
LÁSS A POLCOK MÖGÉ!
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Mit jelent a tudatos vásárlás?

a) Vásárlás előtt listát készítünk a megvásárolni kívánt termékekről, csak azt vesszük, amire szükségünk 
van, és a helyi és biotermékeket részesítjük előnyben.
b) Akciós termékeket vásárolunk ezáltal spórolunk, igaz nincs rá szükségünk, de most akciós.
c) Figyelmesen megnézzük az áru címkéit, hogy tudjuk miből készült az adott termék, de ha túl drága, az 
olcsóbbat vásároljuk meg.

1.

Mi a biotermék?

a)  Azokat az egészséges, vitaminokban, tápértékekben gazdag termékeket nevezzük biotermékeknek, 
amelyek szermaradványokat tartalmaznak.
b) Az ökológiai gazdálkodásból származó termékeket nevezzük bioterméknek, amelyeknek előállítása 
során kímélik a környezetet, az állatokat pedig az állatjóléti előírásoknak megfelelően tartják.
c) Olyan termékek, amelyek mesterséges hozamfokozókat tartalmaznak, a növényvédelem során nem a 
megelőzés és a mechanikai módszerek kerülnek előtérbe.

2.

Mire utal a méltányos kereskedelem kifejezés?

a) Jutányos áron hozzájutni a termékhez.
b) A fejlődő országbeli termelő a valós árát kapja 
meg az általa megtermelt terméknek.
c) Az eladó udvariasan viselkednek a vásárlóval.

3.
Mi az idénytermék?

a) Például azok a zöldségek, gyümölcsök, 
amelyek éppen abban az időszakban érnek, ami-
kor azt vásároljuk, tehát szezonjuk van.
b) Azok a termékek, amiket igénylünk nap mint nap.
c) Olyan limitál termék, amely csak adott ideig vá-
sárolható meg.

Miért részesítsük előnyben a helyi termékeket?

a) Azért, mert tömegárú, és mindenki ezt vásárolja.
b) Azért, mert 1%-ban helyi hozzáadott értéket tartalmaz, helyi alapanyag vagy helyi munkaerő tekintetében.
c) Azért, mert a helyben termelt élelmiszerek frissek, nem utaznak országokon, földrészeken keresztül, 
és még a helyi gazdaságot és a termelőt is támogatjuk.

4.

5.



Honnan vásároljunk zölden és tudatosan?

a) Nagy üzletekben, szupermarketekben, mert itt egy helyen minden kapható és olcsóbb is.
b) Online, interneten keresztül, ami külföldről származik, mert gyors és legalább nem kell kimozdulni.
c) Helyi termelőktől, biogazdálkodásokból, termelői piacokról, mert ezek hazai termékek, frissek és tud-
juk, hogyan készültek.

6.

Hasznos dolog a kertészkedés?

a)  Igen, mert magunknak termesztjük a zöldséget, gyümölcsöt, tudjuk, honnan származik, nem tartal-
maznak vegyszereket, sem káros anyagokat.
b) Részben jó nekünk, mert a munka közbeni testmozgás jótékony hatással van a szervezetünkre, ám 
időigényes, ezért inkább boltban érdemes vásárolnunk.
c) Nem jó nekünk, mert területeket foglalunk el vele, továbbá mások munkahelyét vesszük el.

7.

8.

Milyen termékeknél keressük a méltá-
nyos kereskedelem (fair trade) logót?

a) Szalonna, kolbász, tej, sajt
b) Kávé, tea, kakaó, csokoládé, banán
c) Kenyér, kifli, zsemle, kalács

9. Mi a közösségi kert? 

a) Az EU területén lévő földterület. 
b) A társasházak közös képviselői által művelt kert.
c) Közösen művelt (gyakran korábban gazos, ki-
használatlan) nagyvárosi terület, amelyen a környék-
ben lakók zöldséget és gyümölcs termesztenek. 

10.

Mi a részes gazdálkodás? 

a) Amikor a vásárló egy évre előre megrendeli a termelőnél a szükségleteit, és ennek megfelelően állítja 
össze a termelő a vetéstervét. 
b) Egy földterületet több gazda művel, és közösen beosztják, hogy a terület melyik részét melyik 
termelő használhatja. 
c) Akik sokat vásárolnak egy adott termelőnél, részesedést kapnak a gazda nyereségéből. 

+1

Mit gondol, a boltok befolyásolják a vásárlókat?
a) Nem, mindent tisztességesen forgalmaznak és adnak el.
b) Részben, hiszen odafigyelnek a vásárlók igényeire, hogy mindenki a megfelelő terméket kapja, de 
azért a szupermarketek szeretnek egy-két trükköt bevetni.
c) Igen, hiszen az áruházak berendezése a vásárlók magasságához van igazítva, ezáltal a nehezebben 
eladható, kevésbé keresett termékeket, vagy azokat, amelyek gyártója külön pénzt fizetett ezért, a köny-
nyen elérhető, szemmagasságban lévő polcokra teszik.

A helyes megoldások a „Vajon tudatosan vásárolok?” molinó mögött találhatók.


