MEL DE ROSMANINHO
Origem: Montado da Herdade Aldeia de Cima.

A importância da apicultura

15 apiários na Serra do Mendro, com 599 colmeias

A vida das abelhas é crucial para o planeta e para o
equilíbrio dos ecossistemas. Na Herdade Aldeia de
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15 apiários e 599
são

cuidadosamente

poluição

industrial e urbana. As temperaturas quentes do
início do Verão são ideais para a extração do mel
em estado líquido, pelo que a recolha acontece
habitualmente entre junho e julho, no auge da
produção. Já no Inverno, as temperaturas baixas
podem fazer o mel cristalizar sem nunca perder
contudo o seu valor nutritivo, um sinal que atesta a
sua qualidade.

www.aldeiadecima.com

