
O biopotravinách

Označení biopotraviny propůjčuje Ministerstvo 
zemědělství ČR ve spolupráci se společností 
Kontrola ekologického zemědělství. Tato hlavní 
norma definuje kritéria pro označení produktů 
jako "produkt ekologického zemědělství" s logem
BIO. Označují se jí potraviny ekologického 
zemědělství - hospodaření bez používání umělých 
hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů 
a umělých látek. Tento způsob hospodaření se 
rozvíjí se již několik desetiletí a od r. 1994 je součástí zemědělské politiky EU.

POZOR: Pojem „biopotravina“ nezaměňujte s racionální, vegetariánskou 
nebo dietní výživou. Biopotraviny jsou produkty zdravé výživy, které nezatěžují 
životní prostředí ani lidské tělo a posilují přirozenou obranyschopnost 
organismu.

Kromě prodejen zdravé výživy se s biopotravinami lze stále častěji setkat i v běžných 
obchodech, supermarketech, na biojarmarcích apod. Tím, že spotřebitel kupuje 
bioprodukty, podporuje české zemědělce. Jen výjimečně je potravina s českým 
certifikátem vypěstována v zahraničí. Protože pro získání značky je potřeba splnit 
poměrně přísná pravidla, která jsou srovnatelná s pravidly Evropské unie, jde zároveň o 
nákup zboží na evropské úrovni. Pro „ekospotřebitele“ je důležité i to, že jeho jogurty 
nebo jablka necestovaly v kamiónech křížem krážem přes kontinent, ale že pochází 
nanejvýš z opačného konce republiky.

Pod biopotravinou si můžeme představit celou škálu potravin jako například sladké a 
slané pečivo, sušenky, bonbony, műsli, pomazánky, mléčné a sojové výrobky, svačinky, 
salámy, ovocné a zeleninové šťávy, mošty, vína, piva, obilná mléka, teplé nápoje, čaj, 
kávu, čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, jádra, ořechy, marmelády, saláty ze zeleniny či 
masa, masitá jídla, dezerty, sendviče, apod. Cena biopotravin je oproti běžným 
potravinám v průměru o 20-40% vyšší.   

Proč nakupovat biopotraviny

Jsme to, co jíme… Ekologické zemědělství 
vychází z faktu, že naše zdraví přímo 
souvisí s kvalitou potravin, které jíme. 
Kvalitní potraviny získáme ze zdravých 
rostlin. Zdravé rostliny rostou jen ve 
zdravé půdě.



Jsou zdravé
Biopotraviny obsahují v průměru větší množství Vitamínu C a nezbytných minerálů, jako 
vápníku, hořčíku, železa a chrómu, stejně tak antioxydantů, tak důležitých v boji proti 
rakovině.

Jsou zdravotně nezávadné  
Ekologičtí zemědělci nesmějí používat chemické postřiky, které se mohou akumulovat v 
potravinách. Do biopotravin se nepřidávají umělé přídatné látky, které jsou spojované se 
vznikem astmatu a srdečních onemocnění. Spotřebitelé, kteří chtějí zlepšit příjem 
minerálních látek a vitamínu C, a zároveň se nevystavovat potenciálně škodlivým 
pesticidům, které mají dlouhodobé působení a mohou být příčinou vzniku rakoviny, a 
umělým potravinářským aditivům (tzv. éčkům). Biopotraviny neobsahují ani zbytky 
antibiotik, neboť ekologičtí zemědělci mají zakázáno rutinní používání léků a antibiotik.

Čisté životní prostředí a bohatá přírodní rozmanitost
Ekologické hospodaření je přátelské k životnímu prostředí, pravidla ekologického 
zemědělství zakazují používání geneticky modifikovaných organismů (GMO) a 
technologií. Geneticky modifikovaná sója, kukuřice a jiné produkty jsou zakázány jak pro 
krmení zvířat, tak pro potraviny. Mnoho studií dokazuje, že ekologické zemědělství má 
pozitivní vliv na rozmanitost fauny a flóry, je ohleduplnější k divokým zvířatům, méně 
znečišťuje, produkuje méně oxidu uhličitého způsobujícímu globální oteplování a méně 
nebezpečných odpadů.

Pohoda zvířat
V ekologickém zemědělství jsou zvířata chována v přirozených podmínkách podle svých 
nároků a potřeb, s dostatkem pohybu a přirozenou stravou – volný přístup na pastvu, 
dostatek prostoru ve stájích s podestýlkou, dále se dbá se na omezení negativních 
dopadů při transportu zvířat. Ekologičtí chovatelé nepodávají svým zvířatům denně 
množství antibiotik a jiných léků díky zdravému vyváženému systému: nedržet na 
daném prostoru příliš mnoho zvířat, mít pokud možno více druhů zvířat pohromadě a 
krmit je přirozenými krmivy. Hojně se používají homeopatika a bylinné přípravky.
V případě akutního onemocnění se mohou použít konvenční léčiva.

Chuť
Někteří nakupují biopotraviny pro jejich lepší chuť. Mnoho špičkových kuchařů používá 
biopotraviny, protože prostě lépe chutnají. Péče o půdu se projevuje v kvalitě rostlin, 
z kvalitních rostlin se vyrábí kvalitní potraviny, bez umělých aditiv a zlepšovadel, která 
nejsou při biovýrobě povolena. Zvířata chovaná v podmínkách pro ně přirozených, bez 
stresu, s kvalitním krmením bez umělých náhražek, dávají pochopitelně maso, mléko a 
vejce nesrovnatelně lepší než z konvenčních velkovýrobních chovů. Bio ovoce i zelenina 
rostou pomaleji (jelikož umělá hnojiva jsou zakázána) a mají nižší obsah vody než 
konvenční. Biopotraviny mají proto přirozeně výbornou chuť, což může potvrdit každý, 
kdo je ochutnal.


