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Veľ a ľ udí stále hladuje, hoci
produkujeme viac potravín, než
kedykoľ vek predtým.

Nerovnosť:

SVETOVÉ POTRAVİNOVÉ SYSTÉMY
ČELİA MNOHÝM VÝZV

Inequality:



Veľ a ľ udí stále hladuje.

Cena potravín ovplyvňuje
potravinovú bezpečnosť a blahobyt –
v chudobnejších oblastiach ľ udia
míňajú 50 – 80 % svojho príjmu na
potraviny.
Sú vysoko vystavené cenovej
volatilite.

Nerovnosť:

SVETOVÉ POTRAVİNOVÉ SYSTÉMY
ČELİA MNOHÝM VÝZV



Zhruba 30 % celosvetovo
vyprodukovaných potravín sa každý
rok znehodnotí alebo vyhodí.

Znehodnotenie potravín a
plytvanie

SVETOVÉ POTRAVİNOVÉ SYSTÉMY
ČELİA MNOHÝM VÝZV



Potravinové systémy sú závislé
na prírodných zdrojoch, ktoré sú
mimoriadne citlivé na rýchlo sa
meniace klimatické podmienky.

Zmeny klimatických
podmienok

SVETOVÉ POTRAVİNOVÉ SYSTÉMY
ČELİA MNOHÝM VÝZV



Samotná výroba potravín spôsobila
rozsiahle škody na ekosystémoch.

Rozsiahla zmena
ekosystémov

SVETOVÉ POTRAVİNOVÉ SYSTÉMY
ČELİA MNOHÝM VÝZV



Zmeny klimatických
podmienok.

Nerovnosť. 

Svetové potravinové
systémy čelia mnohým výzv Znehodnotenie

potravín a plytvanie. 

Poškodenie ekosystémov.

Naše stravovacie návyky sú súčasťou
problému.



Naše stravovacie návyky
sú súčasťou problému

Chcete si vypočítať svoj osobný POTRAVINOVÝ DOPAD? 
Alebo pokračujte vo Vzdelávacej ceste [Ď ALEJ]

 



Spotreba potravín. 

Vedeli ste, že...

Naše stravovacie
návyky majú

ekonomický,

zdravotný,

ekologický

sociálny

dopad



Spotreba potravín

Vedeli ste, že...

Naše stravovacie
návyky majú vplyv

Približne 2 miliardy ľ udí
nemá pravidelný

prístup k bezpečným,
výživným alebo

dostatočným
potravinám. (OSN,

2020)



Spotreba potravín
a zdravieNaše stravovacie

návyky majú vplyv

Obezita je obrovský a rýchlo rastúci globálny zdravotný
problém

2 miliardy ľ udí má nadváhu. (WHO, 2018)

Dnes je na svete toľ ko ľ udí obéznych, koľ ko je
podvyživených. (WHO, 2021)



Spotreba potravín
a zdravie

srdcovo-cievne ochorenie
cukrovka

Obezita: často spojená s nadbytkom kalórií PLUS s
nedostatočnou výživou

Ď alšie časté zdravotné problémy súvisiace so
spotrebou potravín:



Vysoký príjem nasýtených tukov

Vysoký príjem cukru

Nízka spotreba zeleniny a ovocia

Vysoký príjem soli

Príliš veľ a kalórií

Čo je zlé na našich
stravovacích návykoch?

Spotreba potravín
a zdravie



Väčšina z nás POTREBUJE asi 2000 kcal za

deň.

Typické hamburgerové menu poskytuje viac

ako polovicu potrebných denných kalórií.

Ľ udia v Európe vo všeobecnosti skonzumujú

oveľ a viac ako 2 000 kcal denne.

Toto nie je udržateľ né!

Príliš veľa kalórií!

Spotreba potravín
a zdravie



Udržateľné stravovanie

Udržateľ né
stravovanie

Má nízky vplyv na životné prostredie
Prispieva k potravinovej a výživovej
bezpečnosti
Prispieva k zdravému životu súčasných
a budúcich generácií



Ničíme náš vlastný biotop

Spotreba potravín predstavuje takmer
jednu tretinu celkového vplyvu
domácností na životné prostredie
(EEA, 2015).
Už sme spomenuli zmenu klímy a
poškodenie ekosystému, ktoré zahŕňa
stratu biodiverzity.
Rovnako dôležité sú degradácia pôdy,
znečistenie vody a nedostatok vody.



Čas na
potravinový

dopad!

Uhlíková stopa je celkové množstvo skleníkových plynov
(vrátane oxidu uhličitého a metánu), ktoré vznikajú našimi
činnosťami.

Väčšina potravinárskych výrobkov s vysokou uhlíkovou stopou
sú živočíšne produkty. Obilniny, ovocie a zelenina majú vo
všeobecnosti oveľ a menšiu uhlíkovú stopu.

Poď te si vypočítať svoju potravinovú uhlíkovú stopu ( Foodprint)!

https://foodprint.org/what-is-foodprint/

https://foodprint.org/what-is-foodprint/


Gratulujeme !

Práve ste dokončili Vzdelávaciu cestu 2.

IAk ich chcete získať viac, otestujte sa v
kvíze



Otázka 1. Koľko kalórií?

Koľ ko kalórií potrebuje dospelý človek v priemere každý deň?

2000 2500 3000



Otázka 1. Koľko kalórií?

Koľ ko kalórií potrebuje dospelý človek v priemere každý deň?

2000



Otázka 2

 Čo viete o hovädzom mäse?

A. Hovädziemu mäsu sa treba vyhýbať, je to „klimatický darebák.“
B. Hovädzie mäso je dobré pre klímu a životné prostredie, ale LEN ak bol
dobytok chovaný prirodzene: kŕmený trávou a organicky.
C. V priemere jeme viac mäsa, ako je zdravé.



Question 2.

If your answer...
A. Hovädziemu mäsu sa treba vyhýbať, je to „klimatický darebák.“

Nie! Ale záleží na tom ako bol hovädzí dobytok chovaný.
B. Hovädzie mäso je dobré pre klímu a životné prostredie, ale LEN ak bol dobytok
chovaný prirodzene: kŕmený trávou a organicky.

Áno! Máš to. 
C. V priemere jeme viac mäsa, ako je zdravé.

Pravda. Pozri tiež B.



Otázka 3: Na tvojom tanieri

A. Lokálne pestovanej sezónnej zeleniny

B. Biopotravín

Váš potravinový
dopad sa zmenší,

ak budete jesť veľa



Question 3. On your plate

A. Lokálne pestovanej sezónnej zeleniny
Absolútne. V zime často koreňovej zeleniny...

B. Biopotravín
Možno. Záleží na tom, či je sezóna alebo nie.

 

If your answer...



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


