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Zaščita kmetijskega pridelka 
ali živila  

Zakonodaja, ki zagotavlja zaščito kmetijskih pridelkov 
ali živil:

– pridelanih / predelanih na določenem geografskem območju,

– izdelanih po tradicionalnem postopku,

– s tradicionalno sestavo

Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (am.2014)

– 1993 v EU začne veljati prva tovrstna zakonodaja

– 2006 izpopolnjena: Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti 
geografskih označb in označb porekla za kmetijske 
proizvode in živila in Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 o 
zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih 
proizvodov in živil



Zaščita kmetijskega pridelka 
ali živila  

Pogoj, da se živilo lahko zaščiti:
• od sorodnih se razlikuje v določenih 

značilnostih:
– proizvodnja 

– sestava

• Dodatne zahteve:
– Upoštevanje predpisanih pravil proizvodnje 

– Stroga dodatna kontrola certifikacijskega organa.

• Zaščiteno ime kmetijskega pridelka ali živila
• Način proizvodnje in receptura 



Zaščita – sheme kakovosti EU

Zaščitena označba porekla (ZOI)
• Kmetijski pridelek ali živilo izvira iz določene regije, 

kraja ali države. 
– izvor surovin in proizvodnja geografsko omejena,
– vpliv geografskega okolja, naravnih in človeških

dejavnikov na kakovost in značilnosti

Zaščitena geografska označba (ZOZP)
• Izvira iz določene regije, kraja ali države, vendar je 

povezava med območjem in izdelkom manj tesna.
– izdelek ima posebno kakovost, sloves, druge značilnosti.
– vsaj ena od faz proizvodnje teče na območju imena, 

surovine lahko izvirajo iz drugega območja.

Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTS)
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Povezava z geografskim območjem

- Pasma čebele

- Ekotip čebele

- Specifične medonosne rastline

- Prisotnost peloda karakterističnih rastlin

- Izoliranost območja, klimatski pogoji

- Tradicija čebelarjenja

- Visoka kakovost višja cena
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EU register ZOI, ZOZP in ZTS

Med: 34

• 26 ZOI 

• 8 ZOZP



Potek zaščite 
živila / pridelka

Priloga I: 

Enotni dokument

• Povzetek 
specifikacije



Med z zaščitenim imenom 
(ZOI / ZOZP)

• ena vrsta medu 
– Podkarpacki miod Spadziowy ZOI in Miel de 

Sapin des Vosges ZOI (hoja),

– Mel de Barroso ZOI in Mel das Terras Altas do 
Minho ZOI (resa), 

– Mel de parque de Montesinho ZOI (mešani)

• različne vrste medu, značilne za področje 
– Miel de Tenerife ZOI (13), 

– Slavonski med ZOI in Mielle delle Dolomiti 
Bellunesi ZOI (7), 

– Kočevski gozdni med ZOI (4) 



Preverjanje skladnosti 
zaščitenih izdelkov

• Splošna zakonodaja EU za živila

• Direktiva o medu (Direktiva 
2001/110/EC, 2002)

• Nacionalna zakonodaja

• Parametri kakovosti in druga merila, ki 
jih je predlagal prijavitelj vloge za 
zaščito, potrdila Evropska komisija. 



Parametri kakovosti medu z 
zaščitenim imenom

• Fizikalno-kemijski parametri:
– enaki kot v prilogi Direktive 2001/110/EC

– vsebnost prolina, pepela

– pH vrednost

• Sestava peloda
– prisotnost peloda 

– minimalni deleži peloda

• Senzorične lastnosti
– barva: opisno / instrumentalno

– vonj, okus, aroma

– taktilne zaznave



Parametri kakovosti medu z 
zaščitenim imenom

VSEBNOST VODE

Največja
vsebnost (%)

Število 
reg. imen

≤ 17 4

≤ 17,5 3

≤ 18 9

≤ 18,3-18,6 8

≤ 19 2

≤ 20 2

≤ 22 2

Območje vrednosti (min-max) 

Miele delle Dolomiti Bellunesi

• 15-18 % (cvetlični); 16,5-17,8 
% (lipov); 17-18 % (regrat)

Miel Villuercas-Ibores

• 14-17 %

Brez podatka

Miel d Alsace ZOZP

• It is characterised by its 
maximum water content

Miel de Provence ZOZP



Parametri kakovosti 
medu z zaščitenim 

imenom
VSEBNOST 
HIDROKSIMETILFURFURALA

Največja 
vsebnost 
(mg/kg)

Število 
reg. 
imen

< 10 3

≤ 10 5

< 15 4

≤ 15 3

≤ 16,5 1

< 20 1

≤ 20 2

< 25 1

≤ 25 1

≤ 28 1

≤ 30 1

< (≤) 40 7

Brez podatka

Miel d Alsace ZOZP

• It is characterised by its 
maximum water content

Miel de Provence ZOZP

• Ob točenju

• Ob polnitvi

• Ob dajanju na trg

• Brez navedbe



Parametri kakovosti medu z 
zaščitenim imenom

VSEBNOST FRUKTOZE IN GLUKOZE

Najmanjša 
vsebnost (%)

Število reg. imen

80 Montesinho

> 65 6

≥ 60 5

≥ 50 2

≥ 45 2 + Kraški

Območje vrednosti (min-max) 

Miele delle Dolomiti Bellunesi

• 37,8-38,5 % (regrat); 69-78 % (cvetlični); 61-74 % (kostanj)

Miel de Liebana

• 60-66 % (mana),
≥ 67 % (resa)



Parametri kakovosti medu z 
zaščitenim imenom

VSEBNOST SAHAROZE
• Večina specifikacij sledi Direktivi o medu

– Največ 5 g/100 g (splošno)

– Največ 10 g/100 g (akacijev, evkaliptusov itd)

• Slavonski med ZOI
– Največ 4 g oz. 9 g/100 g (akacijev)

• Miel de Tenerife ZOI
– Največ 4 g/100 g

• Miele delle Dolomiti Bellunesi
– Območja vrednosti 

– 0-3,8 g/100 g (cvetlični); 0,1-0,4 g/100 g (regrat)



Parametri kakovosti medu z 
zaščitenim imenom

PROSTE KISLINE
• Direktiva o medu (≤ 50 mekv./kg)
• < 30 ali < 35 mekv./kg
• 20-40 mekv./kg

ELEKTRIČNA PREVODNOST
• Splošna meja med nektarnim in maninim

medom 0,8 mS/cm
• Najvišja / najmanjša zahtevana vrednost
• Območje vrednosti (redkeje)



Parametri kakovosti medu z 
zaščitenim imenom

ENCIMSKA AKTIVNOST

• Direktiva o medu (min. 8, izjeme min. 3 
DN)

• Mel de Liebana: 25-55 DN,

• Pogosto: min. 10 DN ali 12 DN



Parametri kakovosti medu z 
zaščitenim imenom

VSEBNOST PELODA

• Zahtevana prisotnost peloda specifične rastline 
(Castanea, Brassicaceae): Slavonski med ZOI, 
Slovenski med ZOZP

• Zastopanost peloda (%)

% peloda kostanja Št.zrn/10 g

≥ 86 > 75 > 70 > 55 > 45 100.000

Slavonski, 
Slovenski

Tenerife Galicia, 
Villuercas-I, 
Dolomiti B.

Kraški Cevennes Lunigiana

% peloda akacije Št.zrn/10 g

> 30 ≥ 20 > 7 20.000

Dolomiti 
Bellunesi

Slavonski Slovenski, 
Kraški

Lunigiana

AKACIJEV MED

KOSTANJEV MED



Parametri kakovosti medu z 
zaščitenim imenom

SENZORIČNE LASTNOSTI
• Kakovost prevodov dokumentacije 
• Nestrokovni opisi

– Tipična barva

– Značilen vonj / aroma

– Hedonski deskriptorji

• Opis s splošno priznanimi deskriptorji 
senzoričnih lastnosti medu. 

BARVA
– opisno

– skala po Pfundu



Parametri kakovosti medu z 
zaščitenim imenom

VONJ IN OKUS / AROMA

• Različna terminologija za opis 
senzoričnih lastnosti

VONJ OKUS / AROMA

Močan, prodoren vonj po 
prezrelih jabolkih

Grenak, rahlo kiselkast okus

Topel, lesni vonj (po 
čreslovini, vlažnem lesu)

Podobna vonju, ima lesni priokus, dolgo
obstojen grenak pookus

Zelo intenziven, lesen, s 
smolnato noto

Zelo intenzivna in trajna, živalska, 
smolnata in očitno grenkega okusa

Močno intenziven vonj Srednje do močno intenziven grenek 
okus. Aroma ostra, po zažganem 
sladkorju, dimu, zeliščih, dolgo obstojna.

KOSTANJEV MED



Parametri kakovosti medu z 
zaščitenim imenom

PREVERJANJE SKLADNOSTI 
SENZORIČNIH LASTNOSTI

• Miel de Tenerife ZOI
– merila senzorične kakovosti – tipičnosti

– primerjava z značilnostmi referenčnega 
modela na lestvici 0-10 (ZOI min. 6,5)

Ocenjevanje tipičnosti medu

zelo tipičen > 6,5 ustreza za označbo botaničnega porekla

tipičen 6,5-5,0 mešanega izvora z navedbo prevladujoče 
vrste 

netipičen < 5 brez označbe (botaničnega izvora)



Zaključek

• zaščiteno ime  =  višja kakovost

• smiselna priprava vloge 
• zaščiteno ime za potrošnika še 

vedno pomeni jamstvo kakovosti 
– Izdelek pogosteje pod lupo nadzora
– uradni seznam certificiranih 

proizvajalcev  

Vsebuje dvakrat toliko disaharidov z 
antioksidativnimi lastnostmi (maltoza, trehaloza, 
turanoza) kot med na osnovi nektarja.

PODKARPACKI MIOD SPADZIOWY



Hvala za pozornost

mojca.korosec@bf.uni-lj.si


