GAARD

DANSK

HONNING

SOMMERHONNING

avlet i egen bigård

Blød og gullig honning
Bierne har travlt i juli/august og trækker på hvidkløver, lind, honningurt, cotoneáster, lavendel, gederams,
brombær, gyldenris og meget andet.
Sommerhonningen har lidt mere smag end den milde
rapshonning og en anelse mere blød i konsistensen.

Følg os på Instagram:
havtornsoenderjylland
Følg os på Facebook:
Havtorn fra Møllvang Gaard

KRYSTALLISERET HONNING
Vi oplever nogen gange, at honningen, ved den sidste
slyngning, er meget længe om at stivne og det kan bevirke at honningen ikke bliver så jævn.
Honningen kan også krystallisere ved længere tids opbevaring, men det skader hverken kvalitet eller smag.
Nogle biavlere varmer deres honning op og krystalliseringen forsvinder, men når honning opvarmes ændres
egenskaberne og en del enzymer går dermed tabt.
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Blød honning med krystaller

Er honningen hård?
Bare rolig det
fortager sig efterhånden. Til gengæld
ved du at din
honning er helt
naturlig. Høstet og
behandlet UDEN
opvarmning!

RAPSHONNING
Mild, hvid, fast/cremet honning - hårdt i køleskab
I foråret og først på sommeren er det hovedsageligt
raps, mælkebøtter, frugttræer, hvidtjørn og havtorn som
bierne trækker i. Specielt raps og mælkebøtter gør at
honningen ofte bliver rigelig fast i konsistensen, men
det fortager sig efter nogle uger eller måneder.

Kender du forskellen?

Honningbi

Hveps

Humlebi

Vidste du at ...
... honningbier nogen gange »snyder« og indsamler sukkerholdige stoffer, faktisk bladlusenes ekskrementer?
Det kaldes nok så fint »skovhonning« hvilket også lyder bedre end
»lusehonning«, men måske bare en
mere rigtig betegnelse.

HONNING-GAVER
Mangler du en lille »sød« gave, så har vi honning i en
dekorativ gaveindpaknig med 2 glas á 450 gram honning. Eller måske den lille sjove
»Todsbøllehonning« i
glas á 225 gram,
som en lille ekstra
ting i en gavekurv.

Honning til små børn?

Honningens konsistens er vidt
forskellig fra hver gang vi har
slynget og hældt på glas. Det har
stor betydning, hvor bierne har
været på træk, og om det er forår
eller sommer. Vi behandler selvfølgelig kun egen honning. Ligesom
vi ikke varmebehandler vores
honning. Vi mener det er kvalitet at
kunne levere honningen, helt naturligt, med dens forskelligheder!
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,
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Bakterier og svampe kan reelt ikke formere sig i honning, da sukkerkoncentrationen ødelægger dem. Visse
bakterier kan så alligevel overleve i honning, og det
gør produktet uegnet for små børn under 1 år. Deres
maver er ikke klar til kunne nedbryde disse bakterier,
og honningindtagelse kan påføre dem en alvorlig
madforgiftning.

Forseglingen brydes på
tavlerne, hvorefter honningen
nu kan slynges ud.

Hjælp med at være
bi-venlig i din have.
Læs mere herom på:
www.biavl.dk
Vi har f.eks. et bælte
med honningurt og
andre bi- og insektvenlige blomster

Møllvang Gaard

BIAVL OG HAVTORN

Midt imellem Bolderslev og Tinglev i Sønderjylland
ligger Møllvang Gaard. Udover biavl, har vi en havtornplantage. Plantagen er økologisk.
Alle planter er dækket til af en fiberdug. Der er sat fuglekasser op til blåmejser, musvitter, natugler samt musvågereder i plantagen. Alt sammen for at holde skadedyr
og ukrudt mest muligt nede på en naturlig måde. Så er
der selvfølgelig også vores bistader for at sikre bestøvning af den danske fauna.
Vores plantage er meget bi-venlig, idet vi har blomster
og skov der tiltrækker bier og andre nyttedyr.
Mælkebøtter og hvidkløver lader vi også stå så længe som muligt, så bier og andre nyttedyr kan drage
nytte heraf. Faktisk er hele verden dybt afhængige af
insekternes bestøvning. Honningen er kun en lillebitte
sidegevinst i forhold til betydningen af biernes kæmpe
bestøvningsarbejde. 
Dorte og Poul Snabe

