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Cách thử mật ong thật giả như thế nào?
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M?t ong là m?t t?ng v?t vô giá mà thiên nhiên ?ã ban t?ng cho con ng??i. M?t ong v?n r?t quý và
có nhi?u công d?ng chính vì th? nhà nhà tìm mua m?t ong ?? ch?a b?nh. Tuy nhiên l??ng c?u quá
l?n khi?n không ít ng??i vì l?i nhu?n ?ã trà tr?n ?? cung c?p ??n tay ng??i tiêu dùng nh?ng s?n
ph?m gi?, kém ch?t l??ng, ?i?u này khi?n không ít khách hàng hoang mang.
V?y làm th? nào ?? phân bi?t ???c ?âu là m?t ong th?t, ?âu là m?t ong gi? gi?a th?i bu?i “Vàng thau l?n
l?n” này? Trong khi ng??i tiêu dùng l?i không th? dùng m?t th??ng ?? phân bi?t nó.
Trong bài vi?t d??i ?ây chúng tôi s? chia s? v?i b?n nh?ng “m?o nh?” giúp b?n phân bi?t m?t ong th?t
và gi? h?u hi?u nh?t. B?n có th? áp d?ng b?t k? ph??ng pháp nào.
1. Hãy ??t m?t chi?c ch?o trên b?p cho nóng lên r?i l?y m?t chút m?t ong cho vào ch?o, n?u là m?t ong
có pha ???ng thì sau khi c?n s? th?y ???ng vón c?c l?i.
2. L?y m?t ly n??c trong. Dùng 1 chi?c ??a nhúng vào m?t ong c?n th? r?i nh? vào ly n??c ?ó. N?u là
m?t ong th?t thì m?t s? ch?y xu?ng t?i ?áy mà không b? tan gi?a ch?ng còn n?u b? hòa tan ngay thì ?ó là
m?t ong gi?.
3. Cho m?t ít m?t ong lên ngón tay và s? th?, n?u không th?y c?m giác sàn s?n, b? vào mi?ng n?m thì
th?y tan r?t nhanh ch?ng t? m?t ong th?t còn ng??c l?i m?t ong gi? khi cho vào mi?ng l?i r?t khó tan.
4. M?t cách th? khác c?ng r?t ??n gi?n là hãy cho chai m?t ong vào ng?n ?á t? l?nh ?? trong vòng 24
gi?. Sau ?ó quan sát n?u th?y c? chai m?t ong ?ông ??c ch?ng t? trong ?ó toàn là n??c ???ng. N?u ?ông
n?a chai thì ?ó là m?t ong nuôi cho ?n ???ng ho?c m?t ong pha l?n v?i n??c ???ng. M?t không ?ông m?i
là m?t nguyên ch?t, có th? là ong nuôi nh?ng không cho ?n ???ng ho?c m?t ong r?ng.
5. Dùng m?t chi?c ??a s?ch khu?y ??u chai m?t lên. N?u là m?t ong gi? tr?n l?n t?p ch?t s? v?n ??c lên.
6. Hãy v?n kín nút chai m?t ong l?i và ?? vài ngày r?i quan sát. N?u là m?t th?t thì ph?n hoa trong m?t
s? lên men, t?o gas. Khi m? nút chai m?t theo b?t trào ra kh?i mi?ng chai, nh? khui lon n??c ng?t có gas.
7. L?y m?t c?ng hành t??i nhúng vào m?t ong và quan sát, n?u th?y c?ng hành héo ?ó là m?t ong th?t.
8. Dùng m?t chi?c ??a tre s?ch khêu m?t ít m?t ong r?i kéo thành s?i. S?i kéo dài s? ??t. N?u sau ?ó m?t
co l?i thành c?c tròn thì ?ó là m?t th?t.
9. Dùng m?t s?i thép h? nóng ?? lên sau ?ó ch?c vào chai m?t ong. N?u th?y s?i b?t ph? h?i lên thì ?ó là
m?t ong pha nhi?u n??c ho?c m?t ong gi?.
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10. L?y 5 ph?n n??c và m?t ph?n m?t ong, qu?y ??u r?i ??y l?i. ?? m?t ngày n?u không th?y có ch?t
l?ng xu?ng ?ó là m?t th?t.

Th? m?t ong th?t b?ng cách dùng ??a kéo s?i, th?y m?t ong co l?i tròn
??i lý ??c s?n Hoàng Lâm – Chuyên cung c?p m?t ong r?ng nguyên ch?t
V?i th??ng hi?u và uy tín c?a mình, ??c s?n Hoàng Lâm chính là n?i chuyên cung c?p m?t ong nguyên
ch?t ??n tay khách hàng, ngay c? nh?ng ng??i khó tính. ??n nay ??c s?n Hoàng Lâm ?ã cung c?p ???c r?t
nhi?u s?n ph?m ??n v?i khách hàng trên c? n??c, ??c bi?t v?i nh?ng ng??i sinh s?ng và làm vi?c t?i ??a
bàn Hà N?i.
T?i ?ây ngoài s?n ph?m m?t ong nguyên ch?t, ??c s?n Hoàng Lâm còn cung c?p nh?ng m?t hàng n?i
ti?ng c?a vùng Tây B?c nh?: Th?t bò khô, th?t gác b?p, g?o tám th?m ?i?n Biên, g?o n?p n??ng, g?o n?p
c?m, táo mèo, M?c khén (h?t tiêu r?ng), Sâu chít, … T?t c? nh?ng m?t hàng này ??u là tinh túy c?a vùng
cao nguyên Tây B?c và ??c bi?t r?t ??m b?o v? ch?t l??ng, tuy?t ??i không có hàng nhái, hàng gi?.
??i lý ??c s?n Hoàng Lâm ??m b?o
- V?n chuy?n hàng n?i thành Hà N?i trong vòng 12h.
- Mua nhi?u gi?m giá càng nhi?u.
??n v?i ??c s?n Hoàng Lâm quý khách s? th?t s? hài lòng!
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