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Navařili  jsme 2000 porcí K řivé polévky a rozdali  jsme veškeré 
jídlo!

Z happeningu Křivá polévka, který se uskutečnil 5. září  na piazzetě  Národního 

divadla, máme velkou radost. Nejen, že se rozdalo všech 2000 porcí bramboračky, 

minestrone a indické polévky, ale podařilo se nám to hlavní - informovat veřejnost 

o  množství  kvalitního jídla,  které  zůstává na poli  kvůli  svému nedostatečnému 

vzhledu. Vařili jsme ve speciálních hrncích, které jsme musely nechat dovézt až z 

Itálie, protože takové se v Čechách nevyrábějí!

Celé  dva  dny  se  za  pomoci  několika  desítek  dobrovolníků  sklízela  a  krájela 

zelenina,  která  neodpovídá  estetickým  kritériím  tuzemských  supermarketů. 

Nakrájet  se muselo například 60 kilogramů  cibule a 15 kilogramů  česneku.  Do 

indické  polévky  jsme  přidali  30  kilogramů  luštěnin.  Děkujeme  všem 

dobrovolníkům, že nám s velkým nasazením pomohli  realizovat tenhle zdánlivě 

bláznivý nápad! Speciální dík patří  panu šéfkuchaři  Petru Peškovi z restaurace 

Rybárna.

Navařili jsme 2000 porcí Křivé polévky pro vás! A takhle jsme si to užili http://us8.campaign-archive2.com/?u=cf59fca4b7fe0a036c2c607cf&i...
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Chcete- li  podpo řit  naše akce,  využijte nejjednodušší zp ůsob darování na 

našich webových stránkách.  Za  Váš  celoro ční  pravidelný  p říspěvek 200  K č 

měsíčně můžeme zachránit dalších 2000 kilogram ů zeleniny, která poputuje 

k  více  než  90  klientským  organizacím  Potravinové  ban ky.  Jsme  malá 

organizace s  velkou chutí  stále  rozši řovat  naše aktivity.  Za Vaši  podporu 

děkujeme.

Křivá polévka bodovala v médiích

O Křivé polévce a paběrkování se informovalo v celonárodních médiích. Podívejte 

se například na povedenou reportáž České televize, serveru iDnes.cz, Blesk nebo 

Rozhlas.cz.

Vítězem instagramové sout ěže se staly srdí čkové brambory

Tahle krásná fotka se srdíčkovými brambory zvítězila v instagramové soutěži  o 

nejkřivější  zeleninu či  ovoce. Sešla se nám pěkná sbírka. Posílat můžete dál  i 

mimosoutěžně :)

Od autorky fotky Veroniky Dvořákové jsme dostali  milou zprávu: "Tyhle srdcové 

brambory rostou dědovi na poli. I on bude mít velkou radost, neboť je vysbíral a 

společně jsme tuhle fotku vymysleli a naaranžovali (lásku k fotografii mám od něj). 

Odmala mě bavilo jíst roztodivné brambory a nutila jsem babičku i mámu, aby je 

nerozkrajovaly. Bavilo mě totiž skládat z nich další obrázky. Rovná zelenina tedy 

kazí kreativitu dětí, sláva křivé zelenině!"

Navařili jsme 2000 porcí Křivé polévky pro vás! A takhle jsme si to užili http://us8.campaign-archive2.com/?u=cf59fca4b7fe0a036c2c607cf&i...
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Uvařte si v našich záchraná řských zást ěrách! 

Zachraňovat  se  musí  havně  stylově!  Díky  našim  dlouhodobým  partnerům 

ZOOT/DOBRO. máme i letos krásné zástěry. Výtěžek z prodeje podporuje naši 

činnost. Kupte si červenou zástěru, bílou zástěru nebo síťovku a udělejte radost 

nám i sobě. 

Navařili jsme 2000 porcí Křivé polévky pro vás! A takhle jsme si to užili http://us8.campaign-archive2.com/?u=cf59fca4b7fe0a036c2c607cf&i...

3 z 3 23.11.2015 16:13


