
bio potraviny

brambory 
1 kg

ČOKOLÁDA
100 G

JABLKA
1 KG

MRKEV
1 KG

CHLÉB

MLÉKO
1 L

MOŠT 
1 L

SÝR 
100 G

JOGURT
125 ML

VAJÍČKO

standard
farma snů

standardbio bio

farmářský život

Zjisti, kolik stojí běžné potraviny 
vypsané dole a kolik stojí jejich protějšky 
v biokvalitě. Ceny zapiš.

Život na farmě je náročný. Vstává se za 
svítání, spát se chodí brzy a mezitím je 
spousta dřiny. Je to ale život v kontaktu 
s přírodou, mezi zvířaty a stromy. 

Líbil by se i tobě víc než hrbení se 
u počítače v kanceláři? Nakresli farmu 
nebo statek svých snů.

www.planetajeprga.czTento Vědátor pro vás vytvořili Petr Hauzírek a Daniel Špaček.

Které potraviny jsou dražší?  
Proč myslíš, že to tak je?

Jestli si lámeš 
hlavu s odpovědí, 
hodně ti napoví 
další stránky.



certifikát bio bio farmáři

bio potraviny

které z těchto jablíček je nejspíš bio?

petr hroudírek jakub tattar
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Vyrobit biopotraviny je velmi pracné. 
Aby si nemohl na obal napsat „BIO“ 
nějaký podvodník, existuje v celé 
Evropě platný certifikát. Ten dává 
jistotu, že jím označená potravina má 
opravdu bio kvalitu.

Prohlídni doma spíž, lednici a mrazák a zjisti, 
jestli nějaké potraviny s tímto symbolem máte. 
Kolik jich bylo?

BIO ovoce ne vždy vypadá jako ty 
nejnaparáděnější kousky z reklamy. Bývá spíš 
menší, protože není nahoněné průmyslovými 
hnojivy. Není tak blýskavé, protože se nestříká 
vrstvou vosku. A může být všelijak křivé nebo 
mít přirozené flíčky.

Zájemce o značku BIO projde velmi přísnou kontrolou 
a hodnocením. V případě našich dvou zájemců 
bylo rozhodování snadné. Jeden vše splnil správně 
a certifikát získal, druhý měl naopak všechno špatně 
a zůstal bez certifikátu.

Dokážeš správně přiřadit popisky s hodnocením 
k jednotlivým farmářům?

Pokud máš u pana Hroudírka lístečky modré, červené a černé  
a u pana Tattara lístečky zelené, žluté a oranžové, máš správné řešení.

hnojí umělými 
průmyslovými 
hnojivy

nechává 
mláďátka 
s jejich 
rodiči

mláďata hned po narození odděluje od maminky

pole postřikuje 
chemickými 
jedy proti 
škůdcům

hnojí kravským 

a koňským 

hnojem

pole postřikuje 

chemickými 

jedy proti 

škůdcům

zvířata jsou ve 
velkých halách 
s umělým 
světlem

plevel hubí chemickými dryáky

plevel  
vytrhává ručně

do svých 
marmelád nedává žádná umělá barviva ani ochucovadla


