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Το μέλι θεωρείται θησαυρός υγείας και δύναμης. Η αξία του έχει
εκτιμηθεί από την αρχαιότητα. Το μέλι είναι βιολογικό προϊόν.
Προέρχεται από το νέκταρ που μαζεύουν οι μέλισσες από τα λουλούδια
ή από τα δένδρα. Με την επίδραση των γαστρικών υγρών και ενζύμων,
καθώς και διαφόρων διεργασιών του εντόμου δημιουργείται πλήρως
και μετατρέπεται σε αυτό το πολύτιμο προϊόν, το μέλι. Η ιδιότητα αυτή
της μέλισσας χαρακτηρίζεται ως μοναδική κα προκαλεί τον θαυμασμό.
Το μέλι είναι μια θρεπτική, ωφέλιμη, και άμεσα αφομοιώσιμη τροφή.
Περιέχει εκτός από ζάχαρα, ένζυμα, αμινοξέα, μεταλλικά άλατα,
βιταμίνες, χρωστικές και αρωματικές ουσίες, μυρμηκικό οξύ που είναι
δραστικό αντισηπτικό και διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε
σωστές συνθήκες αποθήκευσης.

Αν προσθέσουμε τώρα τη γευστικότητα και το εξαίσιο άρωμα,
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το μέλι αποτελεί στοιχείο μιας σωστής
διατροφής και συμβάλλει στη διατήρηση της καλής υγείας του
ανθρώπου. Μπορεί να θεωρηθεί σαν τροφή και φάρμακο, αφού από
την αρχαιότητα ήταν γνωστό ότι έχει αντιμικροβιακές και θεραπευτικές
ιδιότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Χρήματα χρειάζονται για την αγορά των μηχανημάτων , για την
πληρωμή διάφορων λογαριασμών, για τους μισθούς των ανθρώπων,
για την αγορά των υλικών και για την διόρθωση πιθανών βλαβών
Για την λειτουργία μιας βιομηχανίας εννοείται πως τα έσοδα πρέπει να
είναι περισσότερα από τα έξοδα

ΧΡΟΝΟΣ
Σε ένα 24ωρο παράγονται περίπου 24.000 τεμάχια μέλι. Μέσα σε
ένα χρόνο παράγονται περίπου 20 -30 τόνοι μελιού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Για την παραγωγή μελιού χρειαζόμαστε ηλεκτρική ενέργεια για την
λειτουργία των μηχανημάτων και χημική ενέργεια .

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ:
• Μελισσοκόμους
Είναι το άτομο το οποίο έχει στην κατοχή του μέλισσες σε κερήθρες και
είναι υπεύθυνο για την προμήθεια του εργοστασίου με την απαραίτητη
ποσότητα κερήθρων αλλά μόνο όσων από αυτές είναι αρκετά ώριμες

• Τεχνολόγους τροφίμων
Ο Τεχνολόγος Τροφίμων ασχολείται με την επεξεργασία, τη
συσκευασία, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τον έλεγχο της
ποιοτικής κατάστασης του μελιού. Επιβλέπει τις εργασίες για την
επεξεργασία των πρώτων υλών από το στάδιο της συλλογής του ως τη
δημιουργία του τελικού προϊόντος που διατίθεται προς κατανάλωση.
Φροντίζει, ακόμα, για τον ποιοτικό έλεγχο του μελιού και την
τυποποίησή του .

• Χημικούς

επιστήμονας
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Χημικός ονομάζεται ο
που ασχολείται
με τη χημεία. Οι χημικοί
σύσταση της ύλης και τις

ιδιότητές της. Μελετούν στο επίπεδο των μορίων και των συστατικών
των ατόμων σε σχέση με το μέλι. Μετρούν προσεκτικά τις αναλογίες
των ουσιών, τους ρυθμούς των χημικών αντιδράσεων και άλλες χημικές
ιδιότητες.

• Μηχανολόγους

μελισσοκόμος

Ο Μηχανολόγος πραγματοποιεί τη μελέτη, ελέγχει και επιβλέπει την
εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού
στην βιομηχανία. Ειδικότερα, εξετάζει τους χώρους της βιομηχανίας
όπου θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα και συντάσσει πλήρη μελέτη
του μηχανολογικού εξοπλισμού. Στη μηχανολογική μελέτη
υπολογίζονται οι θέσεις και ο τρόπος τοποθέτησης και σύνδεσης των
διαφόρων μηχανημάτων και συσκευών, η ισχύς τους, τα σημεία όπου
θα περάσουν οι βοηθητικές εγκαταστάσεις σωληνώσεων και αγωγών.
Είναι υπεύθυνος για τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και των υλικών
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, υπολογίζει το κόστος της εργασίας και
των υλικών καθώς και τις άλλες δαπάνες της κατασκευής, της
εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης των μηχανημάτων.
.

• Ηλεκτρολόγους
ο Ηλεκτρολόγος ειδικεύεται στην καλωδίωση και τη σύνδεση του
κυκλώματος καλωδίων με τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα. Ασχολείται με
την τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών. Ο
Ηλεκτρολόγος, επίσης, δοκιμάζει τα κυκλώματα για να βεβαιωθεί ότι οι
συνδέσεις έχουν γίνει σωστά και τα κυκλώματα λειτουργούν κανονικά
χωρίς υπερφορτώσεις. Ο Ηλεκτρολόγος, επιπλέον, συντηρεί και
επισκευάζει ηλεκτρικές συσκευές και τα ηλεκτρικά μέρη των διαφόρων
βιομηχανικών συσκευών, όπως ηλεκτρικοί κινητήρες και αυτόματοι
διακόπτες.

ηλεκτρολόγος

• Γευσιγνώστες
Ο γευσιγνώστης δοκιμάζει το μέλι και αξιολογεί τη γεύση, το άρωμα,
την εμφάνιση και γενικότερα την ποιότητά του.

• Χειριστές μηχανημάτων
Είναι υπεύθυνοι για τον σωστό και αποτελεσματικότερο χειρισμό των
μηχανημάτων

ΥΛΙΚΑ
Θα χρειαστούμε:
Το Ακατέργαστο μέλι το οποίο προμηθεύεται από τις κερήθρες,
Αρωματικές / Χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για ορισμένες
περιπτώσεις

Ακατέργαστο μέλι

ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΜΗΧΑΝΗΝΑΤΑ
• κυψέλες
Κυψέλη είναι είτε φυσικό είτε τεχνητό από τον άνθρωπο
κατασκεύασμα σε αυτήν την περίπτωση είναι ανθρώπινο, μέσα στο

οποίο ζουν μέλισσες. Οι τεχνητές κυψέλες είναι κατά κύριο λόγο
ξύλινες, ενώ τα τελευταία χρόνια κατασκευάζονται πλαστικές κυψέλες
και κυψέλες από πολυουρεθάνη. Οι κυψέλες εσωτερικά αποτελούνται
από ξύλινα πλαίσια με κηρήθρες, παράλληλες εξαγωνικές δομές,
κούφιες στο εσωτερικό και κατασκευασμένες από κερί, οι οποίες
συνιστούν τον σκελετό τους. Μέσα στις κερήθρες η βασίλισσα γεννά τα
αυγά και εκεί αναπτύσσονται οι προνύμφες των μελισσών και
αποθηκεύονται θρεπτικές ουσίες όπως μέλι και γύρη. Οι τεχνητές
κυψέλες έχουν σκοπό την εκμετάλλευση των μελισσών για το μέλι τους,
το κερί τους και άλλα προϊόντα.

Κυψέλες

Κερήθρες

• Κερήθρες
Είναι τμήμα της κυψέλης, το οποίο αποτελείται από εξάγωνα
κέρινα κελιά σε σειρά και το κατασκευάζουν οι μέλισσες, για να
αποθηκεύουν το μέλι και τη γύρη αλλά και να τοποθετούν τα αυγά τους

• Συσκευές απολέπισης
Στις συσκευές απολέπισης τοποθετούνται οι κερήθρες αυτές και οι
μηχανές λειτουργούν σαν λεπίδες που ξυρίζουν-αφαιρούν τα κέρινα
καλύμματα που καλύπτουν τις κηρύθρες και το μέλι ωθείτε έξω από
αυτές .



Μελιτοεξαγωγείς

Μέσα σε αυτές τις μηχανές τοποθετούνται οι κερήθρες και
περιστρέφονται πολύ γρήγορα, με την φυγόκεντρο δύναμη, και το μέλι
ωθείτε έξω από αυτές.

Βαρέλι ωρίμανσης
μελιού/εμφιάλωση

Μελιτοεξαγωγέας

• Μηχανήματα φιλτραρίσματος
Το μέλι τοποθετείτε σε αυτές τις μηχανές για να απομακρυνθούν τυχόν
υπολείμματα κεριών που έχουν μείνει.

• Αυτόματες μηχανές συσκευασίας
Εδώ το μέλι τοποθετείτε αυτόματα μέσω μηχανών σε ειδικά δοχεία/
βάζα τα οποία σφραγίζονται αεροστεγώς και πάνω σε αυτά
τοποθετούνται πολλές φορές οι αυτοκόλλητες ταμπέλες.

• Δεξαμενές μελιού
Για την προσωρινή αποθήκευση του μελιού ώστε να ηρεμήσει και να
καθαρίσει και για την αποθήκευσή του όταν οι ποσότητες είναι
μεγαλύτερες έτσι ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί και να μην
αλλοιωθεί για τις παραγγελίες του επόμενου χρόνου

ΓΝΩΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όταν λέμε ότι το μελίσσι είναι "ώριμο" για τρύγο, εννοούμε δύο
πράγματα. Το πρώτο είναι το μέλι να έχει χαμηλή υγρασία, δηλαδή οι
μέλισσες να το έχουν συμπυκνώσει έτσι που να διατηρείτε αναλλοίωτο
με το πέρασμα του χρόνου. Το δεύτερο είναι να έχει μαζευτεί αρκετή
ποσότητα έτσι ώστε να γίνει ένας αποδοτικός και σωστός τρύγος.
Υπάρχουν πολλά είδη μελιού ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται
τα μελίσσια, το είδος των φυτών από τα οποία μαζεύεται η γύρη αλλά
και τον τρόπο και τα μέσα που χρειάζονται για τον τρύγο του μελιού
χωρίς φυσικά να υπάρχει κίνδυνος να πάθουν κακό οι μέλισσες. Φυσικά
δεν είναι όλες οι κυψέλες μελιτοφόρες, 300 χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή γύρης και 150 για βασιλικό πολτό .Στα μέσα Ιουλίου ξεκινάει
ο τρύγος.
Μια κυψέλη μπορεί περίπου να αποδώσει 3,7 κιλά μελί σε μια μέρα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
•

Τρύγος μελιού δηλαδή όταν παίρνουμε από τα μελίσσια τις
κερήθρες που είναι ώριμες.

• Καθαρισμός και διαχωρισμός του κεριού από το μέλι με την
συσκευή απολέπισης.
• Τοποθέτηση κερηθρών στο μελιτοεξαγωγέα με σκοπό τον
καθαρισμό των κερηθρών και απομάκρυνση του μελιού από αυτές
• Συγκέντρωση του μελιού σε δεξαμενές
• Φιλτράρισμα για την απομάκρυνση υπολειμμάτων κεριού
• Εμφιάλωση
• Συσκευασία σε βαζάκια

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΟΥ
• Πευκόμελο
• Μέλι ελάτης
• Μέλι καστανιάς
• Μέλι θυμαρίσιο
• Ερεικόμελο
• Μέλι ηλίανθου
• Ανθόμελο
• Δασόμελο
• Μέλι πορτοκαλιάς
• Μέλι κουμαριάς
• Μέλι βαμβακιού

Διάφορα είδη μελιών

Πευκόμελο

Μέλι βαμβακιού

Μέλι πορτοκαλιάς

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
• Γύρη
• Βασιλικός Πολτός
• Κερί

Σαπούνια μελιού

• Πρόπολη
• Κεριά
• Γυαλιστικά επίπλων
• Κραγιόν
• Σαπούνια
• Κρέμες προσώπου και χεριών
• Φάρμακα

Βασιλικός πολτός

Κρέμες μελιού

Πρόπολη

Κερί

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Το κερί με το οποίο είναι σφραγισμένες από τις μέλισσες, οι κερήθρες
με το μέλι, το οποίο όμως ανάλογα με το μέγεθος της βιομηχανίας και
των δυνατοτήτων της μπορεί να το αξιοποιήσει πχ να γίνει κρέμες κτλ.
Επίσης περισσεύουν νερά από το πλύσιμο των μηχανών και των
κερηθρών.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Οι απώλειες που υπάρχουν σε μια τέτοια βιομηχανία είναι οι εξής :
καταρχάς κατά την διάρκεια της επεξεργασίας του μελιού μπορεί να
προκύψει κάποια βλάβη σε κάποιο μηχάνημα .
Οι σημαντικότερες απώλειες όμως έχουν σχέση με το μέλι γιατί ένα
μηχάνημα όσο σημαντικό και να είναι μπορεί να αντικατασταθεί γιατί

μια τέτοια βιομηχανία έχει αρκετά έσοδα.
Όμως αν γίνει κάποιο λάθος σε σχέση με το μέλι αυτό είναι πιο σοβαρό
πχ αν το μέλι δεν έχει ωριμάσει και γίνει ο τρύγος του μια ολόκληρη
παρτίδα ή παραγγελία μελιών έχει καταστραφεί .
Έτσι η βιομηχανία πάει πίσω οικονομικά αλλά ,δυσφημείτε και χάνει
και πολύ χρόνο.

