
TA REDA PÅ OM MANUKAHONUNGEN DU KÖPER ÄR FALSK

Manuka Lab har ett av världens mest spårbara honung där du kan ta reda på exakt vilka bikupor 
honungen kommer ifrån. Den packas på plats i Nya Zeeland för att garantera kvalitet och spårbarhet. 
Tyvärr säljs mer Manukahonung i världen än vad som produceras och därför har vi en liten guide som 
kan hjälpa dig ta reda på om du köper äkta honung. 

HÄR ÄR DE VIKTIGASTE SAKERNA ATT HÅLLA UTKIK EFTER

• Är honungen från Nya Zeeland (var det packat och märkt där?). Nya Zeeland har förbud mot  
honungsimport, så om honung har kommit därifrån måste den ha producerats där!

• Leta efter texten ”packad i Nya Zeeland” på etiketten. Om det är certifierat att den förpackats 
där är det garanterat att inga övriga smakämnen eller kemikalier från tredje part har letat sig in i 
produkten på dess utlandsresa.

• Leta efter MGO-märket som certifierar och mäter den naturligt förekommande metylglyoxalen i 
Manuka.

• Kontrollera formuleringen på etiketten! Om Manuka-honungen anger att den är en ”blandning” 
eller ”blandad”, har den troligen blandats med europeisk eller asiatisk honung och kan därför inte 
vara äkta Manuka från Nya Zeeland.

• ”Hive to Home”: Är honungen spårbar? Alla väl ansedda honungsförsäljare kan spåra alla sina 
burkar tillbaka till biodlaren som skördade den, tack vare deras engagemang för öppenhet.

• Textur och färg. Certifierad Manukahonung från Nya Zeeland är beige eller ljusbrun till färgen, 
jämfört med den gula/orange färgen man får med vanlig honung. Har honungen hårdnat och du 
upptäcker kristaller i honungen betyder det att honungen har blivit uppvärmd under höga  
temperaturer vilket gör att den blir lättare att förpacka. Detta kan gör att MGO halten tillfälligt 
kan öka men det förkortar också livslängden på de dyrbara MGO ämnena.

• Förpackningen/burken bör vara mörk då ljus kommer förkorta livslängden och försämra kvaliten. 



Hård och kristalliserad honung har blivit uppvärmd vid fyllning 
för att det ska gå fortare att förpacka produkten.

Transparent och gul färg. Ej äkta Manukahonung.

Beige färg med silkeslen konsistens.


