
MEL 

 
                                                     Humanos já consumiam mel 9.000 anos atrás, revelam vasos antigos., 

A descoberta de peças de cerâmicas antigas com traços de cera de abelha mostra que os humanos começaram a 

consumir mel ainda no neolítico, há 9.000 anos, quatro milênios antes de as primeiras ilustrações com referência 

à apicultura terem sido pintadas no Egito. 

Resíduos do produto foram encontrados em vasos, potes e fragmentos colhidos em 160 diferentes sítios 

arqueológicos da Europa, do Oriente Médio e do norte da África. Os cientistas em busca dos vestígios estavam 

caçando traços de cera de abelha, e não mel, porque só o primeiro produto é capaz de sobreviver por séculos. 

A descoberta foi descrita em estudo na revisa "Nature", liderado pela geoquímica Mélanie Roffet-Salque, da 

Universidade de Bristol (Reino Unido). 

 
É o melhor e mais antigo adoçante,  

O SABOR, AROMA, COR e DENSIDADE variam de acordo com as flores das plantas que forneceram o 

néctar, classificando-o em diversos tipos pela sua origem botânica. Cada espécie de planta enriquece o 

néctar com suas qualidades e características especiais, representando a própria essência da vida que é 

também transferida para o mel. Para o homem é o adoçante natural mais rico em componentes nutritivos e 

terapêuticos conhecidos pelo seu valor energético, estimulador, digestivo e reconstituinte do organismo. É 

um alimento energético, que possui dois açúcares: glicose e frutose; sais minerais e outros que são 

absorvidos no sangue sem prévia digestão, proporcionando energia rápida. 

O mel é um produto elaborado pelas abelhas a partir do néctar colhido nas flores. 

 Basicamente o mel é constituído de água, frutose, glicose, sacarose, maltose e outros dissacarídeos, sais 

minerais, vitaminas, enzimas, hormônios, proteínas, ácidos, aminoácidos e fermento. O mel é um dos 

poucos alimentos de ação anti bactericida e de fácil digestão. 

Terapeuticamente é bom para aliviar problemas nas vias respiratórias (gripes, tosse, bronquites, etc.), além 
de ser um excelente tratamento para aliviar a dor de queimaduras e colírio para vista cansada. 
 O mel fluido e o mel cristalizado não possuem diferenças essenciais. 
 Conservam a mesma natureza, tanto em estado líquido como em estado sólido, açucarado ou granulado. 
 
O mel ao ser retirado dos favos tem aparência aquosa, depois de um certo tempo apresenta-se pastoso ou 
granulado pela cristalização de açúcares, de acordo com a sua composição.  
A granulação consiste na separação da glicose (forma sólida).  
É, pois, um processo natural que não prejudica o mel. Para fazer o mel voltar ao estado natural (líquido), 
basta aquecê-la sem tampa, em "banho-maria" com fogo brando (aproximadamente 50ºC). 
 Pode possuir diversas cores, de acordo com o tipo de flor, e se mantém íntegro por longos períodos porque 
a abelha lhe adiciona ácido fórmico, um ótimo conservante, e a inibida, excelente bactericida. 
 
A composição do mel varia muito de acordo com a região e o tipo de mel: 
 
•  Água.-7,7%, •  Glicose-34,0%,•  Frutose-.40,5%,•  Sacarose-.1,9%,•  Sais Minerais-.0,18%,•  Potássio, 
cloreto, cálcio, enxofre, sódio, ferro, •  Outros:5,72%, são: Fosfato de CA e FE, ácido fórmico e acético, 
fermentos, vitamina A, B1, B2, B5, B6, C, E,  K, e grãos de pólen. 
 
Os efeitos do mel no organismo humano são os seguintes: 
 
•  Imunológico.•  Antibacteriano.•  Anti-inflamatório.•  Analgésico e sedativo.•  Expectorante.•  Hipo 
sensibilizador. 
 
 

 


