På Lillgården i Maglasäte utanför Höör producerar vi honung med varsamma metoder helt utan uppvärmning i
fräscha nya lokaler. Honungen tappas direkt efter skörd i fina burkar som passar lika bra på köksbordet som
till en present. Honungen är god att äta som den är, i teet eller som smakförstärkare i bakning och matlagning.
Våra bigårdar finns på olika platser i Höörs närområde där varje plats ger sin speciella honung beroende vilka
blommor som växer just där. Vår varierande natur i Mellanskåne gör att bina hittar nektar från många olika
blommor som ger en smakrik och aromatisk honung. Vi skördar vid olika tidpunkter och får på så vis olika
typer av säsongshonung som får sin karaktär på honungen beroende på vilka blommor som bina har besökt.
Säsongen 2018 har vädret varit har mycket speciellt med sol, värme, och torka. Det har gett många flygtimmar
till bina men de olika dragväxterna har blommat över väldigt snabbt. Kvalitén är hög med låga vattenhalter
och en härlig smak av sommar och sol.
I denna låda finns ett urval av sommarens alla honungssorter från den ljusa och milda försommarhonungen till
den mörka sensommarhonungen. I botten på burken finns en etikett med bästföredatum som är satt två år från
tappdatum. Detta nummer är burkens bachnummer som visar var denna honung kommer ifrån.
Försommarhonungen började vi skörda i slutet av maj. Den består av nektar från vårens alla blommor. De
stora nektardragen vid denna tiden är raps, maskros, lönn, kastanj fruktträd och bärbuskar. Det ger en mild
honung med en ljus färg och len konsistens.
Batch 04-06-20 Gunnaröd och Norra Hultseröd där det både finns skog och åkermark. Här fanns det också det
enda rapsfältet bina drog på.
Batch 10-06-20 Maskros honung utplockad från flera bigårdar
Batch 25-06-20 Gunnaröd där bina drog på raps och andra vårblommor.
Högsommarhonungen skördade vi i början av juli. Då har bina hämtat nektar från hallon, björnbär, vitklöver,
trädgård- och ängsblommor. Denna honung är lite gulare i färgen och har en fylligare smak. 2018 kan den
också ha en ton av mynta som kommer från lindens nektar som blommade ovanligt tidigt i år.
Batch 10-07-20 N Hulseröd där skogen dominerar och det fanns mycket björnbär och vildhallon
Bach 17-07-20 Munkarp där det fanns vildhallon men också lind
Bach 19-07-20 Mglasäte där det fanns både vildhallon och lind
Batch 21-07-20 Sätofta och Yxnaholma. Denna bach skulle också kunna kallats högsommar men eftersom den
innehöll bladhonung fick den sensommaretikett på sig.
Vår sensommarhonung skördade vi i början av augusti. I år är den mörk och smakrik och mycket god. Den
varma och soliga sommaren har gjort att vi fått bladhonung som är honungsdagg som bina hämtar på ekar,
lindar, lönnar och fruktträd. Det är denna bladhonung som gett den mörka färgen. Andra blommor som bina
drar på i slutet av juli bl. a. mjölkört och tistel.
Bach 16.08-20 Hasslebro. I denna bigård har bina dragit på åkerbönor. När det draget var slut drog de in
bladhonung som gav honungen den mörka färgen.
Bach 19- 08-20 N Hultseröd,, Munkarp och Maglasäte skog. Bladhonungen har gett den mörka färgen men
bina har också dragit på mjölkört och tistel
Bach 25-08-20 Sätofta och Yxnaholma
Batch 27-08-20 Detta är vår mörkaste honung och den är orörd och kan ha lite större kristaller. Den mörka
färgen är troligen bladhonung från ek. Bigårdarna har stått i Yxnaholma och i Maglasäte.
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