VYDANÉ PUBLIKACE
Vyvážená strava (2016), Turek, Šíma, Michalová
Sýry a tvarohy (2013, 2. přepracované vydání 2016),
Obermaier, Čejna, Kopáček

Jak poznáme kvalitu? Umíme se v ní orientovat?
KVALITA ZA SPOTŘEBITELEM, SPOTŘEBITEL ZA KVALITOU
Velcí prodejci dlouhodobě působili na českého spotřebitele pod heslem: „Vybírej podle ceny, u nás je
nejnižší.“ A spotřebitel slyšel. Později se ale začal ptát: „A je ten výrobek kvalitní?“ „Samozřejmě!“,
dostalo se mu odpovědi. „U nás za nejnižší cenu, a nejvyšší kvalita!“
Sdružení českých spotřebitelů říká – za málo peněz nelze dostat hodně muziky. S podporou ČESKÉ
TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY vydává již několik let publikace v edici Jak poznáme
kvalitu?
Publikace Sdružení českých spotřebitelů v edici Jak poznáme kvalitu? mají u spotřebitele podporovat
vnímání kvality potravin a schopnost orientovat se podle kvality při výběru potravin. Edice je každoročně rozšiřována o další komodity na trhu a jejími autory jsou vždy odborníci z daného oboru. Všechny
publikace jsou dostupné ve formě tištěných brožur (do rozebrání) a elektronicky na webových stránkách http://www.konzument.cz/publikace/jak-pozname-kvalitu.php a http://spotrebitelzakvalitou.cz.
Záměrem SČS je šířit povědomí o kvalitě potravin i mezi mládeží, a to jak ve specializovaných školách
zaměřených na prvovýrobu i zpracování potravin, na služby spojené s podejem a distribucí, zpracování
pokrmů atd., ale i na mládež obecně.

CENA PUBLIKACÍ JE 10 KČ/KS

ZASÍLÁME NA DOBÍRKU – CENA PUBLIKACÍ + POŠTOVNÉ.
OBJEDNÁVAT MŮŽETE NA EMAILOVÉ ADRESE
bergmannova@regio.cz
nebo na 261 263 574.

Označování masných výrobků (2. přepracované
vydání 2016), Katina
Nealkoholické nápoje (2016), Čížková
Čaj (2016), Brzoňová
Obiloviny a luštěniny (2016) Sluková a kol.
Hovězí a vepřové maso (2010, 2. přepracované
vydání 2015), Katina, Kšána ml.
Drůbeží maso a drůbeží masné výrobky (2015),
Mates
Med (2015), Dupal, Kamler, Titěra, Vořechovská,
Vinšová
Těstoviny (2015), Hrušková, Hrdina, Filip
Tuky, oleje, margaríny (2014, 2. upravené vydání
2015), Brát
Mléko a mléčné výrobky (2014, dotisk 2015),
Kopáček
Vejce (2014, dotisk 2015), Boháčková
Chléb a pečivo (2013, dotisk 2015), Příhoda, Sluková,
Dřízal
O lahůdkách pro spotřebitele (2012, 2. upravené
vydání 2015), Čeřovský
Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich
(2013), Kavka
Svět kávy (2012), Brzoňová
Značení GDA na obalech potravin – navigace
ve světě živin a kalorií (2011), Dupal (editace)
Nanotechnologie v potravinářství (2011),
Kvasničková

Jak poznáme kvalitu?
ČAJ

Jak poznáme kvalitu?
ČOKOLÁDA, KAKAO
A VÝROBKY Z NICH

Jak poznáme kvalitu?
VEJCE

Jak poznáme kvalitu?
OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ

cované

2. přepra

Jak poznáme kvalitu?
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Jak poznáme kvalitu?
OBILOVINY A LUŠTĚNINY

vydání

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU
a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“.
SČS působí v řadě oblastí pokrývajících odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické
normalizaci a standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.
Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice; +420 261263574, spotrebitel@regio.cz; www.konzument.cz

Moderní šlechtění a potraviny. Co všechno
potřebujeme vědět o potravinách z geneticky
modifikovaných plodin? (2010), Drobník
RFID – radiofrekvenční identifikace: důvod
k obavám? (2010), Pešek
Potraviny ošetřené ionizací (2009), Michalová,
Dupal

PŘIPRAVUJEME
Sója a výrobky ze sóji, Pivo, Mražené krémy,
2. vydání Káva a Ryby a rybí výrobky

