
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   





Sklenice vody
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Potraviny v lednici

Potraviny v lednici

Pečené kuře

Pečené kuře

Chléb s máslem

Chléb s máslem

Med

Med

Plato s vejci
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Chléb, špagety a rýže
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Šunka

Šunka

Různé sýry

Různé sýry

Jahody

Jahody

Červ v mouce

Červ v mouce

Chléb s plísní

Chléb s plísní

Mikrob v ledničce

Mikrob v ledničce

Myška v rohlíku

Myška v rohlíku

Špinavé prkénko
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Plesnivá zavařenina
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Plesnivý sýr

Plesnivý sýr

Prasklé vejce

Prasklé vejce

Prošlá masová konzerva

Prošlá masová konzerva

Prošlý kompot

Prošlý kompot

Syrové kuře

Syrové kuře

Zkažená limonáda

Zkažená limonáda

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina

Čerstvá ryba

Čerstvá ryba

Obrázky na hracích kartičkách zobrazu-
jící bezpečné (nezávadné) potraviny jsou 
označeny zeleným smajlíkem.

Obrázky na hracích kartičkách znázor-
ňující nebezpečné (závadné) potraviny 
jsou označeny červeným mračíkem.

Informační centrum 
bezpečnosti potravin (IC BP)

IC BP Ministerstva zemědělství je ko-
munikační centrum, jehož cílem je seznamo-
vat širokou veřejnost s problematikou bez-
pečnosti potravin. 

IC BP realizuje vzdělávací programy pro děti 
předškolního věku, výukové programy pro 
žáky prvního stupně základních škol a od-
borné přednášky pro školní mládež a dospělé 
spotřebitele. Výukové programy a přednášky 
vycházejí z doporučení Světové zdravotnické 
organizace (WHO) „5 klíčů k bezpečnému 
stravování“ a tematicky zahrnují problema-
tiku zdravé výživy, základních hygienických 
a stravovacích návyků a rovněž informace 
o alimentárních onemocněních.

Informační centrum bezpečnosti potravin provo-
zuje internetové stránky

www.bezpecnostpotravin.cz

www.foodsafety.cz 

www.viscojis.cz

Odbor bezpečnosti potravin
Ministerstvo zemědělství  
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
www.eagri.cz
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Víš, 
co jíš?

Ručičky si umyjem
(Říkanka-písnička z výukového programu 

Přijela k nám návštěva – 5 klíčů 
k bezpečnému stravování)

Pokaždé před jídlem 
ručičky si umyjem.
Až budem ruce čisté mít, 
můžeme jíst a pít.
Jak mám správně ruce umýt? 
Můžete mi poradit?
Namydli si dlaně 
a zkus teplou vodou špínu smýt.
A co když mám ruce čisté? 
Nemusím je mýt?
Mikrobi, ti vidět nejsou, 
žloutenka z nich může být.


