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Zoznam aktivít

 1.  Nie je maslo ako maslo.

 2. Sú mliečne výrobky len mliečne?
Sú mäsové výrobky len mäsové?

 3. Čo nám povie/ nepovie obal potravín?



1. Nie je maslo ako maslo

 Ročníky: 1. (I. a III. trieda), 5.,6.,7.,8.,9.

 Počet žiakov: 47

 Úloha: Názov rastlinné maslo, ktoré sa (laicky) bežne používa pre označenie 

margarínov zvádza k tomu, že rastlinné maslo je zdravšie ako živočíšne maslo. 

Je rastlinné maslo naozaj maslo? Rozhodli sme sa zistiť rozdiel medzi maslom 

z kravského mlieka a rastlinným maslom. Použili sme na to jednoduchý pokus, 

pri ktorom sme vzorky oboch produktov vložili do horúcej vody.



*

 Po vložení kravského masla do horúcej vody a miešaní, sme pozorovali, že maslo 

sa roztopilo a zmiešalo sa s vodou rovnomerne v celom objeme. 

 Po vložení a miešaní rastlinného masla v horúcej vode sme pozorovali, že maslo 

sa roztopilo, ale vytvorilo väčšie mastné guličky na povrchu horúcej vody, bolo 

náročné ich roztopiť,  čo môže spôsobovať problémy pri trávení a vstrebávaní 

živín z potravín.  



Zistili sme, že...

 ...mliečne maslo je prírodná látka, jej trávenie je pre organizmus 

prirodzenejšie ako rastlinné maslo, ktoré je pripravované chemickou cestou –

stužovaním rastlinných tukov. Sú pre ľudský organizmus cudzími látkami. 

Obsahujú množstvo aditív.

 Záver: Názov maslo je zavádzajúci a mal by 

sa používať len pre produkty z mlieka.



2.Sú mliečne výrobky len mliečne?
Sú mäsové výrobky len mäsové?

 Ročníky: 5.-9.

 Počet žiakov: 33

 Čo si predstavíme po prečítaní názvu mliečneho/ mäsového výrobku?

 Čo zistíme po prečítaní zloženia danej potraviny? 

V mnohých mliečnych aj mäsových výrobkoch sa nachádza kukuričný alebo zemiakový,

modifikovaný škrob.

Dôvod pridávania do týchto potravín je: zahustenie a zväčšenie objemu produktu, teda

zníženie objemu mlieka a mäsa. Nie vždy je z obalu potravín jasné, či a koľko škrobu

tam je.



Priebeh pokusu

 Na dôkaz prítomnosti škrobu sme použili Lugolovo činidlo, ktoré pri kontakte

so škrobom tmavne. Čím vyššia koncentrácia škrobu, tým tmavšia farba činidla.

 Po prikvapkaní Lugolovho činidla na porovnávajúcu vzorku – čistý škrob, sme

pozorovali vznik tmavofialového sfarbenia. Každú potravinu sme umiestnili na

osobitný tanierik.

 Prítomnosť škrobu sme dokazovali na šunke so 65% a 95% -ným podielom mäsa,

jogurte, nátierkach, tavenom syrokréme, dvoch typoch strúhaného syra a

údenom mäse.



Čo sme zistili?

Zistené skutočnosti, ktoré nás nemilo prekvapili:

 V jednom výrobku sme zistili, že obsahuje škrob, pričom v zložení nebol

uvedený.

 V zložení jedného z výrobkov, bolo síce uvedené, že obsahuje škrob, ale nebolo

uvedené koľko percent. Podľa výrazného tmavého sfarbenia činidla ho tam

bolo dosť.

 V prípade údeného mäsa Lugolovo činidlo výrazne stmavlo.
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3. Čo nám povie/ nepovie obal   
potravín?

 Ročníky: 6. a 8. ročník

 Počet žiakov: 14

V tejto úlohe sme skúmali, čo nás môže zmiasť pri prečítaní názvu produktu alebo 

jeho obalu. 

Nejde o podvody s potravinami, iba o šikovnosť výrobcu, ktorý využíva všetky 

možnosti, aby zvýšil predaj svojho produktu alebo o našu nevedomosť (napr. pri 

čítaní zloženia výrobku).



Čo nám povie/ nepovie názov produktu?

 Samotný názov produktu evokuje, že si kupujeme čisto mäsový, mliečny,

ovocný výrobok. Ak sa chceme dopátrať pravdy, musíme si prečítať jeho

zloženie.

 Ak sú v názve slová ako: mamičkin, od babičky, domáci a pod., evokuje to v nás,

že ide o produkt, ktorý chutí ako z domácej kuchyne a láka nás, aby sme ho

kúpili.



Čo nám povie/nepovie obal produktu?

 Je mätúce ak je výrobok chovaný/ pestovaný v jednej, spracovaný v druhej a 

zabalený v ďalšej krajine. Odkiaľ teda vlastne je? Koľko toho „precestoval“?

 Čo znamenajú všetky tie „éčka“? Ak chceme vedieť, čo sa skrýva pod   

označeniami E ..., musíme byť buď „chodiaca encyklopédia“ alebo neustále 

googliť, čo to ten výrobok vlastne obsahuje.

 Výrobky obsahujú rôzne zvýrazňovače chuti/ ochucovadlá, ktorých cieľom je 

dodať mu tú správnu chuť, ktorá nás „núti“ daný výrobok konzumovať. Hmmm, 

ako by asi chutil bez nich?



Poznámka

 S potravinami manipulovala výhradne v vyučujúca.

 Bola dodržaná bezpečnosť pri práci:

Pri dôkaze škrobu - pracovali sme s chemickými látkami, ktoré nevykazujú riziko 

nebezpečnosti, no aj napriek tomu sme použili ochranné pracovné prostriedky.

Pri porovnaní vlastností masiel: pracovali sme s horúcou vodou - dodržiavať 

pravidlá bezpečného správania.


