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Jak poznáme biopotraviny
Potraviny, které pocházejí z ekologických hospodářství u nás i v zahraničí můžete 
v obchodech snadno rozeznat. Jejich výrobci je totiž musejí označovat specifickými 
značkami. Víte, které to jsou? 

Víte, která značka zaručuje, 
že se jedná o produkt ekologického zemědělství?

Otoč  / 

Hodnocení
Vyměň si list s kamarádem a vzájemně zhodnoťte Váš výsledek. Následně diskutujte 
ve skupinách o tom, proč jste některé značky špatně určili a co tedy vlastně 
znamenají. 

Řešení  
1. Špatně – značka „Ekologicky šetrný výrobek“, která označuje spotřební zboží. 

certifikované Ministerstvem životního prostředí jako ekologicky šetrné. Více 
naleznete na www.cenia.cz 

2. Správně – značka biopotravin kontrolovaných v Německu.
3. Špatně – značka Regionální potravina označuje potraviny produkované 
 v jednotlivých krajích ČR, nemusejí však být produkovány ekologicky. Více na 

www.regionalnipotravina.cz. 
4.  Špatně – značka KLASA označuje potraviny, které vynikají v určitých kvalitativních 

charakteristikách, nemusejí však pocházet z ekologického zemědělství. Více na 
www.eklasa.cz. 

5. Správně – značka, kterou musejí být označeny v tuzemsku kontrolované 
biopotraviny dle zákona o ekologickém zemědělství.

6.  Správně – nová značka pro biopotraviny certifikované dle nařízení EU.
7.  Špatně – značka Fairtrade zaručuje, že produkt je vyroben v souladu s myšlenkou 

spravedlivého obchodu. Více na www.fairtrade.cz. 
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Co jste viděli na statku?
Pokud jste na statku mohli nakoupit faremní produkty, namaluj jaké na nich byly 
uvedeny značky.

Tip pro učitele
Sbírejte obaly od nejrůznějších výrobků s různými značkami (bio, Fairtrade, klasa) 
i bez nich a následně pro žáky zorganizujte „fiktivní“ nákup, při němž budou mít za 
úkol nakoupit např. pouze Fairtrade nebo bio produkty. Následně můžete diskutovat 
o významu značek na potravinách a jejich informaci pro žáky.


