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Good consumer quality

How is it made?
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Consumer buys with senses

• Outlook of jars

• unclear stickers, dusty  jars will not sell

• You have to look after your resellers

• Correct labellling

By eu standards is minumum:l  honey, how 

much, what origin contact  info for producer/ 

packer. Also best berore, and what else 

nationally needed.

• Additional information promotes          
how to keep honey at home, mutritional 

information how to use honey
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Common problems with honey quality

Solid particles

• Consumer want to see only 

honey in jars.

• No pieces of wax, pollenlegs 

of bees etc

• If consumer is not happy 

she/ he will buy other 

product next time 
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Solution

Qood filtering settling (2-4 days)
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Layering

• Chrystal structure breaks up
chystal drops to boottom, trapped 

liuid raises on top

• High water content, high storage 

temperature, too much mixing 

during chrystalization

Final chrysatlization in jar reduces risk

Best storage +15°C
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Rimfrost

Consumer thinks often that 

rimfrost is mould in honey 

• Part of water evaporates ->

air between chrystals -> 

rimfrost

• Caused by Low storage 

temperatures, low moisture 

content, air in honey 

• Risk is much lower with 

finely chrystalized honne
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Taste is essential, but many are 

good

• The aroma and taste of 

honey must be typical

• Buckwheat, honeydew and 

heather honey must be sold 

as specialty products 

• Old jars of fish and 

muscrooms carry the atste 

too honey later. Look and 

smell what you use.
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Hoeny with big sugar chrystals

• Consumer thinks normal 

sugar has been added to 

honey

• Honey that has been packed 

in liquid form makes often 

big chrystals

• To sell this to customers not 

asking such honey is wrong
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Beekeepers should cotrol the size or 

sugar crystal in packed honey

• Seeding produces finrly 

chrystalized honey

• No need to mix honey for 

days /weeks

• Farst, cost effective way of 

producing high quality 

honey for consumers
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Your production place is also part of 

quality



11

First view of places

• buildings
honey room, storage area,unajan k

• Car             
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Hoitotavat ja tuotannon 

seuraaminen

• lääkintä ja torjunta

noudata torjunta- ja lääkitysohjeita sekä varoaikoja

• tuotannon seuraaminen

tavoitteena omavalvonta

asetetaan tavoitteet tuotannolle ja tunnistetaan kriittiset 

kohdat tuotannossa

miniminä perustiedot

lääkitykset, kosteudet, lämpötilojen mittaamiset eri käsittely-

vaiheissa ja erämerkinnät

• käytä savua kohtuudella

vältä karkotuskemikaalien käyttöä

• hoidon eettisyys

Osalle kuluttajista mehiläisten kuoleminen hoidon yhteydessä    

on este hunajan käytölle
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The chemical quality of hney
Is measured in laboratory

• Chemical properties

• HMF = hydroksimetyylifurfuraali

• Enzyemes:  invertasei, diastase

• prolin

• Sugar content

• residues

• Physical properties 

• Water content

• Pollen types

• canductivity
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HMF = hydroksimetyylifurfuraali

• kertoo hunajan iästä  ja lämpökäsittelystä 

• mehiläisille myrkyllinen sokereiden hajoamistuote

• tuoreessa hunajassa pitoisuus olematon

• suurin sallittu pitoisuus hunajassa 40 mg/kg

• laatuhunaja alle 15 mg/kg (joutsenlippu)

• muodostuminen kiihtyy lämmön vaikutuksesta

• yksi kuukausi +30 asteessa vanhentaa hunajaa kaksi vuotta

Huomio hunajan ja hunajakakkujen säilyttämiseen
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Invertaasi- ja diastaasientsyymit

• kertovat hunajan lämpökäsittelystä ja tuoreudesta sekä 

mehiläisten muokkaustyön määrästä

• hunaja-asetuksen mukaan diastaasin on oltava yli 8 

yksikköä (Goethe), ei ole kovin herkkä lämpökäsittelylle

• invertaasi pitoisuus vaihtelee 35 - 400 yksikköä 

(Siegenthaler) hunajalajin mukaan. Käytetään 

hunajatutkimuksissa, koska herkkä lämpökäsittelylle

mikroaaltouunissa entsyymit häviävät kokonaan muutamassa minuutissa



16

Sokerit ja proliini

Sokerikoostumus

• fruktoosi (hedelmäsokeri), glukoosi (rypälesokeri), ym. sokerit

• koostumus määräytyy mesikasvien mukaan

• suuri fruktoosipitoisuus = hunaja pysyy pitkään juoksevana (horsmahunaja)

• suuri glukoosipitoisuus = hunaja kiteytyy nopeasti (rypsihunaja)

• korkea sakkaroosipitoisuus kertoo ruokosokerin joutumisesta hunajan 

joukkoon

Proliini

• valkuaisaine, joka kuvaa hunajan kypsyyttä ja aitoutta

• pitoisuuden tulee olla yli 160 mg/kg

• tutkittiin muutama vuosi sitten suomalaisista hunajista ja keskiarvo oli 410 

mg/kg
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Kosteus ja sähkönjohtavuus

Kosteus

• hunajan vesipitoisuus kuuluu tarhaajan rutiinimittauksiin (refraktometri)

• paras myyntikosteus 16.5 – 17.5%

• yli 18% => käymisherkkyys lisääntyy

hiivaitiöiden määrä vaikuttaa käymisherkkyyteen

Hunaja-asetus: käynyt hunaja ei ole elintarvike!

• kosteuden yläraja direktiivissä 20% (kanervahunaja 23%)

• kosteuden yläraja joutsenlipussa 19%

Sähkönjohtavuus

• verrannollinen tuhkapitoisuuteen

• kertoo hunajan alkuperästä

• tumma hunaja johtaa pääsääntöisesti paremmin (kanerva, mesikaste)
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Siitepölykoostumus

• kertoo missä kukissa mehiläinen on käynyt 

• kertoo usein myös käytetyn siitepölyruokinnan

• siitepölykoostumuksesta voidaan määrittää alkuperämaa tai alue, josta hunaja 

on kotoisin

• mittaus on tarkka ja se paljastaa hyvin pienetkin vierashunaja- ja siitepöly-

määrät  

karpalo             horsma                  lakka
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Laatu on kokonaisuus

• Hunajan laatu koostuu itse tuotteesta sekä koko tuotantoketjusta. 

Lopullinen laatu määräytyy hunajan sisäisen, ulkoisen ja tuotannon 

laadun mukaan.

• Kuluttajat valveutuvat ja tuotteen kokonaislaadun merkitys kasvaa 

koko ajan.

Laatu muodostuu

asiakkaan odotusten ja kokemusten välisestä erotuksesta 


