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Vieme,	čo	naozaj	jeme?	
Vieme,	 čo	 potraviny,	 ktoré	 jeme	

obsahujú?	
Vieme,	 čo	 pestovatelia	 týchto	 po-

travín,	ktoré	my	konzumujeme	použili	
na	ich	pestovanie?	
Vieme,	 prečo	 sa	 v	 súčasnosti	 toľko	

hovorí	o	Bio	potravinách?	
Odpoveď je, nie. Myslí�me si, že kaž-

dý z nás videl na obaloch nejakých 
potraví�n v obchode značku Bio. Veľa 
z nás potraviny s takýmto označe-
ní�m prejde, pretože sú prí�liš drahé. 
Veď aký je rozdiel medzi Bio potra-
vinami a potravinami, ktoré nema-
jú takéto označenie? Myslí�me si, že 
veľa z nás pod pojmom Bio potraviny 

vidí� jedlo, ktoré je zdravšie ako bež-
né potraviny bez takéhoto označe-
nia. Ale čo toto označenie vlastne 
znamená? Znamená to to, že na pes-
tovanie týchto plodí�n, pestovatelia 
nepouží�vali žiadne chemické postre-
ky. Konzumácia takýchto biopotraví�n 
znižuje chemickú záťaž organizmu. 
Biopotraviny sa pestujú na ekofar-
mách. So škodcami sa bojuje ich pri-
rodzenými biologickými nepriateľmi. 
A čo je to neBio? K neBio potravinám 
patria geneticky modifikované potra-
viny, ošetrené chemickými postrek-
mi. Ba dokonca aj zvieratá, z ktorých 
máme mäso, mlieko, vajcia, syry, jedli 
takéto nezdravé - neBio potraviny.

Ale sú Bio potraviny naozaj 
zdravšie? Ako vieme, že sú zdravšie? 
A prečo sú zdravšie? Odpovede 
na tieto otázky sme ani my pred tým 
nevedeli. Nezaují�mali sme sa o to. 
No aj vďaka ekostánkom v našej ško-
le a rôznym aktivitám, sme sa viac 
ponorili do Bio sveta a dozvedeli 
sa mnoho nových vecí�. Práve vďaka 
jednej aktivite s názvom Bio a neBio 
v našej škole, sme sa spolu s učiteľmi 
zaoberali Bio potravinami a varení�m 
z týchto potraví�n. 

Č�o vlastne táto aktivita zahŕňala? 
Každá trieda mala za úlohu nájsť 

a pripraviť si jeden recept z Bio, ale aj 
z neBio potraví�n. Suroviny na prí�pra-
vu receptov nakúpili a porozdeľovali 
do tried mladé ekologičky. Z� iaci si už 
spolu s učiteľmi naštudovali zloženie 
potraví�n, z ich obalov. Mohli porov-
návať precestované mí�le jednotlivých 
potraví�n, zloženie, ale aj či je daná po-
travina Bio alebo nie. Bolo to nároč-
né, študovať tie malé pí�smenká, ktoré 
skoro nevidieť. Robiť to pri každom 
nákupe, poviem vám, by bola naozaj 
fuška.

Bio alebo neBio

Bio a neBio v našej škole



SUROVINY POTREBNÉ 
NA PRÍPRAVU:

• 180 g biely bio tofu
• 70 g bio kokos
• 60 g trstinový cukor
• Kakao na obaľovanie

POSTUP:
Tofu s cukrom rozšľaháme, pridá-

me kokos tak, aby sa dali formovať 
guľky. Nakoniec ich obalí�me kakao. 
Dobrú chuť! Boli naozaj skvelé!

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým 
odkiaľ pochádzajú naše potraviny? 
Zelenina, ovocie? Povedzme naprí�-
klad také paradajky. Mnohí� z nás si 
ich môžeme počas letného obdobia 
vypestovať aj u nás doma. Ale kvô-
li našej lenivosti na to často zabú-
dame. Je nám ľahšie í�sť do obchodu 
kde si kúpime už vypestovaný pro-
dukt, za ktorý zaplatí�me menej ako 
keby sme ich museli pestovať. Ale 

rozmýšľali ste niekedy aj o tom, koľko 
kilometrov tieto potraviny precestu-
jú, pokiaľ sa dostanú do našich ob-
chodov. Naprí�klad už také spomenuté 
paradajky dovážame zo S�panielska, 
ktoré je od nás vzdialené až 2850 
kilometrov. A paradajky nie sú jedi-
né. Mnoho podobných plodí�n, ktoré 
by sme taktiež mohli pestovať u nás 
doma na Slovensku dovážame z rôz-
nych krají�n. Je to veľmi neekologické. 
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Tofu pralinky pripravené z BIO surovín

Putovanie potravín



Spaľujem tým množstvo energie po-
trebnej k prevozu potraví�n.

No chtiac, či nechtiac existujú aj po-
traviny, ktoré u nás nerastú. Naprí�klad 
kakaové bôby, banány či káva. Tieto 
produkty sa často dovážajú loďami 
a lietadlami. Na to aby tieto plodiny 
mohli prejsť určitú vzdialenosť musia 
byť odtrhnuté z rastliny, pozbierané 
a neskôr postrekované aby vydržali 
cestu k nám. Ú� primne predstavte si 
že robí�te taký šalát. Použijete nejakú 
tú zeleninu, na ochutenie soľ a ko-
renie a zálievku urobí�te z balzamika 
a octu. Úž len tieto potraviny prejdú 

niekoľko tisí�cok kilometrov a to nie 
ste jediná osoba na Slovensku, ktorá 
robí� šaláty. Veľa dospelých ľudí� toto 
nerieši a to ani nehovorí�me o deťoch. 

A stačilo by tak málo. Nahradiť 
jednu ingredienciu, inou – domácou. 
Alebo, správať sa tak, ako ľudia ke-
dysi. Jesť sezónne a domáce potra-
viny. Aj my sme boli takí� istí�. Nastal 
však zlom. Aktivity, ktoré sme robili 
u nás v škole nás nútia zamýšľať sa 
nad niečí�m, čo nás dovtedy nezaují�-
malo. Č� í�tajte ďalej.

Pri prí�ležitosti Dňa Zeme bola v 
našej škole zorganizovaná aktivita s 
názvom Putovanie potraví�n. Každá 
trieda si pripravila recept, ktorý ne-
skôr prezentovala pred ostatnými 
triedami. Princí�pom tejto aktivity 
bolo, ukázať žiakom, koľko rôznych 
receptov sme schopní� pripraviť bez 
použitia energie. Naše recepty zahŕ-
ňali hlavne nátierky, šaláty, nápoje a 
niektoré triedy si pripravili aj sladké 
pokušenia. Taktiež sme skúmali koľko 
kilometrov precestujú dané surovi-
ny. Jeden z receptov, ktorý precesto-
val najmenej bol jablkovo-mrkvový 
šalát s orechami a medom. Suroviny 
na tento recept spolu prešli len 24 
kilometrov, zatiaľ čo avokádová ná-
tierka z cibule, paradajok, avokáda a 

dochucovadiel precestovala až neuve-
riteľných 25 600 kilometrov. Recept 
Tofu Pralinky bol pripravený čisto 
z bio potraví�n. Suroviny ako kakao 
či kokos, ktoré k nám pricestovali z 
Južnej Ameriky a A� zie prešli spolu 
až 21 000 kilometrov. Čelkový počet 
precestovaných kilometrov týchto 
potraví�n v tomto recepte bol približ-
ne 22 000. Č�o podľa vás z toho vyplý-
va? Oplatia sa bio potraviny viac ako 
obyčajné? Nad touto otázkou by sme 
sa mohli dlho zamýšľať. Vraví� sa, že 
bio potraviny sú zdravšie a pre nás 
prospešnejšie. No pravdou je, že naj-
výhodnejšie je pestovať si ich doma. 
Možno vás to bude stáť viac námahy, 
ale vy sami urobí�te lepšie pre  svoje 
telo a planétu.

Potravinové míle jedál v Moussonke



Začiatkom mesiaca aprí�l sa v na-
šej Moussonke uskutočnila zaují�ma-
vá aktivita v podobe rovesní�ckeho 
vzdelávania. Toto vzdelávanie zahŕ-
ňalo náučnú, ale aj ochutnávaciu časť. 
V rámci náučnej časti, sme si my 
– mladé ekologičky pre žiakov pri-
pravili prezentáciu o sezónnych po-
travinách. Z� iaci sa dozvedeli, čo sú 
to sezónne potraviny a ako ich kon-
zumovať. Naučili sa, ktorú zeleni-
nu či ovocie majú jesť v lete, a ktorú 
v zime. Taktiež sme im ukázali pár 
typov na nátierky práve zo sezón-
nych potraví�n a dve z nich mohli aj 
ochutnať. Tvarohovú a mrkvovú 

nátierku s tofu sme si ráno pripravili 
a mohlo sa ochutnávať. Nátierky boli 
také skvelé, že nikto ani nevedel, že 
na chlebí�ku má Tofu, ktorý by si pred-
tým nikdy nedal. Úkázali sme im, že 
chutné a jednoduché nátierky sa dajú 
urobiť kedykoľvek, práve zo sezón-
nych potraví�n. Nátierky všetkým veľ-
mi chutili a všetci si ich chválili. Tak 
poďte a aj vy si skúste pripraviť chut-
nú nátierku zo sezónnych potraví�n.

Vyskúšajte si pripraviť aj vy nátier-
ky, ktoré sme robili my. Návod v ďal-
šej časti.

Čo, kedy a ako jesť? 
Predviedli sme v Moussonke

SUROVINY:
• 0,5 kg jabl�k
• 0,5 kg mrkvy
• Hrsť naseka-

ných orechov
• 2 po-

lievkové lyžice medu

POSTUP:
Jablká a mrkvu nastrúhame, pri-

dáme posekané orechy a nakoniec 
dochutí�me slovenským medom.
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Jablkovo mrkvový šalát s orechami a medom



Spravodlivý obchod alebo Fair 
Trade je označenie pre alternatí�vu 
k voľnému trhu, ktorá vznikla ako 
odozva na zlé podmienky, v kto-
rých sú pestovatelia a výrobcovia 
z rozvojových krají�n nútení� praco-
vať a predávať suroviny či iný tovar. 
Pestovatelia či výrobcovia dostali 
za svoju prácu zaplatenú mzdu, ktorá 
im umožňuje rozvoj a určitú životnú 
úroveň. Výkupná cena suroví�n (napr. 
káva, banány, bavlna) je nastavená 
na určitú úroveň a nepodlieha výky-
vom trhu. 

My, ekologičky sme sa rozhod-
li, že navští�vime rôzne obchody 
v Michalovciach a zistí�me, koľko fair 
trade ale aj bio produktov nájdeme 
v našich obchodoch. Boli sme nemilo 
prekvapené, ako málo výrobkov sme 
našli. Ako prvé miesto sme navští�vili 

obchod Bio Dobrôtka. Tam sme nena-
šli ani jeden fair trade produkt. D� alší� 
z obchodov, do ktorého sme zašli bolo 
DM drogérie. V tomto obchode sme 
bol pekne vyčlenený kútik BIO, no fair 
trade tam chýbalo. Potom nasledova-
li veľké obchody. V nich len ojedinele 
sa tieto dve značky našli. Jeden z dô-
vodov môže byť malá rozloha nášho 
mesta. Z tejto malej výpravy sme vy-
dedukovali, že aj keby sme chceli ku-
povať fair trade a bio produkty, tak 
v našom malom meste na to nemáme 
dostatočné zdroje. 

Takéto produkty sú len slabo ozna-
čené. Tieto značky na obaloch sú 
malé a v dnešnej uponáhľanej dobe 
ľudia nemajú a ani nechcú študovať 
tie drobné a slabo čitateľné pí�smenká 
na obaloch potraví�n.

Fair Trade na našich nákupoch



Každé miesto na Zemi má svo-
je vlastné zdroje potraví�n, ovocia aj 
zeleniny. Prí�roda zariadila pre kaž-
dú oblasť sveta tie najlepšie a naj-
výživnejšie druhy jedla tak, aby boli 
celoročne pokryté potreby všetkých 
vitamí�nov aj minerálov. Naši pred-
kovia rešpektovali prí�rodný kolobeh 
vychádzajúci z jednotlivých ročných 
období�. Tie jednoznačne určovali 
charakter ich stravy počas jari, leta, 
jesene aj zimy. Po celé stáročia sa ten-
to kolobeh opakoval a ľudia na neho 
boli zvyknutí�. Prispôsobili mu svoje 
trávenie. 

Zamyslime sa... V dnešnej dobe, 
keď je na pultoch obchodných re-
ťazcov dostatok rôznych druhov 
ovocia a zeleniny počas celého roka, 
väčšina z nás namiesto kvalitnej 
domácej kvasenej kapusty, ktorá 
obsahuje celé spektrum látok potreb-
ných pre Stredoeurópana na zimu, 
si dá radšej ananás, či mandarí�nku, 

ktoré však museli prejsť tisí�cka-
mi kilometrov pre to, aby sa sem 
dostali. Pre Afričanov či A� zijcov je 
zdravé niečo úplne iné, ako pre nás 
Stredoeurópanov, pretože potrebujú 
iné zloženie živí�n ako my. Klimatické 
podmienky v akých žijeme, teda ur-
čujú aj náš jedálny lí�stok.

Č�o konzumovať na jar, v lete, na je-
seň, či v zime? Na jar by to mala byť 
hlavne mrkva, reďkovky, jarnú ci-
buľku a šalát. V lete by to mala byť 
paprika, uhorka, paradajky, maliny či 
jahody. Na jeseň by sme mali jesť tek-
vice, huby, zemiaky, slivky či hrušky 
a tekvice. V zime by to mali byť hlav-
ne rôzne zaváraniny a kvasená kapus-
ta. Č�o myslí�te, nemali by sme sa viac 
zamýšľať nad tým, čo a kedy jeme? 
Možno by sme tým predišli mnohým 
ochoreniam, stresu a aj vďaka správ-
nemu životnému štýlu môžeme do-
siahnuť pohodu v živote.

Sezónne potraviny

SUROVINY: 
•  tvaroh
•   maslo
•   jarná cibuľka
•   červená paprika
•   čierne korenie

•   soľ

Tvarohová nátierka
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Možno ste už počuli o odpadko-
vých ostrovoch. Všetci vieme, že 
tieto ostrovy sú tvorené z rôznych 
odpadov. No vieme, prečo tieto 
ostrovy vznikli? Vieme, za ako dlho 
vznikli? A vieme, či pomaly nevzni-
kajú ďalšie? A ďalšou otázkou je, či 
sme sa niekedy zamýšľali nad tým, 
ako zastaviť tvorenie týchto ostro-
vov a že aj my sme za ich tvorbou? 
Myslí�me si, že nie. V bežný deň sa 
nezapodievame niečí�m, ako je od-
padkový ostrov. No viete o tom, že 
jeden takýto ostrov je až 14-krát väč-
ší� ako Slovensko. A ak to takto bude 
pokračovať ďalej, týchto ostrovov 
bude viac a viac a budú ešte väčšie. 
Ba dokonca v roku 2050 si budeme 
musieť nájsť inú planétu na bývanie. 
Tak čo? Čhcete si o 30 rokov hľadať 
novú planétu? Myslí�me si, že nie. 

Z čoho tieto odpady vlastne sú? 
Odpoveďou je, zo všetkého. Každý 
jeden deň, každý jeden z nás, 

vyprodukuje 1 kg odpadu den-
ne. Ráno sa zobudí�š, na raňajky si 
dáš jogurt a už máš odpad. Vypiješ 
džús – krabica, umyješ zuby – obal 
z pasty, utrieš si ústa- serví�tka, de-
siata – sáčik, obed – množstvo bio 
a nebio odpadu, poobede keksí�k – 
obal, čipsy – obal, malinovka – PET 
fľaša, cukrí�ky – obal. A tak by sme 
mohli počí�tať, až do večera. My sme 
si to v škole vyskúšali a jeden žiak 
vyprodukoval dve igelitky odpadu 
za jeden deň. Prevažne to bol od-
pad z obalov potraví�n. V obchodoch 
si nakúpime rôzne produkty a vše-
tok odpad nekončí� nikde inde, ako 
na skládkach alebo spaľovniach od-
padu. Tak kto môže za to, ako naša 
planéta vyzerá?! Sme to my! To my 
si ju ničí�me. A my môžeme za to, že 
o pár rokov už nebude naša planéta 
existovať. 

Pred tým, ako to všetko skončí� 
na skládkach do je v našich odpadko-

vých košoch. 45% z cel-
kového počtu odpadu 
v košoch tvorí� biologic-
ký odpad. Plasty tvoria 
11% plasty. Najmenej 
a to len 1% percento 
tvorí� nebezpečný odpad. 
No až 92% vyprodu-
kovaného odpadu vie-
me vytriediť. Najlepšie 
by však bolo ho vôbec 
nevyprodukovať.

Odpad našej planéty a potraviny ?
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SUROVINY:
•  1 tofu
•   1 mrkva 
•   syr v črievku
•   medvedí� cesnak
•   biely jogurt, soľ

Mrkvová nátierka s tofu

• vzdelávajme všetkých o proble-
matike odpadu

• kupujme veci, ktoré majú 
na sebe, čo najmenej obalov

• označme si schránku nápisom 
,,Nevhadzujte letáky“, predí�de-
me tak zbytočným odpadom 
z nepotrebných letákov.

• pri nákupoch odmietajme 
rozdávanie igelitových tašiek 
a použí�vajme radšej vlastné 
trvácne- látkové

• kupujme len výrobky, ktoré 
skutočne potrebujeme a ktoré 
sú trvanlivé a dajú sa opraviť

• snažme sa minimalizovať množ-
stvo odpadu 

TIPY OD NÁS :
• nepouží�vame plastové obaly 

na zošity
• nerobí�me okraje v zošitoch
• pí�somky pí�šeme na už použitý 

papier z druhej strany
• zo starého robí�me nové a pre-

dávame na burzách 
• realizujeme dobrovoľné chari-

tatí�vne zbierky nepotrebných 
vecí�

EKO na TO s odpadom
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