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Fedezd fel a Kőteleki Kaptár fantasztikus világát, ismerkedj meg a 100%-ban nyers,
kezeletlen fajtamézekkel és a kézműves méhészettel, amely generációk óta alázattal
dolgozik egy egészségesebb világért. 

Méhészetünk elsődleges célja, hogy vevőinket kincset érő, prémium minőségű magyar
mézzel lássuk el, a valódi méz fogyasztásának élvezetét adjuk számukra. Nincs szá-
munkra nagyobb öröm, mint a maximálisan elégedett és boldog vásárlóink pozitív 
visszajelzése. Generációkon átívelő családi méhészetünk Kőteleken, egy tisza-parti kis
faluban található, ahol hagyományos kézműves módszerekkel, autentikus környezetben
nagy tisztaságú, prémium minőségű mézeket termel.

„Fantasztikus íz és illat. 
Olyan tisztaságú, hogy szinte 
érezni lehet benne a virágokat!”

MIGUEL VIEIRA 
az első magyar Michelin-csillagos,

Costes étterem séfje

A Kőteleki Kaptár 
a Costes hivatalos beszállítója.



„Valódi mézet termelni nem is lehetne egyszerűbb, csak 
figyeld a méheket és hagyd, hogy a világ legcsodálatosabb
teremtményei vezessenek.”

eGyed IstváN - okleveles méhész

Kis- és nagykereskedés:
A nyers méz termelésétől annak csomagolásáig a teljes munkafolyamatot családi
méhészetünk felügyeli, ezáltal mindenkor kimagasló minőséget garantálhatunk.
Minden esetben 100%-ban érintetlen, nyers, magyar mézet szállítunk az általunk
használt standard vagy megegyezés szerinti kiszerelésekben. Fogyasztók és viszont-
eladók felé egyaránt értékesítünk.

KEZELETLEN,
ADALÉKANYAG

MENTES

» 450 g » doboz: 6 x 45 g » 35 g



akÁCméz: A Magyarország területét borító erdők több mint egyötöde akác. A kedvező klima
és az alkalmazott méhészeti eljárások eredményeként a megtermelt akácméz unikális minőségű,
Hungaricumnak számít. világos színű, akácvirág illatú, magas gyümölcscukor tartalma miatt
alig kristályosodik. Pollen tartalma alacsony, nem túl karakteres íze miatt a gyerekek kedvence,
fogyasztása minden formában lehetséges. Fertőzésgátló hatású, gyomorsav túltengésből szár-
mazó emésztési zavarokra is ajánlott.

erDeiméz: A vadregényes magyar erdőkből származó mézkülönlegesség. Az egyetlen mézfajta,
melynek forrását nem nektározó virágok, hanem a leveleken összegyűlő, rovarok által kiválasztott
un. mézharmat adja. Kristályosodásra hajlamos, színe a barnától a feketéig terjed. Markáns íze,
különleges aromája miatt keresett ínyenctermék. virágpor tartalma jelentéktelen, allergiások is
fogyaszthatják. ásványi anyag tartalma rendkívül magas, a gyógyszeripar számára is fontos 
alapanyag. emésztést segítő, nyugtató, légúttisztitó hatású.

mÁLnaméz: A hegyvidék virágzó vadmálna telepeiről gyüjtött unikális mézkülönlegesség,
amely évenként csak korlátozott mennyiségben érhető el. Kristályosodásra hajlamos, színe sötét-
barna, jellegzetes ízében finoman köszön vissza a vadmálna utánozhatatlan zamata. ásványi
anyagban és vitaminokban gazdag. Élvezeti értéke rendkívül magas, ezért tisztán, magában javasolt
fogyasztani. Görcsoldó, izomlazító, gyulladáscsökkentő hatású.

seLyemfűméz: A vadon élő selyemfű európában kizárólag a magyarországi Kiskunságban
található meg nagyobb foltokban. Nehezen kristályosodó, világos-sárgás árnyalatú, intenzív illatú
és fűszeres ízű méze jellegzetes magyar mézfajta, valódi Hungaricum. Fogyasztása önmagában,
de ételek különleges ízesítőjeként is ajánlott, húsok pácolására is kitűnően alkalmas. Külön-
legessége, hogy virágpor tartalma gyakorlatilag elhanyagolható, ezért allergiások is bátran 
fogyaszthatják. enyhe vérnyomáscsökkentő, fertőtlenítő hatású.

VirÁgméz: A méhészet kőteleki telephelyét körülölelő védett, érintetlen tiszai ártérről gyűjtött
méz. domináns forrásnövénye a tisza-part jellemző, bódító illatú vadnövénye az ámorakác,
melynek virágpora pirosas (ámor) tónust ad aranybarnás színének. A kristályosodásra hajlamos
méz ízében, illatában a vadvirágok sokszínűsége köszön vissza. Különleges, összetett ízei miatt
natúr fogyasztása élményszerű, ételek, italok ízesítésére is kiválóan alkalmas. Magas a vitamin-
tartalma, immunerősítő, jótékonyan hat a szívműködésre.

HÁrsméz: Aromás mézkülönlegesség, amely a virágba boruló magyarországi hárserdők külön-
leges illatát közvetíti. Lassan kristályosodó, közép-sárgás árnyalatú, karakteres, enyhén kesernyés
ízű, kedvelt fajtaméz. sütéshez, főzéshez történő felhasználása nem ajánlott, mert enyhén keser-
nyés íze hő hatására felerősödik. Farnezol tartalma nyugtató, kolin tartalma zsírlerakódás, érel-
meszesedés gátló hatású. Hatékonyan alkamazható álmatlanság, hörghurut, lázas állapot ellen.
erős fertőtlenítő, gyulladásgátló és görcsoldó hatása is jól ismert.
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