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CARACTERÍSTIQUES: 
Color: ambre molt clar. 

A vegades les abelles la barregen amb altres nèctars i això la fa enfosquir. 

Aroma: té un perfum constant i delicat. 
Gust: molt suau i molt agradable al paladar. 

Cristal·lització: La cristal·lització és un procés natural que indica que la mel no ha estat 

sotmesa a canvis excessius de temperatura i que per tant no ha perdut cap de les seves 

propietats. 

Quan la mel s’enterboleix i/o cristal·litza, si es prefereix líquida, cal escalfar-la al bany maria 

sense arribar a fer bullir l’aigua per tal de no perdre les seves propietats. 

Es recomana conservar a temperatura ambient. 
 

PROPIETATS: 
Al ser especialment rica en Liti proporciona unes propietats específiques que resulten molt 

útils com a tònica, digestiva, balsàmica, desinfectant, antireumàtica i antiinflamatòria. És 

recomanable en cas d'insuficiència hepàtica, acidesa i úlceres d’estómac. És estimulant i 

tonificant en cas d'estrès, esgotament físic i intel•lectual. Afavoreix el bon funcionament del 

fetge i està indicada per les afeccions respiratòries i contra la irritació de la gola. 
 

ORIGEN: 
La nostra mel de romaní es recol·lecta durant la primavera a la zona de la Catalunya 

Central, al Massís del Garraf i a la Costa del Tarragonès i és un producte 100% natural. 
Està elaborada per les nostres abelles que xuclen, principalment, el nèctar de les flors del 

romaní (Rosmarinus officinalis) i el transformen en mel. 
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CARACTERÍSTIQUES: 
Color: ambre clar trencat. 
Aroma: aromàtica persistent. 

Gust: suau i gustosa en boca. 

Cristal·lització: La cristal·lització és un procés natural que indica que la mel no ha estat 

sotmesa a canvis excessius de temperatura i que per tant no ha perdut cap de les seves 

propietats. 

Quan la mel s’enterboleix i/o cristal·litza, si es prefereix líquida, cal escalfar-la al bany maria 

sense arribar a fer bullir l’aigua per tal de no perdre les seves propietats. 

Es recomana conservar a temperatura ambient. 
 

PROPIETATS: 
Comparteix moltes de les propietats de la mel monofloral de romaní i també està indicada 

per afeccions respiratòries de caràcter inflamatori com la tos i l’asma. És adient en estats 

depressius i com a tonificant en condicions de cansament per recuperar les forces físiques. 
 

ORIGEN: 
La nostra mel de romaní amb flors es recol·lecta durant la primavera a la zona de la 

Catalunya Central i és un producte 100% natural.  
Està elaborada per les nostres abelles que xuclen el nèctar de l’última floració de romaní i de 

diverses flors que floreixen quan la flor del romaní està acabant i el transformen en mel. 
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CARACTERÍSTIQUES: 
Color i aroma: Aquesta mel procedeix del nèctar de diferents espècies  
vegetals, segons les floracions, fet que pot fer variar el color, l’aroma i el gust. 
Gust: sol tenir un sabor intens i dolç, pronunciat en boca. 

Cristal·lització: La cristal·lització és un procés natural que indica que la mel no ha estat 

sotmesa a canvis excessius de temperatura i que per tant no ha perdut cap de les seves 

propietats.  

Quan la mel s’enterboleix i/o cristal·litza, si es prefereix líquida, cal escalfar-la al bany maria 

sense arribar a fer bullir l’aigua per tal de no perdre les seves propietats. 

Es recomana conservar a temperatura ambient. 
 

PROPIETATS: 
Té propietats estimulants i aporta els oligoelements tan necessaris per a l'organisme. També 

ajuda en les funcions digestives i és bon cicatritzant i desinfectant de la pell. 

Per les seves característiques es recomana com un bon substitut del sucre. 
  

ORIGEN: 
La nostra mel de milflors es recol·lecta des de la primavera fins a la tardor a la zona de la 

Catalunya Central, al Penedès, Massís del Garraf, Berguedà i a la Costa del Tarragonès i és 

un producte 100% natural.  
Està elaborada per les nostres abelles que xuclen el nèctar de diferents espècies vegetals i 

el transformen en mel. 
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CARACTERÍSTIQUES: 
Color: ambre fosc, sovint amb tonalitats rogenques. 

Aroma: molt intens i persistent. 

Gust: dolç i suau al paladar amb clares notes àcides. 

Cristal·lització: La cristal·lització és un procés natural que indica que la mel no ha estat 

sotmesa a canvis excessius de temperatura i que per tant no ha perdut cap de les seves 

propietats. 

Quan la mel s’enterboleix i/o cristal·litza, si es prefereix líquida, cal escalfar-la al bany maria 

sense arribar a fer bullir l’aigua per tal de no perdre les seves propietats. 

Es recomana conservar a temperatura ambient. 
 

PROPIETATS: 
És molt eficaç per prevenir i tractar infeccions de coll, respiratòries de tipus inflamatori, per a 

la tos convulsiva i l’asma. També és molt útil per millorar el sistema digestiu. 
 

ORIGEN: 
La nostra mel de farigola es recol·lecta a finals de primavera i principis d’estiu a la zona de la 

Catalunya Central (Berguedà i Solsonès) i és un producte 100% natural. 

Està elaborada per les nostres abelles que xuclen, principalment, el nèctar de les flors de la 

farigola (Thymus sp.) i el transformen en mel. 
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CARACTERÍSTIQUES: 
Color: ambre clar 

Aroma: perfumada per cítrics 

Gust: de suau sabor al paladar i amb notes cítriques. 

Cristal·lització: La cristal·lització és un procés natural que indica que la mel no ha estat 

sotmesa a canvis excessius de temperatura i que per tant no ha perdut cap de les seves 

propietats. 

Quan la mel s’enterboleix i/o cristal·litza, si es prefereix líquida, cal escalfar-la al bany maria 

sense arribar a fer bullir l’aigua per tal de no perdre les seves propietats. 

Es recomana conservar a temperatura ambient. 
 

PROPIETATS: 
Si per alguna cosa destaca aquesta mel de la resta és per les seves propietats sedants i 

relaxants. Podríem dir que és una mel amb efecte calmant per a persones nervioses o en 

èpoques d’estrès. 
 

ORIGEN: 
La nostra mel de taronger es recol·lecta durant la primavera a la zona de les Terres de 

l’Ebre i és un producte 100% natural. 

Està elaborada per les nostres abelles que xuclen, principalment, el nèctar de les flors de les 

plantacions de mandariners i tarongers (Citrus sp.). 
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d’alta muntanya

CARACTERÍSTIQUES:
Color: Ambre fosc 

Aroma: intens i persistent 

Gust: pronunciat i gustós 

Cristal·lització: La cristal·lització és un procés natural que indica que la mel no ha estat 

sotmesa a canvis excessius de temperatura i que per tant no ha perdut cap de les seves 

propietats. 

Quan la mel s’enterboleix i/o cristal·litza, si es prefereix líquida, cal escalfar-la al bany maria 

sense arribar a fer bullir l’aigua per tal de no perdre les seves propietats. 

Es recomana conservar a temperatura ambient. 

PROPIETATS: 
Rica en sals minerals i enzims ajuda a combatre els constipats. Té propietats digestives, 

desinfectants, antireumàtiques i recomanada per enfortir el cor i ajudar a recuperar els 

nivells de minerals quan hi ha anèmies. 

ORIGEN: 
La nostra mel d’alta muntanya es recol·lecta a l’estiu en els Prats del Pirineu en alçades 

superiors a 1.600m i és un producte 100% natural. 

Està elaborada per les nostres abelles que xuclen, principalment, el nèctar de les flors del 

Neret (Rhododendron ferrugineum), nabiu (Vaccinium myrtillus L.), orenga (T. Origanum 

vulgare L.), aranyoner (T. Prunus spinosa L.) i en menor proporció, d’altres espècies 

vegetals i el transformen en mel.
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CARACTERÍSTIQUES: 
Color: ambre 

Aroma: floral suau 
Gust: delicat i dolç amb records a regalèssia 

Cristal·lització: La cristal·lització és un procés natural que indica que la mel no ha estat 

sotmesa a canvis excessius de temperatura i que per tant no ha perdut cap de les seves 

propietats. 

Quan la mel s’enterboleix i/o cristal·litza, si es prefereix líquida, cal escalfar-la al bany maria 

sense arribar a fer bullir l’aigua per tal de no perdre les seves propietats. 

Es recomana conservar a temperatura ambient. 
 

PROPIETATS: 
És caracteritza per les seves propietats energètiques i revitalitzants. També afavoreix la 

flexibilitat de les articulacions. 
 

ORIGEN:  

La nostra mel de Neret es recol·lecta a l’estiu en els Pirineu en alçades superiors a 1.800m i 

és un producte 100% natural. 
Està elaborada per les nostres abelles que xuclen, principalment, el nèctar del Neret 

(Rhododendron ferrugineum) i la regalèssia d’alta muntanya (Trifolium alpinum) i el 

transformen en mel. 
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CARACTERÍSTIQUES: 
Color: fosc amb un característic to vermellós. 

Aroma: fort i penetrant. 

Gust: intens i un lleuger toc amarg. 

Cristal·lització: La cristal·lització és un procés natural que indica que la mel no ha estat 

sotmesa a canvis excessius de temperatura i que per tant no ha perdut cap de les seves 

propietats. 

Quan la mel s’enterboleix i/o cristal·litza, si es prefereix líquida, cal escalfar-la al bany maria 

sense arribar a fer bullir l’aigua per tal de no perdre les seves propietats. 

Es recomana conservar a temperatura ambient. 
 

PROPIETATS: 
Les seves propietats destaquen per ser rica en ferro i afavorir la circulació de la sang. En 

tenir un alt contingut de fructosa és apta per a persones diabètiques que se’ls hi permet 

prendre poca quantitat de sucre. També té bones qualitats en cas de diarrea. 
 

ORIGEN: 
La nostra mel de castanyer es recol·lecta a l’estiu a la zona del Montseny i és un producte 

100% natural.  
Està elaborada per les nostres abelles que xuclen, principalment, el nèctar de les flors del 

castanyer (Castanea sativa) i el transformen en mel. 
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CARACTERÍSTIQUES: 
 

Color: ambre clar / blanquinós 
Aroma: suau i agradable. 

Gust: molt dolç, amb un sabor suau i delicat i de fina textura granulada. 

Cristal·lització: La cristal·lització és un procés natural que indica que la mel no ha estat 

sotmesa a canvis excessius de temperatura i que per tant no ha perdut cap de les seves 

propietats. 

Quan la mel s’enterboleix i/o cristal·litza, si es prefereix líquida, cal escalfar-la al bany maria 

sense arribar a fer bullir l’aigua per tal de no perdre les seves propietats. 

Es recomana conservar a temperatura ambient. 
 

PROPIETATS: 
És ideal per recuperar de forma intensiva la salut de la nostra pell i sobretot a llarg termini, 

reforçar el nostre sistema immunitari. Així evitarem l’envelliment cel·lular accelerat gràcies 

als àcids grassos Omega 3 i 6. 
 

ORIGEN: 
La nostra mel de colza es recol·lecta a la primavera a la Catalunya Central i és un producte 

100% natural. 

Està elaborada per les nostres abelles que xuclen el nèctar de les flors dels camps de colza 

(Brassica napus) i el transformen en mel. 
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CARACTERÍSTIQUES: 
Color: ambre fosc 
Aroma: d’olor floral intens 

Gust: amarg. Una mel especial, només per aquells que els hi agrada l'amargor. 

Cristal·lització: La cristal·lització és un procés natural que indica que la mel no ha estat 

sotmesa a canvis excessius de temperatura i que per tant no ha perdut cap de les seves 

propietats. 

Quan la mel s’enterboleix i/o cristal·litza, si es prefereix líquida, cal escalfar-la al bany maria 

sense arribar a fer bullir l’aigua per tal de no perdre les seves propietats. 

Es recomana conservar a temperatura ambient. 
 

PROPIETATS: 
Antisèptiques de les vies urinàries, també gaudeix de propietats astringents que s’apliquen 

amb notable eficàcia per tallar la diarrea i se li atribueixen efectes beneficiosos sobre           

el fetge. 

L’arbocer, també conegut com a cirerer de pastor, duu una substància anomenada arbutina 

que li dóna una certa amargor i que també manté i es percep en la mel feta amb la flor de 

l’arboç, que és una mel especialment remeiera. 
 

ORIGEN: 
La nostra mel amargant d’arboç es recol·lecta durant la tardor a la zona de la Catalunya 

Central i és un producte 100% natural. 

Està elaborada per les nostres abelles que xuclen, principalment, el nèctar de les flors de 

l’arbocer (Arbutus unedo) i el transformen en mel. 

 




