
MÉZELŐ NÖVÉNYEINK
A fehér akácról köztudott, hogy jó mézelő növény. A méz szó hallatán általában az emésztési 
zavarokra, köhögésre is pozitív hatással bíró akácméz vagy a vegyes virágméz jut eszünkbe, 
pedig számos virágzó növény szolgálhat alapanyagul. De akkor milyen mézet kóstolhatunk 
még meg az említetteken kívül? Sok fafaj, de akár fűszernövények virágairól is szívesen gyűj-
tenek nektárt a méhek. Néhány példát szeretnék megemlíteni. A méz színét meghatározza, 
hogy milyen növényről származik a nektár, illetve a szín az idő elteltével egyre sötétebbé 
válik.

A szelídgesztenye mézének színe borostyánsárgától sötétbarnáig terjed. Magas az ásványi-
anyag-tartalma, vérszegénység, kimerültség esetén érdemes fogyasztani.

A hársméz színe világossárgától a borostyánsárgáig változó. Megfázás, köhögés esetén jó 
hatású.

A repce méze fehértől a sárgáig változó, gyorsan kristályosodik.

A kevésbé ismert hajdina (pohánka) méze sötétsárga színű, pirosas árnyalattal. Vérnyomás-
csökkentő és sebgyógyító hatással bír.

A június végétől augusztus elejéig virágzó napraforgó méze aranysárga, gyorsan kristályoso-
dik. Fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatású.

A mézontófű (másnéven facélia) nevéből is következik, hogy jó mézelő növény. Mézének szí-
ne halványbarna és magas a gyümölcscukor-tartalma.

A selyemkórót vaddohánynak vagy selyemfűnek is nevezik. A méze jellegzetes fűszeres ízű, 
világos színű.

Fűszernövények közül érdemes megemlíteni a mustárt, melynek méze világossárga színű. 
magas vérnyomás, emésztési problémák esetén jó hatású. A mentaméz fájdalomcsillapító, 
görcsoldó, javítja az emésztést.

A levendula köztudottan nyugtató hatású, évelő gyógynövény. Fővirágzása június-júlisban 
van, de néhány faj esetében másodvirágzásra is számíthatunk ősz elején. Méze különleges 
aromájú és ugyancsak nyugtató hatású, álmatlanság ellen is jó.

A kakukkfű szintén évelő fűszer- és gyógynövényünk. Görcsoldó, köhögéscsillapító, gyomor-
javító hatással is bír. Júniustól augusztusig virágzik. Sötétbarna, fűszeres illatú méze van.

Nemcsak virágok nektárjából készítenek mézet a méhek, hanem mézharmatból is. Mi az a 
mézharmat? A levéltetvek, illetve pajzstetvek által kiválasztott anyagcsereterméket hívjuk 
így. A mézharmat méznek (édesharmat méz) magas az ásványianyag-tartalma roboráló, 
idegnyugtató, légúttisztító, koleszterincsökkentő hatású. Mézharmatot adó növények pél-
dául a fenyőfélék, a hársak, a gesztenye. A fenyőméz igen sötét színű, kellemes ízű és illatú 
méz.



Ez csak néhány példa volt a sok közül. Látjuk, milyen színes a választék, mennyi mindenből készítenek 
mézet a méhek. Érdemes hát minél többféle ízt kipróbálni. Természetesen az egészségünkre gyakorolt 
pozitív hatásukról se feledkezzünk meg!
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