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BIČIŲ PRODUKTAI 

MEDUS

Kultūros paminklai liudija senų senovėje žmogų pa-
žinojus bites ir valgius medų. Medus kaip vaistas mi-
nimas rašytiniuose Mesopotamijos kultūros šaltiniuose. 
Hipokratas siūlė įvairias ligas gydyti natūraliais gamtos 
produktais, o medų laikė labai veiksmingu vaistu. Ro-
mėnų mokslininko Plinijaus manymu, medus esąs labai 
efektyvus gydant akių ligas, žaizdas, mažinąs skausmus 
krūtinėje ir ilginąs gyvenimą. Dioskaridas tvirtino, esą 
medus valąs žaizdas, gerinąs regėjimą, gydąs gerklę, 
švelninąs kosulį. Daug tūkstančių metų žmonės varto-
ja medų ne tik dėl jo maistingumo ir skanumo, bet ir 
dėl to, kad suteikia žvalumo, ilgina gyvenimą. Graikų 
mąstytojo žodžiais, norint būti sveikam, reikia valgyti 
medaus, o odą tepti aliejais. Avicena sakė, kad jaunystę 
išsaugoti padės medus, ypač vyresniems kaip 45 metų 
žmonėms.

Bičių medus – saldus, tąsus skystis, bičių gaminamas 
iš surinkto žiedų nektaro. Nektaras – saldus skystis, kurį 
išskiria augalų nektarinės. Bičių medaus cheminė sanda-
ra yra labai sudėtinga ir nepastovi. Medus turi 18–20 % 
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vandens, apie 80 % angliavandenių (fruktozės, gliuko-
zės, sacharozės, maltozės, dekstrinų), apie 0,4 % balty-
mų, organinių rūgščių, fermentų, mineralinių druskų 
(kalio, natrio, kalcio, magnio, fosforo, geležies, aliumi-
nio, vario, mangano, cinko ir kt.), vitaminų (B1, B2, B6, 
C, PP, H, K, E), alkaloidų ir dažomųjų medžiagų. Įvai-
rios medaus rūšys skiriasi specifiniu skoniu. Eteriniai 
aliejai suteikia jam malonaus aromato.

Medus turi antibakterinių savybių, taip pat medžia-
gų, kurios neleidžia prasidėti puvimui ir atsirasti pelė-
siams. Dėl šių savybių jis vartojamas medicinoje. Medus 
tinka ir sveikiems, ir ligoniams. Jis didina organizmo 
imunobiologinį reaktyvumą, gerina smegenų, kepenų, 
audinių, širdies, raumenų, inkstų ir kitų organų me-
džiagų apykaitos procesus.

Medus nuo seno vartojamas kaip universalus vais-
tas nuo peršalimo. Taip pat vartojamas sergant širdies ir 
kraujagyslių ligomis. Jis plečia vainikines kraujagysles ir 
gerina kraujo apytaką. 

Medaus rūšys

Medus, surinktas iš vienos rūšies augalų žiedų, vadi-
namas monof loriniu, o iš įvairių augalų – polif loriniu. 
Monof lorinio medaus Lietuvoje pasitaiko retai.

Baltų jų ir rausvų jų dobiliukų medus yra bespalvis arba 
gelsvai žalsvas, malonaus aromato bei skonio. Jis krista-
lizuojasi smulkiomis kruopelėmis, tampa kietas ir be-
veik visai baltas.
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Barkūno medus – šviesiai gelsvos spalvos, labai aro-
matingas ir skanus. Žinovai teigia, kad jis – vienas ge-
riausių.

Raudonų jų dobilų medus – rausvai geltonas, lėtai cuk
ruojasi.

Grikių medus – raudonai rusvas arba tamsiai rudas, 
aitraus specifinio skonio, kartais karstelėjęs. Jis kristali-
zuojasi stambiais kristalais ir yra minkštas. Grikių medus 
turi daug geležies bei baltymų, todėl labai tinka vartoti 
nusilpusiems ir sergantiems mažakraujyste. 

Liepų medus yra vienas iš geriausių – skaidrus, bespal-
vis arba gelsvai žalsvas, gana tirštas, kvepia liepžiedžiais. 
Susikristalizavęs tampa kietas, gelsvos spalvos. Liepų 
medumi dažniausiai gydomos peršalimo ligos.

Pievų medus (polif lorinis) surinktas iš įvairių augalų 
žiedų, yra malonaus skonio, geltonas arba gelsvai rudas. 
Jame daug aromatinių medžiagų, nemažai C ir B grupės 
vitaminų. Jis tinka nusilpus bei peršalus. 

Viržių medus – šviesiai rudas arba rausvai rudas, o 
susikristalizavęs tampa geltonas arba rusvas. Šis medus 
yra aitraus, bet malonaus skonio, labai tirštas, ilgai nesu-
sikristalizuoja, turi daug baltymų.

Spygliuočių medus – tamsus, kvepia pušų sakais, tirš-
tas, tąsus, susikristalizavusio kristalai stambūs. Jame 
daug vitamino C.

Lipčiaus medus – surinktas iš amarų išskyrų, skiriasi 
nuo žiedų medaus. Jame daug mineralinių medžiagų, 
sacharozės. Lipčiuje itin daug šarminių metalų – kalio ir 
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natrio druskų. Lipčiaus meduje mažiau vandens ir dau-
giau baltymų, dekstrinų, todėl jis 2–3 kartus tirštesnis 
už žiedų medų. 

Kaip tinKaMai laiKyti Medų

Bičių medų galima išlaikyti daugelį metų. Laikui 
bėgant jis kristalizuojasi, ypač jeigu jame yra daug gliu-
kozės. Jeigu gliukozės yra mažiau, jis gali ir nesutirštėti. 
Susicukravusį medų galima suskystinti pašildžius van-
dens vonelėje iki 45 °C. Tačiau šildyti reikia labai atsar-
giai, nes pašildžius iki 60°C, suyra medaus fermentai ir 
jis praranda daugelį savo gydomųjų savybių.

Jeigu ilgiau laikomas medus susisluoksniuoja (apati-
nis sluoksnis – susikristalizuoja, o viršutinis tampa pana-
šus į sirupą), vadinasi, medus nepakankamai subrendęs, 
jame per daug drėgmės. Tokio medaus ilgai išlaikyti 
nepavyks. Laikant 11–19 °C temperatūroje, medus gali 
surūgti, todėl jį patartina laikyti 5–10 °C temperatūro-
je, gerai vėdinamoje patalpoje, kurios nepasiekia saulės 
spinduliai. Medus yra imlus įvairiems kvapams, todėl 
šalia jo nederėtų laikyti stiprų kvapą turinčių produktų. 
Geriausia medų laikyti stikliniame inde. Tačiau gali-
ma laikyti ir statinėse, pagamintose iš liepos, uosio ar 
alksnio. Ąžuolinėse statinėse laikomas medus patamsėja. 
Nepatartina medų laikyti geležiniuose, cinkuotuose ir 
aliumininiuose induose.
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Kada medaus vartoti nepatartina

Kai kuriems žmonėms medus gali sukelti alergiją. 
Pastebėjus alergijos požymius, medaus vartoti nerei-
kėtų. Taip pat daug medaus nepatartina vartoti ir nu-
tukusiems žmonėms, nes sulėtėjus medžiagų apykaitai 
meduje esantys angliavandeniai virsta riebalais.

Medų reikia valgyti saikingai, neperdozuoti, nes gali 
sutrikti kasos funkcija. Sergantieji kasos ligomis medų 
gali vartoti tik labai mažais kiekiais, o sergantieji cuk
riniu diabetu jo turėtų visiškai atsisakyti. Nevartotinas 
medus ir viduriuojant, nes jis skatina žarnyno peristalti-
ką ir laisvina vidurius.

Keletas patariMų apie Medų

Liaudiški būdai medaus kokybei patikrinti:
Jeigu užlašinus jodo medus pamėlynuoja, vadinasi, 

įmaišyta miltų ar krakmolo.
Jei į skystą medų įleistas šviežias vištos kiaušinis skęs-

ta, tai šis medus gausiai praskiestas vandeniu.
Tai, kas paprastai parduodama kaip šviežias gegu-

žės medus, dažniausiai būna senas tirpintas medus arba 
šviežias, bet surinktas ne iš pavasario gėlių, o iš speci-
aliai paruošto cukraus sirupo. Žinoma, apie tokio me-
daus kokybę negali būti nė kalbos.

Ar naudingas medus su arbata? Kad arbatą su medu-
mi gerti sveika, niekas neabejoja. Bet karštoje arbatoje 
medus praranda savo gydomąsias savybes, nes 50–60 ºC 
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temperatūroje suyra fermentai ir vitaminai, todėl me-
daus dėti į arbatą nereikia. Iš verdančiu vandeniu aplieto 
medaus lieka tik vanduo, cukrus ir gliukozė. O 40 ºC 
temperatūroje medus išsaugo savo gydomąsias savybes. 
Medus, ištirpdytas stiklinėje arbatos, blogai pasisavina-
mas, o jei jį laikysite ant liežuvio ir užsigersite arbata, 
pasisavinsite puikiai. Mat liežuvis labai gerai aprūpina-
mas krauju, jame daug kraujagyslių, ir medžiagos paten-
ka tiesiai į kraują.

Medus gydo peršalimą – kai skauda gerklę arba ser-
game gripu, dažnai geriame arbatą su medumi. Ir medus 
mums iš tiesų padeda, tačiau neužmirškite: išgėrus ar-
batos su medumi, mažiausiai pusvalandį negalima eiti į 
lauką. O jei iš karto eisime į gatvę arba būsime perpūsti 
skersvėjo, tai stipriai peršalsime.

BIČIŲ PIKIS

Bičių pikis, arba propolis, bičių klijai, – tai sakinga 
malonaus kvapo medžiaga. Jo spalva – nuo gelsvos iki 
tamsiai rudos. Bitės pikį renka iš medžių lipnių pumpu-
rų, ūglių, augalų žiedų nektaro ir vartoja avilio plyšiams 
užklijuoti, koriams užtraukti, svetimkūniams apklijuo-
ti – užbalzamuoti. Taip bitės pasirūpina, kad avilys vė-
dintųsi, išvengia produktų gedimo, užkerta kelią ligoms 
kilti ir plisti, aromatizuoja avilį. 

Šalinti blogą kvapą, mažinti ar visai nuslopinti skaus-
mą ir tinimą, padėti žaizdoms gyti – tokias bičių pikio 
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ypatybes žmonės žinojo jau žiloje senovėje. Šia patirtimi 
ir grįstas jo vartojimas liaudies medicinoje.

Senovėje bičių pikis daugiausia vartotas kaip išorinis, 
rečiau – kaip vidinis vaistas. Votis gydydavo natūraliu 
pašildytu bičių pikiu. Buvo gaminamas ir tepalas – jo 
užtepdavo ant storos drobės skiautės, pridėdavo prie vo-
ties, o ant viršaus dar užrišdavo storesniu audiniu. Na-
tūraliu bičių pikiu taip pat gydytos karpos, nuospaudos. 
Pagyvenę žmonės naudodavo drobės atraižas, kuriomis 
užklotus korių rėmus avilyje bitės aplipina pikiu. Skaus-
mui malšinti bičių pikis vartotas nuo senų laikų. 

Bičių pikio padeginus ant žarijų, patalpoje pasklin-
da malonus aromatas. Jį degindavo ten, kur susiburdavo 
daug žmonių, arba ligonio kambaryje. Tik praeityje ne-
žinota, kad degdamas pikis dezinfekuoja patalpas ir yra 
veiksminga ligų profilaktikos priemonė.

Gydytojai dažnai naudoja spiritinį pikio tirpalą virš-
kinamojo trakto, kepenų ligų ir aterosklerozės gydymui. 
Chirurgai, norėdami apsisaugoti nuo galimų komplika-
cijų, prieš operacijas, kaip biostimuliatorių, siūlo vartoti 
pikio tirpalą su arbata ar pienu. 

Pastaruoju metu bičių pikio preparatai vis dažniau 
vartojami aterosklerozės ir hipertenzijos gydymui. Jų 
vartojant mažėja cholesterolio kiekis kraujyje, kraujo 
spaudimas, nyksta neurozės simptomai. 

Spiritinis pikio tirpalas didina tulžies sekreciją, 
gerina kepenų funkciją, gydo skrandžio opaligę, mažina 
cholesterolio kiekį kraujyje, veikia raminamai. 
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Kaip vartoti: 

• spiritinis bičių pikio tirpalas pasižymi ryškiu 
priešuždegiminiu, antiseptiniu veikimu, todėl 
vartojamas burnos gleivinės uždegimui, anginai, 
faringitui, ūminiam bei lėtiniam periodontitui, 
pažeistam odos paviršiui gydyti; 

• jei pažeista oda – kelis kartus per dieną dėti 
propolio ekstraktu suvilgytus tamponus; 

• sergant lėtiniu faringitu ir tonzilitu – 1–2 kartus 
per dieną tepti tonziles 8–15 dienų; 

• esant burnos ir gerklės infekcijoms – tirpalu 
(skalavimui tirpalas pasigaminamas į pusę 
stiklinės vandens įlašinus 30–40 lašų propolio 
ekstrakto) skalauti kelis kartus per dieną.

Tinkami surinktas bei laikomas pikis yra labai aktyvi 
medžiaga, stipriai veikianti augalus, mikroorganizmus, 
gyvūnų ir žmogaus organizmą. Negalima nutraukti li-
goninėje ar poliklinikoje pradėto pagrindinio gydymo 
kurso ir imti savarankiškai vartoti bičių pikio preparatų. 
Gana dažnai juos galima derinti su pagrindiniu gydymo 
kursu, tai net patartina, bet tik gydytojui prižiūrint. Pa-
stebėta, kai kuriems žmonėms padidėjęs jautrumas bičių 
pikiui. Ypač atsargiems reiktų būti sergantiems bron-
chine astma, egzema ar kitomis odos ligomis. Ant ilgai 
negyjančių opų pradžioje negalima dėti daug pikio te-
palo ar emulsijos, nes gali paūmėti uždegimas. Vartojant 
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