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Az Y-FOOD KFT alapítása, azaz 1994 óta foglalkozik különleges mézkészítmények 

gyártásával és forgalmazásával. A tevékenység saját tulajdonú telephelyén, a 

Berettyóújfaluban működő Első Bihari Mézüzemben történik. Közel tíz éve kifejlesztette a 

„TöbbmintMéz” termékcsaládot, melynek csipkebogyó, csalán, bodzabogyó, orvosi zsálya, 

kamilla termékváltozatai a már piacon kapható keresett terméknek számítanak. 

A projekt során kifejlesztendő új, innovatív méhtermékek a „TöbbmintMéz” (TMM) 

termékcsaládhoz tartoznak, mely funkcionális élelmiszernek tekinthető, mivel a bennük levő 

aktív komponensek mennyisége lényegesen meghaladhatja a természetes mézekben lévő 

hasznos összetevőket. A TMM termelése irányított, a méhtermékbe a méhek, a számunkra 

értékes összetevőket a méhtakarmány közvetítésével építik be. Az összetevők 

megtervezésénél rendelkezésre áll az emberek és a méhek által fogyasztható aktív 

hatóanyagokat tartalmazó összes gyógynövény, gyógyvíz, illetve algatenyészet. A fejlesztési 

cél az, hogy a TMM, a méhek és az emberek egészségének megőrzését egyformán szolgálja, 

továbbá a természetes forrású aktív komponensek feldolgozási módja az előállított terméket 

gazdasági szempontból is az egyéb módszerekhez viszonyítva versenyképessé tegye. Eddigi 

vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a méhtakarmányból a pozitív élettani hatást 

hordozó komponensek a méhek által előállított méhtermékben megjelennek. A projekt révén 

létrehozható prototípus termékek tovább erősíthetik a magyar méhészek és az általuk 

előállított termékek világhírnevét. 

 

A fejlesztés során megvalósítandó tevékenységek, a szabadalommal védett „TöbbmintMéz” 

termékcsalád technológiájának továbbfejlesztését, egészségvédő hatásának analitikai és 

klinikai vizsgálatát jelentik, mely három modulra osztható: 

 

a) Fűszernövények alkalmazása a „TöbbmintMéz” termékek előállításában, melynek 

részei a hatóanyag transzformáció vizsgálata, méhészeti technológia testreszabása, a 

termékek organoleptikus panelvizsgálata. 

b) Gyógyvizekben természetesen előforduló mikroelem bevitel a „TöbbmintMéz” 

termékcsaládba, melynek részei a jód hatóanyag transzformáció vizsgálata a 

termékpálya során, a termékek klinikai vizsgálata egészségvédő hatásának igazolása. 

c) Alga tenyészetet, illetve kivonatot tartalmazó „TöbbmintMéz” méhtermékek élettani 

hatásának vizsgálata, melynek részei a különböző algatörzsek felhasználhatóságának 

kidolgozása a méhtakarmány előállítására, méhészeti technológia testre szabása, 

klinikai vizsgálatok a pozitív élettani hatás megállapítása céljából. 
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