
1 1 najnižší bod Mauritánie (-5 m n. m.); prvé slovo celého názvu - *** Te-n-Dghamcha

2 2 aktivistka za vzdelávanie dievčat a žien; najmladšia laureátka Nobelovej ceny; narodila v údolí rieky Swat v Pakistane

3 3 región v južnej Mauritánii; jeho hlavným mestom je Kaédi

4 4 základná podmienka života; táto surovina však nie je potrebná pri podávaní hotovej terapeutickej stravy

5 5 pás stepí a saván na južnom okraji Sahary pozdĺž 13. rovnobežky; oddeľuje Saharskú púšť od afrických tropických pralesov; pás semiaridných trávnatých pastvín

6 6 rodná krajina vyslanca dobrej vôle UNICEF Lionela Messiho

7 7 skratka Národného ústavu pre letectvo a vesmír; pri každom lete do vesmíru si ako talizman berú arašidy

8 8 jednotka, v ktorej sa uvádza energetická hodnota potravín

9 9 škrob, ktorý slúži pre organizmus ako zdroj energie

10 10 najväčší producent podzemnej olejnej na svete

11 11 stav, ktorý nastáva, keď organizmus nemá dostatočný prísun potravy; prejavuje sa oslabovaním telesnej stavby, väčšou náchylnosťou na choroby, v extrémnych prípadoch dochádza k úmrtiu. 

12 12 utečenecký tábor v Mauritánii; nachádza sa asi 50 km od hranice s Mali

13 13 syndróm ťažkého nedostatku bielkovín; najrozšírenejší druh podvýživy; charakterické sú opuchy - napríklad vyklenuté bruško u detí

14 14 služba vytvorená UNICEF; jej cieľom je prostredníctvom krátkych textových správ SMS napomáhať zbieraniu dát, vďaka tejto službe sa napríklad v Nigérii registrujú deti po narodení 

15 15 značka terapeutickej výživy používanej UNICEF

16 16 francúzsky odborník na výživu detí; jeden z dvojice vynálezcov Plumpy Nut v roku 1996

17 17 neprimeraná obranná reakcia imunitného systému nášho organizmu na látky z okolitého prostredia

18 18 africká krajina, ktorú navštívil slovenský vyslanec dobrej vôle Martin "Pyco" Rausch

19 19 typický spôsob života obyvateľov Mauritánie (podstatné meno, nominatív množného čísla)

20 20 autorka prvej kreslenej pohľadnice UNICEF - pochádzala z Československa

21 21 plodina z čeľade bôbovité; pestuje sa pre semená; ľudový názov: arašidy, búrske oriešky

22 22 arašidy znižujú hladinu tejto látky v krvi (existuje "dobrá" a "zlá" verzia tejto látky)

23 23 odborný názov vysokoenergetického terapeutického mlieka, ktoré sa používa ako pokračujúca výživa pri akútnej podvýžive; jeho použitiu predchádza terapia mliekom typu Formula 75


