφεται αρκετές

φορές και οι άκαμπτες βελόνες

τρυπούντηνκηρήθρα.

Αντικείμενο 5 Μ έλι Ερείκης

Πώς εξάγουμε μέλι ερείκης



Ο μελισσοκόμος έχει 20 λεπτά 

στη διάθεσή του για να εξαγάγει 

το μέλι ερείκης. Αν ο 

μελιτοεξαγωγέας έχει 

αναστρεφόμενες θήκες, η 

διεύθυνση περιστροφής 

αντιστρέφεται, ούτως ώστε να μη 

χρειάζεται η αφαίρεση και 

αντιστροφή των πλαισίων.

Αντικείμενο 5 Μ έλι Ερείκης

Πώς εξάγουμε μέλι ερείκης



• Πλέον μπορείτε να χύσετε το μέλι σε κουβάδες 

και αν το θερμάνετε στους 40οC μπορείτε να το 

φιλτράρετε, αρκεί να το αναδεύετε συνεχώς.

• Για να μην κρυσταλλωθεί το μέλι ερείκης, 

μπορείτε να προσθέσετε μέλι ελαιοκράμβηςή 

άλλο μέλι με λεπτούς κρυστάλλους.

• Έτσι το μέλι ερείκης θα βγει απαλό και 

ελκυστικό για τον πελάτη.

• Για να βάλετε το μέλι σε βάζα, ζεστάνετέ το 

στους 37οC για να ρέει και να κάτσει όμορφα 

στο βάζο.

Αντικείμενο 5 Μ έλι Ερείκης

Πώς εξάγουμε μέλι ερείκης



Μ ια εναλλακτική μέθοδος είναι να

βάλουμε το μέλι ερείκης σε

φυγοκεντρωτή ή ακόμη και σε

στεγνωτήριο με φίλτρα. Έτσι το μέλι

φιλτράρεταιμε μπόλικο αέρα μέσα και

γίνεταιαπαλό.

Αντικείμενο 5 Μ έλι Ερείκης

Πώς εξάγουμε μέλι ερείκης



Σύνοψη

• Τομέλιερείκηςείναιπαχύρρευστο,αλλά αντοανακατέψουμε,υγροποιείται.

• Συνεπώς,είναιδύσκολονα εξαχθείμετιςκοινέςμεθόδους.

• Οιαποικίεςχρειάζονταιιδιαίτερηπροετοιμασία για τηνερείκη.

Αντικείμενο 5 Μ έλι Ερείκης



Πηγές Αναφοράς

1. Conwy Beekeepers – Gwenynwyr Conwy (2012), Heather Honey. Retrieved in July 

15, 2020 from https://www.conwybeekeepers.org.uk/new-beekeepers/heather-

honey/

2. Day, C. (2020). What Is Heather Honey? The European Honey Well Worth Finding.

Retrieved in July 15, 2020 from https://diethive.com/heather-honey/

3. Mabey, T. (2007). Extracting Heather Honey, Southampton & District Beekeepers 

Association. Retrieved in July 15, 2020 from 

http://www.talkingwithbees.com/wp-content/uploads/2013/09/Extracting-

Heather-Honey.pdf
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1. Πώς παίρνουμε σοδειά μελιού ερείκης: http://beespoke.info/2014/11/28/how-to-

take-a-crop-of-heather-honey/

2. Μ έλι ερείκης: 

https://beedata.com.mirror.hiveeyes.org/data2/nutshell_heather_honey.html

3. Γνωρίστε το μέλι ερείκης: https://www.honeytraveler.com/single-flower-honey/heather-

honey/

4. Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό το μέλι ερείκης: 

https://www.irishexaminer.com/property/homeandoutdoors/arid-20435393.html

Επιπλέον Πόροι
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Spey Valley Bees

Συγχαρητήρια!
Ολοκληρώσατε την Ενότητα 5

Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντανακλά 

αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη για την οιαδήποτε χρήση των 

περιεχομένων πληροφοριών.
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