
 - en ren naturprodukt
Honung





Utmärkt till mat 
och dryck
Hur använder du din honung? På smörgåsen? 
I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som 
allt fler: I matlagningen eller bakningen?
Egentligen är det bara din egen smak och 
fantasi som sätter gränsen för vad honung 
kan användas till.

Honung kan förvaras i rumstemperatur 
men vid längre förvaring trivs den bäst 
mörkt och svalt i jämn temperatur, helst 
under +11°C.

Visste du att honung är en viktig 
ingrediens i vikingadrycken mjöd. 
Övriga ingredienser är 
vatten, humle och malt.





Honung är nyttigt 
Honung är bättre än vanligt socker då den 
innehåller mer fruktsocker. Det ger en 
jämnare blodsockernivå och tas lättare upp 
av kroppen. Honung innehåller dessutom 
bakteriehämmande ämnen vilket gör att en 
sked honung är utmärkt vid förkylning. 
Honung innehåller också ämnen som 
påskyndar läkningen av sår. 

Oavsett hur du använder din honung kan 
man konstatera en sak: Honung är en mycket 
nyttig biprodukt, på mer än ett sätt!

Visste du att drottningens livstid 
är 3-4 år och under dessa år 
lägger hon över 500 000 ägg.
Ett arbetsbi lever normalt 
drygt fem veckor under 
sommaren.



" Från blomma 
 till bord"



Bina hämtar nektar
Blommorna producerar nektar för att locka 
till sig insekter, som genom sina besök, 
hjälper växterna att bli pollinerade.
Biet suger med sin tunga upp nektarn och 
förvarar den i sin honungsblåsa.
Nektarn omvandlas till honung genom att 
bina dels tillsätter enzymer och dels sänker 
vattenhalten genom avdunstning. Många bin 
hjälps åt med omvandlingen, innan honungen 
kan börja lagras i vaxkakornas celler.

Visste du att för att få ihop nektar 
till ett halvt kilo honung måste bina 
besöka ca 3-4 miljoner 
blommor. 
En flygsträcka som 
kan uppskattas till 
två varv runt jorden.

Så här blir det honung



Biodlaren skördar honungen
De fyllda honungsramarna skördas sedan av 
biodlaren. Honungen slungas ur vaxkakorna,
när de körs i biodlarens honungsslunga. 
Därefter finsilas honungen och befrias då från 
alla främmande partiklar större än 0,7 mm.

Biodlaren tappar på burk
Svensk honung kristalliserar med tiden och blir 
fast. Genom att röra om i honungen får biodla-
ren fram en finkornig konsistens.
Innan honungen blivit helt fast tappas den upp 
på burk, förses med etikett och är klar att
konsumeras. Den välkända SBR-etiketten på



burken är din garanti att honungen håller 
högsta kvalitet.

Olika sorters honung
Raps, maskros, hallon, klöver och lind är 
exempel på växter som bina hämtar mycket 
nektar från på sommaren. Under hösten 
kan biodlaren ibland skörda ljung- och blad-
honung. De olika nektarsorterna lagras efter 
hand av bina i bikupan. När honungen sedan 
skördas blandas dessa med varandra. Beroende 
på vilka blommor bina besökt och mängden 
nektar som samlats från de olika växterna får 
honungen olika färg, smak och konsistens. 
Tidpunkten för honungsskörden kan därför 
också användas till att beteckna olika sorters 
honung t.ex. sommarhonung och 
hösthonung.

Visste du att det kan 
finnas upp till 60 000 bin 
i en kupa. Men bara en 
enda drottning.





Bli biodlare - du också! 
Biodling är fascinerande för dig som är 
intresserad av naturen. Det ger mer än du 
anar. En plats där du kan ställa din kupor 
och ett litet lagerutrymme är allt som behövs.
Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR, hjälper 
dig att komma igång. Se baksidan.

Naturen behöver 
fler biodlare 
En tillräcklig pollinering är en förutsättning 
för bra skördar av bär, frukter och odlade 
grödor. Det är brist på pollinerande insekter 
i naturen i dag. 
Att börja odla bin innebär därför 
att du bidrar till en bättre 
pollinering i din närhet.
Till glädje för alla 
– djur, fåglar, växter
och oss själva.



Vill du veta mer om 
honung och biodling?
Kontakta en biodlande bekant eller 
Sveriges Biodlares Riksförbund,
Borgmästaregatan 26, 
596 34 Skänninge. Telefon 0142 - 48 00 00.

På www.biodlarna.se finns mycket att läsa om 
biodling och honung. Där finns även 
kontaktuppgifter till din närmaste lokalförening.

Välkommen in i biodlingens fascinerande värld!

www.biodlarna.se
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HÄR KÖPER DU DIN HONUNG:




