
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tisková zpráva iniciativy Zachraň jídlo a Zátiší Group ze dne 9. 10. 2017 
 
 

Zero-waste degustační večeře se zaměří na to, jak využívat potenciál potravin 
na maximum 

 
Zachraň jídlo ve spolupráci se společností Zátiší Group připravuje luxusní večeři ve stylu zero              
waste, tedy bez tvorby zbytečných odpadů. Vaření delikátního menu se zhostí špičkový kuchař             
Scott van Wagenen z restaurace Satsang a Stanislava Marková, šéfkuchařka z restaurace Žofín             
Garden, kde se večeře 19. října od 19 hodin uskuteční. Výtěžek z prodeje vstupenek půjde na                
podporu aktivit iniciativy Zachraň jídlo. Prostory a zázemí nabídne Zátiší Group pro akci             
zdarma. 
 
Hosté se mohou těšit na šestichodové fine-dining menu zahrnující pokrmy vytvořené v souladu s              
principem neplýtvání s potravinami. Kuchaři se zaměří na využití celého zvířete, k ochutnání budou              
fermentované a nakládané pokrmy, které zvyšují výživnost jídla. Vařit se bude z lokálních surovin a ze                
zeleniny v bio kvalitě z Dobré farmy, kam jezdí Zachraň jídlo paběrkovat.   1

 
Autorem menu je Američan žijící v Praze Scott van Wagenen, který je principu neplýtvání nakloněn a                
jenž pravidelně pořádá vlastní pop-up večeře. Nyní se rozhodl podpořit Zachraň jídlo a dal dohromady               
toto výjimečné menu. “Zvolil jsem metody, které plně využívají potenciál surovin. Hosté se můžou těšit               
na neotřelé degustační menu doplněné o ochutnávku vín z vinařství Mikrosvín Mikulov.” Vína budou              
vybrána sommeliérem z vinařství Mikrosvín speciálně k jednotlivým chodům.  
 
Výtěžek z akce poputuje na aktivity Zachraň jídlo, konkrétně na rozjezd cateringu využívajícího             
principy záchranářských receptů. Ukázku receptů můžete už dnes najít na webu Zachraň jídlo.   2

 
V případě zájmu o vstupenky se hosté mohou hlásit přes e-mailovou adresu            
inka.jurkova@zachranjidlo.cz. Počet míst je limitovaný a cena degustačního menu je 2 999 Kč.             
Rezervace na akci je možná do 15. října 2017.  
 
 

1 Více o paběrkování zde: http://zachranjidlo.cz/paberkovani  
2 Recepty se nachází na stránce http://zachranjidlo.cz/recepty  
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Degustační menu zero-waste večeře pro Zachraň jídlo 
 
Amuse bouche - srnčí paštika ve filo těstě / hroznové aigre douce 
 
Sumec sashimi / dýňové kimchi 
 
Dančí kýta sušená / rebarbora / modrý sýr 
 
Kapr v lese / houby / rybí fond 
 
Dančí hřbet / kaštany / jablka 
 
Dančí kýta / topinambur 
 
Dýňové variace 
 
Petit fours  
 
 
Doplňující informace:  
 
Společnost Zátiší Group uvádí, že během května roku 2017 číšníci a kuchaři obsloužili 50 000 hostů a                 
průměrný odpad byl 50 g jídla na osobu, což znamená 2,5 tuny odpadu jídla. Postupně se ale                 
množství odpadu z akcí, na které dodávají catering, snaží snižovat. “V tuto chvíli je stoprocentní               
bezodpad ještě nereálný, ale můžeme se tomu přiblížit,” říká ředitel Zátiší Catering Jan Šmelhaus.  
 
Kontakt: 
 
Zuzana Štěpničková  
Tel.: 608 972 699 
E-mail: zuzana.stepnickova@zachranjidlo.cz  
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