Biškpopības produkti

1. Regulas 1308/2013 II pielikuma IX daļa
Definīcijas, kas attiecas uz biškopības nozari
1.Ar medu saprot medu Padomes Direktīvas 2001/110 EK (1) nozīmē, tostarp attiecībā uz galvenajiem
medus veidiem.
2. "Biškopības produkti" ir medus, bišu vasks, peru pieniņš, propoliss vai ziedputekšņi.

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis)
par pārtikas produktu higiēnu.
2.panta 1.daļa
m) "pārstrāde" ir jebkura darbība, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana, nogatavināšana,
žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija vai vairāki šie procesi kopā, kas būtiski izmaina
sākotnējo produktu;
n) "neapstrādāti produkti" ir pārtikas produkti, kas nav apstrādāti, tostarp produkti, kas ir sadalīti,
atdalīti, sagriezti šķēlēs, kapāti, atkauloti, samalti, atdalīti no ādas vai mizas, malti, griezti, tīrīti,
apgraizīti, lobīti, slīpēti, dzesināti, saldēti, sasaldēti vai atkausēti;
o) "pārstrādes produkti" ir pārtikas produkti, ko iegūst pēc neapstrādātu produktu pārstrādes.
Minētajos produktos var būt sastāvdaļas, kas ir nepieciešamas to ražošanai vai konkrētu īpašību
piešķiršanai.

3. Metodiskie norādījumi par to, kā īstenot atsevišķus Regulas (EK) Nr. 852/2004 noteikumus
par pārtikas higiēnu nosaka to, ka
• Medus un citi biškopības produkti: visas biškopībā veiktās darbības ir uzskatāmas par primāro ražošanu.
Tas iekļauj bišu turēšanu (pat ja bišu stropi atrodas tālu no biškopja telpām), medus vākšanu, tā apstrādi
centrifūgā un ietīšanu un/vai iesaiņošanu biškopja telpās. Citas darbības ārpus biškopja telpām (piem.,
centrifugēšana un/vai ietīšana/iesaiņošana) nav uzskatāmas par primāro ražošanu, tostarp darbības, tostarp
darbības, ko biškopju interesēs veic kolektīvi uzņēmumi (piemēram, kooperatīvi).

4. Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumi Nr.251 “Kvalitātes, klasifikācijas un
papildu marķējuma prasības medum”.
5. Pēc ražošanas veida medus ir:
5.1. šūnu medus, ko bites glabā pašu darinātās jaunās bezperu kāru šūnās vai kārēs, kuras darinātas
no mākslīgām bišu vaska šūnu plāksnēm, un ko izplata aizvākotās veselās kārēs vai šādu kāru
daļās;

5.2. šūnu gabalu medus jeb medus ar šūnu daļām ir medus ar vienu vai vairākiem šūnu medus
gabaliem;
5.3. tecināts medus, ko iegūst, tecinot atvākotas bezperu kāru šūnas;
5.4. izsviests medus, ko iegūst, centrifugējot atvākotas bezperu kāru šūnas;
5.5. spiests medus, ko iegūst, spiežot atvākotas bezperu kāru šūnas, kuras nesilda vai silda
temperatūrā, kas nepārsniedz 45 °C;
5.6. filtrēts medus, ko iegūst, atdalot svešas neorganiskas vai organiskas vielas tā, ka tiek atdalīts
būtisks putekšņu daudzums;
5.7. rūpnieciskais medus, kas ir pārkarsēts vai ir ar neraksturīgu garšu vai smaržu, vai ir sācis rūgt,
vai sarūdzis un kas ir piemērots rūpnieciskai izmantošanai vai ir sastāvdaļa citos pārtikas
produktos, kurus pārstrādā.
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