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Cílem stránek TalkingAlcohol.com
je pomáhat lidem kvaliikovaně se rozhodovat
ohledně pití alkoholu.

SABMiller nenese žádnou odpovědnost za obsah
uvedený na externích webových stránkách.

Cílem stránek TalkingAlcohol.com je
pomáhat lidem kvaliikovaně se
rozhodovat ohledně pití alkoholu.
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■ Drinking & You (UK), Units and Guidelines : www.drinkingandyou.com/site/uk/moder.htm
■■ Food-Based Dietary Guidelines for South
stránkách.
■ International Center for Alcohol Policies (ICAP), Drinking
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Key Factspro
andJižní
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■■ Food and Agriculture Organization of the
Afriku)
www.icap.org/PolicyIssues/DrinkingGuidelines/KeyFactsandIssues/tabid/125/Default.aspx
United Nations (Organizace pro potraviny
www.sahealthinfo.org
■ Mayo Clinic, Healthy Living, Nutrition and Healthy Eating, Alcohol Use
a zemědělství OSN) – Směrnice pro
■■ Department of Health and Ageing
www.mayoclinic.org/healthy-living/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/alcohol/art-20044551
potraviny podle jednotlivých zemí
(Ministerstvo zdravotnictví), Austrálie –
■ National Health Service (UK), Change 4 Life, Alcohol Units and Guidelines
www.fao.org
Alkohol
www.nhs.uk/Change4Life/Pages/alcohol-lower-risk-guidelines-units.aspx
■■ Drinking & You, UK – (Pití a vy), Velká
www.alcoholguidelines.gov.au
■ South African Guidelines for Healthy Eating
Británie – Co je to jeden nápoj?
■■ Mezinárodní rady jak pít
ftp ://ftp.fao.org/es/esn/nutrition/dietary_guidelines/zaf_eating.pdf
www.drinkingandyou.com
www.icap.org
■ US Department of Agriculture – Dietary Guidelines for Americans
■■ US Department of Agriculture
http ://www.cnpp.usda.gov/Publications/DietaryGuidelines/2010/PolicyDoc/PolicyDoc.pdf
(Ministerstvo zemědělství USA) – Dietary
■
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