
SENZORSKA ANALIZA MEDA
OCJENA KAKVOĆE
ILI NEŠTO VIŠE OD TOGA?

Mojca Korošec

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

mojca.korosec@bf.uni-lj.si

ILI NEŠTO VIŠE OD TOGA?



Senzorična analiza

Senzorična analiza je znanstvena disciplina o merjenju in 
vrednotenju (ocenjevanje in opisovanje) lastnosti živila z enim 

ali več človeškimi čutili.
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Senzorične lastnosti medu

• Videz: barva, bistrost, čistost

• Vonj

• Okus

• Aroma

• Konsistenca (struktura)• Konsistenca (struktura)



Preskuševalci medu

Senzorični preskuševalec je merilni instrument, njegove ocene 
morajo biti točne (pravilne), natančne (ponovljive) in zanesljive; 
ocene posameznih preskuševalcev se morajo med seboj ujemati.

• Preskuševalci medu: osebe, ki izvajajo senzorično analizo medu

• Šolanje• Šolanje

• Postopno, v daljšem časovnem obdobju

• Različni nivoji, različni nazivi



Preskuševalci medu

• Vsebina šolanja

• osnove senzorične analize, pogoji ocenjevanja in šolanja preskuševalcev, metode

• preskusi občutljivosti, preskusi razlikovanja, preskus pomnjenja intenzivnosti

• preskusi z uporabo lestvic

• spoznavanje senzoričnih lastnosti različnih vrst medu



Preskuševalci medu

• Po opravljenem šolanju:

• Vključenost v strokovno delo

• Preverjanje sposobnosti in neprestano izpopolnjevanje

• Združenja preskuševalcev• Združenja preskuševalcev

• Formalna

• Neformalna



Namen senzorične analize medu

• Karakterizacija senzoričnih lastnosti vrste medu
• Razlikovanje med vrstami medu

• Detekcija in ovrednotenje napak

• Kontrola kakovosti in pristnosti
• Notranja, zunanja• Notranja, zunanja

• Ustreznost deklariranega botaničnega porekla

• Ocena senzorične kakovosti
• Tekmovanja

• Med višje kakovosti; posebne označbe



Karakterizacija senzoričnih lastnosti medu

• Uporaba standardov

• Kolo vonjev in arom (IHC, 2001)



Karakterizacija senzoričnih lastnosti medu

- Razlikovanje med vrstami medu

• Razvoj RUTINSKE METODE na osnovi profila arome (Marcazzan G.L. 
in sod., 2012)

• Izbrane lastnosti: OKUS sladkost, kislost, grenkost, slanost

VONJ in AROMA skupna intenzivnost

cvetlična, sadna, topla, aromatična,              
po kemikalijah, rastlinska, po živalih

NOVO!

po kemikalijah, rastlinska, po živalih
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VIR: Marcazzan G.L. in sod., 2012
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VIR: Marcazzan G.L. in sod., 2012



Uporabnost nove metode profiliranja

• Novost: profil vonja in arome je ovrednoten KVANTITATIVNO           
(z uporabo 10 cm skale) in ne le kvalitativno.

• Notranja in zunanja kontrola kakovosti / pristnosti medu

• Preverjanje pravilnosti deklariranega botaničnega porekla medu• Preverjanje pravilnosti deklariranega botaničnega porekla medu



Uporaba senzoričnih metod na ocenjevanjih

• Metode s točkovanjem:

• 20; 30-točkovni sistem

• ponderiranje

• Metode z lestvicami

• 10 cm lestvice• 10 cm lestvice

• TREND: poudarek na značilnosti VONJA, OKUSA in AROME

• racionalizacija časa

• manjša utrujenost preskuševalcev

• PROBLEM: usklajenost preskuševalcev



Senzorična analiza medu globalno

Ali vsi preskuševalci govorimo isti jezik?

Delovna skupina za senzorično analizo pri Mednarodni komisiji za 
med (IHC)

• Standardizacija metode, uporabne v senzorične analizi medu na 
mednarodnem nivojumednarodnem nivoju

• Posodobitev in validacija skupnega “kolesa vonjev in arom”

• Pomemben člen pri standardizaciji metode za senzorično analizo medu

• Razvoj skupne metode dela in besedišča (vokabularja)

• Harmonizacija opisnikov, s katerimi opisujemo vonj in aromo medu

• Pregled obstoječih standardnih materialov in določitev najprimernejših



Senzorična analiza medu in potrošniki

Potrošnik pričakuje kakovosten izdelek

• Kaj potrošniku zagotavlja kakovosten med?

• Znanstvo s čebelarjem

• Priznanje, ki ga je čebelar prejel na ocenjevanju

• Označena kategorija kakovosti/tipičnosti medu• Označena kategorija kakovosti/tipičnosti medu

• Primer: med s Tenerife

• Značilnost senzoričnih lastnosti medu (lestvica 0-10)

• Napake (0-3: primeren za oznako “Miel de Tenerife”)

Ocenjevanje tipičnosti medu

zelo tipičen > 6,5 ustreza za označbo botaničnega porekla

tipičen 6,5-5,0 mešanega izvora z navedbo prevladujoče vrste 

netipičen < 5 brez označbe (botaničnega izvora)



Senzorična analiza medu in potrošniki
Testi s potrošniki

• Potrošniki manj cenijo kristaliziran med

• 9-točkovna hedonska lestvica; cvetlični in lipov med

• trditev NE drži

• Ali je videz medu zanesljiv pokazatelj celokupne všečnosti medu?

• akacijev, cvetlični, lipov, kostanjev, smrekov, hojev in gozdni med• akacijev, cvetlični, lipov, kostanjev, smrekov, hojev in gozdni med

• VIDEZ: lipov med najbolj všečen, najmanj akacijev

• VONJ: najmanj všečen kostanjev med

• AROMA: akacijev, cvetlični in smrekov najbolj všečni, najmanj kostanjev

• CELOKUPNA VŠEČNOST:

Kupovanje “z očmi” 
ni najboljša strategija
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Zaključek

Pomen senzorične analize medu

• Harmonizacija in standardizacija dela na mednarodnem nivoju

• Višja kakovost medu (čistost; razlikovanje med vrstnim in mešanim)

• Čebelar bolje pozna svoj izdelek, kar mu pomaga pri promociji

• Potrošnik je bolje informiran in zna razlikovati med:• Potrošnik je bolje informiran in zna razlikovati med:

• vrstami medu, značilnimi za njegovo okolje

• kakovostnim in manj kakovostnim medom 



HVALA!

mojca.korosec@bf.uni-lj .si
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