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Charakteryzuje się subtelnym, delikatnym smakiem. 
Ma zabarwienie lekko żółtawe.
Wzmacnia układ krążenia i poprawia jego pracę, 
działa uspokajająco, moczopędnie oraz bakteriobójczo.
Stosuje się go w zapaleniach nerek i dróg moczowych, 
zmniejszonym wydalaniu moczu. 
Jest polecany przy nadkwaśności żołądka oraz dla 
oczyszczenia wątroby z toksyn.

Charakteryzuje się silnym aromatem kwiatów lipy. 
Zalecany przy przeziębieniach, grypie, kaszlu, 
działa uspokajająco na system nerwowy.

Jeden z najlepszych miodów kwiatowych.
Wyróżnia się galaretowatą konsystencją.
Ma delikatnie odczuwalny zapach kwiatu wrzosu
i przyjemny, lekko gorzkawy smak.
Miód wrzosowy przeciwdziała chorobom
pęcherza moczowego, nerek, prostaty.

Szczególnie bogaty w związki mineralne.
Zawiera substancje lecznicze stosowane w schorzeniach 
dróg oddechowych. Miód ze spadzi iglastej posiada 
właściwości bakteriostatyczne.

Akacjowy 400 g Lipowy 400 gLipowy 225 g

Wrzosowy 350 g Spadziowy 400 gSpadziowy 225 g

KATALOG



Miód Wielokwiatowy Miód Gryczany

Wielokwiatowy 50 gWielokwiatowy 25 g

Wielokwiatowy 225 g

Miód „tysiąca kwiatów”. Najpopularniejsza odmiana miodu konsumpcyjnego. 
Posiada wyjątkowe walory odżywcze i smakowe. Zalecany profilaktycznie i leczniczo, 
ogólnie w żywieniu dzieci i dorosłych.

W kolorze brązu o ostrym smaku i aromacie. 
Zalecany przy niedoborze żelaza 
w organizmie, rekonwalescentom po zabiegach operacyjnych.
Z uwagi na dużą zawartość rutyny przypisuje mu się również 
właściwości odmładzające.
Doskonały do wypieków i produkcji miodów pitnych.

 Linia miodów pszczelich z europejskich pasiek (słonecznikowy 350 g, wielokwiatowy 350 g, spadziowy 350 g, 
lipowy 350 g, gryczany 350 g).

Hipokrates, zwany ojcem medycyny, 
był wielkim zwolennikiem miodu 
- nazywał go „eliksirem życia”.
Sam dożył sędziwego wieku. 
Zalecał go też sportowcom.

Naturalny miód pszczeli należy do pokarmów 
łatwoprzyswajalnych przez organizm, posiadających 
wiele właściwości prozdrowotnych oraz 
wzmacniających odporność. Ponadto zawiera 
substancje pochodzenia roślinnego, rzadkie  
w diecie człowieka, a potrzebne do sprawnego 
funkcjonowania organizmu.
Miód pszczeli posiada właściwości bakteriostatyczne 
(hamuje rozwój bakterii) i bakteriobójcze.

Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie 
istniejąca od 1932 roku, jest firmą  
o bogatej tradycji, będącą  wiodącym 
producentem miodów pszczelich i pitnych.

APIS kładzie wielki nacisk na jakość wytwarzanych miodów. 
W firmie tej sprawnie funkcjonuje zintegrowany system 
zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wg 
normy BRC wersja 7. Spółdzielnia Pszczelarska APIS posiada specjalistyczne laboratorium kontrolno-
badawcze wyposażone w nowoczesny sprzęt, które monitoruje jakość wyrobów na wszystkich etapach 
produkcji. Produkty APIS-u to połączenie tradycji i doświadczenia z nowoczesną technologią, co 
gwarantuje unikalność oferty.

Wielokwiatowy 320 g
kamionka

Wielokwiatowy 400 g Wielokwiatowy 550 g

Wielokwiatowy 
z polskich pasiek

900 g

Wielokwiatowy 900 g Wielokwiatowy 1 400g

Gryczany 50 g Gryczany 225 g Gryczany 320 g
kamionka

Gryczany 400 g

Gryczany 550 g Gryczany 1 400 g


