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Νοθεία στο μέλι υπήρχε ανέκαθεν, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όμως η 

νόθευση με χρωστικές αφορά μόνο τα εισαγόμενα μέλια ,που είναι άχρωμα και 

βαφτίζονται ελληνικά.Ο ΕΦΕΤ πρόσφατα  ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του 

προγράμματος «επίσημος έλεγχος για την νοθεία του μελιού έτους 2020, διαπίστωσε 

ότι συγκεκριμένες εταιρείες συσκεύαζαν και διέθεταν στο εμπόριο «μέλια» με 

διάφορες ονομασίες που σύμφωνα με την ανακοίνωση περιείχαν χημική ουσία που 

ήταν δείκτης παρουσίας της χρωστικής, καραμελόχρωμα (Ε150c και Ε125d) που δεν 

επιτρέπεται στο μέλι και η ανακοίνωση καταλήγει ότι «τα μέλια αυτά 

χαρακτηρίστηκαν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ». 

Μερικά συμπεράσματα: 

1. Στο μέλι ως φυσικό προϊόν, δεν επιτρέπεται η προσθήκη καμμίας άλλης 

ουσίας. Αν προστεθεί κάτι είναι νοθεία και το προϊόν δεν είναι μέλι.  

2. Η προσθήκη καραμελοχρώματος (Ε150c και Ε125d) στο ελληνικό μέλι δεν έχει 

νόημα. Τα ελληνικά μέλια από την φύση τους δεν χρειάζονται καμία 

«βελτίωση». Προφανώς η χρήση καραμελοχρώματος (Ε150c και Ε125d) 

καλύπτει άλλες πρακτικές νοθείας, γι΄αυτό και οι τιμές στο ράφι αυτών των 

«ελληνικών μελιών» είναι τόσο φθηνές. Άρα τα «μέλια» των νοθευμένων 

δειγμάτων δεν ήταν μέλια  

3. Η νοθεία με το καραμελόχρωμα (Ε150c και Ε125d) δεν αφορά τους 

μελισσοκόμους αλλά τις συγκεκριμένες εταιρείες για δικούς τους λόγους. 

4. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται στο εξωτερικό για να «βάφουν» σιρόπια 

ζάχαρης που είναι ανοιχτόχρωμα.  

5. Το κράτος πρέπει κινηθεί έγκαιρα και σωστά για να περιορισθεί η νοθεία.  

6. Εάν οι έλεγχοι γίνουν και στις πύλες εισόδου της χώρας τότε θα περιορισθεί 

και το μέγεθος των Ελληνοποιήσεων του μελιού, που είναι πραγματική 

μάστιγα. Μέλια από τη Βουλγαρία και άλλες Χώρες – πρώην Ανατολικές 

Χώρες και Χώρες της Νότιας Ασίας των οποίων τα μέλια είναι άχρωμα 

εισάγονται και προστίθεται άρωμα (εσάνς) και καραμελόχρωμα (Ε150c και 

Ε125d) και βαφτίζονται ελληνικά.  

7. Να διαβάζει ο καταναλωτής προσεκτικά την ετικέτα. Η ελληνική νομοθεσία 

επιβάλλει την αναγραφή της χώρας καταγωγής του μελιού.  


