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OMEZENÍ PALMOVÉHO OLEJE JE VÝZVA
NAŠEHO ŽIVOTA
Nikdy v historii jsme nebyli tolik zodpovědní za osud tropických pralesů jako dnes

Proč?
Palmový olej je získáván z palmy olejné, která je pěstována na místech, kde byly zničeny tropické pralesy.
Jedná se především o jihovýchodní Asii.
Palmový olej je obsažen ve zhruba polovině balených
výrobků našich obchodů a v řadě nebaleného pečiva
(např. tuky na pečení a smažení, většina sušenek, slaných pochutin, některé čokolády, pečivo, cereálie, polotovary, dále běžná mýdla, šampóny, prací prášky
a čisticí prostředky).
Nadbytečné používání palmového oleje a tuku v potravinách může mít na naše zdraví neblahé následky.
Přitom jej můžeme nahradit kvalitními oleji evropského původu. Například slunečnicový a řepkový olej
z vysoce olejnatých odrůd lze využít i na smažení.
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Můžeme pralesům pomoci, aby tu
zůstaly i pro další generace?

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Sledujme SLOŽENÍ na obale výrobků.
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Omezme nákup PRODUKTŮ S PALMOVÝM
OLEJEM nebo výrobky nekupujme vůbec.

Tropické lesy jsou domovem řady vzácných
druhů rostlin a živočichů. Díky masivnímu
odlesňování je spousta z nich na pokraji
vyhynutí. Mezi ohrožené živočichy patří mimo
jiné tygr sumaterský, orangutan bornejský
a sumaterský nebo slon indický trpasličí.

Dejme přednost MÍSTNÍM POTRAVINÁM.
Šiřme tyto INFORMACE širokému okruhu lidí.
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Při vypalování pralesa se do ovzduší uvolňuje
obrovské množství skleníkových plynů. Dochází
také k narušení koloběhu vody. Stromy ji
nezadržují a palmy naopak jejich vysokou spotřebou ještě urychlují vysoušení krajiny. Důsledkem je eroze půdy a nakonec i ničivé záplavy.
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Nově zakládané plantáže palmy olejné vytlačují
místní obyvatele z jejich domovů a znemožňují
jim pěstovat plodiny pro vlastní obživu.
Chemikálie z palmových plantáží navíc silně
znečisťují životní prostředí.

Úmyslné zakládání požárů vede ke ztrátě
vzácných rostlin a živočichů tropických pralesů. Na těchto plochách jsou pak založeny
ohromné plantáže palem olejných. Po této
zkáze již není možná obnova původního
ekosystému.

Jak najít výrobky bez palmového oleje a další informace?
www.StopPalmovemuOleji.cz

