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MIÓD WIELOKWIATOWY
Najczęściej spotykany miód, którego smak i kolor za-
leżny jest od nektaru z jakiego powstał. Od jasnożół-
tego po ciemnoherbaciany, ma łagodny smak. Jest 
lekkostrawny, dodaje energii, wzmacnia organizm 
i  podnosi odporność. Stosowany przy przeziębie-
niach, alergiach, katarze siennym, chorobach serca.

MIÓD LIPOWY
To bardzo aromatyczny jasnożółty miód o zapachu 
kwiatów lipy, o lekko piekącym smaku. Działa uspo-
kajająco, antystresowo, przeciwskurczowo, napot-
nie, wykrztuśnie i lekko nasennie. Stosowany przy 
bezsenności, kaszlu, objawach grypy, przewlekłych 

przeziębieniach.

MIÓD GRYCZANY
Ciemnobrązowy miód o intensywnym, ostrym sma-
ku. Uzupełnia niedobory żelaza i magnezu w organi-
zmie, działa odtruwająco. Stosowany przy zapaleniu 
nerek, nadciśnieniu, wzmacnia układ odpornościo-
wy, przyspiesza gojenie ran i zrastanie kości, posiada 
właściwości antybiotyczne.
Ze względu na silny aromat używany do wypieków 

i produkcji miodów pitnych.

MIÓD AKACJOWY
Miód jest jasnożółty, jest prawie przezroczysty. Ma 
delikatny, łagodny, nieco mdły smak i pachnie kwia-
tami robinii akacjowej. Bardzo wolno się krystalizu-
je. Zawiera dużo fruktozy i może zastępować cukier 
osobom chorym na cukrzycę. Polecany przy scho-
rzeniach układu pokarmowego. Niezastąpiony przy 

nadkwaśności i wrzodach przewodu pokarmowego.
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MIÓD WRZOSOWY
Miód jest brunatnoczerwony i ma galaretowatą kon-
systencję. Nie jest bardzo słodki, a nawet bywa lek-
ko gorzkawy. Szybko się krystalizuje. Stosuje się go 
w leczeniu chorób układu moczowego, kamicy ner-
kowej, prostaty, zapaleniu jelit i biegunki. Znajduje 

zastosowanie również w leczeniu zapalenia gardła.

MIÓD FACELIOWY
Miód jest jasnożółty, a po krystalizacji jasnokremo-
wy prawie biały. Ma delikatny, lekko kwaśny smak. 

Stosowany przy przeziębieniach i nieżycie żołądka.

MIÓD SPADZIOWY
Miód ze spadzi iglastej jest ciemnobrązowo-zie-
lonkawy. Ma żywiczny zapach. Wytwarzany jest nie 
z  nektaru, lecz z zebranej z roślin (zarówno liścia-
stych jak i iglastych) wydzieliny produkowanej przez 
mszyce i czerwce. Miody spadziowe są bardziej gę-
ste niż nektarowe. Działają antyseptycznie, prze-
ciwzapalnie i wykrztuśnie, bakteriobójczo, wspoma-
gają system odpornościowy człowieka. Stosowany 
jest przy chorobach dróg oddechowych, zapaleniach 
płuc, cukrzycy, astmie.

MIÓD RZEPAKOWY
Bardzo jasny słomkowo-biały, prawie bezbarwny 
miód, gęsty, szybko krystalizuje i przybiera smalco-
watą konsystencję. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. 
Ma łagodny smak i jest bardzo słodki. Bogaty w ami-
nokwasy. Stosowany przy chorobach dróg żółcio-
wych, układu pokarmowego, miażdżycy, wzmacnia 
mięsień sercowy, leczy niewydolność krążenia, ob-
niża ciśnienie krwi.


