
Neplýtvej
a yes!



O Zachraň jídlo

Chceme informovat, vzdělávat a nabízet řešení všem, kdo jsou zapojení do výroby, 
distribuce a spotřeby potravin. Poukazujeme na sociální, ekonomické 
a environmentální dopady plýtvání potravinami a rozšiřujeme toto povědomí mezi 
širokou veřejnost. Naší vizí je společnost, která nakládá s jídlem odpovědně.

O plýtvání

Třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí a 
v Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg vyhozeného jídla za rok. 
Vyhazováním jídla přicházíme také o energii vloženou do jeho vypěstování, o vodu, 
o zbytečně použitá hnojiva a lidskou práci. Skleníkové plyny uvolněné při produkci 
jídla tvoří větší objem než plyny vzniklé vlivem dopravy. proto 

Jestliže vyhazujeme potraviny, nevyhazujeme jen jejich výživovou hodnotu, kterou 
potřebuje člověk k životu. Spolu s nimi vyhazujeme práci farmářů. Vyhazujeme 
i pohonné hmoty a energii, které byly spotřebovány při sklizni, pěstování i setbě 
plodin. Vyhazujeme živiny, které umožnily rostlinám vyrůst a plodit, a vodu, jíž 
je zejména v suchých obdobích nedostatek. Množství skleníkových plynů se ještě 
zvyšuje tlením potravin na skládkách.

Kde a kolik se plýtvá

34,2 %
Zemědělství

7,5 %
Posklizňová úprava a skladování

5,1 %
Distribuce

41,2 %
Domácnosti

12 %
Výroba a zpracování

34+8+12+5+41 



Proč se plýtvá v zemědělství

Uvádí se, že jedna třetina všeho jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí. Za 41 % 
potravin vyhozených v Evropské unii mohou domácnosti a 34 % jídla se vyhazuje v 
zemědělství a v oblasti výroby potravin.

Za velkou část potravin vyhozených v zemědělském sektoru nenesou vždy nutně 
odpovědnost farmáři. Jak to? Zástupci supermarketů nakupují od zemědělců jen 
zeleninu a ovoce ideálních vizuálních vlastností. Produkty jiného vzhledu odebírat 
odmítají. Uplatňují na ně kritéria kvality, která si každý obchodní řetězec nastavuje 
individuálně, a tak nutí producenty plýtvat.  Obvykle vadí špatný odstín slupky 
jablka, příliš velká hlávka květáku, nerovnoměrně oranžová mrkev, příliš dlouhá 
stopka papriky atd. Při posuzování kvality zemědělských výpěstků je tedy kladen 
větší důraz na estetiku než na chuťovou kvalitu a výživovou hodnotu.

Co nejlépe popiš jak si představuješ cestu krásné červené šťavnaté jahody 
až k tobě na stůl. Zamysli se nad tím, že si dnes můžeme dát jahody i v 
zimě, což znamená, že musejí být dovážené například ze Španělska.

Vzhledem k nízké ceně tak obyčejné potraviny jako je rohlík si 
nedokážeme dost dobře představit jeho skutečnou hodnotu, energii 
vydanou na jeho výrobu a dopravu na náš stůl. Proto nás vůbec netrápí, 
pokud tu a tam naše nesnědená svačina skončí v odpadkovém koši. 
Zkus nyní načrtnout jak si představuješ, co všechno se musí udělat pro to, 
aby sis na rohlíku mohl pochutnat. Nezapomeň na vypěstování obilí ani 
práci pekaře. Tvoje nápady probereme na příští hodině….

Vyhovět normám není podle slov jednoho ze zemědělců samozřejmé:

„My nejsme schopni vypěstovat na poli něco, co je úplně 
stejné. Nevyrábíme hřebíky, nevyrábíme konzervy. 

Roste to na poli, je to příroda.”

Aby zvládli vypěstovat požadované množství perfektní zeleniny, 
vysazují farmáři víc sazenic.

„Když vysadím 25 000 květáků, reálně jich prodám jen 
15 000 - 16 000. Zbytek kvůli svému vzhledu nebude 

vyhovující a je tudíž neprodejný. Jen malá část ze 
zbytku se zamrazí a ostatní se vyhodí.”





Plýtvání v domácnostech

V Evropské unii se přes 40% vyplýtvaných potravin vyhodí v domácnostech.
Hlavní příčinou plýtvání v domácnostech je nedostatek plánování při nakupování 
potravin a nesprávné skladování. Lidé často podléhají výhodným akcím typu 1+1 
kus zdarma a nakupují na mnoho dní dopředu, aniž by jídlo později zkonzumovali. 
Při vaření dochází k navaření více porcí, které se nesní a skončí v koši. Toto jídlo se 
přitom může využít k přípravě dalších pokrmů.

Víš, co znamenají označení „spotřebujte do…” 
a „minimální trvanlivost do…”?

Spotřebitelé mnohdy zaměňují ozačení „spotřebujte do“ a „minimální trvanlivost“. 
Datum spotřeby je doba, do které je potravina zaručeně zdravotně nezávadná, 
a po jejím uplynutí je neprodejná. Po vypršení lhůty minimální trvanlivosti 
je potravina pořád zdravotně nezávadná a poživatelná, ale její jakost se může 
změnit (u některých potravin dokonce i k lepšímu). To znamená, že není třeba 
vždy vyhazovat například jogurt, který předchozí den absolvoval svou minimální 
trvanlivost.

Podívej se doma do lednice. Prohlédni si označení na uložených 
potravinách a zkus odhadnout, jestli jsou skladované správně. Všimni 
si kolik potravin už přesáhlo dobu spotřeby, jestli jsou některé již delší 
dobu v lednici a nikdo je nekonzumuje, která zelenina je českého a které 
zahraničního původu...

Jak skladovat potraviny?

Zkus nyní vymyslet jednoduchý recept z potravin, které je potřeba v 
domácnosti tvé rodiny co nejdřív spotřebovat.

Horní police
Masné výrobky

Střední část
Hotová jídla

Postranní část
Vajíčka a máslo
v ochranném boxu

Mrazák
Pečivo můžete mražené
skladovat 4 až 6 měsíců

Spodní část
Mléčné výrobky

Šuplíky
Ovoce, zelenina

Do lednice nepatří banány, cukety, lilek, brambory, cibule, česnek, rajčata, otevřené konzervy.

Jak skladovat potraviny

Průběžně kontrolujte data 
spotřeby i v zadních částech 
lednice a posouvejte nejstarší 
potraviny dopředu.

Kořenová zelenina musí být 
v suchu.

Další tipy
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Jsi správný záchranář?

Udělej si test a zjistíš, jak velký si záchranář. Za každou správnou odpověď máš 
jeden bod. 

1. Podle OSN se každý rok vyhodí nebo znehodnotí obrovské množství jídla. Kolik ho je? 
 a) polovina
 b) třetina
 c) čtvrtina

2.  Co neskladujeme v lednici?
 a) banány
 b) jogurty
 c) vajíčka

3. Z jaké ingredience s oblibou vyrábíme na svých akcích pesto? 
 a) z pampeliškových listů
 b) z ředkvičkových listů
 c) z mrkvové natě

4. Jak říká Zachraň jídlo projektu, při kterém jezdí sbírat přebytky zeleniny na pole?
 a) Paběrkování
 b) Dobropolnictví
 c) Zachraňování 

5. Kdo je “kvalitář”?
 a) člověk, který vyžaduje pouze jídlo v bio kvalitě
 b) člověk, který zkoumá chemické složení jídla v laboratoři
 c) člověk, který zkoumá, jestli ovoce a zelenina splňují estetické normy obchodu
 

6. Co znamená údaj “minimální trvanlivost”?
 a) Znamená, že po jeho uplynutí už se nesmí jídlo dál prodávat.
 b) Znamená, že po jeho uplynutí už se nesmí dál konzumovat.
 c) Znamená, že po jeho uplynutí se smí dál prodávat, když je označeno, 
     a lze ho konzumovat.

7. Kolik vyhozeného jídla připadá ročně “na hlavu”  jednoho Evropana? 
 a) 61 - 85 kg
 b) 86 - 95 kg
 c) 96 - 115 kg 

8. Co udělá vajíčko, když je čerstvé?
 a) klesne na dno
 b) vznáší se ve sklenici s vodou
 c) plave na hladině

9. Jak skladujeme chleba, aby nám co nejdéle vydržel?
 a) v papírovém sáčku
 b) v plastovém sáčku
 c) bez obalu

10. Jak se jmenoval první velký happening, který se uskutečnil v roce 2013 na 
Václavském náměstí?
 a) Pošmáknem si
 b) Nakrmte tisíc krků
 c) Hostina pro tisíc 



Záchranářovo desatero

1#
Nakupujte jídlo s rozmyslem a pouze tolik, kolik potřebujete. Můžete zkusit i 
nákup na míru - přesně v potřebném množství a bez jed- norázových obalů.

2#
Nezaměňujte „datum spotřeby” a „datum minimální trvanlivosti”. Datum spotřeby 
je doba, do které je potravina zaručeně zdravotně nezávadná, po jeho uplynutí 
je neprodejná. Po vypršení lhůty min- imální trvanlivosti, je potravina zdravotně 
nezávadná a poživatelná, ale její jakost se může změnit (u některých salámů i k 
lepšímu).

3#
Listový salát, brokolice, celer či jarní cibulka, vydrží stejně jako rostliny déle se 
spodní částí ponořenou ve sklenici s vodou (až dva týdny).

4#
Vajíčka jsou čerstvá, když se ve sklenici s vodou ponoří na dno. Blíží-li se datum 
spotřeby, můžete je uvařit natvrdo - v lednici pak vydrží další 3 až 4 dny.

5#
Chléb skladujte v suchém a tmavém místě v papírovém (nikoli plas- tovém) sáčku. 
Menší pečivo můžete zamrazit, vydrží tak 4 až 6 měsíců.

6#
Průběžně kontrolujte data spotřeby potravin v zadních částech led- nice i spižírny 
a posouvejte nejstarší potraviny dopředu.

7#
Snažte se skladovat jednotlivé kusy zeleniny dále od sebe. Brambo- ry vydrží déle, 
pokud k nim přidáte jablka, u jiných druhů zeleniny a ovoce naopak přiložená 
jablka urychlují zrání.

8#
Nedozrálá a tvrdá rajčata skladujte je v pokojové teplotě stranou od slunečního 
svitu a stopkou nahoru.

9#
Maso před uložením do mrazničky vyjměte z obalu, v němž jste je zakoupili, 
opláchněte studenou vodou, osušte a vložte do uzavřeného sáčku nebo do 
potravinové dózy. Ostatní potraviny naopak omývejte až před samotnou 
konzumací.

10#
Zeleninu i ovoce se snažte kupovat lokální a sezónní - ve svém přirozeném období 
má delší trvanlivost. Navíc ušetříte a podpoříte tuzemské zemědělce a předejdete 
zbytečným ztrátám a spotřebě energií, ke kterým dochází při dovozu potravin z 
velkých vzdáleností.






