Proč kupovat med právě od Ing. Karla Kolínka?
Vážení zákazníci,
chtěl bych Vám zde popsat několik informací o kvalitě našeho medu.
Je mnoho důvodů, proč náš med vyčnívá nad medy ostatní. Zde je ve stručnosti popsáno několik z
nich:
1) Za naším medem stojí spousta poctivé práce a naše jméno je vždy záruka, že med je kvalitní.
2) Jedná se o med z našich včelstev, tedy z České republiky. Žádný dovoz ze zahraničí a podobné
praktiky, s jakými se setkáváte u potravin dnes a denně.
3) Jedná se o kvalitní včelí med. Do našeho medu nejsou vmíchávány žádné jiné látky, cukry,
sirupy a ani není nijak jinak poškozován.
4) Náš med není v žádném případě falšován.
5) Zpracování medu, kde se myslí jeho vytáčení ze včelstev, dekrystalizace, čeření v nádobách a
plnění do sklenic, provází přísná hygienická pravidla, která poctivě dodržujeme.
6) Pokud koupíte med, který bude od nás, tak máte jistotu, že není přehřátý – investovali jsme
do kvalitního technologického zázemí tepelných boxů s termostaty. Dekrystalizace tak
probíhá při řízené teplotě, která je pouze taková, aby med v žádném případě nepoškodila.
7) Pro zpracovávání medu jsme pořídili zařízení, která odpovídají nejvyšším hygienickým
normám. Můžu zde zmínit např. velké nerezové nádoby na čeření medu, dále pak menší
nerezové nádoby s adaptéry - speciálně uzpůsobené k cedění medu, nebo špičkovou plničku
medu, která splňuje stejně jako všechny nerezové nádoby náročné potravinářské normy.
8) Náš med koupíte pouze v nových obalech, tím myslím nejenom novou sklenici, ale i nové
víčko.
9) Med zpracováváme ve schválené potravinářské provozovně, což je důkazem toho, že
dodržujeme všechny hygienické a potravinářské standarty.
10) Schválenou potravinářskou provozovnu navštěvují pravidelně státní kontroly, které zde
kontrolují dodržování všech důležitých hygienických a veterinárních norem.
11) Med, který prodáváme, posíláme pravidelně na atesty do akreditované laboratoře. Atesty
vždy bez problémů prošly, což jenom dokazuje, o jak kvalitní med se jedná. Atest je na
vyžádání k nahlédnutí u prodejce, kde med kupujete.
12) Přísná norma „Český med“ – je u nás také splněna. Jedná se o přísnější normu pro kvalitu
medu, než jsou nařízení pro prodej medu v Evropské unii. Dodržování této normy je
dobrovolné, ale my ji dodržujeme a můžeme toto doložit atestem. Máte jistotu, že med
neobsahuje například větší množství vody, že nebyl přehřátý, že neobsahuje cukry atd.
13) V neposlední řadě bych chtěl zdůraznit, že kvalitu našeho medu dokládají také prestižní
ocenění. Budu jmenovat např. několik zlatých medailí - Český med, dále vícenásobné ocenění
- Perla Zlínska a naše poslední získané ocenění - Regionální potravina, zaštiťuje Ministerstvo
zemědělství.
Toto je krátký výčet důvodů, proč je náš med mezi zákazníky tak ceněn, proč si pro něj jezdí milovníci
medu nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, jako například z Anglie, Německa, Francie,
Slovenska, Rakouska nebo z USA.
Pokud byste měli jakékoli dotazy k výše uvedenému, neváhejte mě kontaktovat na mém telefonu.
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