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Резултати анализа меда и производа од меса
Узорковано из промета у малопродајним објектима у Крагујевцу:
-

Мед: 9 производа
Полутрајни производи од меса: 30 производа

Мед:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ливадски мед Крњевац – „Медино“ Крњево
Ливадски мед К плус – робна марка „Идеа“
Ливадски мед – „Тимомед“ Зајечар
Цветни мед Крњевац – „Медино“ Крњево
Цветни мед са Јастрепца – „Меполис мед“ Београд
Липов мед Крњевац – „Медино“ Крњево
Липов мед – „Аза“ Лединци
Багремов мед – „Аза“ Лединци
Багремов мед – „Маја промет“ Шимановци

Производи од меса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Пилећа виршла Добро – робна марка „ДИС“
Пилећа виршла – „Агримес“ Београд
Ћурећа виршла – „Агримес“ Београд
Пилећа виршла – „Матијевић“ Нови Сад
Хот дог виршла – „Матијевић“ Нови Сад
Пилећа виршла – „Јухор“ Јагодина
Специјал виршла – „Јухор“ Јагодина
Frankfurt живинска виршла – „Силбо“ Земун
Пилећа виршла Милица – „Агримес“ Београд
Хот дог виршла – „Недељковић“ Шашинци/СМ
Деликатес виршла – „Карнекс“ Врбас
Пилећа виршла Цекин – „Виндија“ Пландиште
Пилећа виршла Пипи – „Неопланта“ Нови Сад
Гуди деликатес виршла – „Неопланта“ Нови Сад
Wudy живинска виршла – „Силбо“ Земун
Деликатес виршла Добро – робна марка „ДИС“
Паштета са шунком – „Јухор“ Јагодина
Паштета са поврћем – „Топола“ Бачка Топола
Пилећа паштета Матина – „Матијевић“ Нови Сад

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Пилећа паштета – „Матијевић“ Нови Сад
Пилећи намаз – „Неопланта“ Нови Сад
Јетрена паштета – „Матијевић“ Нови Сад
Париска кобасица – „Јухор“ Јагодина
Пилећа париска кобасица Премиа – робна марка Delhaize
Француска кобасица Добро – робна марка „ДИС“
Алпска кобасица К плус – робна марка „Идеа“
Посебна кобасица К плус – робна марка „Идеа“
Шунка у омоту ПИК Врбовец – „Силбо“ Земун
Поли пилећа кобасица – „Топико“ Бачка Паланка
Екстра Wurst кобасица Цекин – „Виндија“ Пландиште

Анализа производа од меса - Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и
производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015). Новим Правилником утврђује се строжи
критеријум за садржај калцијума у механичко сепарисаном месу (МСМ) који износи највише до
0,1% (100 мг/100 г или 1000 ппм). Посебна пажња - садржај протеина меса и садржај колагена у
протеинима меса или укупним протеинима, и садржај колагена у протеинима меса у производу
од меса живине.
Анализа меда – Правилник о квалитету меда и других производа пчела ("Сл. гласник РС", бр.
101/2015). Посебна пажња - садржај воде, редукујућих шећера и сахарозе, нерастворљивих
материја, минералних материја, киселости, активности дијастазе, количина ХМФ, све у циљу
утврђивања квалитета / фалсификата меда.
Анализе квалитета извршене у акредитованој лабораторији показале су да су сви испитани
узорци у складу са Законом о безбедности хране и Правилницима о квалитету.

Активност реализована у оквиру пројекта Саветовалиште за потрошаче за Шумадију и Западну Србију
финансираног од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација

