Anexa nr.1
																	la Reglementarea tehnică
																	„Miere  naturală”
 Condiţii organoleptice                                                                                                                                                                                                                                         

Sortul de
miere

Aspectul 

Consistenţa 

Culoarea

Gustul şi mirosul

Miere de salcîm
Curat, omogen, fără impurităţi, fără spumă
Masă  fluidă-vîscoasă, omogenă
Aproape incoloră, galbenă -deschis  pînă la galbenă-intens
Gust pronunţat dulce, cu aromă discretă, specifică  mierii  de  salcîm

Miere de
 tei
Curat, omogen, fără impurităţi, fără spumă
Masă fluidă-vîscoasă sau cristalizată; cristalizarea poate fi incipientă, parţială sau totală, iar cristalele fine, potrivite sau grosiere 
Galbenă ca lămîia pînă la galbenă - portocalie
Gust dulce, cu aromă pronunţată de tei, uneori cu nuanţă amăruie

Miere 
de lavandă 
Curat, omogen, fără impurităţi, fără spumă
Masă fluidă-vîscoasă sau cristalizată; cristalizarea poate fi incipientă, parţială sau totală, iar cristalele fine, potrivite sau grosiere 
Galbenă deschis pînă la galben intens 
Gust dulce, plăcut, cu aromă  fină de lavandă

Miere
 de floarea- soarelui
Curat, omogen, fără impurităţi, fără spumă
Masă fluidă-vîscoasă sau cristalizată; cristalizarea poate fi incipientă, parţială sau totală, iar cristalele fine, potrivite sau grosiere 
Galbenă aurie pînă la galbenă -portocalie
Gust dulce, plăcut, cu aromă specifică de floarea-soarelui

Miere 
de salvie

Curat, omogen, fără impurităţi, fără spumă
Masă fluidă-vîscoasă sau cristalizată; cristalizarea poate fi incipientă, parţială sau totală, iar cristalele fine, potrivite sau grosiere 
Galbenă clar sau cu nuanţă portocalie, roşcată sau maronie
Gust dulce, plăcut, cu aromă de salvie, bine pronunţată de salvie

Miere polifloră
Curat, omogen, fără impurităţi, fără spumă

Masă fluidă-vîscoasă sau cristalizată; cristalizarea poate fi incipientă, parţială sau totală, iar cristalele fine, potrivite sau grosiere 
Galbenă - deschis pînă la brună- deschis, cu nuanţă roşcată, verzuie sau maronie
Gust dulce, plăcut, cu aromă plăcută, bine pronunţată de flori

Miere
de
 mană
Curat, omogen, fără impurităţi, fără  spumă
Masă fluidă-vîscoasă, cleioasă sau cristalizată; cristalizarea poate fi incipientă sau parţială, iar cristalele fine, potrivite sau grosiere
Brună cu nuanţă verzuie, maronie sau roşietică pînă la neagră. Brună-deschis cu nuanţă verzuie, maronie sau roşietică
Gust moderat dulce, plăcut, cu aromă caracteristică mierii de mană


