
 

 

 
Svoje odpovede zapisuj pod jednotlivé otázky. Vyplnený odpoveďový formulár treba zaslať 
(enviro@stromzivota.sk) do 09.11.201

 

Odpoveďový formulár

 

 

Otázky: 

1. Ktoré výročie úmrtia Jána Farkaša si tento rok pripomíname? 

19. výročie 

 

2. Okrem viniču obsahuje Vinea aj výťažok z

Baza 

 

3. K Farkašovým prínosom nepatrí len Vinea, ale aj iné objavy. Uveď aspoň jeden.

napr. povrchová úprava veľkokapacitných nádob na víno, špeciáln

prostriedok proti zákalom vína, superkomplexné čírenie vína

 

4. Someliér aj enológ sú odborníci na víno. Ako sa však líšia ich vedomosti?

Someliér je odborník na chuť či vôňu

odborník na chémiu či technológiu výroby vína.

 

5. Je cestovná sada na šitie príkla

Áno, lebo mám  spolu niť, ihlu, nožnice, gombík 

 

6. Keď si večer nachystáme na stoličku všetko oblečenie, ktoré si ráno 

princípu Prípravné opatrenia? Svoju odpoveď odôvodni.

Áno, máme všetko pripravené na jednom mieste

obliecť. 

 

7. Je teplomer príkladom princípu Prípravné opatrenia? Svoju odpoveď odôvodni.

Nie, nerobíme žiadne prípravné opatrenia.

 

8. Uveďte ešte aspoň 1 príklad použitia princípu Prípravné opatrenia okrem už spomenutých 

v článkoch v časopise Strom. 

napr. príprava kvásku pred pečením (môžeme ho mať v

koreničiek, špáradiel či obrúskov na stole

 

 

 

 

Svoje odpovede zapisuj pod jednotlivé otázky. Vyplnený odpoveďový formulár treba zaslať 
.2018. 

dpoveďový formulár teoretickej časti 

Farkaša si tento rok pripomíname?  

Okrem viniču obsahuje Vinea aj výťažok z inej rastliny. Ako sa volá? 

Farkašovým prínosom nepatrí len Vinea, ale aj iné objavy. Uveď aspoň jeden.

ovrchová úprava veľkokapacitných nádob na víno, špeciálne analytické metód

superkomplexné čírenie vína 

Someliér aj enológ sú odborníci na víno. Ako sa však líšia ich vedomosti? 

vôňu vína, vie poradiť aký druh sa hodí k danému jedlu. Enológ je 

odborník na chémiu či technológiu výroby vína. 

Je cestovná sada na šitie príkladom princípu Prípravné opatrenia? Svoju odpoveď odôvodni.

mám  spolu niť, ihlu, nožnice, gombík či iné pomôcky na šitie v prípade potreby.

Keď si večer nachystáme na stoličku všetko oblečenie, ktoré si ráno oblečieme

Svoju odpoveď odôvodni. 

všetko pripravené na jednom mieste, nemusíme strácať ráno čas rozmýšľaním, čo si 

Je teplomer príkladom princípu Prípravné opatrenia? Svoju odpoveď odôvodni.

opatrenia. 

aspoň 1 príklad použitia princípu Prípravné opatrenia okrem už spomenutých 

napr. príprava kvásku pred pečením (môžeme ho mať v chlade aj niekoľko dní), súprava základných 

skov na stole 

Svoje odpovede zapisuj pod jednotlivé otázky. Vyplnený odpoveďový formulár treba zaslať mailom Monike 

Farkašovým prínosom nepatrí len Vinea, ale aj iné objavy. Uveď aspoň jeden. 

metódy, stabilizačný 

danému jedlu. Enológ je 

? Svoju odpoveď odôvodni. 

prípade potreby. 

oblečieme, je to príklad 

, nemusíme strácať ráno čas rozmýšľaním, čo si 

Je teplomer príkladom princípu Prípravné opatrenia? Svoju odpoveď odôvodni. 

aspoň 1 príklad použitia princípu Prípravné opatrenia okrem už spomenutých 

súprava základných 


