
1.
Udělejte si s dětmi projektový

den. Ovoce si společně
nakrájejte, ochutnávejte a

přečtěte si zajímavé informace z
letáčků.

V 1. týdnu roku 2021 budeme na Vaší škole realizovat doprovodné
vzdělávací opatření - ochutnávku exotického a prémiového ovoce
a zeleniny.

Každá přítomná třída od nás obdrží ochutnávkovou bedýnku, jejíž
obsah přizpůsobíme velikosti třídy. 

2.
Ovoce mezi děti rozdělte,

ochutnejte, a popovídejte si o
něm. Některé druhy najdete na
Bovýskově mapě, jiné si mohou

děti zkusit v rámci výuky
vyhledat samy.

1.
Bovýskovu mapu s místem
pěstování některých druhů
exotického ovoce a jinými

zajímavostmi, kterou si můžete
vyvěsit ve třídě (přikládáme do

bedýnek).

2.
Letáčky s podrobnějšími

informacemi o jednotlivých
druzích a s nápovědou k

porcování (součástí tohoto
dokumentu).

Uskutečnění doprovodného opatření je doporučeno Státním zemědělským
intervenčním fondem a konzumace ovoce má proběhnout ve škole.

Váš BOVYS tým

SORTIMENT OCHUTNÁVKY SPOLEČNĚ S INFORMACEMI K
JEDNOTLIVÝM DRUHŮM NALEZNETE NA DALŠÍCH STRANÁCH

k ochutnávce využijte:

instrukce k ochutnáce

Věříme, že ochutnávka udělá dětem a přinese Vám hezké chvíle do
těchto nelehkých dní. 

tipy na ochutnávku:
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salát s baby špenátem, hruškou a granátovým jablkem

Skvěle se hodí do salátů a samozřejmě dezertů. Díky barvě je krásnou ozdobou na talíři a fantastická 
je kombinace s olivami. Oblíbený a zdravý je také džus z granátového jablka.

Granátovníky bývají až 200 let staré a pocházejí z Persie (dnešního Íránu). Dnes rostou v mnoha zemích 
se subtropickým, horkým a suchým klimatem a jejich plody patří mezi nejzdravější ovoce vůbec. Zralé 

plody při poklepu vydávají kovový zvuk a v chladničce vydrží až 2 měsíce. Granátové jablko bylo 
pravděpodobně jablkem, které podle Bible v zahradách Edenu jedli Adam s Evou.

nožem granátové jablko
rozkrojte na poloviny

vyklepejte zrníčka

některá zrníčka nevypadnou,
snadno je ale vyndáte lžičkou

z granátového jablka se
jí pouze zrníčka

čokoládovo-kokosový koláč s granátovým jablíčkem
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mochyňový džem

Krásné plody mochyně jsou oblíbené jako ozdoba dezertů i slaných jídel. Z mochyně se také vyrábí 
fantastický džem, ale výborná je i jen tak, prostě do pusy :-)

Neboli Physalis je ovoce připomínající čínské lampióny. Je příbuzná s rajčaty ale chutí připomene spíše 
jahody nebo ananas. Pěstuje se ve střední a jižní Africe, v  jižní Americe, ale občas ji potkáme i v Evropě, 

například v Řecku. Lucernička plod chrání a pokud ji nesundáte, vydrží plod uvnitř déle čerstvý. 

plody rostou na 
nenáročné jednoleté bylině

plody zbavte ochranné lucerničky

po rozříznutí strukturou připomíná
rajčata, se kterými je příbuzná

pečlivě je omyjte,
jí se totiž i se slupkou
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