ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ TH EΛΛΑΔΟ ΣΟ ΝΣΤΕΛΝΣΟΡΦ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

Θέμα: Πληρουορίες σχετικά με τη γερμανική νομοθεσία για τις ετικέτες μελιού
Με βάζε ηε γεξκαληθή λνκνζεζία γηα ηε ζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ
(Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, 18.12.2007), έλα πξντόλ επηηξέπεηαη λα θπθινθνξεί
ζηελ αγνξά εθόζνλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ αλαγξάθνληαη νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
1. ε νλνκαζία ηνπ πξντόληνο βι. παξαθάησ
2. ην όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ηνπ παξαγσγνύ ηνπ πξντόληνο, ή ηνπ ζπζθεπαζηή ή ηνπ
εηζαγσγέα ηνπ πξντόληνο, όηαλ απηόο εδξεύεη εληόο ηεο ΕΕ ή ηνπ ΕΟΧ.
3. ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντόληνο
4. ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο (εκέξα, κήλαο, έηνο), δειαδή ε εκεξνκελία κέρξη ηελ
νπνία ην πξντόλ ππό θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο δηαθπιάζζεη ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. Η
εκεξνκελία ιήμεο αθνινπζεί πάληνηε ηηο ιέμεηο «εκεξνκελία ιήμεο:...» (ζηε γεξκαληθή
γιώζζα: “mindestens haltbar bis:”. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντόληνο
ππεξβαίλεη ηνπο 18 κήλεο, κπνξεί λα παξαιείπνληαη νη ελδείμεηο εκέξα θαη κήλα, θαη λα
αλαθέξεηαη κόλν ην έηνο, νπόηε ε έλδεημε ηνπ έηνπο ιήμεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη έπεηηα
από ηε θξάζε “mindestens haltbar bis Ende”.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη βάζεη ηνπ λόκνπ λα αλαγξάθνληαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ
πξντόληνο, ζηε γεξκαληθή ή ζε άιιε εύθνια θαηαλνεηή γιώζζα, λα είλαη εύιεπηεο,
επαλάγλσζηεο, θαη αλεμίηεια γξακκέλεο.
Επίζεο, κε βάζε ηηο νδεγίεο ηηο ΕΕ επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντόληνο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη
ν όγθνο/ην βάξνο ηνπ πξντόληνο πνπ πεξηέρεηαη ζηε ζπζθεπαζία, θαζώο θαη ν αξηζκόο παξηίδαο.
Εηδηθόηεξα γηα ην κέιη ηζρύεη επηπιένλ ν θαλνληζκόο Honigverordnung (08.08.2007) ν νπνίνο
νξίδεη ηηο νλνκαζίεο πξντόληνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ κειηνύ.
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Ονομασία προϊόντος
Ονομασία προϊόντος
στη γερμανική γλώσσα
στην ελληνική γλώσσα
Blütenhonig, Nektarhonig
Αλζόκειν
Honigtauhonig
Μέιη κειηηώκαηνο
Wabenhonig, Scheibenhonig
Μέιη θεξήζξαο,
Honig mit Wabenteilen, Wabenstücke in Σύκκηθην κέιη, κέιη κε ηεκάρηα θεξήζξαο
Honig
Tropfhonig
Μέιη ζηξαγγηζκέλν
Schleuderhonig
Μέιη θπγνθεληξηζκέλν
Presshonig
Μέιη έθζιηςεο/πηέζεσο/ζπκπηεζκέλν
Gefilterter Honig
Δηεζεκέλν κέιη
Backhonig
Μέιη δαραξνπιαζηηθήο

Εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο 3,4,8 θαη 9, ζε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο νλνκαζία ηνπ πξντόληνο κόλν ε ιέμε “Honig”.
Επίζεο, νη νλνκαζίεο απηέο κπνξνύλ (εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο 8 θαη 9) λα ζπκπιεξώλνληαη
από πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:
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1. ηελ πξνέιεπζε από ζπγθεθξηκέλν είδνο αλζέσλ ή θπηώλ, όηαλ ην κέιη πξνέξρεηαη
απνθιεηζηηθά ή θπξίσο από απηά θαη έρεη ηηο αληίζηνηρεο νξγαλνιεπηηθέο, θπζηθνρεκηθέο
θαη κηθξνζθνπηθέο ηδηόηεηεο
2. ηελ πξνέιεπζε από ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή πεξηθέξεηα, εθόζνλ ην κέιη πξνέξρεηαη
απνθιεηζηηθά από απηήλ
3. ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
Επηπξνζζέησο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ γηα άιια πξντόληα, γηα ην κέιη πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη:
1. ε ρώξα ή νη ρώξεο πξνέιεπζεο ηνπ πξντόληνο, ζηηο νπνίεο παξήρζε ην κέιη. Όηαλ ην κέιη
πξνέξρεηαη από πεξηζζόηεξεο ησλ κία ρσξώλ, ηόηε κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε:
a) κέιη από ρώξεο ηεο ΕΚ – Mischung von Honig aus EG-Ländern
b) κέιη από ρώξεο εθηόο ΕΚ - Mischung von Honig aus Nicht- EG - Ländern
c) κέιη από ρώξεο ηεο ΕΚ θαη από ρώξεο εθηόο ΕΚ - Mischung von Honig aus EGLändern und Nicht-EG-Ländern
2. ε έλδεημε «κόλν γηα ρξήζε ζηε καγεηξηθή» (“Nur zum Kochen und Backen”) ζηελ
πεξίπησζε 9 ηνπ παξαπάλσ πίλαθα
Επηζεκαίλνπκε ηέινο, όηη ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ΕΕ ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε βηνινγηθώλ
πξντόλησλ.
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