
 
 

 
 
 
 
 

 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 
 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO 
www.mkgp.gov.si, PRESS e: pr.mkgp@gov.si  
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, t: 01 478 90 32, f: 01 478 90 13 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

Datum: 3. 8. 2010 
 
S P O R O Č I L O   Z A   J A V N O S T 
 
Pri inšpekcijskem preverjanju skladnosti odkrite tudi potvorbe medu 
 
Ljubljana, 3. 8. 2010 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Inšpektorat RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, je na podlagi prejete prijave o možnosti obstoja ponaredka v mesecu 
juliju z namenom zaščite potrošnika izvedel vzorčenje medu, ki se prodaja v nekaterih slovenskih 
trgovinah. Rezultati analize so pri štirih vzorcih pokazali, da gre za potvorbo medu. 
 
Namen vzorčenja inšpektorata je bilo preverjanje skladnosti medu s parametri kakovosti, kot so opredeljeni v 
pravilniku o kakovosti medu (Ur.l.RS, št. 31/2004, 89/2004) ter preverjanje istovetnosti medu. Pri vzorčenju 
je bilo na podlagi prijave vključenih 21 vzorcev, od katerih jih je bilo 7 neskladnih, in sicer: 
 
• Pri  4 vzorcih je bila ugotovljena potvorba medu – dodajanje sladkorjev: 
Ime živila: Lot/Rok uporabe Blagovna znamka Proizvajalec Poreklo 
Spar točeni lipov med 
500g 3.6.2013 Spar 

proizvedeno 
za Spar 

iz držav EU in držav, ki 
niso EU 

Spar točeni cvetlični med 
1000g 2.6.2013 Spar 

proizvedeno 
za Spar 

iz držav EU in držav, ki 
niso EU 

Med - Točeni cvetlični 
med - 900g do 15.12.2011  / 

S & J Friko 
d.o.o.,  Ptuj Hrvaška 

Med - Točeni cvetlični 
med - 3kg do: 15.12.2011  / 

S & J Friko 
d.o.o.,  Ptuj Hrvaška 

 
• Na podlagi rezultatov analize je bil izdan sklep, da je prišlo do napačnega poimenovanje medu glede na 

deklariranost medu (ne gre za gozdni temveč cvetlični med): 
Ime živila: Lot/Rok uporabe Blagovna znamka Proizvajalec Poreklo 

Točeni kostanjev med 
28.9.2012, 
L03297 ne Medex Hrvaška 

 
• Na podlagi rezultatov analize je bil izdan sklep, da je prišlo do napačnega poimenovanja medu glede na 

deklariranost medu (ne gre za gozdni temveč cvetlični med), neskladna je tudi senzorika, ugotovljena pa 
je bila tudi previsoka vrednost parametra hidroksimetil furfural, ki je med drugim tudi indikator segrevanja 
medu: 

Ime živila: Lot/Rok uporabe Blagovna znamka Proizvajalec Poreklo 
Spar točeni gozdni med 
250g 9.2.2013 Spar 

proizvedeno 
za Spar 

iz držav EU in držav, 
ki niso EU 

 
• Pri enem vzorcih je bila ugotovljena previsoka vrednost parametra hidroksimetil furfural, ki je med 

drugim indikator segrevanja medu: 
Ime živila: Lot/Rok uporabe Blagovna znamka Proizvajalec Poreklo 
Spar točeni cvetlični med 
250g 3.12.2012 Spar 

proizvedeno 
za Spar 

iz držav EU in držav, ki 
niso EU 



 

Neskladna živila se umikajo iz prometa. Pri proizvajalcih / distributerjih neskladnega medu bodo inšpektorji 
IRSKGH ukrepali v skladu z Zakonom o kmetijstvu z namenom zaščite potrošnika. 
 
Preverjanje skladnosti medu je Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano izvedel na podlagi prejete 
prijave in je bilo izvedeno le v nekaterih trgovskih verigah. Glede na rezultate analiz je inšpektorat vzorčenje 
razširil tudi na druge trgovske verige z namenom dodatnega preverjanja skladnosti medu v prometu. S to 
akcijo je bil oz. bo preverjen med, ki je na policah vseh večjih trgovskih verig. Pri izboru vzorcev je  bil zajet 
tako tuji, kot tudi domači med. 
 
Odkritje potvorjenega medu v prodaji kaže na to, da je pri nakupu potrebna previdnost. S podobnimi 
aktivnostmi bo ministrstvo nadaljevalo tudi v bodoče saj smo prepričani, da je potrebno zaščititi potrošnika 
pred zlorabami in zavajanjem tudi na trgovskih policah. 
 
O vseh naknadnih ugotovitvah bomo javnost obvestili predvidoma jutri oz. ko bodo znani tudi drugi podatki. 
 
 

*    *    * 


