
Zpravodaj iniciativy Zachraň jídlo. View this email in your browser

Máme nasbíráno p řes sedm tun zeleniny
Díky stále teplému počasí naše aktivita neutichá: ve čtvrtek se chystáme 

vyzvednout dýně a nasbírat kedlubny, které nesplňují estetické parametry. Už 

teď se nám podařilo nasbírat více než 7 tun čerstvé zeleniny a budeme usilovat 

také o výjezd do jablečných sadů. Přispějte nám finančně: za 1000 korun jsme 

schopní udělat výjezd do Polabí a zachránit až půl tuny zeleniny! Děkujeme.

Sháníme dodávku pro PB Praha
Potravinová banka Praha je náš klíčový partner, bez kterého bychom se 

neobešli. V současné době má ale starou a poruchovou dodávku, a proto by 

potřebovala novou. Sháníme výrobce nebo prodejce aut, který by mohl za 

výhodnou cenu prodat nebo darovat vůz. Pokud víte o firmě, jež by mohla mít 

zájem, ozvěte se nám prosím.

Hledáte nápl ň na smysluplý p ředváno ční 
večírek nebo workshop?
Bude se u vás ve firmě pořádat předvánoční večírek a hledáte téma, které 

bude vás a vaše kolegy zajímat? Připravujeme naučné a zábavné aktivity pro 

firmy. Představíme zaměstnancům, jak správně skladovat, jaké záchranářské 

recepty si doma uvařit, uděláme si pesto z mrkvové natě nebo si zahrajeme 

tematickou společenskou hru. V případě zájmu se nám ozvěte na mail

info@zachranjidlo.cz. 

Na kontě máme už sedm tun nasbírané zeleniny! http://us8.campaign-archive1.com/?u=cf59fca4b7fe0a036c2c607cf&i...
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Záchraná řský recept: Játra na 

víně s padanými jablky na medu.

Iniciativa Na ovoce uspořádala o 

jednom slunném podzimním víkendu 

ovocnou slavnost. V sadě Na 

Klíčově roste od druhé světové války 

mnoho řádků jabloní, které dnes rodí 

neuvěřitelně sladká a šťavnatá 

jablka. Pokud je však nikdo 

nesesbírá, opadají. My vyrazili s 

kuchařem Majkem přímo pod jabloně 

uvařit pár zachranářských receptů a 

inspirovat tak jimi kohokoliv, kdo má 

jablka prostě rád a neví co s jejich 

přebytky. Celý recept najdete na 

našich stránkách. 

"K řivá" zelenina na titulní stran ě 

časopisu Respekt.

Kupte si nové číslo časopisu 

Respekt. Naše křivá zelenina v něm 

hraje hlavní roli a nevzhledný květák 

se dokonce stal předlohou pro 

karikaturu na titulní straně. V článku 

se dozvíte zajímavé informace o 

tom, jaké ekonomické a ekologické 

důsledky má vyhazování zeleniny a 

ovoce. Zmíněny jsou i naše výjezdy 

na pole. Komentář šéfredaktora 

Erika Taberyho a fotografie, které v 

tištěné verzi nebyly použity, si 

můžete prohlédnout zde. 
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