ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПИТНОГО МЕДУ

БІЗНЕС-МОДЕЛЬ

Технологія виготовлення питного меду
дуже схожа на технологію виготовлення
вина, але замість фруктового соку
використовується мед або, частіше, розчин
меду у воді.

Нещодавно розпочато виробництво питного
меду в нашому коледжі в невеликих кількостях
(приблизно 40-50 літрів) готового продукту. Ми
плануємо збільшити обсяги виробництва та
асортимент продукту, тому шукаємо інвесторів,
зокрема, за допомогою реклами та
участі в різних проєктах.

Інгредієнти.
До складу медового сусла входять
такі компоненти:

РИНОК

Мед натуральний
Пилок

Відокремлений структурний
підрозділ
«Чернятинський фаховий
коледж Вінницького
національного аграрного
університету»

Питний мед—
напій
довголіття

Вода
Винні дріжджі

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

Також можна додавати різні
ягоди та фруктові соки

Обґрунтування
виробничої потреби

Сума,
грн.

Закупівля тари (бочки)
1

Зброджування та
відстоювання питного
меду

7000

2

Фільтрувальна установка

Фільтрування

8000

3

Фасувальна тара (пляшки,
етикетки, корки)

Фасування для
реалізації

17 000

4

Тара для закупівлі
сировини

Закупівля меду

1400

5

Шланги для фільтрації

Фільтрування

200

6

Бідони

Настоювання
лікувальних трав

1000

7

Закупівля сировини

Виробництво

8 000

№

АНАЛОГИ ПИТНОГО МЕДУ
НА РИНКУ УКРАЇНИ

Питний мед
«Медунка Карпат»

«Меди питні Сокиринські»

«Дикий мед»

1

Інвестиційне призначення

Україна, Вінницька область,
Жмеринський район, Чернятин,
вул. Графа Львова,28
email: chernyatin@ukr.net

“Хто мед питний споживає, той
здоров’я гарне має”
Народна мудрість

РОЗРОБНИКИ

СЕРГІЙ СКРИПНИК керівник прєкту

СОФІЯ СТАСЮК–
проєктний менеджер

УНІКАЛЬНІСТЬ НАШОГО НАПОЮ
Питний мед - екологічно
чистий
напій,
який
виготовляється з екологічно
чистої сировини. Наш питний
мед має особливу технологію
виготовлення, завдяки якій у
продукті зберігаються всі
корисні властивості продукції

ОЛЕКСАНДР САЛЮКвідповідальний виконавець

КОНЦЕПЦІЯ НАШОГО СТАРТАПУ:
Здоров’я - це найголовніше, що турбує
людину протягом усього життя. Тому
людство завжди намагається підтримувати
його в найкращому стані, використовуючи
різні засоби природного походження.
Сьогодні у всіх країнах світу для цього
широко використовуються продукти
бджільництва, а саме: бджолиний пилок,
мед, прополіс, маточне молочко, питний мед
тощо.
Цілющі та корисні властивості питного
меду давно відзначали різні науковці. Це
дарує людству молодість і довголіття.
Питний мед - це не тільки смачний, але і
цілющий напій. Технологія виробництва
питного меду забезпечує збереження цінних
природних компонентів медового сусла, що
включає пилок, шишки хмелю, спеції,
коріння, ягоди та чисті раси винних
дріжджів.
Під час бродіння сусла частина його
біологічно чистих речовин перетворюється
на питний мед, тому вони мають лікувальні
властивості. Необхідно лише чітко
дотримуватися правил їх використання. У
питному меді також є органічні кислоти.
Помірне вживання питного меду продовжує
активне життя, протидіє старінню та
сприятиме покращенню здоров’я людини.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПИТНОГО
МЕДУ

бджільництва.

Корисні властивості Чернятинського
питного меду
Чернятинський питний мед - поживний
продукт, його багатий мінерально-вітамінний
склад надзвичайно корисний для нирок,
печінки, травної, нервової, серцево-судинної
систем. Цей продукт насичує організм різними
мінералами та вітамінами, покращує процес
поділу клітин, що дозволяє продовжити вашу
молодість.
Крім того, медовий напій покращує стан
нігтів,
волосся
та
шкіри.
Завдяки
антиоксидантам продукт покращує регенерацію
клітин шкіри, розгладжуючи дрібні мімічні
зморшки. При виготовленні питного меду ми
використовуємо настоянки різних лікарських
трав, фруктові соки, ягоди; це ще більше
покращує його лікувальні властивості.

Цей насичений склад доповнюється
клітковиною, зольними сполуками. Якщо
говорити про калорійність цього напою,
то вона низька. 100 грам питного меду
може містити 65-100 ккал. Все залежить
від додаткових інгредієнтів, спецій та
приправ.

