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ελικοβακτηριδίουστομέλι ρίγανηςμεπερισσότερους από έναντρόπουςδράσης. Κατά συνέπεια, 
αυτή ηποικιλία μελιού φαίνεται να έχει πιθανέςθεραπευτικές ιδιότητεςκατά του γαστρικού 
έλκουςκαι τηςγαστρίτιδας. Ηερευνητική ομάδα από τοΕργαστήριοΥγείαςτωνΖώων, 
Υγιεινήςκαι ΠοιότηταςΤροφίμων, Τμήμα ΓεωπονίαςΠανεπιστήμιοΙωαννίνωνστην Άρτα, 
τηνΙατρική Σχολή και τοΤμήμα ΑγροτικήςΑνάπτυξηςτου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης. 


