
KITCHEN TRAIL 

SUSTAINABLE FOOD CONSUMPTION JOURNEY 
WITH SUSCOF PROECT



KUCHYNSKÁ CESTA 1
Plánovan�e jedla



Môže plánovan�e jedla
sprav�ť rozd�el?
Áno! Môže to spôsob�ť rozd�ely všade – na ž�votnom

prostredí, na klíme, na tvojom zdraví. 

T�ež aj na ekonom�ke. V pr�ebehu p�at�ch týždňov môžeš

zníž�ť potrav�nový odpad natoľko, aby s� jedol „zadarmo“

celý jeden týždeň. 

Takto na to:



Plánovac�e
dobrodružstvá
Plánovan�e môže byť nudne byrokrat�cké – alebo 

 dobrodružstvo, v záv�slost� od toho, ako sa na to

pozr�eme. Ak s� plánujete svoje jedlo týždeň dopredu,

premýšľajte nad tým akoby ste s� plánoval� dovolenku

alebo vychádzku. Aké nové vec� môžete objav�ť?



Čo je sezónne? Čo sme

dlho neochutnal�?

Plánovac�e dobrodružstvá

Bude mať n�ekto

naroden�ny alebo

pr�chádza �ná špec�álna

udalosť? 

V�ete o dňoch, kedy

budete mať na varen�e

málo času? Pohľadajte

rýchle a chutné recepty.

Plánovan�e jedál vám

môže ušetr�ť čas aj

pen�aze. Ako je na tom

váš rozpočet?

Potrebujete ušetr�ť

pen�aze? Pr�pravte sa na zábavnú cestu! 



Základy
plánovan�a jedál

Aký je váš plánovací štýl?

Zdravý balans 

Pr�spôsobte sa sezóne

Čo takto mäso a ryby? 

Čítajte s� štítky

Pozor na množstvo

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Som od prírody plánovač. Vždy myslím na týždeň dopredu

aby som sa u�st�l, že všetky �ngred�enc�e mám

nachystané. Nemám rád prekvapen�a.

Rád exper�mentujem. Rád zober�em to čo mám a spravím

z toho n�ečo chutné.

Som pr�eskumník. Jedlá plánujem v obchode, keď v�dím,

čo je v sezóne a čo je v ponuke.

Rád r�skujem. Ak v chladn�čke n�č n�e je, n�ečo s�

objednám. 

1.

2.

3.

4.

Toto je môj štýl!!1.



Odpovede:

Super, pozr�me sa teda, ako udržateľné sú

tvoje �ngred�enc�e.

S� pravdepodobne „ šamp�ón vo využívaní

zbytkov jedla“. Každá domácnosť by mala

mať takého člena.

Super pre tvoju peňaženku – a t�ež pre

ž�votné prostred�e ak sa budeš držať

sezónnych produktov.

Aj keď nerád plánuješ, �sto by s� s� už�l byť

aspoň trochu pr�eskumník...

1.

2.

3.

4.



2. Zdravý balans

Mysl�te vo farbách!

Vedel� ste, že jedlá rovnakej farby majú tendenc�u obsahovať podobné ž�v�ny? Zahrňte do

stravy veľa rozd�elnych far�eb každý týždeň.

Mysl�te na pyramídu

Väčš�na z nás sa v škole uč�la o tzv. „potrav�novej

pyramíde“. Posledná verz�a od kanadských

zdravotných úradov je skvelý pokrok.



3.Pr�spôsobte sa sezóne

Nákupom lokálnych sezónnych potravín, podporujeme
lokálnych farmárov a t�ež získame čerstvé a chutné jedlo
plné ž�vín.
Veľa dovezenej zelen�ny a ovoc�a je klaml�vých: môžu byť
v�ac-menej dozreté v kam�ónoch a môžu mať prírodnú chuť,
vzhľad a t�ež aj (umelú) čerstvosť.
Lokálne a sezónne potrav�ny patr�a do nášho pr�rodzeného
jedáln�čka a naše telo sa �m pr�spôsobovalo dlhé obdob�e.
Pre telo môže byť náročnejš�e stráv�ť geograf�cky vzd�alené
potrav�ny.

Jedna z najefektívnejších vecí, ktoré môžeš sprav�ť aby s� bol
v�ac udržateľný, je nakupovať lokálne, sezónne potrav�ny.

Je ešte lepš�e, ak sú lokálne, sezónne potrav�ny aj organ�cké!



Čerstvosť Chuť Vôňa Ž�v�ny

8 výhod lokálnych a sezónnych potravín v skratke

Kval�ta Bez chem�ckých prísad (Zvyčajne) dobrá cena námy pôvod



4. Čo tak mäso a ryby?
Je veľa kontroverz�e ohľadom udržateľnost�
udržateľnost� potravín, ktoré sú na báze
zv�erat alebo na báze rastlín. Čo je ale
najdôlež�tejš�e:

ČO ješ, je oveľa menej podstatné ako to
AKO bolo toto jedlo vyprodukované.



4. Čo tak mäso a ryby?
Väčš�na mäsa je produkovaná spôsobom, o ktorom by
s� rád an� nevedel. Avšak, n�ektoré mäso je dobré pre
ž�votné prostred�e a t�ež et�cké.
Ryby sú dobré- a n�ektoré druhy sú v ohrození
vyhynut�a 
N�ektoré potrav�ny na rastl�nnej báze majú obrovský
negatívny vplyv na ž�votné prostred�e; a veľa nových
rastl�nných potravín sú veľm� spracované čím nemus�a
byť tak zdravé.

Záver: jedz čo je dobré pre teba, ale z�st�, aké zdroje máš a
kupuj potrav�ny, ktoré sú m�n�málne spracované. 
Čítaj na ->



4. Hovädz�e mäso: najhorší kl�mat�cký nepr�ateľ?
Vedel s�, že hovädz�e mäso môže byť buď najhorš�e mäso na konzumác�u
alebo práve to najlepš�e v záv�slost� od toho, z akého chovu pochádza?



4. Mäso z „ regeneratívneho chovu“
Ak kupuješ mäso, hľadaj mäso z regenaratívneho
chovu. To znamená:

Zv�eratá bol� chované v dobrých podm�enkach a
konzumoval� len potravu, ktorá je pre ne pr�rodzená, bez
prídavných látok; mal� by to byť organ�cky cert�f�kované
a lokálne produkované. Opýtaj sa svojho farmára!
Je nazývané „regeneratívne“, pretože tento spôsob
chovu zv�erat pomáha k obnove pôdy.
Obnovou pôdy t�ež vytvárame takzvaný „uhlíkový drez“:
nam�esto zvyšovan�a kl�mat�ckého r�z�ka ho naopak
zn�žujeme.



4. Vedel� ste o mäse, že:

Pastv�ny sú veľkým uhlíkovým drezom, oveľa v�ac
ako otvorené pol�a. To je dôvod, prečo hovädz�e
mäso môže byť pre klímu ešte lepš�e ako fazuľa.

Byl�nožravce prem�eňajú trávu, ktorú my
nemôžme jesť, na cenné ml�ečne produkty a
mäsové produkty.
Ml�eko a mäso zo zv�erat, ktoré konzumoval� trávu
a seno s množstvom rastlín a kvetov, majú v�ac
Omega 3 mastných kyselín ako t�e od zv�erat,
ktoré konzumoval� veľa kukur�ce a sóje. Omega 3
sú dôlež�té pre c�evny systém a mozog.



4. A ryby?
Pr�bl�žne 94% zásob rýb je vylovených v nadmernom objeme (34%) alebo v
max�málnom objeme (60%). Takéto výlovy majú za následok problémy v celej
akvakultúre. 
Ak však morské plody a ryby pochádzajú zo zodpovedného chovu a
udržateľného rybolovu, sú prospešné n�elen pre ľudí, ale aj prírodu a
kl�mat�cké prostred�e. 
Je vhodné naplánovať s� aspoň jedno jedlo s rybou týždenne. Z�st�te, ktoré
ryby môžete kúp�ť na lokálnych trhoch

„Červený zoznam“ – s r�z�kom vyhynut�a – týmto sa vyhn�!
Šetrné k ž�votnému prostred�u : MSC cert�f�kát pre d�vo ž�júce ryby a ASC
cert�f�kát pre chované ryby. Označen�a môžu byť občas kontroverzné a
n�e úplne uspokoj�vé, avšak sú stále lepš�e ako ž�adne.
Pr�merane m�estne – n�ektoré ryby precestujú celý svet, kým sa dostanú
k zákazníkov�. To n�e je veľm� udržateľné.
Sezónne – áno, n�ektoré ryby sú t�ež sezónne, ako napríklad zelen�na. Ak sú
sezónne, je väčš�a pravdepodobnosť, že budú aj lokálne.



Je tam n�ečo s blíž�ac�m sa

koncom dátumu spotreby?

Premysl�, č� to v�eš zarad�ť do

tvoj�ch plánov na tento týždeň.

Pamätaj, že „m�n�málna trvanl�vosť“

neznamená automat�cky, že produkt po

tomto dátume už n�e je dobrý. Sušené č�

konzervované potrav�ny, ak sú správne

uskladnené, budú často dobré aj dlho

potom ako �m skončí „m�n�málne

trvanl�vosť“.

Ak s� n�e s� �stý, produkt ovoňaj. 

5. Čítajte štítky s dátumom
Skontrolujte, čo máte doma – v špajz�, chladn�čke, mrazn�čke, ...



Gratulujem! 

Výborne! Absolvoval s� Cestu plánovan�a jedál



Q1
Označ všetky benef�ty lokálnych a sezónnych jedál:

Dobrá chuť

Umelá čerstvosť
Vôňa
Pr�rodzenosť

Kval�ta

Chem�cké ošetren�e a prídavné látky
Dobrá cena

Pôvod



Q2
Čo mäso a udržateľnosť?

Vyhn� sa mäsu, zelen�na ja vždy lepš�a.
Vyhn� sa hovädz�emu mäsu, ostatné druhy mäsa sú v por�adku.
Mäso je dôlež�té pre zdravú výž�vu.
Väčš�na ľudí v Európe konzumuje v�ac mäsa ako je zdravé.
N�e je to o tom „čo“ konzumujeme ale „ako“ to bolo vyprodukované



Q2
odpovede

Vyhn� sa mäsu, zelen�na ja vždy lepš�a.

Vyhn� sa hovädz�emu mäsu, ostatné druhy mäsa sú v por�adku

Mäso je dôlež�té pre zdravú výž�vu.

Väčš�na ľudí v Európe konzumuje v�ac mäsa ako je zdravé.

N�e je to o tom „čo“ konzumujeme ale „ako“ to bolo vyprodukované

Premysl� s� to ešte raz.

N�e úplne. Bravčové aj kurac�e mäso sú t�ež často chované v neudržateľných podm�enkach.

Len zopár ľudí reálne potrebuje mäso. Veľa vrcholových športovcov sú vegetar�án�. 

Toto je pravda.

Úplná pravda – n�e len mäso ale aj ob�ln�ny a zelen�na.



Q3
Prečo je dobré plánovať rôzne farby na tan�er�?

Vyzerá chutnejš�e, vďaka čomu sa ľahš�e stráv�.
Bez dôvodu.
Je to spôsob ako získať správny balans ž�vín.
Vyzerá to umelecky.



Quest�on 3
odpovede

Vyzerá chutnejš�e, vďaka čomu sa ľahš�e stráv�.

Bez dôvodu

Je to spôsob ako získať správny balans ž�vín.

Vyzerá to umelecky

Pravdepodobne pravda.

Porozmýšľaj znovu...

Áno – pravdepodobne najjednoduchší spôsob ako nato.

N�e je to hlavný dôvod, ale prečo nebyť trochu umelecký?
 



Q4
Čo robíme s potrav�nam�, ktoré sú na alebo po dátume
„m�n�málnej trvanl�vost�“?

Vyhod�ť , môže byť nebezpečné zjesť �ch.
Počúvn� svoj nos – ak to �deš uvar�ť a von�a to dobre, choď
do toho.
Popros kamaráta aby to ochutnal.



Q4
odpovede

Vyhod�ť, môže byť nebezpečné zjesť �ch.

Počúvn� svoj nos – ak to �deš uvar�ť a von�a to dobre, choď do
toho.

Popros kamaráta aby to ochutnal.

To by bola škoda.

Áno!

To nezn�e veľm� kamarátsky... 



Projekt SUSCOF je projekt Európskej ún�e č. 2018-1-TR01-KA204-
058739 podporovaný tureckou národnou agentúrou. C�eľom projektu

je preskúmať a zmen�ť spotreb�teľské správan�e dospelých a zvýš�ť
povedom�e o udržateľnej spotrebe potravín.

 
V�tajte na našej webovej stránke a mob�lnej apl�kác�� MySusCoF, kde

nájdete podrobné �nformác�e a obohatený obsah.
 

www.suscof.com

F�nancované z programu Európskej ún�e Erasmus+. Európska kom�s�a a turecká národná agentúra však nenesú
zodpovednosť za akékoľvek použ�t�e �nformác�í v n�ch uvedených


