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Nákupná cesta

Zavolaj domov.

Niekedy je impulzívny nákup dobrý.

Existujú dobré a zlé dni?

Skontrolujte konkurenciu.

Ako je to s rybami?

Etika.

Nakupovanie online.
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Zavolaj domov1.
V obchode zrazu nie ste si istí, koľko vám
toho zostalo doma v chladničke alebo
špajzi?

Nekupujte viac len „pre každý prípad“, ak je

niekto doma, môžete mu zavolať 

a požiadať ho, aby skontroloval, čo naozaj

potrebujete kúpiť.



Niekedy je impulzívny
nákup dobrý
Áno, vieme: urobte si nákupný zoznam a
dodržujte ho. Existujú však aj výnimky!

Najmä lacné sezónne ovocie a zelenina, vrátane tých

„atypických“: ktorých je menej, nemajú dokonalý tvar alebo

majú na povrchu kožné škvrny.

Zvážte, či sa môžete primerane zásobiť ovocím a zeleninou,

napríklad ich zmrazením alebo – ak máte čas – konzervovaním.

Čerstvé mäso, ryby a niektoré druhy ovocia a zeleniny (banány,

bobuľové ovocie, mäkké ovocie, avokádo, brokolica, fazuľa,

kukurica) dobre zamrazte.



3. Existujú dobré a zlé
dni?
Pri plánovaní nákupov môžete ušetriť peniaze (a niekedy

aj plytvanie potravinami v obchodoch) výberom určitých
dní a hodín:

Mnohé obchody poskytujú zľavy na tie potraviny, ktoré sa blížia k

dátumu minimálnej trvanlivosti. Väčšina takýchto ponúk je v

dňoch pred víkendom 

a počas prázdnin. Pomôžte im vyhnúť sa plytvaniu potravinami a

podporte vašu ekonomiku. 

Niektoré obchody ponúkajú zľavy kupujúcim v nezvyčajných

nákupných hodinách. Skontrolujte, či by vám mohli vyhovovať.



4. Skontrolujte
konkurenciu

Ak máte ľahký prístup do viac ako
jedného obchodu, malý prieskum môže
byť výhodou ... 

Vaše lokálne obchody môžu mať konkurenčné ceny a

ponuky v rôznych dňoch. 

Niektoré obchody ponúkajú niekoľko veľmi nízkych cien,

aby prilákali zákazníkov, zatiaľ čo „štandardné“ ceny sú

vysoké. Tieto výhodné ponuky môžu byť však veľmi

drahé.



5. Ako je to s rybami?

Ak nakupujete ryby alebo morské
plody:

Vyskúšajte rozmanitosť druhov.

Skontrolujte zdroje. Medzinárodne známe

označenie pre voľne žijúce ryby je MSC a pre

kultivované ryby ASC.

Venujte pozornosť aj riasam! Nové produkty

prichádzajú na trh nepretržite. Môžu byť ďalšou

„veľkou vecou“.



6. Etika
Niektoré potraviny pre iných ľudí alebo zvieratá majú vysokú

cenu. Vieme, že konvenčná produkcia mäsa spôsobuje

zvieratám obrovský stres a bolesť. Ako je to s ľuďmi?

Zo všetkých ľudí na svete, ktorí idú spať hladní, je 80 %

farmárov alebo pracovníkov na farmách.

Mnoho pracovníkov na farmách je vystavených škodlivým

chemikáliám, zvyčajne bez poistenia. 

Nielen pracovníci na farmách, ale napríklad aj zamestnanci na

bitúnkoch sú často nedostatočne platení.



7. Objednávanie online
V mnohých
prípadoch je
nakupovanie
potravín online čoraz
jednoduchšie 
a populárne. Zvlášť
populárnym sa stalo
počas pandémie
Covid 19 a mnoho
ľudí si tento zvyk
zachováva.
Udržateľné alebo nie?

Skvelé pre ľudí so zníženou pohyblivosťou.

Môžete zvážiť možnosti v pokojnej atmosfére domova, je

menej pravdepodobné, že vás ovplyvní šikovný

marketing.

Pre dodávateľov nie je jednoduché udržiavať vysoký

štandard rýchlo sa kaziacich produktov, najmä ovocia a

zeleniny.

Niekedy môže byť veľké množstvo obalov, a to ako u

jednotlivých položiek, tak aj celej objednávky.

Celkový dopad dopravy je pravdepodobne nižší, ak

jedna dodávka slúži viacerým domácnostiam, na rozdiel

od toho, že každá domácnosť ide nakupovať autom.

Môže to byť vaša najlepšia možnosť získať mäso z

regeneratívneho chovu.



7. Objednávanie online
Pri online objednávkach potravín by ste
mali zvážiť niekoľko vecí:

Môžete skombinovať online objednávky objemných a

ťažkých produktov 

s osobným nákupom rýchlo sa kaziaceho tovaru, najmä

ovocia a zeleniny?

Skontrolujte svoje možnosti. Môžete nájsť dodávateľa,

ktorý
... minimalizuje balenie?

 ... ponúka široký sortiment organických produktov/produktov s EKO

značkou?

 ... ponúka dostatočný sortiment produktov z miestnych zdrojov?

 ... publikuje správu o udržateľnosti spolu s finančnou správou?



Úspech
Dokončili ste Nákupnú cestu 2.

Ak chcete získať viac, urobte si kvíz 

Alebo sa pokúste nájsť inú akčnú cestu,

Alebo sa vráťte na začiatok



Q1

Keď som si zabudol urobiť nákupný zoznam.

Keď supermarket má supervýpredaj veľkých

balení.

Keď je špeciálna ponuka miestnych/lokálnych,

rýchlo sa kaziacich potravín, ktoré by sa inak

mohli znehodnotiť.

Keď som práve dostal bonus a peniaze navyše

(extra peniaze).

Kedy je dobrý impulzívny nákup?
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2.

3.

4.



Odpovede

Ak môžete počkať s nakupovaním,
pokiaľ nebudete mať zoznam.
Nie je to taký dobrý nápad, pokiaľ
nie ste si istí, že ho môžete celý
použiť.
Áno! Len sa uistite, že ho môžete
použiť alebo zachovať.
Gratulujem! – nie je to však dobrý
dôvod.
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Q2

Viem, ktoré z lokálnych obchodov/trhov majú

najlepší výber lokálnych, organických a

Fairtrade produktov. 

Viem, kde hľadať udržateľné špeciálne ponuky

Plánujem nakupovanie na dni, kedy budú s

najväčšou pravdepodobnosťou dobré ponuky. 

Na nákupy chodím peši, na bicykli alebo

verejnou dopravou.

Výber kedy a kde nakupovať 
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Odpovede 

Ak na všetky štyri otázky
odpoviete „áno“, ste
nákupným hrdinom!



Q3 Nakupovaním produktov od miestneho

farmára. 

Vyhľadávaním loga Fairtrade na

potravinách, ktoré nakupujem.

Prečo? Čím lacnejšie, tým lepšie. 

Ako môžete brať do úvahy etiku pri

nakupovaní?

1.

2.
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Odpovede

Správne. Počas miestneho/lokálneho nákupu môžete vidieť,

ako sa zaobchádza so zamestnancami a zvieratami, kúpite

sezónne produkty – a možno aj ušetríte peniaze.

Áno, logo Fairtrade potvrdzuje, že farmárom bola zaplatená

spravodlivá cena za primerané pracovné podmienky.

Ak si to môžete dovoliť, zvážte skryté náklady na neetické

potraviny. Farmári sú často nedostatočne zaplatení a môžu byť

vystavení nebezpečným chemikáliám, zvieratá sú týrané a v

neposlednom rade: naše pozemky sú otrávené. Náš výber

potravín môže prispieť ku kolektívnemu blahu.
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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


