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RAW® Lebanon is a premium range of artisanal natural 
honey. It is the fruit of over 50 years of integrity, family 
heritage and a flaming passion for the making of authentic 
honey. It is also the pride of environmentally friendly 
production methods.

It ranks on top of existing Lebanese honeys. It is 
completely chemical and additive free.

Why RAW® ?

1. Totally unfiltered and unheated, with all honey nutrients 
well-maintained. It is therefore subject to granulation. While 
heat-processing honey is meant to keep it liquid and runny, 
it makes it lose its healthy particulates like antioxidants, en-
zymes and vitamins.

2. Granulation of honey is not an indicator of quality but 
rather a natural characteristic of most genuine honeys.

3. The closest to organic among Lebanese honeys: Zero 
chemicals. Zero antibiotics. Zero additives. Zero synthetic 
sugars. Accomplished through full beehive control and 
careful site selection. This reduces quantities produced 
while it sustains best quality and explains the high cost and 
price.

4. Laboratory tested for chemical composition and 
contamination analysis at the American University of 
Beirut and meets the highest quality standards. 

5. ISO 22000 certified for highest quality standards in 
production and packing operations.

6. No actual expiry date is assigned to genuine raw honey 
which has a long shelf life. 

RAW® Lebanon comes in several types granted by 
nature. Types are named according to the predominant 
plant source but are not exclusive to only one, due to 
Lebanon’s wildflower spread and diversity.

Available types and natural source of each:
1. Oak: Nahr Ibrahim Valley of Mount Lebanon
2. Cedar: North Lebanon’s forests of Tannourine Cedar 
Reserve
3. Wild Oregano: South Lebanon’s Beaufort Castle valleys
4. Orange Blossom: Southern coastal citrus orchards
5. Mountain Thistle: Mount Lebanon’s Laqlouq barren 
heights
6. Pine: Mount Lebanon’s Matn heights
7. Eucalyptus: Scattered along-coast tree clusters

Go Natural. Go Healthy. Go RAW®.

راو® لبنــان هــو مجموعــة متميــزة مــن العســل الطبيعــي المنتــج 
كثــر مــن 50 عامــاَ مــن المصداقيــة والتــراث  بحرَفيــة عاليــة. هــو ثمــرة أ
العائلـــي والشــغف المســتمر فـــي إنتــاج العســل األصيــل، وهــو فخــر 

ســبل اإلنتــاج الصديقــة للبيئــة. 

يحتــل المرتبــة األولــــى بيــن العســل اللبنانــي. خــاٍل تمامــاً مــن المــواد 
الكيماويــة والمضافــة. 

لماذا راو® ؟

تجّمــده،  إلـــــى  يــؤدي  قــد  ممــا  حراريــاً  ُمعالــج  أو  مفلتــر  غيــر   .1
علـــى عكــس العســل التجــاري المعــرّض للحــرارة إلبقائــه ســائالً 
واإلنزيمــات  كالفيتامينــات  والصحيــة  الغذائيــة  عناصــره  فيفقــد 

األكســدة.  ومضــادات 

2. تجّمــد العســل ليــس مؤشــراً علــــى جودتــه بــل هــو ميــزة طبيعيــة 
لمعظــم أنــواع العســل الخــام. 

صفــر  كيماويــة.  مــواد  صفــر  العضــوي:  العســل  إلـــى  األقــرب   .3
تــم  صناعيــة.  ســكريات  صفــر  إضافــات.  صفــر  حيويــة.  مضــادات 
تحقيــق ذلــك مــن خــالل التحكــم الكامــل بخاليــا النحــل واالختيــار 
الدقيــق لمواقعهــا، ممــا يقلــل مــن كميــة العســل المنتــج ويفســر 

جــودة. األقــل  بالعســل  مقارنــة  والســعر  التكلفــة  ارتفــاع 

مختبــرات  ـفــي  والجرثوميــة  الكيميائيــة  مكّوناتــه  اختبــار  تــّم   .4
الجامعــة األمريكيــة فـــي بيــروت ومطابقتــه ألعلـــى معاييــر الجــودة. 

5. حاصــل علـــى شــهادة األيــزو 22000 لجهــة اتّبــاع أعلــــى معاييــر 
الجــودة فــــي عمليــات اإلنتــاج والتعبئــة.

6. العســل الخــام واألصيــل ليــس لــه تاريــخ انتهــاء صالحيــة محــدد 
ويمكــن تخزينــه لفتــرة زمنيــة طويلــة.

مصــدر  يحــدد  عــّدة.  أنــواع  فـــي  الطبيعــة  هبــة  هــو  لبنــان  راو® 
نــوع فقــط علـــى  النبــات األساســي هــذه األنــواع، وال يقتصــر أي 

لبنــان. فـــي  البريــة  األزهــار  وتنــوع  لكثــرة  نظــراً  المصــدر  هــذا 

األنواع المتوفرة والمصدر الطبيعي لكل منها:

1. السنديان: جبل لبنان، وادي نهر ابراهيم

2. األرز: لبنان الشمالي، غابات محمية أرز تنورين

3. الزعتر البري: وادي قلعة الشقيف في جنوب لبنان

4. زهر الليمون: بساتين الحمضيات في الساحل الجنوبي

5. الشوك الجبلي: جرود اللقلوق في مرتفعات جبل لبنان

6. الصنوبر: مرتفعات المتن في جبل لبنان

7. الكينا: األشجار المتناثرة بمحاذاة الساحل اللبناني

تحيا الطبيعة. تحيا الصحة. يحيا راو®.


