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Το θυμαρίσιο μέλι Organic Beez από τη Σύρο 

είναι αποτέλεσμα οργανικής μελισσοκομικής 

παραγωγής, περιορισμένης σε ποσότητα. 

Το ιδιαίτερο κλίμα του νησιού ευνοεί την 

ανάπτυξη του θυμαριού, δίνοντας στο Or-

ganic Beez ποσοστό σε γυρεόκοκκουs 

θυμαριού μεγαλύτερο του 80% - ανάλογα με 

τη χρονιά διαμορφώνεται στο 82%, 86% ή και 

περισσότερο.

The Organic Beez thyme honey is collected in 

thyme regions on Syros island, in the Cyclades, 

Greece. The distinct climate in the area where 

summers are hot and dry and winters relatively 

mild, favors the growth of thyme giving Organ-

ic Beez more than 80% in thymol; depending on 

the year, the percentage may reach 82%, 86% or 

more.
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Η σύνθεσή του είναι ό,τι επιλέγουν οι μέλισσές 

μας, χωρίς προσμίξεις και χαρμάνια με άλλα 

μέλια. Μετά τον τρύγο, επεξεργαζόμαστε και 

τυποποιούμε το Organic Beez στο πιστοποιημένο 

μελισσοκομικό εργαστήρι μας. Συνειδητά δεν 

εφαρμόζουμε την πρακτική της θέρμανσης του 

μελιού για την αποκρυστάλλωση και μείωση 

της υγρασίας του επειδή θέλουμε το Organ-

ic Beez να διατηρεί όλα τα πολύτιμα θρεπτικά 

συστατικά του αναλλοίωτα. Κάθε βάζο 

ελέγχεται και σφραγίζεται χωριστά.

Το οργανικό θυμαρίσιο μέλι Organic Beez 

είναι οργανικό μέλι, πιστοποιημένο από τον 

οργανισμό ΔΗΩ.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 

αρθ. 11, θυμαρίσιο μπορεί να ονομαστεί το μέλι 

που περιέχει έστω και 18% κύριο γυρεόκοκκο 

θυμαριού.

Produced in limited quantities, our honey is 

made from thyme plants which our honey bees 

choose to forage on and is not the outcome of 

blending different types of honey. We harvest our 

thyme honey and then process it in our licensed 

and certified facility. We choose not to heat it, 

because we want the Organic Beez to retain all 

its precious nutrients intact. Every single jar is 

checked and sealed separately.

The Organic Beez is organic thyme honey certi-

fied by DIO, Inspection and Certification Organi-

zation of Organic Products.

According to the European legislation (Code of 

Food and Beverages, article 11), any honey with 

a thyme pollen grains content of at least 18% can 

be designated as ‘thyme honey’.
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