
 

 

 
  

 

KROKY NA VAŠEJ CESTE 
K  UDRŽATEĽNEJŠEJ   
SPOTREBE POTRAVÍN 
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Vedeli ste... 

Jedna tretina všetkých vyrobených potravín sa stratí 

alebo vyhodí. S týmto množstvom potravy by sme mohli 

nakŕmiť všetkých hladných ľudí štyrikrát. 

Potravinový odpad sa vyskytuje pred,počas a po  jedle. 

 

Táto brožúra ponúka tipy, ako urobiť udržateľnejšie 

rozhodnutia a ako znížiť plytvanie potravinami pred, 

počas a po  konzumácii so zameraním na: 

Odpad  – zdravie  – životné prostredie  – 

ekonomika 

Cestujte za udržateľným 

jedlom ešte dnes!   
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Prvé kroky na vašej udržateľnej 
ceste k potravinám: 

Plánovanie stravovania 
Je to ľahká trasa so skvelým výhľadom: len tým, že 
strávite niekoľko minút plánovaním, môžete pomôcť 
zlepšiť zdravie, znížiť odpad a prispieť k zníženiu 
spotreby energie. 

Skontrolujte svoj inventár 

Predtým, ako pôjdete nakupovať, uistite sa, že viete, 
koľko jedla máte doma a čo chýba. 

Existujú zvyšky, ktoré môžete použiť dnes? Ak máte 
v chladničke jednu alebo viac celých porcií, možno 
môžete variť menej - alebo vôbec! Premýšľajte (aj) o 
možnosti ponúknuť vedľajšie jedlá (možno zvyšky 
zeleniny, ktoré  sprevádzajú čokoľvek iné, čo plánujete), 
predjedla, polievku.  

Ak zahŕňate mäso, skúste zmenšiť veľkosť porcie. 
Zvyčajne sa to dá urobiť bez akejkoľvek straty výživy, 

pretože strava mnohých Európanov je ťažká na 

bielkoviny.    

Premýšľajte o rastlinných alternatívach niekoľko dní v 
týždni. Často sú lacnejšie ako mäso alebo ryby a môžu 
byť rovnako výživné a uspokojujúce. Rovnako ako 
čerstvá zelenina, preskúmajte svet hrachu, fazule a 

šošovice. 
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Vytvorte nákupný zoznam 

Je ľahké kúpiť príliš veľa jedla, keď sa snažíte spomenúť 

si, čo chýba a len sa chcete dostať z obchodu.  

Vytvorenie nákupného zoznamu vopred je skvelý 

spôsob, ako znížiť stres a kúpiť menej.  

Zostavte ingrediencie 

 Kvantita: Vyzerá to všetko primerane pre počet 

ľudí? 

 Koľko farieb má vaše jedlo? Potraviny rovnakej 
farby majú tendenciu obsahovať rovnaké živiny. 
Takže zahrnutím rôznych farieb, budete 
všeobecne získať lepšiu rovnováhu živín. 

 Zahŕňate nejaký šalát alebo 
surovú zeleninu? Nie je potrebné  
variť to, dobré pre trávenie  
a zachová sa dosť živín. 

 Môžete odstrániť cukor ako 
prísadu? Alebo si ho nechajte na 
špeciálne príležitosti! 
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Nakupovanie 

Nakupujte zodpovedne 

 Nechoďte nakupovať jedlo, keď ste hladní. Máte 
tendenciu kupovať oveľa viac jedla, keď ste 

hladní pri nakupovaní.  

 Premýšľajte dvakrát predtým, ako si kúpite 
nadrozmerné balenie. Uvedomte si, že 
propagácia ako "kúp jedno,, dostaneš dva", 
často vedie k plytvaniu potravinami.   

 Kupujte si regionálne, sezónne, priateľské k 
zvieratám a / alebo organické potraviny.  

Rozdiel medzi "spotrebujte najneskôr" a 

"exspirácia" 

Dátum minimálnej trvanlivosti je optimálny dátum, do 
ktorého je vhodné potravinu skonzumovať. Často 
môžete jesť potravinárske výrobky aj po dátume 

spotreby. Použite svoje zmysly:  zrak, čuch, chuť.  

Dátum exspirácie je dátumom bezpečnosti. Potom by 

ste už nemali jesť potravinový produkt. 

Ak sa chystáte konzumovať produkt čoskoro vyberte 

ten, ktorý je najbližšie k dátumu pred uplynutím doby 

spotreby alebo exspirácie - inak ho obchod môže 

vyhodiť. Menej odpadu a dobré pre vašu peňaženku: 

obchody často poskytujú zľavy na produkty, ktoré sa 

blížia k dátumu spotreby. 
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Ďalšie kroky na Vašej ceste: 

Varenie a servírovanie 

Táto trasa vás pozýva, aby ste si užili nové pohľady na 
veci, ktoré zvyčajne robíte. Okrem toho, že nájdete nové 
spôsoby, ako ušetriť plytvanie, čas apeniaze. 

Výber spôsobov varenia 

 Všeobecne platí, že varenie na pare a varenie sú 
zdravšie ako vyprážanie alebo pečenie. A surové 
jedlo je skvelou alternatívou, najmä v horúcom 
počasí. 

 Tlakový hrniec môže ušetriť čas aj 

energiu.  

Servírovanie 

 Ak každý človek obslúži sám, odpad sa môže 
znížiť. Môžete tiež vykonať experiment s 
menšími taniermi a zistiť, či sa vy a vaša  
domácnosť rozhodnete jesť menej.  

 Premýšľajte o tom, čo je ešte nastole:  Ak je to 
možné, žiadne "jednorazové"! Sú veľkou  
záťažou pre životné prostredie. Každopádne 
odstráňte plastové jednorazové riady (áno 

vrátane slamiek na pitie...).  

 Minimalizujte používanie porcelánu, aby ste 
minimalizovali umývanie riadu - pekné! 
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Posledné kroky na vašej 
udržateľnej ceste k potravinám:  

Zaobchádzanie so zvyškami 
potravín 

Obmedzením alebo vyhýbaním sa 

zbytočným zvyškom sa môžeme 

vyhnúť veľkému množstvu plytvania 

potravinami - a tiež ušetriť veľa 

peňazí! Môže byť ťažké úplne sa 

vyhnúť neplánovaným zvyškom, ale 

keď tak urobíte, existuje niekoľko 

spôsobov, ako sa s nimi vysporiadať:  

Zjedzte to! 

 Môžete si odložiť jedlo a zvyšky tak ako sú – 
možno si ich dáte k obedu nasledujúci deň  

 

 Môžete tiež premeniť svoje zvyšky na niečo iné. 
Ak potrebujete inšpiráciu, môžete si pozrieť 
recepty na zvyšky jedál online. Buďte kreatívni! 

  

  

 

Napríklad,  môžete  premeniť zvyšky zeleniny na polievku - 
môžete zahrnúť všetky druhy zeleniny. 
Ak máte zvyšnú ryžu / cestoviny / zemiaky, môžete ju smažiť 
spolu so zeleninou a / alebo mäsom, aby ste vytvorili lahodné 
jedlo.  
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Zdieľajte to 

 Máte produkty, ktoré nikdy 
nebudete jesť? Podeľte sa o ne 
so svojimi susedmi, aby si mohli 
vychutnať aj vaše chutné jedlá 
alebo ich darujte potravinovým 
bankám / kuchyniam pred 
uplynutím dátumu spotreby.  

 

 Vyhľadajte miestne možnosti 
zdieľania potravín vo vašom 
okolí (napr. aplikácie na 
zdieľanie potravín, potravinové 
banky, polievkové kuchyne...) 

  

Ukladanie zvyškov 

 Ak očakávate, že budete jesť varené jedlo do 3-
4 dní, uložte ho do chladničky.   

 Surové potraviny skladujte oddelene v 
chladničke a používajte ich čo najskôr.  

 Sklenené nádoby sú dobré! (Nepoužívajte 
plastové nádoby na teplé potraviny.)  

 Ak neviete, kedy budete môcť jesť varené jedlo, 
zmrazte ho.  

 Ak máte ovocie, ktoré sa blíži k dátumu jeho 
spotreby, premýšľajte o konzervácii.   
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Zbavte sa zvyškov  zodpovedne 

Ak ho nechcete jesť, zlikvidujte jedlo zodpovedným 
spôsobom: 

 Trieďte svoj potravinový  odpad (ak to vaše 
mesto dovolí) alebo kompostujte zvyšky jedla 
doma ... Vedeli ste, že môžete dokonca začať 
kompostovať na malom balkóne?  

 Kŕmte vhodnými zvyškami vaše zvieratá.  

Pred začatím novej cesty použite všetky zvyšky 
alebo ich zahrňte do ďalšej cesty. 
 



9 

Pokračujte v skúmaní 

Získajte viac inšpirácie a tipov, ako 

urobiť vašu cestu jedlom udržateľnejšou 

pomocou aplikácie MySuscofApp. 

V aplikácii si môžete stanoviť osobné ciele, merať 

aktuálnu úroveň udržateľnej spotreby, porovnať svoju 

spotrebu a cestu jedlom s inými ľuďmi a oveľa viac.  

 

Veľa šťastia na vašej udržateľnej 

ceste k jedlu! 
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Táto brožúra je vytvorená v roku 2021 ako súčasť 

projektu SUSCOF (Udržateľná spotreba potravín), 

projektu Erasmus+.  

Partnermi projektu sú:  

 Dokuz Eylul University, Turkey 

 MAPP Center, Aarhus University, Denmark 

 Legacy17, Sweden 

 Mugla Sitki Kocman University, Turkey 

 Slovak University of Agriculture in Nitra, 

Slovakia 

 University of Natural Resources and Life 

Sciences, Austria 

 

Prečítajte si viac o projekte na suscof.com.  

Financované z programu Európskej únie Erasmus+. 

Európska komisia a Turecká národná agentúra však 

nemôžu niesť zodpovednosť za akékoľvek použitie 

informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. 

  



 

 

 

Vedeli ste, že väčšina potravinového odpadu (40-50%) pochádza z 

domácností? Nikto nechce riskovať, že došli potraviny, takže je lákavé kupovať 

a variť viac, ako potrebujete  - ale bohužiaľ to často vedie k väčšiemu plytvaniu 

potravinami. 

Pripojte sa k nám na ceste k udržateľnejšej spotrebe potravín a dozviete sa 

viac o tom, ako môžete vybudovať nové návyky pre menej odpadu a lepšie 

zdravie, životné prostredie a hospodárstvo. 
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