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“POTRAVINOVÝ FAKTOR“ 

POZADÍ HRY ROBOT GAME 
 

Věděli jste, že... 
• Máte představu kolik je v potravě surovin? 
• Z kolika míst tyto suroviny pocházejí? 
• Kolika kroky zpracování projdou, než se k vám dostanou a sníte je? 
 
Je toho tolik a je to tak nejasné, že to sotva kdo může zaznamenat. A téměř v každé fázi, a pro 
každou surovinu, existuje možnost její kontaminace. Všechny suroviny pocházejí buď z půdy, vody 
nebo chemického závodu a většina je dovážena z jiných států nebo zemí. Většina surovin je také 
vystavena působení vzduchu. Téměř všechny jsou zpracovávány lidmi a stroji, uskladněny na 
různých místech, po různou dobu a při různých teplotách. Skoro všechny jsou přepravovány, 
míchány, zpracovávány a baleny. Nakonec jsou připraveny a podávány ke konzumaci. Mnoho 
z nich bereš DO RUKOU!  
 

ZHORŠENÍ ZNEČIŠTĚNÍ 
Bez ohledu na původ znečištění se obvykle znečišťující látky dostanou do vody. A samozřejmě, 
všechny rostliny a živočichové vodu přijímají. Jelikož jsme na rostlinách a zvířatech, jako zdroji 
potravy, závislí, znečistění je zdrojem kontaminace nejen toho, co dýcháme a pijeme, ale také toho, 
co jíme. 
  
SKLIZEŇ OBILÍ 
 

Kombajn (žací stroj) je jen jeden z mnoha obrovských strojů, které si dokážou naráz poradit 
s velkým množstvím potencionální potravy. Tyto stroje potřebují k provozu naftu a olej. Jejich 
součástí jsou kapaliny v hydraulice, šrouby a matice, skla, těsnění, nýty, ložiska, těsnící hmoty a na 
jejich povrchu můžete najít také praskliny nátěru a puchýřky barvy.  Cokoli z těchto věcí a materiálů 
se může dostat do potravy. 
 
RYBAŘENÍ 
Ryby se musí spotřebovat nebo zmrazit ihned poté, co jsou uloveny. Množství mikrobů, kteří jsou 
na rybách závislí, je velké, mnohem větší než množství lidí! 
 
PIZZA  A ZMRZLINA 
Když se jdete najíst ven, musíte lidem, kteří vaši potravu připravují, velice důvěřovat. Umyli si ruce 
nebo si vzali čisté rukavice? Kterým směrem kýchají? Jak čisté jsou jejich skladovací a přípravné 
plochy? Při jakých teplotách jsou potraviny skladovány a připravovány? Jak staré suroviny 
používají? Jak je zabezpečena ochrana proti škůdcům? 
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ČERSTVÁ PRODUKCE NA FARMÁCH 
Obecně platí, že čím je jídlo čerstvější a čím méně surovin obsahuje, tím je šance na jeho 
kontaminaci menší. Malé farmy a rybářství blízko míst, kde žijete, jsou dobrými zdroji čerstvé 
potravy, ale mnoho z nich neprochází stejnou úrovní kontroly, jako ty velké. 
 
 
PŘEPRAVA NA VELKÉ VZDÁLENOSTI 
Tvoje tělo dokáže potlačit a eliminovat většinu chemikálií a bakterií, které sníš, a zvláště úspěšné 
je v odstraňování takových látek, se kterými se ji dříve setkalo – je na ně zvyklé. Jestliže však jíš 
ve městě nebo zemi, která je od tvého domova hodně vzdálená, může být obrana tvého těla 
vyřazena z provozu takovými látkami, které nikdy předtím nezpracovávalo. Je běžné, že 
cestovatelům je po konzumaci určitých potravin dost nevolno, zatímco jiní lidé konzumující stejnou 
potravu hned vedle nich nemají žádné potíže. 
  
DOBA VAŘENÍ 
Některé potraviny obsahují před úpravou vařením více nebo odolnější bakterie, než ostatní. 
Jestliže je doporučeno vařit jídlo 40 minut a  ty si myslíš, že 35 “je dost”- zvaž to znova! 
 
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ 
Choroboplodné zárodky se rychle rozmnožují. Jestliže je tvoje lednička nastavena jen o několik 
stupňů výše, než by měla být, je “záruční doba” mnoha potravin zkrácena na polovinu nebo i více. 
Když si jdeš hrát s míčem, místo toho abys pomohl s vrácením jídla po pikniku do chladničky, není 
to dobré! Kdykoli uslyšíš někoho prohlásit “bylo to venku jen pár hodinek” – ztrop kravál! 
 
ODSTRANĚNÍ ŠKŮDCŮ 
Některá zvířata přenášejí velmi mnoho choroboplodných zárodků, které jim neškodí, ale které jsou 
pro nás skutečně velkým problémem. A některá z nich mají opravdu velice nehygienické návyky 
(dále to nebudeme rozvádět!). Tato zvířata velmi úspěšně zamořují chovné stanice, a zvláště pak 
sklady potravin a prostory pro rozvoz a přípravu zboží; ukryté ve stínu, šplhají do těch nejmenších 
zákoutí, kde si budují svá hnízda. Přesvědč je, aby začala žít někde jinde! Skladuj všechny 
potraviny v uzavřených obalech a prostory pro jejich přípravu a skladování udržuj čisté. Jakmile se 
objeví první náznaky přítomnosti těchto škůdců, je obvykle již příliš pozdě! 
 
POZEMNÍ PŘEPRAVA MRAŽENÉHO ZBOŽÍ 
Během přepravy se často stává, že přepravky zmražených a chlazených potravin jsou naházeny 
na palety, pošpiněny, rozbity a polámány vysokozdvižnými vozíky a kontaktem mezi sebou při 
uskladňování. Později jsou naloženy do náklaďáků mířících do prodejen a vydají se na 
mnohahodinovou cestu plnou hrbolů, mnohdy za teplého, slunečného počasí. Překvapivě je jen 
velmi malá část potravin během celé této přepravy kontaminována. Problémem zůstává fakt, že 
toto nepatrné procento se rovná desítkám tisíc tun za rok! Přestože je většina zachycena a 
zlikvidována, s určitou “částí” se to nestane.  
 
LOKÁLNÍ PRODEJNY POTRAVIN 
Zde je šance nakoupit nepoškozené zboží. Čerstvé, jak je to jen možné, vyrobené pouze 
z nezbytných surovin a pocházející z důvěryhodných zdrojů. Můžeš ho rychle donést domů, než se 
příliš zahřeje, a uskladnit ho!   
 



 
 

© HANDS on TECHNOLOGY e.V. 2011 I “Food Factor“ Mission’s Background Robot Game                      3 

DESINFEKCE 
Zabránit kontaminaci potravin pocházející ze všech možných zdrojů znečištění, by bylo velmi 
obtížné, ale asi se dá udělat více, než si myslíš. A pokud se ti podaří alespoň zamezit zhoršení celé 
situace, bude to výborný začátek.  
 
MYTÍ RUKOU/ODSTRANĚNÍ BAKTERIÍ 
Inovativní nápady nám v budoucnu mohou pomoci omezit výskyt choroboplodných zárodků, 
chemických látek a částic v přírodních procesech, na farmách a ve zpracování a podávání potravy. 
Výzkumy však ukazují, že jedním z největších zdrojů znečištění jsou tvé vlastní ruce. Takže si je 
umyj! Po obou stranách, mýdlem, v teplé vodě, a to třikrát déle než to děláš normálně! Tato mise 
by ti měla ukázat, že ruce se nikdy nedají umýt dostatečně. 

 
MYTÍ RUKOU/ODSTRANĚNÍ VIRŮ 
Viry téměř vždy potřebují  “hostitele” (jiný živý  organismus), aby mohly samy žít. Téměř vždy škodí 
a také je obtížnější se jich zbavit než zárodků bakterií. Desinfekce s obsahem alkoholu, chemická 
čistidla a vysoké teploty jsou pro boj se zárodky virů vhodnější, ale mytí rukou pomůže také. 

 
DOBRÉ BAKTERIE 
 

Všechny bakterie nejsou špatné. Existuje asi tisíc druhů dobrých bakterií žijících na/v tvém těle, 
v počtu desítek bilionů! Bakterie pro tebe dělají mnoho dobrého a pomáhají ti při trávení potravy, a 
to před i po jídle. Jak se můžeme zbavit těch špatných bakterií, aniž bychom ublížili těm dobrým? 
 

 

 

 


