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Vodná stopa potravín
 

Pod vodnou stopou výrobku sa myslí celkové množstvo sladkej vody, ktoré je potrebné pri jeho výrobe
a používaní alebo konzumácii. Výslednú hodnotu vodnej stopy tvorí súčet celkovej priamej

a nepriamej spotreby vody za celý životný cyklus. Nepriama spotreba vody hovorí o tom, koľko skrytej
alebo „virtuálnej“ vody je potrebnej pri výrobe konkrétneho produktu alebo realizácii konkrétnej služby.
Vodné stopy všetkých produktov a služieb, ktoré spotrebujeme a využijeme predstavujú našu osobnú

vodnú stopu. Výskumvedcov z Univerzity v Twente v Holandsku vyčíslil hodnotu celosvetového
priemeru vodnej stopy na spotrebiteľa na 3 800 l/deň. Uveďme si aspoň niektoré príklady produktov,

ktoré výrazne zvyšujú našu vodnú stopu.
Mäso patrí medzi potraviny s najväčšou vodnou stopou, a to najmä hovädzie. Na výrobu 1 kg

hovädzieho mäsa je potrebných viac ako 15-tisíc litrov vody. Tento objem by naplnil až 143 akvárií.
Voda, ktorú priamo vypije dobytok, tvorí len malú časť. Najviac vody sa spotrebuje pri pestovaní

plodín, zvyčajne sóje alebo kukurice, ktorými sa hovädzí dobytok kŕmi.
Keď si  budete najbližšie pochutnávať na šálke kávy, spomeňte si na fakt, že jej vodná stopa je 132
litrov vody. Stojí preto za zváženie, či by ste šálku kávy nemohli vymeniť za šálku čaju, ktorej vodná

stopa je omnoho nižšia.



 

 

Sezónny kalendár zeleniny
 

Dnes si môžeme dopriať akékoľvek ovocie a zeleninu, bez ohľadu na ročné obdobie, či krajinu
pôvodu. Tekvica v januári? Nie je problém. A to hlavne kvôli chuti, ktorá nie je podľa
očakávaní, kvôli látkam zachovávajúcim čerstvosť počas dlhej cesty k spotrebiteľovi, či preto, že
mnoho dovážaných  potravín prakticky dozrieva v kamiónoch. 
I to sú dôvody, prečo ľudia vyhľadávajú lokálnych dodávateľov v menších obchodíkoch alebo na
trhoviskách či priamo na farmách, a uprednostňujú sezónne plody z nášho územia. 
 



 

 

Sezónny kalendár ovocia
 

Stále viac prevláda názor, že by sme sa mali držať  lokálnych potravín, dozrievajúcich u nás, 
ktoré sú  dostupnejšie a čerstvejšie. Prečo? Hlavne preto, že sú pre nás jednoducho prirodzené,
sú dostatočne výživné, chutia tak, ako by chutiť mali a dokážu kvalitne pokryť prísun potrebných

vitamínov i minerálov počas celého roka.

Môžete využiť vlastnú záhradu a svojpomocné pestovanie alebo si vyhľadať vo svojom
okolí lokálnych pestovateľov, ktorí svoje produkty predávajú na trhoviskách, vo

farmárskych obchodíkoch, alebo využiť predaj priamo z farmy.

Ako sa dostať k lokálnym potravinám?

Ako sa dostať k lokálnym potravinám v našom meste?
Ak nemáte možnosť vypestovať si ovocia a zeleninu doma stačí zájsť v sobotu na mestské

trhovisko, navštíviť menšie predajne zeleniny a ovocia, vyhýbajte sa supermarketom. Zájdite na
samozber, či využite ponuky inzerujúcich na stránke www.farmicka.sk. 

Kto che hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody. 
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Vegetariínske recepty
 

Prečo sme sa zamerali na vegeteriánske recepty? 
 
Naše stravovanie má vplyv na životné prostredie a životné prostredie pôsobí na náš organizmus.
Často dochádza k znečisteniu a k znehodnocovaniu životného prostredia, čo narúša prirodzenú
rovnováhu a to je nebezpečenstvom pre naše zdravie.
 
Zvyčajná strava s vysokým obsahom živočíšnych produktov má zďaleka najväčší nepriaznivý vplyv
na životné prostredie. Negatívne dopady na životné prostredie sú dvakrát väčšie ako živočíšna
produkcia založená na ekologickej báze. Najmenej škodlivý vplyv na životné prostredie má
vegánska a vegetariánska strava..
Čím menej obsahuje naša strava živočíšnych produktov a čím viac produktov je vyrobených
ekologicky, tým viac šetríme životné prostredie. 
 
Porovnanie - živočíšna vs. rastlinná výroba
VYUŽITIE PLOCHY PÔDY
Na ploche, ktorá je potrebná na výrobu 1 kg mäsa, môžete vypestovať 200 kg alebo 160 kg
zemiakov a paradajok v tom istom období. V Amerike sa využíva 23 000 km2 na výrobu krmiva
(napr. sena) pre úžitkové zvieratá a len 16 000 km2 na výrobu rastlinných produktov. Produkcia
mäsa si vyžaduje enormné využitie plochy a to má negatívny vplyv i na lesy: V Strednej Amerike
vyhorelo v priebehu posledných 40 rokov, 40% dažďových pralesov, z dôvodu veľkého počtu
pasienok pre dobytok.
 
SPOTREBA VODY
Priemerná domácnosť spotrebuje každý deň len okolo 2-5 litrov vody na pitie a až od 100 litrov do
500l na ostatné činnosti (sprchovanie, umývanie, atď). Ale aj tak to je takmer zanedbateľné
množstvo v porovnaní s 2 000 až 5 000 l, ktoré sú potrebné na chov dobytka a na obrábanie pôdy.
V dôsledku zvyšujúcej sa konzumácii mäsa sa spotrebuje v poľnohospodárstve enormné množstvo
vody. Pri vegetariánskej strave je spotreba vody o polovicu nižšia.
 Nie sme za to, aby sme úplne vylúčili mäso z nášho jedálnička. Naša strava by mala byť v prvom
rade pestrá, aby sme mali dostatok vitamínov a minerálov a živín na jeho správne fungovanie. Je

však len na nás ako často bude mäso na našom tanieri. 

Dokážete sa vzdať mäsa
aspoň na jeden deň v týždni? 
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