FAIRTRADE

DOPORUČENÍ A TIPY

Značka zaručuje, že produkt byl vyroben
v souladu s myšlenkou spravedlivého
obchodu a splňuje sociální, ekonomické
a environmentální standardy stanovené
organizací Fairtrade International.
Hlavními principy standardu Fairtrade
jsou spravedlivá cena, zákaz dětské práce,
důstojné pracovní podmínky, rozvoj
komunit, ekologická udržitelnost a ochrana
životního prostředí. Cílem je zlepšovat
životní podmínky drobných výrobců nebo
pěstitelů z rozvojových zemí, kteří jsou
znevýhodněni. Více informací na webu:
www.fairtrade-cesko.cz

Na potravinách se můžete setkat s celou řadou dalších značek,
odkazujících obvykle na původ potravin. Mnoho z nich nemá
jasná pravidla a nezabývá se kvalitou potravin. Dávejte si také
pozor na různá marketingová označení potravin, jako například
“farmářské”, “domácí”, “přírodní”, apod.
Vždy sledujte složení konkrétního výrobku, a pokud chcete
mít naprostou jistotu - volte biopotraviny.
Dáváte-li přednost nákupu přímo u prověřených producentů doporučujeme naši mapu ekologických farmářů a producentů:
kde.lovime.bio
V případě dotazů na značení potravin se můžete obrátit na naši
poradnu: www.lovime.bio/poradna

EVROPSKÉ ZNAČKY KVALITY
Systém chráněných označení EU zahrnuje tři loga určená
k ochraně a propagaci výjimečných zemědělských produktů
a potravin typických pro jednotlivé státy:
Zaručená tradiční specialita
Logo označuje produkty, které jsou
vyráběny tradičními metodami více
než 30 let, např. Pražská šunka.
Chráněné označení původu
Logo pro výjimečné produkty nebo
potraviny z daného regionu či místa,
např. Žatecký chmel.
Chráněné zeměpisné označení
Logo označuje potraviny, u kterých
alespoň jedna z fází produkce probíhá
ve vymezené zeměpisné oblasti,
např. Olomoucké tvarůžky.
O udělení označení rozhoduje Evropská komise.
Více informací na webu Ministerstva zemědělství:
http://bit.ly/evropske-znacky-kvality

Vydala PRO-BIO LIGA v roce 2019 v rámci projektu Ekoporadny
Praha a Vzdělávání a osvěta o ekologickém zemědělství v ČR.
Vydání tohoto letáku finančně podpořilo hlavní město Praha,
Ministerstvo zemědělství a společnost KEZ o.p.s.

TAJEMNÁ LOGA

NA POTRAVINÁCH
Vyznáte se v nich?

BIOPOTRAVINY
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bio je jediná značka definovaná zákonem, který zohledňuje jak
postupy při pěstování rostlin a chovu zvířat, tak při zpracování
v potravinářství. Přísná pravidla ekologického zemědělství vylučují
používání systetických hnojiv, pesticidů, umělých dochucovadel
a konzervantů. Nákupem biopotravin podporujete nejen zaručenou
kvalitu potravin, ale i zdravou krajinu, biodiverzitu, půdu plnou
života a přirozené podmínky chovu zvířat.
bio je podloženo certifikátem, který udělují kontrolní organizace
na základě pravidelných i namátkových kontrol u zemědělců,
výrobců i obchodníků. Minimálně jednou ročně tak projde celý
řetězec “z pole až na vidličku” kompletní kontrolou. V ČR působí
tyto 4 kontrolní organizace: KEZ o.p.s, ABCERT AG, Biokont CZ,
s.r.o a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Více informací najdete na webu Ministerstva zemědělství:
http://bit.ly/ekologicke-zemedelstvi

Na obalech potravin najdeme nepřeberné
množství symbolů a značek. Co nám tyto značky
o potravinách říkají? Jak poznat skutečnou kvalitu
potravin? V tomto letáku najdete základní přehled
nejčastěji používaných značek, které vám mohou
usnadnit orientaci při výběru potravin.

ČESKÁ POTRAVINA
Značka Ministerstva zemědělství pro dobrovolné
značení potravin vyrobených ze surovin českého
původu. Značka garantuje 100 % surovin
českého původu u jednosložkových a nejméně
75 % u vícesložkových potravin. Značka
nevypovídá o kvalitě výrobku, není přesně
stanoven proces, četnost a zajištění kontroly
dodržování podmínek.
Více informací najdete na webu Ministerstva
zemědělství: http://bit.ly/česka-potravina

ČESKÝ VÝROBEK
Značka Potravinářské komory ČR, kterou mohou
být označeny pouze potraviny vyrobené v ČR
a obsahující z větší části suroviny českého
původu. Značka se zaměřuje hlavně na původ
surovin, ale částečně zahrnuje i kvalitativní
parametry, uděluje se za poplatek na dobu tří let.
Více informací na webu: http://foodnet.cz
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BIOZEBRA
české národní biologo. Toto logo musí
nést na svých obalech jak biopotraviny,
tak všechny bioprodukty vyprodukované
a certifikované v České republice.
U biopotraviny z dovozu je použití
biozebry dobrovolné, po tzv. recertifikaci.

DEMETER

Logo Evropské unie pro ekologickou
produkci. Najdeme jej na všech balených
biopotravinách vyprodukovaných v rámci
EU. Logo musí být dle evropské legislativy
doprovázeno číselným kódem kontrolní
organizace (CZ-BIO-xxx) a informací o místě
původu surovin (EU/mimo EU). Použití
eurolistu není povinné pouze u dovozu ze
zemí mimo EU a u nebalených biopotravin.

Logo označuje produkty pocházející
z biodynamického zemědělství.
Biodynamika představuje holistický
přístup k zemědělství, které se snaží
aktivně pracovat s přírodními léčivými
silami. Klade důraz na soběstačnost
hospodářství, kde je úzce provázána
rostlinná i živočišná produkce. Produkty
s touto značkou splňují kromě požadavků
ekologického zemědělství navíc i přísný
mezinárodní standard Demeter.

KLASA

REGIONÁLNÍ POTRAVINA

Národní značka kvality Ministerstva zemědělství,
které ji bezplatně uděluje na dobu tří let vybraným
potravinářským výrobkům, které minimálně
v jednom znaku vykazují výjimečné kvalitativní
charakteristiky, kterými se liší od "běžných výrobků
na trhu”. Na obale potraviny však nenajdeme
informaci, v čem kvalita daného výrobku spočívá.
Více informací najdete na: www.eklasa.cz

Značka Ministerstva zemědělství
pro potraviny s jasným původem, které
jsou vyráběny v jednotlivých krajích ČR
především ze surovin daného regionu
(minimálně ze 70 %). Lokální výrobci
potravin získávají značku formou krajských
soutěží s právem bezplatného užívání po
dobu čtyř let. Více informací najdete na:
www.regionalnipotravina.cz
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REGIONÁLNÍ ZNAČKY
Značky označují tradiční krajové produkty, potraviny a služby,
které kromě regionálního původu zaručují i ekologickou šetrnost
a regionální jedinečnost. Značku spravuje Asociace regionálních
značek, o. s., a uděluje ji nezávislá certifikační komise daného regionu
po splnění jednotných pravidel. Každý region má vlastní unikátní
značku. Jednotlivé značky naleznete na: www.regionalni-znacky.cz

