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Spoločnosť Whirlpool Corporation sa vždy vo svojej firemnej politike zameriavala na zní-
ženie plytvania potravinami. Darí sa im to vďaka výrobe inovatívnych spotrebičov s jedi-
nečnou technológiou, ktorá podporuje správnu konzerváciu, prípravu a spotrebu potravín 
výkonným a zároveň udržateľným prístupom.

Spoločnosť je otvorená dialógom o potravinových témach, s cieľom zapojiť do nich aj 
svojich partnerov, v ktorých poukazuje na skutočnú hodnotu potravín, a na to, aké dôležité 
je neplytvať nimi. Podporuje neziskové organizácie (ONLUS) a charitatívne spoločnosti.

Už niekoľko rokov iniciatíva Chvíle, ktorými sa neplytvá spolupracuje s pedagógmi, so 
žiakmi a s ich rodinami. Ide o aktívny dialóg o uvedomelej spotrebe potravín, o skutočnej 
hodnote jedla, o tom, ako sa naučiť jedlom neplytvať a o dopade celého tohto procesu na 
jedincov, na spoločnosť, na našu planétu.



Milý pedagóg, 

vítame Ťa v projekte Chvíle, ktorými sa neplytvá! 
 
Ešte stále sa vo vyspelých krajinách, tak ako aj u nás na Slovensku, neustále plytvá potravinami. Najväčší podiel na plytvaní 
majú práve domácnosti, ktoré vyhodia väčšiu časť nákupu, pretože nestihnú všetko spotrebovať. Toto všetko poukazuje na 
dôležitosť začať s prevenciou proti plytvaniu potravinami v školách a integrovať do školského programu aj výchovu o potra-
vinách spolu s úvahami o ich skutočnej hodnote a tom, aký dopad majú na životné prostredie, na sociálnu politiku. Dôležité je 
rozvíjať dialóg nielen so študentami, ale aj s ich rodinami.

Za týmto účelom si táto didaktická iniciatíva zvolila kuchyňu ako štartovacie miesto na rôzne témy. Kuchyňa je miesto, 
kde aj tí najmenší môžu experimentovať s jedlom a stať sa protagonistami. Ide o proces, ktorý hravým a zábavným prí-
stupom umožňuje stimulovať deti ku skutočnej hodnote potravín. Nemyslieť na jedlo len ako na uspokojenie životných 
potrieb, ale ako na zdroj okamihov v živote, ktoré sa rátajú, ktoré sú dôležité pre každého z nás, pre spoločnosť, pre našu 
planétu.

Projekt rozoberá tematiku “neplytvania“ v rôznych fázach, kde môže každá rodina zasiahnuť: nákup potravín, ich správna 
konzervácia a príprava, podrobnejšie multidisciplinárne poznatky, od potravinového reťazca, až po hygienu a bezpečnosť 
potravín, interkultúru a solidárnosť. 

Projekt je zakončený súťažou s dvojitou výhrou. Zviditeľní kreatívne práce celej triedy a zároveň budú všetci zaangažovaní 
do benefičnej akcie: spoločnosť Whirlpool, za každú triedu, ktorá zašle súťažné práce, obdaruje aj neziskovú organizáciu 
Fondazione Banco Alimentare, ktorá bojuje proti plytvaniu.

Prajeme Vám príjemnú prácu a dobrú zábavu!

S úctou, 
Koordinačné Centrum Chvíle, ktorými sa neplytvá

Spoločnosť Whirlpool EMEA rozbehla množstvo aktivít, ktorých spoločnou témou je boj proti 
plytvaniu potravinami. Medzi takéto iniciatívy patrí aj otvorenie netypickej pop-up kaviarne 
“Fresh Thinking for Forgotten Food”v Londýne (október, 2018). Ide o podnik, kde podávajú 
jedlo inšpirované potravinami, ktorými sa každodenne plytvá v celom Spojenom Kráľovstve. 
Každý klient platí podľa vlastného uváženia, platí tu heslo “pay-as-you-feel”: zaplať podľa toho 

ako sa cítiš. Ide o dobrovoľný príspevok, z ktorého časť pôjde neziskovej organizácii FoodCycle, ktorá bojuje proti plytvaniu potravinami, proti 
hladovaniu a pomáha osamelým ľuďom v celej krajine.
Okrem podpory k uvedomelej spotrebe a ochrane životného prostredia v septembri 2018, počas Community Week Initiative, zamestnanci orga-
nizácie FoodCycle v Petrohrade (hlavné sídlo organizácie) pripravovali nielen chutné jedlá, ale vyumývali aj všetky kuchyne, ktoré prevádzkujú.



OSN pripravila akčný plán, ktorý obsahuje 17 cieľov udrža-
teľného rozvoja s opatreniami pre všetkých, pre vládu i pre 
občanov. Druhým cieľom je odstrániť hlad, podvýživu a do-
siahnuť potravinovú bezpečnosť. Znamená to zabezpečiť 
potraviny pre 821 miliónov ľudí, ktorí sú podľa údajov FAO 
2018 (Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo) 
podvýživení (www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/
en) a rovnako aj pre ďalšie 2 miliardy ľudí, ktorí budú obývať 
našu planétu v roku 2050. Ako môžeme prispieť k naplneniu 
tohto cieľa my, obyčajní občania? Jednoducho, postačí zme-

niť spôsob našej spotreby. Každý rok prakticky jedna tretina 
jedla určeného pre ľudskú spotrebu sa vyhodí alebo sa ňou 
plytvá. Najväčší podiel na tomto plytvaní majú práve domác-
nosti (70% z celkového plytvania potravinami). Podľa FAO by 
sa na prvom mieste mali zaviazať práve občania „k neplyt-
vaniu potravinami“, ktoré každodenne nakupujú a následne 
tak „znížiť dopad na životné prostredie“ aj prostredníctvom 
správneho používania elektrospotrebičov. Je to jediná cesta 
ako sa pokúsiť zabrániť klimatickým zmenám, ktoré poško-
dzujú poľnohospodárstvo a živočíšnu výrobu.

Musíme si zvyknúť neplytvať

Naservírujme si
mnohé aspekty plytvania potravinami

Podľa vyššie uvedených faktov 
môžeme jednoznačne potvrdiť, 

že domácnosti sú kľúčovým bodom 
v boji proti plytvaniu jedlom. Práve preto 
je veľmi dôležité vytvoriť si zodpovedný 
vzťah k jedlu a začať na ňom pracovať 

s deťmi priamo v školách. Len takto 
budeme mať záruku, že z nich 
vyrastú zodpovední občania 

a uvedomelí spotrebitelia.

VRÁŤME JEDLU JEHO HODNOTU!
Projekt Chvíle, ktorými sa neplytvá je venovaný nielen 
žiakom, ale aj ich rodinám. Chceli sme takto vytvoriť 
príležitosti na diskutovanie o jedle v škole a v rodinnom 
kruhu, o zamyslení sa nad jeho skutočnou hodnotou. 
Projekt prostredníctvom vsuviek “chvíle, ktoré sa vždy 
rátajú” pomôže žiakom objaviť hodnoty a dôležitosť 
potravín:  
• pre každého z nás: rast, objavovanie vlastných 

chutí, žitie v komunite; 
• pre spoločnosť: vybudovať zmysel pre zodpoved-

nosť, naučiť sa podeliť s ostatnými ľuďmi v núdzi; 
• pre našu planétu Zem: uvedomelá a udržateľná 

spotreba.
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Nadbytok a plytvanie jedlom: Novela zákona o po-
travinách (Zákon č. 152/1995 Z.z.) nadobudla účin-
nosť 1. januára 2017
Novela zákona o potravinách upravuje možnosť ďal-
šieho použitia potravín po uplynutí dátumu minimál-
nej trvanlivosti, a to v rámci celosvetového trendu na 
znižovanie strát potravín a odpadu z potravín. Takéto 
potraviny bude možné ďalej použiť len zadarmo a 
v prípade, že naozaj poslúžia sociálnym či humani-
tárnym cieľom. Podmienkou tiež bude bezpečnosť, 
nesmú teda ohrozovať zdravie spotrebiteľa: goo.gl/
JnMNfr.

Hlavná téma svetovej výstavy Expo 2020 Dubaj je 
symbolom inovácie a progresu, Expo bude udrža-
teľné, prístupnejšie, bohatšie o príležitosti (dubai. 
it/expo-2020). Škola je ideálnym miestom na rozo-
beranie problematiky v oblasti environmentálnej a 
sociálnej udržateľnosti, čo v tomto prípade pre deti 
a ich rodičov znamená i správny výber a konzervá-
ciu potravín.  

Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti

V roku 2018 spoločnosť Hotpoint začala reklamnú 
kampaň s názvom „Fresh Thinking for Forgotten Food„ 
v spolupráci so známym anglickým šéfkuchárom Jamie 
Oliverom, zameranú na obmedzenie plytvania potravina-
mi a na osvojenie si správneho správania pri ich použí-
vaní a konzervácii v domácnostiach. Úspešná reklamná 
kampaň zapojila do programu množstvo spotrebiteľov 
prostredníctvom online a offline kanálov a vďaka PR akti-
vitám, do ktorých bola zaradená aj exkluzívna londýnska 
udalosť „Fresh Thinking Café“ venovaná médiám, influen-
cerom a spotrebiteľom. Jednalo sa o tzv. temporary café, 
kde Jamie Oliver varil rôzne pochúťky zo zvyškov jedla 
pred prítomným publikom. Cieľom tejto aktivity bolo zau-
jať ľudí a zmeniť ich pohľad na „zvyšky jedál“ a znížiť tak 
plytvanie potravinami.

 OSOBNÝCH   Jedlo a výchova, aby sa ním neplytvalo, osvojenie si dobrých zvykov pri nákupe potravín, 
 ich príprave a uskladnení. 

 KOGNITÍVNYCH  Poznanie všetkých článkov poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca, mať prehľad o chemických, fyzi-
kálnych a mikrobiálnych štandardoch ktoré udržujú kvalitu potravín, poznať a následne využívať nové technológie  
pri ich príprave a uskladnení. 

 SPOLOČNOSŤ   Jedlo ako prostriedok konfrontácie medzi jednotlivými kultúrami. Jedlo, ktorým sa neplytvá, čím sa znížia 
straty nielen v ekonomickom sektore, ale aj v dopade na životné prostredie. 

 SOLIDARITA   Nadbytočné jedlo sa môže darovať charitám, či iným organizáciám, platforme Foodsharing atď. Zvyšuje sa 
tak potravinová pomoc ľuďom v núdzi.

Zapojenie rodín žiakov do tohto projektu bude mať pozitívny dopad na rýchlejšie dosiahnutie stanovených cieľov:
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Projekt integruje rôzne didaktické pomôcky, čím nám 
umožní vytvoriť stimulujúce prostredie pre vzdelávanie. 
Pomôže nám tak spoznať rôzne prostredia a disciplíny pri 
objavovaní pozitívnych momentov spojených z jedlom.

28 časopisov pre žiakov

Zábavné pracovné zošity plné hier, praktických rád a aktivít na tému správ-
na výživa a boj proti plytvaniu potravinami. Každý žiak bude mať svoj vlast-
ný, pracovať s ním môže nielen v škole, ale aj doma.

Leták o súťaži

Talent Kitchen
Praktické rady a nápady ako sa súťaže 
zúčastniť. Spoločnosť Whirlpool Corpo-
ration v mene zúčastnených tried obda-
ruje aj jednu neziskovú organizáciu.

www.chvilektorymisaneplytva.com

Nenechajte si ujsť novú internetovú stránku projektu! Obohatí 
Vašu prácu o nové možnosti, v triede a doma: prezentácia 
projektu, rady a informácie na zvýšenie udržateľnosti každo-
denného správania, zábavná kuchyňa, on-line hry, tipy ako sa 
zúčastniť súťaže a ešte oveľa viac...

Príručka pre pedagóga

Výchovno-vzdelávací proces je rozdelený na tri časti (nákup, konzervá-
cia, spotreba), pomocou ktorých hlbšie spoznáme odvetvia potravinár-
skeho priemyslu a spolupráce iných odborov a disciplín (prírodovedný 
odbor, história, geografia, jazykové odvetvia, technologické odvetvia, 
umenie, kultúra, životné prostredie) v boji proti plytvaniu jedlom.

Žit  naplno chvíle, ktoré sa vždy rátajú
POMÔCKY
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Pravidlá hry Kitchen Game

Hracia plocha Kitchen Game je rozdelená na 4 časti, ktoré rozdeľujú tento výchovný proces 
od nákupu až po prestretý stôl: Nákup, Konzervácia, Tepelná úprava a Dobrú chuť.
Hráči hádžu postupne podľa poradia 2 kockami. Súčet čísel na kockách nám určí, o koľko 
sa pohne figúrka jednotlivého hráča. Vyhrá ten, ktorý sa ako prvý dostane do cieľa. V našom 
prípade ide o políčko s číslom 60. Ak hráč hodí väčšie číslo než je potrebné, po dosiahnutí 
posledného políčka sa postupne vráti o niekoľko políčok späť.
V hre nájdete niekoľko špeciálnych políčok:
• Ak sa ti páči…
 Ide o políčko, ktoré ti dá možnosť opakovane hádzať kockami.
• Zožeň etiketu
 Každý hráč má 20 sekúnd na pohľadanie nejakého potravinového výrobku (špajza, 

chladnička, aktovka…) Ten, kto nájde potravinu, ktorá ma najdlhšiu dobu spotreby, 
hádže kockou ešte raz. Potom sa pokračuje zase podľa poradia. Ak nemáte nablízku 
potraviny, môžete si hru obmeniť. Kto stupí na toto políčko, bude musieť vysvetliť rozdiel 
medzi termínmi: spotrebovať do určitého dátumu a minimálna trvanlivosť. Ak hráč 
odpovie správne, môže ešte raz hádzať kockami. Ak nie, jedno kolo stojí.

• Hurá! 
 Správal si sa ako sa má, môžeš sa posunúť dopredu na vyznačené políčko.
• OCH!
 Tvoje správanie nebolo korektné, vráť sa späť na označené políčko.
• A teraz je rad na Tebe! 
 Hráč si sám vymyslí čo urobí, bez toho, aby bol potrestaný alebo mal výhodu.
V didaktickom balíčku nájdete vytlačenú hru na papieri, 2 kocky a 6 figúrok. Stačí ak si 
papier s hrou nalepíte na tvrdý papier alebo kartón a môžete sa začať hrať.

Prajeme vám dobrú zábavu!

Hra pre triedu: Kitchen Game!

Chvíle, ktorými sa neplytvá prináša deťom obnovenú 
verziu klasickej stolovej spoločenskej hry. Túto hru 
hrával na dvore aj Ferdinand I. Medický a v roku 1580 
ju daroval španielskemu kráľovi Filippovi II. O dvesto 
rokov bola už táto hra populárna aj v Anglicku. Tu sa 
začala jej hromadná výroba, tlačili sa rôzne hracie 
plochy, ktoré sa potom rozšírili po celej Európe. Naša 
hracia plocha obsahuje očíslované políčka, od nákupu 
až po spotrebu potravín. Pripomína deťom základné 
pravidlá, ako neplytvať. 123456
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1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2

3
4

5
6

1
2

3
4

5
6

7



Andrea Gregušová 
Gréta

Zuzana Mitošinková  
V záhrade 

Diana Lokšová, Andrea Kováčová 
Moji zeleninkoví kamaráti (Aby si každé dieťa našlo 
v zelenine priateľa.)

Bea Johnsonová 
Domácnosť bez odpadu (Zero Waste Home)

Patrik Jaros 
Ani kúsok nazmar

Karel Červený, Drahomíra Červená 
Vegetariánska kuchárka pre deti 

NAUČÍME SA AKO NEPLYTVAŤ

Literárny kútik

www.hotpoint.co.uk/Innovation/Jamie-Oliver 
www.facebook.com/WhirlpoolCorp/
www.linkedin.com/company/whirlpool-corporation/
 Rady a informácie zo sveta Whirlpool Corporation

https://www.minzp.sk/oblasti/agenda-2030/
https://phf.euba.sk/www_write/files/slides/2017-11-13-

Agenda-2030.pdf
17 cieľov udržateľného rozvoja 

A TIEŽ ON-LINE! KNIHA PRE CELÚ RODINU

POD DROBNOHĽADOM/ OTÁZKA UDRŽATEĽNOSTI
Plytvanie potravinami negatívne vplýva na klímu, na 
vodné zdroje, na pôdu a na biodiverzitu. Práve na tieto 
problémy poukazuje FAO (Organizácia OSN pre výživu 
a poľnohospodárstvo) na svojej webovej stránke veno-
vanej boju proti plytvaniu. http://www.fao.org/news/
story/en/item/196220/icode/.
Tu môžeme nájsť všetky pomôcky na prehĺbenie si po-
znatkov na danú tému podľa schopností detí v triede, 
vrátane krátkych nahrávok o ekologickej stope, teda o 
dopade spotreby potravín na našu planétu. Na jej vypo-
čítanie môžeme použiť túto kalkulačku goo.gl/WwY6JN 
alebo nejakú inú, ktorú si nájdete na internete.

Rastislava Stoličná-Mikolajová 
Jedlo  ako kľúč ku kultúre

Zuzana Mintalová Zubercová  
Tradície na Slovensku 

Pavla Šmikmátorová 
Recepty pre deti: Receptíky pre  
malých kuchárov – Hravá kuchárka  
pre malých cestovateľov
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Pripravit  sa, pozor, štart!

Nasledujúce aktivity sú rozdelené do troch kapitol, kde hlavnú rolu predstavuje 
kuchyňa, ktorá bude spolu so svojimi pomôckami sprevádzať žiakov za objavením 
dobrých návykov ako neplytvať jedlom.

NÁKUP

SPOTREBA

KONZERVÁCIA

Zoznámime sa so zodpovedným nákupom 
potravín, ktoré sme schopní aj skonzumovať.

Spoznáte druhy tepelnej úpravy 
potravín, spoznáte možnosti ako sa 
podeliť o jedlo v každodennom 
živote, charitatívne akcie.

Zoznámime sa s metódami konzervácie a s pomôckami, 
bez ktorých by sme nevedeli potraviny správne uskladniť, 
zachovať ich kvalitu a bezpečnosť.
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NÁKUP

Náš „boj proti plytvaniu jedlom“ sa začína medzi 
regálmi v potravinách. Sú to momenty, kedy mu-
síme byť pri výbere potravín obzvlášť pozorní a 
zodpovední. Len takto sa môžeme odlíšiť od os-
tatných. Naučíme sa, ako na to!

Pravidlá? Pred tým, než ideš na nákup, skontroluj, čo ti 
v chladničke a v špajze chýba. Veľakrát pomôže napísať 
si zoznam nákupu. A ešte jedna rada: dôležité je vybrať 
si aj správne množstvo toho, čo potrebujete.

> Rada: Zaveste si doma na nástenku zoznam toho, 
čo vám doma chýba. Ked nemáte nástenku, postačí aj 
list papiera, ktorý si zavesíte na dvere. Prípadne si ho 
magnetkou pripnete priamo na chladničku.

Superhrdinovia za nákupným košíkom. Zozbierame všet-
ky nápady ako postupovať pri zodpovednom nákupe. Kto 
vám môže pri tom poradiť? No predsa vaši rodičia! Opýtaj-
te sa ich, ako postupovať pri výbere potravín. Porozprávajte 
potom v triede všetko čo ste sa dozvedeli.
>  Opýtajte sa ich, čo zohráva pre nich najdôležitejšiu úlohu 
pri výbere potravín. Sú pre nich dôležité akcie ako napr. 2 
kusy za cenu jedného? Pred tým, než si potraviny vložia do 
nákupného košíka, ubezpečia sa o ich dátume spotreby?

Pozorne si pozri etiketu
Potravinová etiketa je akýmsi 

občianskym preukazom každého výrobku. 
Prineste do triedy prázdne potravinové obaly 

a naučte sa spoločne čítať etiketu. Aké informácie 
nám poskytne? Prečo sú pre nás dôležité? 

Vystrihnite si etikety a zoraďte ich podľa dátumu 
spotreby. Ktorý výrobok je potrebné 

skonzumovať najskôr? Ktoré výrobky 
majú dlhšiu trvácnosť? 

Pokúste sa vysvetliť prečo.
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NÁKUP

 Skoncujme s plytvaním.    Potravinárske alebo distribuč-
né spoločnosti môžu redukovať plytvanie potravinami da-
rovaním potravinových prebytkov, ktoré sú bezpečné pre 
ľudskú konzumáciu, potravinovým bankám a miestnym 
charitatívnym organizáciám. 
> ➢So staršími žiakmi môžeme zorganizovať návštevu Po-
travín vo vašej štvrti, prípadne si môžete zvoliť jedného zá-
stupcu z triedy, ktorý sa bude informovať, ako sa k danej 
problematike plytvania potravinami postavili.

 Spoznajme poľnohospodársko-potravinový reťazec!  
Odkiaľ prichádzajú produkty, ktoré používame pri príprave je-
dál? Poznáte všetky články poľnohospodársko-potravinárske-
ho reťazca? Jednoducho povedané, poznáte cestu jednotli-
vých výrobkov z ornej pôdy až po stôl spotrebiteľa? Ide o úplne 
jednoduchú cestu alebo tá cesta bude o niečo komplikovanej-
šia? Pokúsme sa spolu pochopiť etapy poľnohospodársko-po-
travinárskeho reťazca. 
> Vyberte si spolu s deťmi jeden potravinový výrobok. Prejdite 
si spolu jednoduchú cestu zvolenej potraviny. Napr. syr. Syr, 
ktorý deti nájdu doma na prestretom stole sa určite vyrába z 

mlieka. Mlieko sa spracuje na syr, syr sa musí zabaliť, potom 
distribuovať do obchodných sietí, kde ho spotrebitelia kúpia a 
donesú domov. Ak chceme hlbšie analyzovať celý proces, zis-
tíme, že syr má kôrku, ktorá sa neje. Prípadne je ešte obalený 
do plastového alebo iného obalu, prípadne je uložený v papie-
rovej krabičke. Aj takéto maličkosti sú súčasťou poľnohospo-
dársko-potravinového reťazca. Kde skončia tieto nejedlé časti 
syra? Vrátia sa do obehu! Kôrky skončia v bio-odpade, plast, 
papier, hliníkové fólie skončia v triedenom odpade. Následne 
z nich vďaka  recyklácii vzniknú nové plastové, papierové prí-
padne hliníkové výrobky. Nakreslite si schému celého reťazca.

Chvíle, ktoré sa vždy rátajú 
Opýtajte sa, či sa niektoré rodiny zúčastnili na kolektívnej 
potravinovej zbierke, či už ako darcovia alebo ako dobro-
voľníci? Získajte bližšie informácie na stránke Potravinovej 
banky Slovenska, občianskeho združenia s humanitárnym 
zameraním: http://pbs.sk/

Chvíle, ktoré sa vždy rátajú
Zorganizujte si jednodňový školský výlet s triedou do prírody, navštívte ekofarmu alebo ekopark v okolí, a čo agroturistika? 
Možno Vám pri výbere pomôžu tieto internetové stránky: 
https://goo.gl/wLrrPh • https://goo.gl/6HK6vY • https://goo.gl/53jYCb
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KONZERVÁCIA

Všetky potraviny strácajú časom ich čerstvosť a sviežosť. 
Stačí si však osvojiť zopár dobrých návykov a budete mať 
istotu, že sa vám v domácnosti pri skladovaní nič nepoka-
zí. Viete, kto je našim najväčším spojencom pri domácom 
skladovaní? No predsa chladnička!

Vždy keď z nej niečo potrebujeme, úplne automaticky otvo-
ríme dvere a obslúžime sa. Ale poznáme ju naozaj dobre?

Pravidlá? Potraviny z posledného nákupu 
vložte vždy dozadu, aby ste najskôr 
minuli to, čo ste kúpili predtým. Oddeľte 
surové potraviny od varených, aby sa 
nekontaminovali. Ovocie a zelenina sa 
skladuje neumytá, nezvýši sa tým vlhkosť 
v chladničke.

> Jedno z pravidiel, ktoré by sa malo 
vždy dodržiavať je: Neotvárať zbytočne 
chladničku! Prečo je toto pravidlo také 
dôležité? Diskutujte o probléme so žiakmi z 
viacerých pohľadov. Poukážte na plytvanie 
elektrickou energiou, ale aj na možné 
zmeny na potravinách v chladničke. 

Predstavme si situáciu. Dvere na chlad-
ničke sú otvorené, potraviny sa v nej medzi 
sebou rozprávajú a my sa takto zázračne 
dostaneme do záhadného sveta potravín. 
> Zamyslite sa, o čom sa uskladnené po-
traviny môžu medzi sebou rozprávať a 
pokúste sa o tom napísať krátke príbehy. 
Zozbierajte ich do zbierky: Príbehy z chlad-
ničky. 

Správna teplota 
konzervácie potravín

Mliečne výrobky, vajcia, 
údeniny 

Mäso a ryby

Ovocie a zelenina  

0-2 °C

7-10 °C

4-5 °C
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 Každá potraviny má svoju ideálnu teplotu skladovania.  
Chladnička má vo vnútri niekoľko poličiek, pričom na kaž-
dej poličke je iná teplota. Vo všeobecnosti, u moderných 
chladničiek platí, že ovocie a zelenina sa skladujú v dolných 
špeciálnych boxoch, ktoré sú presne určené práve pre ten-
to druh potravín. Najstudenšie miesto je práve nad týmito 
boxami. Je to ideálne miesto pre skladovanie mäsa a rýb. 
Stredná časť chladničky ma teplotu o niečo vyššiu, preto je 
vhodná pre skladovanie mliečnych výrobkov, vajec a údenín. 
> Aby sme sa vyvarovali chýb pri skladovaní potravín 
v chladničke, pripravte si v triede kartičky, ktoré si žiaci vezmú 
domov a umiestnia na správnom mieste v chladničke.

 Moderné technológie.  Cieľ: lepšie skladovanie = menej plytva-
nia potravinami. Spoločnosť Whirlpool venuje osobitnú pozor-
nosť inteligentným technológiám. Preto sa aj naďalej zameriava 
na vývoj exkluzívnej technológie 6. ZMYSEL™: Fresh Control au-
tomaticky prispôsobuje teplotu a vlhkosť vo vnútri chladničky, 
zrýchľuje proces ochladzovania hneď ako do nej vložíte nakúpe-
né potraviny; pomocou aplikácie môžete upravovať jej teplotu, 
systém No Frost zabezpečuje rovnomerné a dokonalé prúdenie 
vzduchu vo vnútri chladničky, čím sa netvorí námraza…
> Teraz je rad na vás. Viete si predstaviť chladničku budúcnosti?

Chvíle, ktoré sa vždy rátajú
Vedeli ste, že existujú aplikácie, kde si môžu ich užívatelia 
vymieňať medzi sebou potraviny, ktoré sú tesne pred 
vypršaním spotreby? Takto sa zbytočne nevyhodia. Aj 
žiaci si môžu medzi sebou zorganizovať v škole alebo vo 
vlastnom paneláku deň výmeny potravinových výrobkov. 
Momentálne máme na Slovensku iba jednu komunitnú 
chladničku: goo.gl/k7q6d8.

 Veda a desiata.  Často počujeme, že banány by sa ne-
mali nechávať v chladničke, lebo sčernejú. Je to pravda 
alebo nie? Na vlastné oči sa presvedčíme, čo sa udeje.
> Vezmeme si 4 zrelé banány. Jeden banán hneď zjeme. 
Snažte sa uchovať si v pamäti jeho chuť, konzistenciu a 
farbu! Druhý banán necháme položený na tanieriku mimo 
chladničky. Tretí banán odložíme do chladničky a štvrtý 
banán uložíme do mrazničky. Po týždni porovnajte zme-
ny, ktoré sa udiali na banánoch. Banán, ktorý ste nechali 
vonku z chladničky je úplne čierny, zvonku a aj zvnútra. 
Jeho chuť sa tiež zmenila, je príliš sladký. Banán uložený 
v chladničke má niekoľko čiernych škvŕn, jeho chuť je len 
o niečo sladšia než chuť čerstvého banánu. Ostáva nám 
už len banán, ktorý sme si uložili do mrazničky. Vyberie-
me ho z nej a necháme ho rozmraziť. Keď ho ochutnáte, 
zistíte, že si zachoval chuť čerstvého banána. 
Čo sa vlastne stalo? Zistili sme, že pri nižších teplo-
tách sa potraviny konzervujú lepšie. Chlad spomaľuje 
zrenie ovocia, spomalí sa proces zmeny jeho zloženia 
a kvality pôsobením kyslíka (ako keby ovocie dýchalo). 
Mimo chladničky sa tento proces urýchli, v chladničke 
sa spomalí, ale nezastaví, v mrazničke sa tento proces 
úplne zastaví. Poznáte teraz odpoveď na našu otázku? V 
chladničke banány nesčernejú, ak ich tam samozrejme 
nenecháme niekoľko týždňov. Banány naopak sčernejú, 
ak ich necháte dozrieť mimo chladničky.

0-2 °C

7-10 °C

4-5 °C

13



 Sultánove hrozno (odroda Sultán).  Aký vplyv má na jedlo 
teplota? Príďme na to spolu pomocou chutného pokusu, 
aký by neodmietol ani …sultán! 
> Vezmeme si strapec hrozna a odtrhneme z neho niekoľko 
bobúľ. Dobre ich umyjeme a osušíme. Bobule hrozna potom 
uložíme na slnečné a vzdušné miesto. Sem tam ich otočte, 
aby sa rovnomerne vysušili. Každý deň ich pozorujte. Ak ste 
ich uložili vonku, večer ich nezabudnite dať dnu, aby nena-
brali zbytočnú vlhkosť. Necháme ich takto niekoľko dní.

Čo sa stalo? Proces sušenia, v tomto prípade pomocou 
teplého a suchého vzduchu spolu s priamym slnečným 
žiarením, dokázal odstrániť vodu z hrozna. Okrem toho 
hrozno zmenilo aj svoj objem, zmenšilo sa. Týmto spô-
sobom sa všetky vône a chute ešte viac skoncentrovali 
do jednotlivých bobúľ hrozna. Takýmto spôsobom sa 
pripravuje sušené ovocie, v našom prípade sme si vyro-
bili výborný a chutný dezert, zdravú alternatívu sladkos-
tí: hrozienka sultánky.

Chvíle, ktoré sa vždy rátajú 
Mikroorganizmy môžu byť škodlivé, môžu vyprovokovať 
vznik intoxikácií, ale aj neškodlivé, akými sú napríklad 
kvasnice alebo mliečne kvasinky v jogurte. Pripraviť si 
pizzu doma s rodičmi môže byť tá správna šanca na 
zistenie ako také mikroorganizmy vlastne pôsobia. 
Stačí, ak si rozdelíte cesto na dve rovnaké časti, jednu 
časť uložíte do chladničky a druhú časť prikryjete a 
necháte ju kvasiť pri izbovej teplote. O niekoľko hodín 
zistíte, že cesto pri izbovej teplote vykyslo omnoho viac 
než cesto v chladničke: chlad spomalil proces kysnutia.
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Biologické

Chemické

Fyzické

 Nepriatelia sviežosti.  Objavme spoločne hlavné fak-
tory, ktoré urýchľujú kazenie potravín.
> Vymyslíme si spolu komiksový príbeh: premeníme 
si potraviny a ich nepriateľov na postavičky z komik-
su. Vyberieme si potraviny, ktoré zaujmú rolu dobrých 
hrdinov. Do rolí zlých hrdinov postavíme chemické a fy-
zické faktory, ktoré zapríčiňujú kazenie a rozklad potra-
vín. Ako sa budú naši kladní hrdinovia brániť? Tak ako 
v každom dobrom príbehu, tak aj v našom, by nemali 
chýbať aj užitoční pomocníci.

 Čo nasleduje?  Výrobky, ktoré stratia svoju sviežosť, 
zmenia farbu, konzistenciu, chuť a samozrejme aj nut-
ričné hodnoty, ktoré sme už objavili na potravinovej 
etikete. Zdravotná neškodnosť potravín je ohrozená, 
môže spôsobiť infekcie a dokonca i otravu jedlom. 

Výsledok? 
Plytvanie potravinami. Pokazené potraviny nesmieme 
konzumovať, čiže ich musíme vyhodiť.
> Jednoduchá matematická domáca úloha: Povedzme 
si úprimne, v každej domácnosti sa určite stalo, že sa 
muselo niečo pokazené vyhodiť. Počas určitého obdo-
bia, si do zošita zapíšte cenu každej potraviny, ktorá 
skončí v koši. Na záver experimentu si porovnajte vý-
sledky každej domácnosti. Koľko peňazí sa v každej 
domácnosti doslovne vyhodilo do koša? Čo iné by sa 
za tie peniaze dalo kúpiť? Porozmýšľajte aj o tom, koľko 
práce vyšlo nazmar pri výrobe jednotlivých výrobkov.

FAKTORY, KTORÉ ZAPRÍČIŇUJÚ 
KAZENIE POTRAVÍN

Mikroorganizmy 
Enzýmy 

Hmyz a parazity

Kyslík - Vlhkosť
Chemická 

kontaminácia

Teplota 
Svetlo
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 Bezpečnosť našich zaváranín.  Všetci si určite pa-
mätáte na džemy, zaváraniny v sladkokyslom náleve, 
niektoré aj v oleji, pripravované šikovnými babkami. 
Takýmto spôsobom vám zaručili konzumáciu ovocia 
a zeleniny zo záhradky počas celého roka. Na to, aby 
sme mohli potraviny zavariť, potrebujeme k tomu skle-
nené zaváracie poháre. Poháre na zaváranie musia byť 
čisté, aby sa v nich nevytvárali plesne a baktérie. Jeden 
z bezpečných procesov konzervácie je pasterizácia. 
Táto technika konzervácie využíva správnu kombiná-
ciu pôsobenia určitej teploty (medzi 60 a 85 °C, závisí 
od samotnej potraviny) v určitom časovom rozpätí. Ide 
o proces, kde krátko trvajúce tepelné opracovanie po-
travín usmrcuje všetky živé patogénne mikroorganiz-
my v jednotlivých potravinách. 
> Pomocou internetu vyhľadajte zaujímavé informá-
cie o konzervácii potravín v minulosti. Zozbierajte ich 
čo najviac!
Pokúste sa zistiť nejaké informácie o konzervácii po-
travín aj od vašich starých či prastarých rodičov, od 
najstarších občanov vo vašom okolí... Ako uskladňovali 
potraviny? V pivniciach, vonku na okne, pomocou soli... 
Zozbierajte čo najviac svedectiev.

 Trochu vedy.  Sušenie, kvasenie, údenie… Čo majú 
spoločné tieto javy? Aké potravinárske technológie sa 
používajú pri takomto konzervovaní potravín? Rozdeľte 
sa do skupín a pohľadajte potrebné informácie. Každá 
skupina si potom pripraví prednášku na danú tému pre 
svojich rovesníkov, pôjde o tzv. peer education, o novú 
metódu vzdelávania medzi rovesníkmi.

Chladom

Dehydratácia

Kvasenie

Úprava prostredia s použitím 
moderných technológií

Údenie

Pridaním prírodnej konzervačnej látky

Pridaním chemických prísad

Teplom

Napr. Mrazenie, domáce zmrazovanie, 
hlboké zmrazovanie

Napr. koncentrácia (sirupy, slané nálevy), 
dehydratácia.

Napr. alkoholové kvasenie (víno) a laktát 
(baktérie mliečneho kvasenia, napr. pri syroch).

Napr. vákuové balenie.

Napr. teplo a dym (údená slanina).

Napr. soľ, cukor, olej alebo ocot.

Napr. antioxidanti.

Napr. pastorizácia (používa sa pri čerstvom 
mlieku), sterilizácia (zaváraniny).

Spôsoby 
konzervovania 

potravín
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 Pred tým, než sa dotkneme jedla.  Na dokonalé umytie 
rúk potrebujete 40 až 60 sekúnd. Bližšie informácie o hy-
giene rúk nájdete na: goo.gl/LJzZRt. 
> Opýtajme sa priamo detí, či si správne umývajú ruky. 
Ako dlho im to trvá? Umývajú si ich pred a po jedle? Na zá-
ver si všetci spolu zopakujte správny spôsob umývania si 
rúk. Premeňte pravidlá na melodický zábavný text sprevá-
dzaný jednoduchou hudbou a...zaRAPujte si všetci spolu.

 Hygiena v kuchyni.  Častokrát máme strach, že jedlo po-
dávané v reštauráciách nie je moc bezpečné. Zabúdame 
však, že najväčšie riziko kontaminácie jedla hrozí práve 
v domácnostiach. Jedným z hlavných dôvodov je prá-
ve manipulácia s jedlom špinavými rukami, prípadne zle 
umyté potraviny. Jediná prevencia pred kontamináciou 
jedlom je čistota. 
> Nakresíme si sci-fi mapu: Do stredu našej vesmírnej 
lode umiestnime kuchyňu. Všade dookola umiestnime 
mimozemšťanov, nepriateľov hygieny ohrozujúcich bez-
pečnosť nášho jedla. Sú medzi nimi mikróby, nadmerná 
vlhkosť, slnečné žiarenie, prekročené dátumy spotreby...

 V kuchyni.  Poznáte aké hygienické normy sa musia 
dodržiavať v profesionálnej kuchyni?
> Pozvite si do triedy prevádzkovateľa reštaurácie alebo 
ozajstného kuchára. Nech vám porozprávajú aké pra-
vidlá musia dodržiavať a čo riskujú, ak ich nedodržia. 
Ale aj v domácnostiach je dôležité dodržiavať základné 
hygienické pravidlá. Napr.: surové potraviny musia byť 
uskladnené oddelene od tých varených, neustále je po-
trebné umývať pracovné plochy, ktoré prichádzajú so 
stykom s potravinami, kuchynské elektrospotrebiče mu-
sia byť dokonale umyté po každom použití, pri varení by 
sme mali mať vždy čisté oblečenie... Ako zabezpečíme 
čistotu kuchynského riadu a hrncov? Použijeme umý-
vačku riadu, ktorá riady nielen perfektne vyčistí, ale aj 
ušetrí vodu.

Chvíle, ktoré sa vždy rátajú 
Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti 
je možné použiť na charitatívne účely. Samozrejme, 
len ak sú bezpečné, hygienicky nezávadné.
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SPOTREBA

Príprava jedál si často vyžaduje 
aj pomoc elektrospotrebičov. 
Aj pri používaní kuchynských 
elektrospotrebičov je potrebné 
uvedomelé správanie.

Zapamätajme si, že potravinami, či už čerstvými alebo tepelne upravenými, sa 
neplytvá. A platí to aj v reštaurácii. Vedeli ste, že v USA majú dobrý zvyk dať si v 
reštaurácii zabaliť zvyšky nedojedeného jedla pre psov? Hovoríme o tzv. “doggy 
bag”. V dnešnej dobe nie je hanbou dať si zabaliť zvyšky nedojedeného jedla.
Je to ukážka uvedomelého správania proti plytvaniu jedlom. Takéto správanie 
sa už začína udomácňovať v každej krajine. 

> Mohli by ste spoločne vymyslieť farebnú škatuľku, v ktorej by ste si mohli z 
reštaurácie odniesť zvyšky nedojedeného jedla. Pripravte si aj stručný leták, kde 
vysvetlíte na čo takáto škatuľka slúži a prečo je dôležité jedlom neplytvať.

Jedlo je pre nás potrebné, pretože nám dá tú správnu 
výživu a energiu na celkový rast organizmu, na štú-
dium, na beh. Na jedlo myslíme, keď sa nám do nosa 
dostane vábivá vôňa obeda. Je to chvíľa, kedy sa celá 
rodina stretne spoločne pri stole, niekedy aj s priateľmi, 
prípadne s kým sa momentálne nachádza v núdzi. V 
každom prípade, jedlo je zdroj, ktorým sa neplytvá.

Prečo potraviny tepelne upravujeme? 
Požiadajte deti, aby do školy doniesli akýkoľvek 

druh čerstvého a tepelne upraveného ovocia alebo 
zeleniny. Napríklad čerstvé jablko a jablková výživa: 

pozorujeme jeho farbu, vôňu, chuť, konzistenciu. 
V čom sa líši čerstvé jablko od tepelne upraveného? 

Skúste pohľadať v slovníku význam slovného spojenia 
tepelná úprava - tepelná úprava potravín. Téma na 
diskusiu: Prečo človek začal používať oheň a teplo 
na úpravu potravín? Čo ho k tomu viedlo? Jedlo po 

takejto úprave určite zmenilo chuť, stalo sa mäkším 
(tvrdším), obsahovalo menej baktérií. Urobte si spoločne 

antropologický výskum (antropológia – náuka o 
človeku) na tému: Človek a objavenie ohňa. 
Zisti čo si o tom myslia vedci a aké sú ich

teórie na danú tému. O aké dôkazy 
sa opierajú?
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 Pozri sa ako varím.  Aké druhy varenia poznáš? Vare-
nie vo vode, nad parou, v rúre, v mikrovlnke, vypráža-
nie... Porozprávajte sa s deťmi, ako sa varí u nich doma. 
Ako sa menia potraviny pri rôznych spôsoboch varenia. 
Napríklad zelenina: varením zeleniny sa zmäkčuje jej 
textúra, pričom ale nestratí všetky svoje výživné látky 
(celulóza, lignín...ide o vlákniny). Pre každý druh a kus 
mäsa sa hodia iné spôsoby tepelnej úpravy. Tepelná 
úprava je ovplyvňovaná prítomnosťou a množstvom 
proteínu – kolagénu v mäse.

 Recyklujeme, neplytváme.  Plastový obal, plechovka, tetrapaky 
z mlieka... Koľko rôznych obalov! Triedenie odpadu je veľmi dôle-
žité. Šetríme tak zdroje našej planéty Zem.
> Obaly môžu byť vyrobené z týchto šiestich materiálov: oceľ, 
hliník, papier, drevo, umelá hmota, sklo. Viete povedať niektoré 
vlastnosti vymenovaných materiálov? Aké výhody získa naša 
planéta, ak sa ich naučíme správne triediť? Aké výhody z toho 
plynú pre ekonómiu v krajine?

 Varíme, neplytváme.  Moderná technológia nám pomáha aj v 
kuchyni. Od rúr na pečenie až po kuchynské roboty. Moderné 
elektrospotrebiče nám pomáhajú nielen kreatívne variť, ale sú aj 
vysoko účinné, ekologické a šetrnejšie k životnému prostrediu. 
Napríklad rúra na pečenie: nové elektrické rúry dokážu ušetriť 
čas a o 20% energie viac, než klasická rúra v energetickej triede 
A. A čo takto pripraviť v rúre naraz viac než jedno jedlo? Poroz-
mýšľajte o tom? Dalo by sa to?

Predstavte si super-ekologickú kuchyňu: ako by podľa vás 
mala vyzerať? Podľa akých kritérií vyberieme kuchynské elek-
trospotrebiče?

> Počuli ste už o inteligentných domoch, ktoré môžeme ovlá-
dať na diaľku a ktoré nám pomôžu ušetriť energiu? Na akom 
princípe pracujú? Ak všetko pochopíte, pripravte si plagát, kde 
všetko vysvetlíte.

Chvíle, ktoré sa vždy rátajú 
Navrhnite deťom, aby sa snažili doma pomáhať rodičom 
pri príprave nedeľného obeda. Okrem toho, že je to vý-
borná príležitosť ako spoločne stráviť čas, budú sa spo-
ločne podieľať aj na kreatívnej stránke celého procesu. 
Samozrejme, že môžu všetko zdokumentovať fotkami: 
spôsob tepelnej úpravy, použité kuchynské elektrospot-
rebiče, premena základných surových ingrediencií na 
chutný obed, všetko krok za krokom. Všetky fotografie 
použite na výrobu triedneho albumu.

Vedeli ste, že tak ako potraviny, aj elektrospotrebiče majú 
svoje energetické etikety? Moderné elektrospotrebiče s níz-
kou spotrebou elektriny nám pomáhajú ušetriť a sú šetrnej-
šie aj k životnému prostrediu. Najefektívnejšia energetická 
trieda je označená písmenom A (aj táto trieda je už rozdele-
ná do viacerých podskupín A+, A++ a A+++), najmenej efek-
tívna energetická trieda je označená písmenom G.
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 Laboratórium so zvyškami jedla.  Zachráňme zvyšky jedla z 
obeda alebo z večere: existuje množstvo kreatívnych receptov, 
ako pripraviť aj zo zvyškov chutné jedlá.  
> Opýtajme sa žiakov, ktoré jedlo ostáva v ich domácnosti naj-
častejšie nedojedené? Čo s takýmto zvyškom jedla urobia? Mohli 
by doma zistiť nejaký zaujímavý recept ako variť zo zvyškov. 
Mohli by im pomôcť aj iné triedy, prípadne si pomôcť vyhľadáva-
ním na internete (goo.gl/ad7qNL…). Z informácií vyrobte e-book 
so všetkými receptami ako chutne variť zo zvyškov jedla.

 Food sharing = podeliť sa s ostatnými.  Je to jed-
noduché. Mali ste oslavu a ostalo vám kopec jed-
la? Pred tým, než odídete na dovolenku, potrebu-
jete vyprázdniť chladničku? Alebo máme v špajze 
zásoby jedla, ktoré sú tesne pred vypršaním mi-
nimálnej trvanlivosti? Navarili ste príliš veľa? Vo 
všetkých prípadoch môžeme predísť plytvaniu 
jedlom, stačí ak sa podelíme s ostatnými, ktorí to 
potrebujú: môžete začať aj od suseda...

Chvíle, ktoré sa vždy rátajú 
Neplytvať jedlom je dôležité. Aj zvyšky jedla, ktoré mu-
sia ísť do koša, môžu byť zdrojom. Biologický rozloži-
teľný odpad, ako napr. šupky z ovocia, kosti, škrupiny, 
ohryzky, nám slúži na výrobu kompostu - organic-
kého hnojiva, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín. 
Ak takýto odpad v domácnostiach dobre triedime, 
následne sa spracuje v zberniach, ktoré zabezpečia 
energetické zhodnotenie takéhoto odpadu. Biologický 
rozložiteľný odpad sa môže použiť na výrobu bioply-
nu a kompostu. Práve preto je veľmi dôležité správne 
triedenie odpadu aj v domácnostiach.
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 Zopár slov o chlebe.  Podľa údajov Štatistického úradu SR sa na 
Slovensku spotrebuje približne 45 až 50 kilogramov chleba a pečiva 
na osobu ročne, pričom trend spotreby je v posledných rokoch mier-
ne klesajúci. 48 % vyhodených potravín tvorí pečivo a pekárenské 
výrobky. 
> Aká škoda, že sa vyhadzuje toľko chleba a pečiva. Čo si predstaví-
te pod pojmom chlieb a pečivo? Viete koľko druhov chleba existuje? 
Čo tvorilo základ jedla už v praveku? Aký chlieb sa piekol? Kvasený 
alebo nekvasený? Urobte si malý prieskum o vedomostiach medzi 
žiakmi v triede. Naplánujte si návštevu pekárne vo vašom okolí. Zo-
strojte si plagát, na ktorý napíšete a nakreslíte všetky druhy chleba, 
ktoré ste sa naučili. Určite to bude strašne veľký plagát, na ktorom 
nezostane ani jedno voľné miestečko.

Chvíle, ktoré sa vždy rátajú
Pokúste sa zorganizovať deň solidarity a 
napíšte o tom článok do školských novín. 
Pripravte doma s rodičmi chutnú tortu 
alebo koláč a pozvite susedov na skvelý 
olovrant. Čo iné vás ešte napadlo?

Žijeme v ére sociálnych sietí
Predstavte si niektoré MEME 
(memetické texty) alebo post na 
Facebooku (aj s obrázkami a stručným 
textom), ktoré budú navádzať 
na vzájomnú výmenu potravín v škole, 
v bytovke, vo vašom obvode.
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 Jedlo a jeho história.  Ktoré historické obdobie momen-
tálne študujete? Akou civilizáciou sa momentálne zao-
beráte? Čo jedávali? Bol tu rozdiel medzi chudobnými a 
bohatými? Boli rozdiely medzi tými, čo bývali v meste a 
medzi tými čo žili na vidieku? Kto mal prebytok potravín 
na prestretom stole a ako s ním zaobchádzali? 
> Zhrňte informácie v tomto prieskume a vyjadrite ich 
vymodelovaním z plastelíny jednotlivé prostredia, o kto-
rých ste sa rozprávali.

 Jedlá z celého sveta.  Podeliť sa o jedlo, znamená po-
deliť sa aj o nespočetné množstvo ingrediencií. Často 
sa s prípravou jedla spájajú tradície, ktoré sa odovzdá-
vajú z generácie na generáciu. Každá krajina je svojim 
spôsobom špecifická a má svoje zvyky. V každom prí-
pade je veľmi zaujímavé pozastaviť sa, započúvať sa a 
dozvedieť sa niečo nové.

 Svet za stolom.  Starší žiaci môžu pátrať po pôvode niektorých 
jedál a potravín, ktoré sa stali samozrejmosťou aj pre naše ku-
chyne. Napr. káva, kakao, exotické ovocie... Čo iné vás ešte na-
padlo? 
> Vyrobte si mapu sveta, na ktorú pripnite jedlá a potraviny z 
vašej pátracej akcie. Všimnite si, v akých klimatických pásmach 
rastú a aké zásady sa dodržujú pri ich pestovaní.

Jarabina oskorušová (ľudovo oskoruša), 
arónia, dula, egreš. Ovocie, ktoré sa už takmer 
vytratilo z našej kuchyne. Opýtajte sa starých 
rodičov, na ktoré ovocie a zeleninu sa už 
takmer zabudlo. Zozbierajte recepty. Hľadajte 
na internete alebo v knižnici. Môžete sa 
zamerať aj na neznáme ovocie, ktoré rastie v 
iných krajinách. Napr. pitahaya – dračie ovocie, 
ovocie jack - chlebovník rôznolistý, guava... 
Urobte si herbár plný obrázkov a popisov 
týchto zaujímavých ovocí.
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 Z krajiny do krajiny.  Na celom svete sa slovo jedlo takmer 
vždy spája s pohostinnosťou. V Anglicku sa priateľom po-
núkne čaj, v Indii je hosť posvätný a na znak úcty je obda-
rený jedlom, aj v Číne sa stretneme s rôznymi spôsobmi 
privítania, v Senegale slovo „teranga” zahŕňa dôležitosť a 
úctu k hosťovi, ktorému prináležia iba tie najlepšie jedlá. V 
mnohých krajinách, napr. v Etiópii, sa doteraz je z jedného 
taniera. Zamyslite sa spoločne nad významom slova jedlo, 
nad jeho skutočnou hodnotou. Nemyslite len na jeho nut-
ričnú hodnotu, ale aj na všetko to, čo sa s ním spája. Na 
vzájomné spolunažívanie, jedlo ako spôsob ako sa posta-
rať o toho druhého, aby sa pri vás cítil dobre alebo ako sa 
ľudovo hovorí, vo svojej koži.
> Pohľadajte v rozprávkach, v povestiach, tuzemských či 
zahraničných, ako sa správajú hrdinovia pri prestretom 
stole. Zozbierajte dané informácie a zjednoďte ich do no-
vej Zbierky rozprávok plnej vašich ilustrácií.

Chvíle, ktoré sa vždy rátajú
Na záver zorganizujte v škole veľkú oslavu, na ktorú môžu prísť všetci. Téma oslavy: Multikulturalizmus za stolom! 
Požiadajte rodiny, aby pripravili tradičné jedlo, ktoré pochádza z ich koreňov. Ak máte v triede cudzincov, bude zaují-
mavé spoznať aj ich typickú kuchyňu. Ku každému jedlu vyrobte identifikačnú kartičku so stručným popisom: meno, 
ingrediencie, krajina pôvodu, zaujímavé historky. Pri organizácii oslavy si zadeľte úlohy: kto pripraví pozvánky, kto pri-
praví Menu, kto ozdobí miesto, pripraví stôl, niekto by mal myslieť aj na program, zábavu (napríklad pripraviť vhodnú 
hudbu, pripraviť si zaujímavé články). A nezabudnite všetko dokumentovať fotografiami a nahrávkami, aby ste mali 
dostatočný materiál na prípravu reportáže o celej udalosti. Prajeme vám všetkým príjemnú zábavu

23



Výskum a 
Whirlpool Corporation
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Tepelne upravujú a konzervujú naše potraviny. Nasýtia 
nás. Technológia, ktorá sa spája s teplom vznikla spolu s 
človekom. Najskôr surové jedlo, potom varené jedlo, ľud-
stvo zmenilo všetko.

Technológia, ktorá je spojená s chladom sa objavila až 
okolo XIX storočia. Prvý chladiaci mechanický systém 
vznikol takmer spoločne so vznikom fotografie. Oba 
vynálezy sú si podobné, pretože vznikli postupne, úplne 
prirodzenou cestou a ostanú navždy v našich spomien-
kach.

Aj vo vedecko-výskumných centrách spoločnosti Whirl-
pool Corporation v širšom slova zmysle fotíme. Fotíme 
potreby a želania spotrebiteľov na celom svete. Násled-
ne sa ich snažíme pretransformovať do technológií, kto-
ré potom aplikujeme do našich elektrospotrebičov, či už 
slúžiacich na varenie alebo na konzerváciu potravín, pri-
čom vždy rešpektujeme nutričnú hodnotu, chuť a kvalitu 
potravín.

Rytmus moderného života je veľmi rýchly. A práve toto 
rýchle tempo zmenilo mnohé zvyky aj v kuchyni. Máme 
takmer vždy málo času a musíme ho využiť čo najlepšie. 
A tak ako ešte nikdy pred tým vieme, že aj naše zdravie 
závisí od našich stravovacích návykov. 

V našom laboratóriu pracujú experti na potravinovú 
technológiu, experti v termodynamike, elektronike a me-
chanike so zameraním na výživu, na potravinovú chémiu 
a biológiu. Snažia sa neustále zlepšovať finálny zážitok 
spotrebiteľa.

Pretože technológia je aj toto: jedna z najkrajších foto-
grafií, pomocou ktorej lepšie pochopíme súčasnosť.

Výskum a 
Whirlpool Corporation
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Milý pedagóg, 

spoločnosť Whirlpool Corporation je hrdá, že sa mohla s Vami podeliť o tento veľmi dôležitý 
ekonomický, sociálny a environmentálny problém: zníženie plytvania potravinami.

Na záver tejto našej spoločnej cesty, by chcela spoločnosť Whirlpool zozbierať názory všetkých 
tých, ktorí sa na nej zúčastnili. Stačí zodpovedať na jednoduché otázky, ktoré sa týkajú metodoló-
gie a tém, ktoré vám boli poskytnuté v príručke pre pedagóga, v pracovných listoch pre žiakov, v 
súťaži... 

Projekt je organizovaný tak, aby ste jednotlivé témy mohli využiť vo viacerých disciplínach, aby 
ste mohli motivovať žiakov spolu s ich rodinami, aby ste mohli dať priestor rôznym činnostiam a 
kultúram.

Poprosíme Vás preto, aby ste odpovede na jednoduchý dotazník o spolupráci na projekte spoločnosti 
Whirlpool Corporation zaslali na e-mailovú adresu Koordinačného Centra Chvíle, ktorými sa neplytvá.

Projekt a s ním spojené úlohy:
1) sa bezproblémovo zaradil do vyučovacieho plánu 
2)  didaktický kontext pozitívne motivoval výučbu 
3)  obohatil vyučovací proces 
4)  zapojil rodiny žiakov 
5)  iné...

Po prijatí Vašich odpovedí Vám Koordinačné Centrum pošle Certifikát o účasti na projekte.

S úctou, 
Koordinačné Centrum Chvíle, ktorými sa neplytvá

Bude stačiť, ak uvediete len číslo otázky, za ktorým bude nasledovať odpoveď ÁNO, NIE, 
ČIASTOČNE, v prípade poslednej otázky je potrebné odpoveď rozpísať. 

1)  Áno   Nie    Čiastočne
2)  Áno   Nie    Čiastočne
3)  Áno   Nie    Čiastočne
4)  Áno   Nie    Čiastočne
5) ....................................................................................................................................................................
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Výchovno-vzdelávací projekt spoločnosti Whirlpool Corporation Chvíle, 
ktorými sa neplytvá je zameraný na uvedomelú spotrebu potravín. Je veno-
vaný učiteľom, žiakom, ich rodinám a priateľom. Jeho cieľom je propagovať 
a sprostredkovať neoceniteľnú hodnotu jedla a spoločných chvíľ strávených 
v kuchyni a pri prestretom stole so spolužiakmi, členmi rodiny a priateľmi. 
Projekt Chvíle, ktorými sa neplytvá vám bude robiť spoločnosť v škole a doma. 
Kuchyňa a všetko okolo nej sú jadrom tejto vzrušujúcej cesty, kde žiaci obja-
via, že aj jedlo môže byť zdrojom chvíľ, ktoré sa vždy rátajú. Prostredníctvom 
čítania, prieskumov, experimentov, návrhov činností na riešenie problému plyt-
vania potravín z rôznych aspektov (vedeckého, historického/geografického, ja-
zykového, technologického, umeleckého), projekt Chvíle, ktorými sa neplytvá 
poukazuje na význam každodenných činností s jedlom, od ich uvedomelého 
výberu až po konzumáciu s dôrazom na sociálne a environmentálne hodnoty.

Koordinačné centrum Chvíle, ktorými sa neplytva
email: chvílektorýmisaneplytva@lafabbricaedu.eu

sledujte nás na 
www.chvilektorymisaneplytva.com


