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Aktuálna výzva

„Molotov burger“. Je zložený zo žemle, bravčového mäsa, 
majonézy, uhorky a barbecue omáčky. Všetky tieto suroviny majú 
veľmi nízke „potravinové míle“. Žemle sú vyrábané v Pezinku, 
omáčky si robí majiteľ sám a zeleninu do svojich burgrov nakupuje 
priamo na trhu (najmä u lokálnych predajcov), na ktorom má svoj 
príves zaparkovaný. Položka, ktorá toho precestuje najviac, 
je prje práve bravčové mäso, ktoré však „ide“ z Dunajskej Stredy 
vzdialenej od Pezinka vzdialená zhruba 50 km. Dokopy sa teda 
dostávame na číslo 70 kilometrov*, ktoré museli potraviny prejsť, 
aby som si mohol vychutnať skvelý burger. (*70 km v prípade, že si 
prinesiete vlastný obal)

Matej Majerský
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

U nás doma sme robili hokaidovú polievku s medvedím cesnakom 
(všetko z našej záhrady), takže jedlo naozaj ďaleko necestovalo :) 
#zjedenekilometre #YREportujemdoma #yresk #zelenaskola

Peter Pašš
Trenčín

Púť potravín z prvotného zdroja až na naše taniere môže byť 
dlhšia, než by sme si mohli myslieť. Väčšina potravín v supermar-
ketoch je dovážaná zo zahraničia a trvá i niekoľko týždňov, kým sa 
dostane na predajný pult. 
Často máme kvalitnejšie a možno i lacnejšie potravinárske výrobky 
takpovediac pod nosom alebo za najbližším rohom. To som zistila 
i ja, keď ma hlad dohnal k mojej starej mame bývajúcej len kilome-
ter od nás. Tá mi s láskou venovala zopár dobrôt z jej záhrady: 
domáci cesnak, hlávkový šalát, mrazenú tekvicu z minuloročnej 
úrody a vajíčka od už skôr spomenutých sliepočiek. Skvelá príleži-
tosť na prípravu tekvicových placiek. Okrem toho som potrebovala 
už iba múku, ktorú kupujeme zo spišskonovoveských mlynov 
priamo z podnikovej predajne pod naším tarčanským kopcom, 
a zemiaky, ktoré si v jeseni zabezpečujeme od rodinného farmára 
z Nemešian. Tie k nám putovali "až" 17 km. Ako dekoráciu som 
použila pažítku priamo z nášho kuchynského okna. Musím pove-
dať, že to bola veľmi vydarená pochúťka. Keď som to prepočítala, 
všetky potraviny spolu prekonali vzdialenosť najviac 20 km. A čo 
vy? Viete, koľko kilometrov denne "zjete"?

Ľudka Slivová
Nemecké bilingválne gymnázium D. Tatarku
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