Balená nebo kohoutková voda – klady a zápory
souhrn argumentů, které zazněly

KOHOUTKOVÁ VODA - KLADY

BALENÁ VODA - KLADY

je podstatně levnější než balená

je dobrá na cesty

je kvalitní

hodí se v případech problémů, katastrof

je její kvalita je pravidelně kontrolovaná

některé obsahují minerály, které jsou pro
zdraví prospěšné

její spotřebě nevznikají odpady
je stále čerstvá
je snadno dostupná, nemusím pro ni chodit
do obchodu
můžeme ovlivňovat její teplotu

KOHOUTKOVÁ VODA - ZÁPORY

BALENÁ VODA - ZÁPORY

někdy má chlorovou příchuť

může mít horší kvalitu než kohoutková,
hlavně když je v lahvi dlouho

může docházet ke ztrátám a kontaminaci
v případě špatných rozvodů

je drahá – cenu navyšuje obal, reklama,
značka, doprava, …

je snadno dostupná a dá se jí tedy snadno
plýtvat

vzniká mnoho odpadů
dochází ke spotřebě ropy pro výrobu obalu
– ve světě 50 milionů barelů za rok
obsahuje mikroskopické kousky plastů
(mikroplasty), které se pak hromadí v těle
na výrobu 1 lahve (1,5 l) je potřeba 6,5 MJ
energie
je to byznys výrobních společností a bez
masivní reklamy by ji skoro nikdo
nekupoval – platíme značku, ne vodu
některé obsahují pesticidy či bakterie

Kterou vodu piji raději a proč – které důvody jsou pro mě nejdůležitější









Balená mi chutná lépe.
Kohoutkovou – nemusím pro ni chodit do obchodu.
Balená může být ochucená.
Balenou – kohoutková mi nechutná.
Kohoutkovou – chutná mi líp.
Raději vodu z kohoutku, protože mi více chutná.
Kohoutkovou – je ekologičtější, levnější, zdravější.
Balenou s bublinkami.

Test vod – 15 účastníků, kteří nevěděli, kterou vodu ochutnávají
0 bodů = nejhorší, 3 body = nejlepší super voda
vzorek

název vody

cena – 1,5 l

cena za 1 l

původ

průměr
bodů

pořadí

A

Aquila neperlivá

12,9

8,6

Karlovy Vary

1,53

3.

B

Rajec

12,9

8,6

Rajecká Lesná - SR

1,27

5.

C

kohoutková voda

0,087

Želivka

1,4

4.

D

Magnezia

15,9

10,6

Karlovy Vary

1,07

6.

E

Dobrá voda

11,9

7,93

Novohradské hory

1,73

2.

F

Toma Natura

12,9

8,6

Adršpašskoteplické skály

26

1.

Úkol: vypočítejte cenu 1 l balené a 1 l kohoutkové vody + cenu za 4člennou rodinu za rok (2 l/1 os.)
Výsledek:
druh vody

cena za 1 l

cena za rok 4členná rodina (Kč)

Magnesia

10,6

30 952

Aquila, Rajec, Toma

8,6

25 112

Dobrá voda

7,93

23 155

kohoutková voda

0,08

233

Závěry:






Máme více pít kohoutkovou vodu.
Překvapila mě cena balené i kohoutkové vody.
Nejlevnější je voda kohoutková.
Překvapilo mě, že je kohoutková voda tak levná.
Voda z kohoutku je lepší.

