
Προϊόντα

Απο:Θεοδωροπούλου,Καρύδα,Μαυρίδου,Μέμμου,Κωνσταντινίδου,Κοκκίνου

,Κουρδουκλά,Κιουτσούκαλη.

Οι μέλισσες εκτρέφονται για το μέλι, που θεωρείται 

μια από τις πιο καλές τροφές, για το βασιλικό πολτό μια από τις πιο καλές τροφές, για το βασιλικό πολτό 

που χρησιμοποιείται σαν διεγερτικό και στην 

παρασκευή καλλυντικών, για το κερί, που πριν από 

μερικά χρόνια είχε μεγάλη αξία, και για το δηλητήριό 

τους που περιέχει ουσίες, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν φάρμακο για τους ρευματικούς.



• Εκτός από το μέλι έχουμε και τα παρακάτω κύρια προϊόντα από τις μέλισσες.

• ΓΥΡΗ

• Την μαζεύουν οι μέλισσες από τα διάφορα λουλούδια. Εϊναι πολύ πλούσια σε
βιταμίνες και άλλα χρήσιμα συστατικά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Προσοχή
όμως στις αλλεργίες.

• ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ

• Είναι σαν κρέμα που την φτιάχνουν οι εργάτριες και με αυτόν τρέφεται η
βασιλίσσα. Είναι και αυτός πολύ πλούσιος σε βιταμίνες και άλλα πολύτιμα
συστατικά για τον άνθρωπο.

• ΚΕΡΙ

• Το κερί το φτιάχνουν οι μέλισσες για την κατασκευή των κηρηθρών όπου μέσα θα
φυλάξουν το μέλι. Έχει αντιβιοτικές ουσίες που συμβάλλουν στη συντήρηση τουφυλάξουν το μέλι. Έχει αντιβιοτικές ουσίες που συμβάλλουν στη συντήρηση του
μελιού.

• ΠΡΟΠΟΛΗ

• Είναι μια ουσία σαν κόλλα που την μαζεύουν οι μέλισσες από τα διάφορα φυτά,
την ανακατεύουν με κερί, γύρη και άλλες ουσίες και την χρησιμοποιούν για την
στεγανοποίηση και την απολύμανση του εσωτερικού της φωλιάς τους. Οι
άνθρωποιθ χρησιμοποιούν αυτήν την ουσία στην Παρασκευή και καλλυντικών.

• ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

• Ακόμη και το δηλητήριο της μέλισσας είναι χρήσιμο. Αυτή το χρησιμοποιεί για
όπλο εναντίον των εχθρών. Οι άνθρωποι όμως το χρησιμοποιούσαν από πολύ
παλιά για φάρμακο εναντίον των ρευματισμών, της αρθρίτιδας και διαφόρων
άλλων πόνων.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ
Κάθε κατάσταση με έλλειψη ή με αυξημένες ανάγκες σε βιταμίνες και αμινοξέα 

* Ιατρογενής δημιουργία έλλειψης βιταμινών (π.χ. χορήγηση αντιβιοτικών) 

* Καπνιστές και όσοι καταναλώνουν αλκοόλ 

* Ηλικιωμένοι 

* Χορτοφάγοι 

* Άτομα ασθενή ή σε φάση ανάρρωσης 

* Παιδιά (βοηθά στη μυοσκελετική ανάπτυξη) 

* Βοηθά στη χώνεψη 

* Διεγείρει τις ορμονικές λειτουργίες 

* Επιταχύνει το μεταβολισμό * Επιταχύνει το μεταβολισμό 

* Εχει αντιβιοτικές ιδιότητες 

* Προσφέρει ανοσία σε αρρώστιες και λοιμώξεις 

* Ενισχύει την τόνωση του οργανισμού στις εποχικές αλλαγές 

* Τονώνει τον οργανισμό σε περιόδους έντονης σωματικής καταπόνησης 

* Τονώνει το πνεύμα σε περιόδους σκληρής πνευματικής εργασίας 

* Προστατεύει το ήπαρ και τη χολή 

* Ανακουφίζει από τους πόνους της αρθρίτιδας και των ρευματισμών 

* Επαναφέρει σε φυσιολογικά επίπεδα την αρτηριακή πίεση 

* Αναζωογονεί τους γεννητικούς αδένες και εντείνει την επιθυμία 

* Χαρίζει υγεία στο δέρμα 

•Περιέχει τον αντικαρκινικό παράγοντα 10 υδροξύ 2 δεκενοικό οξύ



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

�H ζήτηση για δηλητήριο κυρίως από το εξωτερικό είναι ολοένα και 

μεγαλύτερη, και ποιο πολύ από χώρες όπως η Κίνα η Ρωσία και η 

Ιαπωνία όπου αυτές οι χώρες έχουν προχωρήσει κατά πολύ σε 

μεθόδους θεραπείας διαφορών ασθενειών με δηλητήριο από 

μέλισσες.

�Μερικές ασθένειες που προσπαθούν οι επιστήμονες να 

καταπολεμήσουν με δηλητήριο εiναι:καταπολεμήσουν με δηλητήριο εiναι:

Αρθρίτιδα και ρευματισμοί, μυαλγία, ριζίτιδα, νευραλγία, γαστρικό 

έλκος, θυρεοτοξίκωση, φυματίωση, αθηροσκλήρωση, μερικές μορφές 

καρκίνου και πολλές άλλες ακόμα ασθένειες. 

�Το δηλητήριο των μελισσών συλλέγεται με τη μέθοδο της ηλεκτρικής 

διεγέρσεως (1)(electrostimulation method).



Κεραλοιφή

Η φηµισµένη σε όλους µας κηραλοιφή ή κεραλοιφή, είναι µια 
“θαυµατουργή” αλοιφή, που η συνταγή της έρχεται από τη Μικρά Ασία 

Προϊόντα µε Α’ ύλες παρµένες από την µέλισσα.

Χρησιµοποιώντας α’ ύλες από την µέλισσα µπορούµε να φτιάξουµε 
πλήθος νέων προϊόντων χρήσιµων στους ανθρώπους όπως: 
κεραλοιφές, βάµµα πρόπολης, ποτά, κ.α.

“θαυµατουργή” αλοιφή, που η συνταγή της έρχεται από τη Μικρά Ασία 
και έχει ιστορία, τουλάχιστον δυο αιώνες. Χρησιµοποιείται για να 
προστατεύει τραύµατα, εγκαύµατα, ερεθισµούς και φλεγµονές. Ενώ λόγω 
της αναπλαστικής της ιδιότητας, έχει πλήθος χρήσεων όπως σε: 
ραγάδες, ξηροδερµίες, ήπιες δερµατίτιδες, παιδικά συγκάµατα, 
κατακλήσεις κ.ά. Το µεγαλύτερο  πλεονέκτηµά της , είναι ότι δεν έχει  
καθόλου χηµικά, αφού για την  παρασκευή της χρησιµοποιούµε  αγνά 
φυσικά υλικά.



Βασική συνταγή κηραλοιφής

1 κουταλιά της σούπας μελισσοκέρι

5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Παρασκευή κηραλοιφής

Τρίβουμε σε ένα τρίφτη το μελισσοκέρι

Το λιώνουμε σε ένα πυρίμαχο σκεύος, πάντα σε bain marie, 

προσθέτουμε το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε μέχρι να προσθέτουμε το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε μέχρι να 

ομογενοποιηθούν

Αποσύρουμε το μίγμα από τη φωτιά και το βάζουμε σε ένα 

αποστειρωμένο βαζάκι. Το αφήνουμε να κρυώσει και να 

στερεοποιηθεί και είναι έτοιμο για χρήση. Ούτε χτύπημα, ούτε 

θερμόμετρα, ούτε γαλακτωματοποιητές, ούτε τίποτα άλλο περίπλοκο.



Βασική συνταγή και παραλλαγές

Οι παραλλαγές είναι ατέλειωτες. Πολλοί χρησιμοποιούν σπαθόλαδο 

αντί για ελαιόλαδο, άλλοι προσθέτουν αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα 

βοτάνων, άλλοι κάνουν συνδυασμούς ελαίων και βουτύρων, άλλοι 

βάζουν μέλι και βιταμίνες μέσα και ούτω καθεξής. Η βασική συνταγή 

είναι αυτή που σας έδωσα παραπάνω. Ξεκινήστε με αυτήν και μετά 

πειραματίζεστε και με άλλα υλικά, ανάλογα με τις ανάγκες του 

δέρματος σας και το προορισμό της κηραλοιφής. 

Προσοχή στις δοσολογίες Αν βάλετε παραπάνω ελαιόλαδο θα πάρετε Προσοχή στις δοσολογίες Αν βάλετε παραπάνω ελαιόλαδο θα πάρετε 

αλοιφή με πιο λεπτή υφή, αλλά θα αφήνει έντονη λιπαρότητα στο 

δέρμα. Αν βάλετε παραπάνω κερί, θα γίνει πολύ συμπαγής και θα 

είναι δύσκολη στην εφαρμογή. Κυκλοφορούν πολλές "βασικές" 

συνταγές, άλλες με 3 κουταλιές μελισσοκέρι, που κάνουν τη 

κηραλοιφή τούβλο και πρακτικά αδύνατο να απλωθεί στο δέρμα, 

άλλες με 100-150ml ελαιόλαδο, που τη κάνουν λίγο πιο πηχτή από το 

σκέτο ελαιόλαδο. Μη μπείτε στο κόπο να τις δοκιμάσετε. Τις δοκίμασα 

εγώ όλες και τις πέταξα κατευθείαν στα σκουπίδια. 



Βάμμα Πρόπολης

Το βάμμα πρόπολης είναι ένα προϊόν που μπορούμε να 

παρασκευάσουμε εύκολα.Η πρόπολη από μόνη της έχει πολλές 

ευγερτικές ιδιότητες για τον οργανισμό του ανθρώπου(αναφορά σε 

παλαιότερο ποστ).

Τα υλικά που χρειάζονται για την παρασκευή του βάμματος μπορεί να 

είναι τα κάτωθι: καθαρή πρόπολη,αιθυλική αλκοόλη,τσίπουρο,βότκα.είναι τα κάτωθι: καθαρή πρόπολη,αιθυλική αλκοόλη,τσίπουρο,βότκα.

Ας δούμε μερικές συνταγές για την παρασκευή:

Παίρνουμε 20γρ καθαρή πρόπολη που τη θρυμματίσαμε(με γουδί ή 

μπλέντερ) και τη ρίχνουμε σε 1 λίτρο τσίπουρο.Για τις επόμενες 20 

μέρες, ανακακινούμε καθημερινά το μπουκάλι καλά.Μετά από 20 

μέρες φιλτράρουμε το μείγμα με λεπτή σήτα και το προιόν είναι 

έτοιμο!



Η δοσολογία είναι ένα σφηνάκι κάθε μέρα. Βοηθάει πολύ το 

προστάτη!

Η καθαρή πρόπολη θερμαίνεται σε μπεν-μαρί μέχρι να σχηματιστεί 

πηχτό σιρόπι. Προσθέτουμε ίση ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης και 

ταυτόχρονα ανακατεύουμε. Όταν αποκτήσει ομοιόμορφη σύστση το 

φιλτράρουμε και είναι έτοιμο!

Σε μπουκάλι 5 λίτρων ρίχνουμε μέχρι τη μέση θρυμματισμένη 

πρόπολη και 2 λίτρα καθαρό οινόπνευμα 96 βαθμών. Κλείνουμε το πρόπολη και 2 λίτρα καθαρό οινόπνευμα 96 βαθμών. Κλείνουμε το 

μπουκάλι και ανακινούμε κάθε μέρα για 2 εβδομάδες. Μετά από 2 

εβδομάδες συμπληρώνουμε με οινόπνευμα και ανακινούμε καλά 

λίγες φορές. Το φιλτράρουμε και το τοποθετούμε σε ειδικά φιαλίδια 

με σταγονόμετρα.

Η δοσολογία είναι 20 σταγόνες/μέρα.



Ρακόμελο αρωματικό

Είναι ένα θαυμάσιο θερμαντικό ποτό αλλά και φάρμακο για τον βήχα 

τον πονόλαιμο και το βράσιμο στο στήθος. Δοκιμάστε το μέσα στο 

καυτό τσάι σας αλλά και στο γάλα, είναι πραγματικά 

θεραπευτικό!!

Τι χρειαζόμαστε:

1 λίτρο ρακί ή τσικουδιά ή τσίπουρο

4 κουταλίες σούπας μέλι4 κουταλίες σούπας μέλι

2 ξύλα κανέλας

2-3 φύλλα απο τσάι του βουνού ή μαύρο

1-2 γαρύφαλλα (καρφιά)

Πώς το κάνουμε:

Πολύ απλά τα βράζουμε όλα μαζί σε χαμηλή φωτιά σε μια 

κατσαρόλα ανακατεύοντας να λιώσει το μέλι.

Όταν πάρει βράση, σε 5΄σβήνουμε και αφήνουμε λίγο σκεπασμένο 

να ηρεμήσει και να πάρει τα αρώματα του. Πίνεται ζεστό.


