


 Διαγωνισμός Ελληνικού Μελιού σε συνεργασία με το  
Εργαστήριο Μελισσοκομίας του Αριστοτελείου  
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

European  
Honey Panel  
 Μέσο ανάδειξης ποιοτικών               

χαρακτηριστικών μελιού.  

Η διατήρηση αλλά και η βελτίωση της 
ποιότητας του ελληνικού μελιού       
καθιστά σημαντική την οργανοληπτική                
αξιολόγηση του τελικού προϊόντος και 
των βασικών του χαρακτηριστικών.  

Δράση Ευρωπαϊκής Σημασίας         
που συμβάλει στην ενδυνάμωση του 
Έλληνα παραγωγού  

 

 



Ποιοι μπορούν να                         
συμμετάσχουν: 
 

Μελισσοκόμοι  

Μελισσοκομικοί σύλλογοι  

Εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας  

        και τυποποίησης μελιού   

Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων μέλισσας   

Λεπτομέρειες,  
όροι και προϋποθέσεις  

Πρόκειται για μία πρωτοπόρα διοργάνωση, υψηλών                
προδιαγραφών, που στόχο έχει:   
 
 

Τη γνωριμία του πλούτου και της ποιότητας των ελληνικών μελιών 
στο καταναλωτικό και εμπορικό κοινό.  

  
Ανάδειξη του καλύτερου μελιού ανά κατηγορία όπου ανήκει.  



 

Κατά τις γευστικές δοκιμές το κάθε δείγμα θα φέρει ειδικό     
κωδικό, με κρυμμένη τη συσκευασία του, ώστε να διασφαλιστεί 
η ανεπηρέαστη απόφαση της κριτικής επιτροπής.  

Στο 11ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων   
Μέλισσας θα συσταθεί για πρώτη φορά ομάδα              
καταρτισμένων και έμπειρων γευσιγνωστών, από το     
Εργαστήριο Μελισσοκομίας του Αριστοτελείου           
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την σωστή                
αξιολόγηση του μελιού και των χαρακτηριστικών του   
καθώς και την δίκαιη και ποιοτική κατάταξη του.  

 

Ολοκληρωμένη οργανοληπτική αξιολόγηση 

 

 



 

 

3 συσκευασίες μελιού, τουλάχιστον 500 γραμμαρίων η κάθε μία, σε 
γυάλινο βάζο με ετικέτα. Τα δείγματα που θα παραδοθούν πρέπει να 
είναι ακριβώς ίδια με εκείνα που κυκλοφορούν στο εμπόριο - ίδιο  
περιεχόμενο, συσκευασία και ίδια ονομασία. 
 

Κάθε συσκευασία μελιού πρέπει να συνοδεύεται από την πλήρως 
και ορθά συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής δαχτυλογραφημένη     
ή χειρόγραφη με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα.  
 

Αναλυτικό πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης από διαπιστευμένο   
εργαστήριο.  
 

Αντίγραφο απόδειξης της πληρωμής του αντιτίμου  για τη           
συμμετοχή στον διαγωνισμό.  

Για την συμμετοχή σας στον  
Διαγωνισμό: 



Κατηγορίες Βραβείων  

Τα δείγματα μελιού που θα βραβευθούν μπορούν να      
φέρουν στη συσκευασία τους το μετάλλιο που κατέκτησαν. 
 
Η Τελετή Απονομής των βραβείων θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του 
Φεστιβάλ, σε ειδική εκδήλωση.   
 
Τα βραβεία θα φέρουν  το σήμα «High Quality Honey Contest». 

Πλατινένιο  

Χρυσό  

Αργυρό  

Χάλκινο  

 



Σας καλούμε, να συμμετάσχετε με τους κωδικούς που       
εσείς πιστεύετε ότι μπορούν να σας φέρουν διακρίσεις.  
 
Η συμβολική τιμή συμμετοχής κάθε κωδικού σας στο δια-
γωνισμό είναι 120 € πλέον ΦΠΑ 24%.  
 
Για κάθε συμμετοχή θα πρέπει, εκτός από το αντίστοιχο 
ποσό, να αποστείλετε συμπληρωμένη και τη φόρμα που σας    
επισυνάπτουμε το αργότερο μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2019.  
 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2, 10679 Αθήνα 

Τηλ. 2103610265 / Fax: 2103610276 

Email: info@edpa.gr 

www.greekhoneyfestival.gr  -  www.facebook.com/festivalmeliou 
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