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Máme nový web plný zajímavostí. Stojí za prohlédnutí

Několikaměsíční práce s grafikem a programátorem stála za to! Máme nový

web, na který jsme opravdu pyšní. Najdete v něm novinky, zajímavá fakta,

recepty a další inspiraci, jak snížit plýtvání jídlem. Zveme vás k jeho prohlídce

na www.zachranjidlo.cz.

Pošlete nám p říspěvek, ať můžeme dál bojovat proti plýtvání

Jednou z důležitých novinek je možnost darování finančních příspěvků naší

organizaci. Pomozte nám otevírat témata, o kterých se v naší zemi zatím

nemluví. V létě nás čeká pilotní projekt paběrkování na polích s cílem

upozornit na vyhazování plodin v zemědělství a nesmyslné estetické standardy

v supermarketech. Tomuto problému se budeme věnovat i do budoucna a

budeme se snažit situaci změnit. Za podporu děkujeme.

Samé novinky. Zachra ň jídlo má svou kancelá ř

Na večírku 6. května se přes sto hostů přišlo

podívat, jak vypadá naše nová kancelář v

prostorách studia Alta. Všechno jsme si

vyrobili vlastnoručně v potu tváře, ale

výsledek stojí za to! Kolaudace se opravdu

povedla. Kromě představení našich plánů a

historie byla hlavním bodem večera výroba pesta z natí, tombola s našimi

síťovkami a zástěrami od DOBRO a pingpongová obíhačka. Těšíme se, kolik

nových nápadů v kanceláři společně vymyslíme.
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síťovkami a zástěrami od DOBRO a pingpongová obíhačka. Těšíme se, kolik

nových nápadů v kanceláři společně vymyslíme.

Hledáme kontakty na zem ědělce v okolí Prahy

Pro náš letní projekt s názvem Paběrkování sháníme kontakty na zemědělce v

Polabí, kteří by s námi chtěli navázat spolupráci. Pokud zemědělec ví, že

nesklidí celou svou úrodu nebo že mu přebývají plodiny na poli nebo v sadu,

rádi se s ním zkontaktujeme. Společně s dobrovolníky úrodu sklidíme a

odvezeme do Potravinové banky. Znáte někoho, kdo pracuje v zemědělství a

mohl by mít kontakty? Napište nám na info@zachranjidlo.cz a my se mu

ozveme.

Přijďte si vyrobit pesto 20. kv ětna

Nestihli jste si vyrobit pesto na

našem večírku? Nevadí.

Zveme vás na zábavný,

naučný, zajímavý, gastro

rukodělný, obohacující večer s

námi. Povíme vám něco o

zachraňování jídla u nás a v zahraničí a neučíme vás, jak stvořit pesto z natí.

To vše ve středu 20. května od 19.00 v Containallu.
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odhlásit se z odběru novinek
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