ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ
Ερώτηση 1η : Με ποιο τρόπο συλλέγουμε το μέλι;
Απάντηση: Με την προβοσκίδα τους παίρνουν νέκταρ και γύρη από τα λουλούδια (διαφορετικά άνθη δίνουν
γύρη και νέκταρ, αλλά και ένα ίδιο άνθος μπορεί να δώσει και τα δύο.
Ερώτηση 2η : Τι ημερομηνία λήξεως έχει το μέλι;
Απάντηση: Τρία χρόνια κρατάει. Μετά χάνει τη μυρωδιά του, δημιουργείται ένα διαφορετικό χρώμα προς το
σκούρο, αλλά χάνει και την ουσία του.
Ερώτηση 3η : Πρέπει να κρυσταλλώνει το μέλι καλό ή κακό;
Απάντηση: Σχεδόν όλα τα μέλια κρυσταλλώνουν, εκτός από το θυμαρίσιο, αν είναι πάνω από 70-80% με
θυμάρι.
Ερώτηση 4η : Πώς διακρίνουμε το καλό μέλι από το νοθευμένο;
Απάντηση: Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη στο μελισσοπαραγωγό και να μην αγοράζουμε απ
όπου βρούμε.
Ερώτηση 5η : Πόσα είδη μελιών υπάρχουν;
Απάντηση: Τα είδη των μελιών είναι πάρα πολλά. Τα πιο ξακουστά μέλια είναι το θυμαρίσιο, το ανθόμελο, το
πευκόμελο, το καστανόμελο και του έλατου.
Ερώτηση 6η : Πώς επικοινωνούν οι μέλισσες για να συλλέξουν μέλι;
Απάντηση: Με τις κεραίες τους, με τα φτερά τους, αλλά επίσης βγάζουν και ήχους.

Ερώτηση 7η : Πόσες βασίλισσες έχει ένα μελίσσι;
Απάντηση: Μία και σπάνια δύο, όταν η άλλη είναι γερασμένη.
Ερώτηση 8η : Πόσο επικίνδυνα είναι τα τσιμπήματα από τις μέλισσες;
Απάντηση: Μέχρι ενός σημείου βοηθάνε τον οργανισμό, εκτός αν είναι κανείς αλλεργικός, οπότε και υπάρχει μεγάλο
πρόβλημα.
Ερώτηση 9η : Πώς κουβαλάνε οι μέλισσες το μέλι;
Απάντηση: Το αποθηκεύουν στην κοιλιά τους και μετά το αφήνουν.
Ερώτηση 10η : Πόσο καιρό ζούνε οι μέλισσες;
Απάντηση: Οι μέλισσες ζουν μέχρι 6 μήνες, όταν δεν δουλεύουν πολύ, ενώ εάν δουλεύουν αρκετά, τότε ζουν λιγότερο.
Ερώτηση 11η : Πώς προωθείται στο εμπόριο το μέλι της Ανάφης; Έχει παίξει σε αυτό ρόλο ο Αγροτικός Μελισσοκομικός
Συνεταιρισμός της Ανάφης;
Απάντηση: Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Ανάφης έχει παίξει ρόλο στην εκπαίδευση των μελισσοπαραγωγών κυρίως με
τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που τους προσφέρει, αλλά και στις επιδοτήσεις που παίρνουν. Το μέλι είναι άριστης
ποιότητας και διαφημίζεται από μόνο του.
Ερώτηση 12η : Τι διακρίσεις έχει πάρει το μέλι της Ανάφης;
Απάντηση: Δεν έχουν γίνει έντονες διακρίσεις, αλλά πάντως θεωρείται πολύ καλό και εξαιρετικής ποιότητας.

