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Jezte křivě!

Zachraň jídlo se aktivně věnuje problematice plýtvání potravinami od září 2013, kdy jsme po-
hostili na Václavském náměstí v Praze tisíc lidí zeleninovým curry uvařeným z potravin, které 
by jinak přišly vniveč. Za čtyři roky se toto téma výrazně posunulo vpřed. Věnují se mu aktivně 
příslušná ministerstva, která začlenila povinnost sledovat potravinový odpad např. v rámci Plánu 
odpadového hospodářství; výzkumná pracoviště jako je Sociologický ústav Akademie věd ČR, 
který každoročně od roku 2014 sleduje postoje české veřejnosti v otázkách plýtvání; do řešení se 
zapojují i obchodní řetězce, které začaly prodávat nevzhlednou zeleninu, či vznikají nové startu-
py a spolky, jako je projekt Paběrkování po brněnsku, který vyjíždí s místní potravinovou bankou 
sbírat nevzhlednou zeleninu kolem Brna.

I když vidíme, že v ČR se toto téma dostává do popředí, stále máme před sebou obrovský kus 
práce. Podle posledních údajů v EU vyhodíme téměř 88 milionů tun potravin ročně v hodnotě 
astronomických 143 miliard eur. Množství uhlíkových emisí, které jsou vypuštěny do atmosféry 
a podílí se nevratně na oteplování planety, je tak velké, že pokud bychom ho přirovnali k množ-
ství vypuštěných emisí jednotlivými státy, plýtvání potravinami by se umístilo na třetím místě 
po USA a Číně. Produkce potravin se také nepřímo podílí na kácení deštných pralesů v Amazonii 
(kvůli vzniku nových plantáží), čímž ničíme místní ekosystémy nezbytné pro zachování rovnová-
hy a života na Zemi.

V roce 2016 jsme si v rámci Zachraň jídlo poprvé zkusili, co to znamená uspořádat komplex-
ní kampaň, v rámci níž jsme uskutečnili výzkum, setkávali jsme se s různorodými partnery, 
zorganizovali jsme kulaté stoly s odborníky a výstavu. Naším přáním bylo hledat možné způsoby 
využití tzv. „křivé“ zemědělské produkce.

Vedle všech zkušeností, které nám kampaň Jsem připraven v roce 2016 přinesla, je asi nejcen-
nějším zjištěním síla spolupráce. Plýtvání potravinami je komplexní problém, na který bohužel 
neexistuje jednoduché řešení. Právě spolupráce s různorodými aktéry, kteří se o téma upřímně 
zajímají, nám dodává víru v to, že se nám podaří společně udělat další velký krok kupředu.
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Červen 2. sezóna paběrkování
Po roce jsme znovu vyjeli paběrkovat a během prvního výjezdu jsme o svém 
zážitku informovali na Snapchatu projektu Generation What.

Srpen Křivá zelenina v obchodech
Ledy se pohnuly a dva obchody – konkrétně Penny Market a Rohlik.cz
zařadily „křivou“ zeleninu do svého sortimentu.

Srpen 10 000 podpisů na stránce Jsem připraven
Podpořily nás i známé osobnosti: spisovatelka Kateřina Tučková, kuchař Martin 
Škoda, Trang DoTru, která provozuje blog Asijatka.cz, kulinářský odborník pan 
Cuketka, bloggerka Kitchenette a další.

Co se dělo v roce 2016

Leden Manuál pro paběrkování
Máte chuť začít paběrkovat po vzoru Zachraň jídlo? Pak není nic jednoduššího než 
si stáhnout manuál: díky němu se dozvíte, jaké kroky je třeba podniknout, aby byl 
váš start co nejhladší.

Duben Obchody musí darovat jídlo
Prošla novela zákona, díky níž budou obchody o velikosti větší než 400 m² muset 
nabídnout neprodejné ale poživatelné jídlo potravinovým bankám. Zákon vstoupí 
v platnost od roku 2018.

Duben Workshopy pro společnost IKEA
Uspořádali jsme workshopy o správném skladování na všech pobočkách 
společnosti IKEA v České republice, Slovensku a Maďarsku.

Červen Odstartovali jsme kampaň Jsem připraven
Jejím smyslem je věnovat se problému „křivé“ zeleniny a ovoce víc do hloubky 
a pokusit se najít možná strukturální řešení. Zveřejnili jsme video a webovou 
stránku www.jsempripraven.cz.

Manuál pro 
paběrkování
Jak začít paběrkovat i ve vašem kraji
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Listopad Kampaň Jsem připraven vyvrcholila kulatými stoly
Jak najít způsob zpracování ovoce a zeleniny, které neodpovídá ideálním 
parametrům? Na tuto otázku jsme se snažili najít odpověď v rámci dvou kulatých 
stolů s odborníky. Setkání předcházely rozhovory se zemědělci,
kteří nám popisovali současnou situaci v zemědělství a obchodu.

Prosinec „Křivá“ kolekce
Ve spolupráci s projektem DOBRO. značky ZOOT a návrhářkou annanemone 
jsme nechali vyrobit kolekci s motivy křivé zeleniny. Vyrobili jsme batůžky, 
ponožky a pánské trenky.

Prosinec Setkání s dumpster diverem
Dumpster diver William Reid se s námi podělil o zážitky z doby, kdy se živil 
výhradně vyhozeným jídlem z kontejnerů. Během prosincové přednášky ve 
Studiu ALTA vyprávěl o svých zkušenostech se zachraňováním jídla z popelnic.

Říjen Výstava Vynikající
Lilek s nožičkou, srostlá švestka, zakroucená okurka – celkem sedm panelů bylo 
k vidění na venkovní galerii Artwall od října do prosince. Autorem výstavy byl 
německý umělec Uli Westphal, který do Prahy přivezl své fotografie „křivé“ 
zeleniny a ovoce.

Říjen V luxusní restauraci uvařili z nechtěných dýní
Domluvili jsme spolupráci mezi zemědělcem Vojtou Sýkorou z Dobré farmy a 
restaurací V Zátiší. Z vyřazených dýní, které se nedostaly do prodeje kvůli 
nevyhovující barvě nebo velikosti a nezužitkovaly by se, uvařil šéfkuchař
Igor Chramec mezi 17. a 21. říjnem luxusní jídla.

Říjen Konference Logio
Kampaň Jsem připraven dostala prostor na konferenci našeho partnera, firmy 
Logio, kde se sešlo více než 97 firem a 211 business leaderů.

Listopad Pilotní vzdělávací projekt na školách
Začali jsme připravovat pilotní vzdělávací projekt ohledně plýtvání 
potravinami pro žáky základních škol a gymnázií. 
Poptávali jsme školy a sháněli nadšené učitele.
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Co bylo cílem?

Cílem kampaně bylo informovat veřejnost o tom, že se až 20 % zemědělské produkce nedostane ke 
spotřebitelům kvůli přísným nárokům na vzhled, a hledat řešení tohoto problému. Součástí kam-
paně se stala webová stránka www.jsempripraven.cz. Na ní se lidé mohou dozvědět víc podrobností 
a svým podpisem stvrdit, že jsou ochotni si „křivou“ zeleninu či ovoce kupovat.

Kampaň Jsem připraven

V roce 2016 jsme úspěšně realizovali kampaň Jsem připraven, která se zaměřovala na plýtvání jídlem 
v zemědělství. Zemědělství je po spotřebitelích druhou největší oblastí, kde dochází k plýtvání po-
travinami - z celkového množství znehodnoceného jídla připadá 34 % právě na tuto oblast. Zároveň 
je na začátku celého potravinového řetězce. Zaměřili jsem se na vyhazování jídla kvůli estetickým 
kritériím, které je neekonomické a má negativní vliv na životní prostředí (investujeme vzácné zdroje 
do vypěstování jídla, které poté nikdy nesníme). 
 

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 jsme kampaň takto nazvali?

Protože jsme se setkali s několika zástupci obchodních řetězců, kteří nám řekli, že zákazníci nejsou 
připraveni si nestandardně vypadající ovoce a zeleninu kupovat. Důvody, proč jsou dnes výpěstky 
vyřazovány, jsou ale často bizarní - špatný odstín slupky jablka, příliš velká hlávka květáku, nerov-
noměrně oranžová mrkev, velká či zaschlá stopka papriky atd. Důraz na estetiku je vyšší než na 
chuťovou kvalitu. Heslo „Jsem připraven“ nám tedy znělo jako příhodný název.

Zdroj: Options for cutting food waste, European parliament, 2013
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Kampaň Jsem připraven v číslech

11 000
podpisů pod výzvou Jsem připraven

2 247
počet sdílení propagačního videa ke 
kampani na Facebooku

12
hodin strávených v chladicím skladu 
během natáčení videa

desítky
desítky rozhovorů s odborníky

0,9
součet všech placených úvazků členů 
týmu Zachraň jídlo během roku 2016 
dohromady

300 kg
mrkve rozdané kolemjdoucím během 
happeningu k otevření výstavy Vynikající

2
kulaté stoly s odborníky 
na zemědělství a inovace

400 000×
se na Facebooku zobrazilo 
propagační video

více než 1 800 000×
se na Facebooku příspěvky 
o kampani zobrazily lidem

Co se v rámci kampaně podařilo?

• „Křivá“ zelenina a ovoce se začaly prodávat v obchodech

Záhy po spuštění kampaně na jaře roku 2016 začal křivou zeleninu nabízet internetový ob-
chod Rohlik.cz a Penny Market. Od srpna do října roku 2016 prodali v Penny Marketu křivou 
zeleninu a ovoce za 13,5 milionu korun a na Rohlik.cz si zahnutou okurku či papriku vybrala 
nejméně čtvrtina nakupujících. Zkušební prodej „křivé“ zeleniny spustila v lednu roku 2017 
i společnost TESCO. Všechny obchody chtějí v prodeji pokračovat.

• Uspořádali jsme výstavu a happening

V rámci propagace „křivého“ ovoce a zeleniny jsme uspořádali výstavu německého umělce Uli-
ho Westphala. Lilek s nožičkou, srostlá švestka, zakroucená okurka – celkem sedm velkofor-
mátových fotografií viselo na panelech na nábřeží Kapitána Jaroše pod Letnou. V den otevření 
výstavy jsme uspořádali happening. V okolí náměstí Republiky jsme rozdávali mrkve a cibule, 
které nebyly pro prodej dostatečně „hezké“.

• V restauraci V Zátiší vařili z vyřazených dýní

Domluvili jsme spolupráci mezi zemědělcem Voj-
tou Sýkorou z Dobré farmy a restaurací V Zátiší. 
Z vyřazených dýní, které se nedostaly do prodeje 
kvůli nevyhovující barvě nebo velikosti a nezužit-
kovaly by se, uvařil šéfkuchař Igor Chramec mezi 
17. a 21. říjnem 2016 luxusní jídla.

• Kulaté stoly s odborníky

Jak využít nechtěnou zemědělskou produkci? 
V listopadu roku 2016 jsme zorganizovali dva 
kulaté stoly odborníků, kde se sešli lidé zaintere-
sovaní v oboru (zemědělci, obchodníci, logistici, 
zástupci Ministerstva zemědělství, inovátoři), 
a společně jsme hledali odpověď na tuto otázku. Identifikovali jsme hlavní problémy, kvůli 
nimž dochází k plýtvání potravinami v zemědělství, a navrhli jsme možná řešení. Z kulatých 
stolů vznikl dokument Překážky a příležitosti pro využití „křivé“ zemědělské produkce, který 
je umístěný na webu Zachraň jídlo.

Kulatým stolům předcházely rozhovory se zemědělci a odborníky, kteří se pohybují v potravi-
novém businessu. Stěžejním zdrojem informací o problému bylo 9 hloubkových rozhovorů se 
zemědělci v Polabí a na Moravě. Zjišťovali jsme kontext plýtvání potravinami (příčiny, vztahy 
v rámci potravinového řetězce, strategii zacházení s přebytky, možnosti, jak plýtvat méně atd.).
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cuket, které byly odmítnuty supermarkety právě kvůli své velikosti či tvaru. Je zvláštní, že posed-
lost pravidelností a rovnoměrností je společná pro všechny společnosti, kde došlo k industrializaci 
potravinové výroby a kde žijeme izolovaní od zemědělství.

Proč myslíš, že jsme tak posedlí vzhledem jídla?

Čím dál víc se vzdalujeme od procesů výroby jídla. Mnozí z nás už zapomněli nebo nikdy nezažili, 
jak vlastně ovoce a zelenina doopravdy vypadají, a reklama silně ovlivňuje naše vnímání toho, co je 
dobré k jídlu a co není. K posuzování používáme převážně zrak, nikoli čich a chuť. Čím povědoměji 
plody vypadají, tím je pravděpodobnější, že si je koupíme.

Jak reagují lidé, když vidí tvoje fotky?

Existují tři různé typy reakcí. Většina lidí se začne usmívat, přirovnávají a vykládají si pro sebe různé 
tvary, podobně jako při Rorschachově testu inkoustových skvrn, který se využívá v psychologii. Jiní 
jsou tím znechuceni nebo vyděšeni. V extrémním případě si lidé myslí, že jsou ty tvary výsledkem 
genetické modifikace nebo jaderné radiace, přičemž naprostý opak je pravdou – jsou tak přírodní 
a nemodifikované, jak jen mohou být. To se stávalo obzvlášť v Koreji, kde se v médiích objevily 
mé fotografie a lidé si „křivou“ zeleninu mylně vykládali jako následek radiace po jaderné havárii 
v japonské Fukušimě.

Jaké máš plány do budoucna?

Začal jsem dokumentovat všechny druhy jedlých rostlin, zvlášť ty, o nichž se obecně neví, že jsou 
poživatelné a nejsou tudíž běžně na trhu. Zároveň jsem začal zkoumat různé napodobeniny jídla. 
Například jsem nasbíral více než 600 druhů různých sladkostí, které vypadají jako ovoce. Taky by 
mě bavilo udělat práci o tisících různých aditiv a umělých aromat, jež jsou součástí zpracovaných 
potravin. Nebo všechny ty zvláštní stroje a vozítka, která se používají v moderním farmářství. 
Potraviny jsou neuvěřitelně různorodé a komplexní téma. Skrze něj se toho tolik dozvíte – o světě 
přírody, ale i o lidské povaze. Budu se jím zabývat ještě spoustu dalších let.

© Uli Westphal

To, co jíme, nám o sobě hodně prozrazuje
Rozhovor s fotografem Ulim Westphalem

Uli Westphal je umělec, jehož fotografie byly mezi říjnem a prosincem 2016 k vidění na venkovní 
galerii Artwall v Praze. Fotografováním křivé zeleniny a ovoce se zabývá už od roku 2006, kdy zvěč-
nil své první Mutatoes, jak roztodivným kouskům říká. Výstava v Praze se konala v rámci kampaně 
Jsem připraven. 

Kdy a proč jsi začal se svým projek-
tem focení křivé zeleniny a ovoce?

V době, kdy jsem se přistěhoval do 
Berlína a navštěvoval místní trhy. 
Zaujala mě různorodost tvarů a barev 
některých kousků zeleniny a ovoce, 
které tu prodávali: zakroucené okurky, 
lilky s pěti nožičkami, siamská rajčata. 
Líbily se mi vzhledově a zároveň mě 
přiměly k myšlence – jak je možné, že 
tyhle plody nikdy nevidíme v super-
marketech? Jaké mechanismy zabraňují 
tomu, aby se tam takové jídlo dostalo? 
Velice mě to ovlivnilo, od té doby se 
snažím dokumentovat diverzitu, která 
v obchodech není k vidění.

Co byl asi nejpodivnější kousek, na který jsi dosud narazil?

Jeden citroník. Většina plodů vypadala normálně, ale bylo na něm hodně citronů, které rostly do 
nejroztodivnějších tvarů. Vypadaly jako živé, měly hlavičky a chapadélka.

Takže nefotíš Mutatoes pouze v Německu?

Sbírám je a fotím kdekoliv. V Soulu jsem fotil nový projekt, který se zabýval tvarovou různorodostí 

Uli Westphal před jednou ze svých fotografií na Artwall Gallery



14 15

… a posledních 50 kg polámaných mrkví šlo na 
výrobu džusu, který jsme rozdávali na listopadové 
konferenci společnosti Logio.

Nasbírali jsme 180 kg 
mrkve, která by jinak byla 
zkrmena dobytkem kvůli 
tomu, že měla „nevyhovující 
tvar“ nebo byla polámaná 
a poté jsme ji rozdali během 
happeningu k začátku 
výstavy Vynikající…

Zachránili jsme také 560 kg brambor a cibule 
nedaleko Mělníku, které by se nesebraly kvůli 
nevyhovující velikosti.

Výjezdy na pole: Paběrkování

V rámci projektu „Paběrkování“ jsme v roce 2016 uskutečnili celkem 6 výjezdů 
za zemědělci, do nichž se zapojilo 39 dobrovolníků, kteří nasbírali více než 2,6 
tuny zeleniny. Spolupracovali jsme s Potravinovou bankou Praha a Potravinovou 
bankou Litoměřice, které jídlo distribuovaly dál svým klientům. Projekt byl pod-
pořen darem od KPMG v celkové výši 12 625 Kč. 

První výjezd se uskutečnil 17. června do Polabí 
k zemědělci Petru Štefkovi, se kterým dlouhodobě 
spolupracujeme. Nasbírali jsme 490 kg kedluben, 
které by jinak byly zaorány, protože nevyhovova-
ly velikostí (byly příliš malé).

O měsíc později jsme zamířili do Lysé nad Labem na pole k panu Brazelovi. Nasbí-
rali jsme zde 530 kg mrkve, které by jinak byly zaorány kvůli „nevhodnému“ tvaru 
a zakřivení.

Třetí záchranářský výjezd směřoval do 
Litoměřic k panu zemědělci Zemanovi. Na-
sbírali jsme 800 kg květáků a kapust, které 
by jinak byly zaorány kvůli nevyhovující 
barvě a velikosti.
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V čem jsou balíčky inovativní?

I když řešíme vážný problém, děláme to 
zábavně a s pozitivním duchem. Interní kampaň pro 
zaměstnance jsme vyvinuli s reklamní agenturou 
McCANN Prague a je hodně nápaditá. Člověka tak in-
formace o plýtvání spíš zasáhne, osvojí si nové návyky 
a přenese je i do osobního života.

Jak probíhala příprava balíčků v roce 2016?

Sbírali jsme zpětnou vazbu od firem, cizelovali vizuální 
komunikaci a ke každé službě nakonec přidali hned 
několik třešinek na dortu.

Co si přeješ pro rok 2017?

Aby si firmy, které mají zájem o udržitelnost, našly čas 
řešit problém plýtvání potravinami s námi. V horizon-
tu pěti let si přeji, aby většina lidí kupovala a spotřebo-
vávala potraviny odpovědně a my tak byli bez práce…

Kontakt: Filip Vrlík, filip.vrlik@zachranjidlo.cz, 608 302 399
Více o firemních balíčcích se dočtete zde: www.zachranjidlo.cz/pro-firmy.

Firemní balíčky
Rozhovor s Filipem Vrlíkem, 
tvůrcem Záchranářských firemních balíčků

V práci trávíme tolik času, že se stává naším druhým domovem. Podle toho také vypadají i přeplně-
né firemní ledničky, ve kterých se ukrývají skryté „poklady“, přičemž nikdo neví, co přesně ukrývají.

Tenhle fakt nás inspiroval k tvorbě Záchranářských firemních balíčků - informační kampaně pro za-
městnance, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci s renomovanou reklamní agenturou McCANN Pra-
gue. Smyslem balíčků je informovat zaměstnance, proč by neměli plýtvat jídlem a jak tomu mohou 
předcházet. Jde o komerční produkt a zisk z prodeje Záchranářských firemních balíčků poputuje na 
aktivity Zachraň jídlo. U jeho vzniku byl Filip Vrlík, náš nový nadšený člen. 

Proč ses přidal k Zachraň jídlo?

Plýtvání jídlem je moje srdcovka. Jedna z věcí, co 
jsem si odnesl z domova, je, že chleba se nevyha-
zuje. Taková nevyřčená samozřejmost, ne že by to 
bylo hlavní téma života. Nicméně ještě jako student 
diplomacie jsem při stopování a dumpsterování 
po Evropě s sebou jako bibli v batohu vozil knihu 
Waste od Tristrama Stuarta. O šest let později 
jsem v OSN ne náhodou vedl vyjednávání rezoluce 
o prevenci plýtvání potravinami za celou EU. Přidat 
se k našlápnuté partě Zachraň jídlo byla přirozená 
volba.

Co tě zaujalo právě na možnosti podílet se na 
záchranářských firemních balíčcích?

Mám zkušenosti s CSR projekty pro firmy a baví mě 
propojovat světy nezisku, podniků a kreativců.

Co je smyslem firemních balíčků?

Přinášet zaměstnancům informace o plýtvání potravinami zábavnou a aktivní formou. Nechceme 
lidi suchopárně poučovat, proto nabízíme vtipnou interní kampaň do kuchyněk, výlet na pole 
i workshopy. Smyslem je vlastně řešit potřeby firmy, naučit se méně plýtvat jídlem a ještě se u toho 
pobavit.
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Požádali jsme o několik slov tři z těch, 
kteří nás podporují pravidelně

Tereza Jandová

„Zachraň jídlo pro mě spojuje lásku k jídlu a vaření, úctu k přírodě, zero waste koncept i rozumný přístup 
k vlastní peněžence. Podporuji ho i proto, že jde zatím o malý projekt a méně známý koncept, který pod-
poru potřebuje více než mediálně známé giganty. Správná hospodyňka pro pírko přes plot skočí - jen se 
vracíme k tomu, co už tady fungovalo.“

Tomáš Kořínek

„Zachraň jídlo podporuji proto, že pomáhá odhalovat skryté problémy v procesu výroby a distribuce 
potravin. Tyto problémy zatěžují celou společnost jak finančně, tak především ekologicky. Rád proto 
pravidelně přispívám organizaci, která se tímto tématem zabývá do hloubky a která pro dané oblasti 
navrhuje odpovídající řešení.“

Tomáš Formánek - CEO ve společnosti Logio

„Plýtvání jídlem je jeden z nejhorších zlozvyků, který jako lidstvo máme. Někdo věnoval spoustu energie, 
zdrojů a úsilí, aby vyprodukoval něco, co si zaslouží úctu, a my to pak vyhodíme? Nesmysl. Zeleninu, která 
nemá skvělý tvar, nemůžeme nechat ladem. Takhle se nechová nikdo jiný na celé planetě. Má cenu bojo-
vat za to, abychom to změnili! Abychom si zase začali vážit toho, co máme, a respektovali přírodu.‘‘

Přispějte nám finančně na naše fungování na 
stránce www.zachranjidlo.cz/daruj 

nebo se staňte naším dobrovolníkem na stránce 
www.zachranjidlo.cz/zapoj-se. 

Vaše podpora je pro nás moc důležitá!

Jak přispět a jak se zapojit

Zachraň jídlo by se neobešlo bez podporovatelů a podporovatelek. Díky darům od individuálních 
dárců se v roce 2016 podařilo získat téměř 70  000 Kč. Velkou měrou se na získané částce podílely 
předvánoční darovací certifikáty pro projekt Paběrkování.

Stejnou měrou vděčíme za pomoc i našim dobrovolníkům, kteří s námi jezdili na pole v rámci pro-
jektu Paběrkování (zapojilo se celkem 39 dobrovolníků) a kteří nám pomohli také v rámci podzimní-
ho happeningu k výstavě Vynikající. Speciální dík patří těm, kteří nám zdarma nabídli své odborné 
znalosti a pomohli nám realizovat kampaň Jsem připraven, ať už šlo o programování webu, vedení 
hloubkových rozhovorů nebo natáčení videa.
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Záchranářský recept: 
Vývar ze zeleninových zbytků

Pracujete-li se zeleninou, určitě jen tak vyhodíte spoustu zeleninových odřez-
ků. Zvlášť kvalitní farmářská chemicky neošetřená zelenina si zaslouží zpraco-
vat do posledního lístku. Zkuste proto opravdu dobře očištěné zbytky uchovat 
v lednici v uzavíratelné dóze a po pár dnech z nich udělat vývar.

Pro intenzivnější chuť můžete kusy zeleniny opéct v troubě nebo jen na lžíci oleje přímo v hrnci. 
Rozpůlená cibule, kterou i se suchou čistou slupkou opečete na řezu do tmava v hrnci, přidá vývaru 
intenzivní až masovou chuť.

Čím menší kusy zeleniny, tím rychleji přejdou minerály a živiny do vody. Vařte proto přibližně půl 
hodiny. Máte-li v lednici otevřené zvětralé víno nebo vinný ocet, přidejte ho trochu až před koncem 
vaření, přidá jinak sladkému vývaru příjemnou kyselost.

Ingredience:

Bubáci i stonky z rajčat
Zdřevnatělé konce chřestu
Tvrdý košťál brokolice, květáku, zelí
Slupky z mrkve, petržele, celeru
Suchá zdravá slupka cibule (dodá barvu)
Stonky z petržele, medvědího česneku
Kořínky pórku
Ovadlé, ale zdravé kusy jakékoliv zeleniny

Další ingredience:
Kořenová zelenina, cibule, česnek, zázvor, olej, vinný ocet, bylinky, 
koření (bobkový list, tymián, nové koření, pepř, badyán)

Zachraň jídlo v médiích

V roce 2016 se informace o akcích iniciativy Zachraň jídlo objevila celkem ve 
195 mediálních výstupech (o 75 více než předešlý rok). Informace se dostaly 
do zcela různorodých médií od zpravodajských portálů Ihned.cz, Lidovky.cz, 
iDnes.cz, přes lifestylové časopisy Týdeník Květy, Instinkt, Story, Apetit a Cos-
mopolitan až po odborná periodika Zemědělec nebo Potravinářský obzor.

Vyhazujeme jídlo ne proto, že by bylo zkažené nebo nekvalitní, jen nevypadá hezky. Myslíte, že u běžných 
surovin vzhled nehraje roli? To se snaží obchodním řetězcům vysvětlit i nová kampaň Zachraň jídlo.

— Český rozhlas Radiožurnál, 21. června 2016

Zařazení nestandardní zeleniny a ovoce do nabídky obchodníků může vést ke snížení plýtvání potravi-
nami a zároveň pomoci českým farmářům s výpěstky, které by jinak skončily v odpadu. Podle aktivistů 
z iniciativy až třetina zeleniny zůstává nesklizená na polích, mimo jiné z estetických důvodů.

— Pražský deník, 18. srpna 2016

Na českých polích přitom dál zůstávají lány salátu, květáku či paprik, které následně zemědělci zaorávají. 
Jde o desítky tun plodin. Zachraň jídlo k tomu vydalo i „Manuál pro paběrkování“, tedy pro samosběr, 
snažící se snížit množství vyhozeného jídla.

— Blesk.cz, 5. února 2016

Osud jídla je často zpečetěn dříve, než si ho vložíme do košíku. Situace, kdy koupíte čerstvou papriku, 
která druhý den letí porostlá plísní do popelnice, nejsou v Česku výjimkou.

— Týden, 19. prosince 2016

Německý umělec Uli Westphal ukazuje velkoformátové fotografie ovoce a zeleniny vyřazené z prodeje 
v obchodech kvůli tomu, že nesplňují estetické normy.

— Vlasta, 12. října 2017

Když už jsme u přebytků z kuchyně, právě jejich vyhození do koše je nejhorší možný způsob. Pokud vyho-
díte jídlo, nevyhazujete jen potraviny samotné, ale i energii, palivo, vodu a něčí práci i čas vynaložené na 
jeho výrobu a skladování, transport a kuchyňskou přípravu.

— Glanc, 20. října 2017
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Sedm tipů, jak správně nakupovat

Stojíte v supermarketu a marně vzpomínáte, co všechno máte načaté v lednici? 
Necháváte se strhnou lákavou nabídkou 1+1 zdarma, aniž byste věděli, co 
s tím jedním kusem zdarma skutečně provedete? Pak se vám možná stává, že 
spoustu jídla vyhodíte a přijdete tím i o peníze. Přinášíme vám několik tipů, co 
dělat, abyste nakupovali šetrně. 

1. Váš nákup začíná, když jste ještě doma a chystáte se vypravit do obchodu. Podívejte se, 
 co Vám v chladničce a spíži přebývá, abyste zbytečně nenakupovali stejné suroviny. Nakupujte 
 s vědomím, co z přinesených potravin vyrobíte. 

2. Napište si seznam, jako to dělávala vaše babička. Když budete mít dopředu rozmyšlené, co s 
 jídlem provedete, je větší šance, že ho nezapomenete zužitkovat. 

3. Pokud nemáte čas psát si seznamy, vyfoťte si obsah ledničky na mobil a v obchodě si fotku 
 prohlédněte. Existuje také řada mobilních aplikací (OutOfMilk, Foodfully, OurGroceries), díky 
 nimž neztratíte přehled. 

4. V supermarketu se snažte odolat slevovým akcím (kupujte jen to, co skutečně sníte). 
 Cenově výhodné nabídky nemusí být výhodné, pokud se vám jídlo zkazí v lednici, 
 nebo se do něj pustí moli. 

5. Lepší je nakupovat menší množství jídla vícekrát za týden, než udělat jeden velký nákup 
 na čtrnáct dní dopředu. V takových případech se velké množství potravin jednoduše 
 nepodaří zkonzumovat včas. 

6. Nechoďte nakupovat hladoví. Platí totiž přísloví „Velké oči, skončí to v koši“. 

7. Snažte se kupovat sezónní produkty na trhu nebo od místních zemědělců, klidně i ty „křivé“, 
 které nemusely na Váš stůl cestovat přes půlku světa, což má neblahý vliv na produkci  
 skleníkových plynů. Potraviny vyprodukované v Čechách jsou pro Váš organismus 
 navíc přirozenější a mívají lepší chuť, tudíž je rychle zkonzumujete.
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Přehled výnosů 2016 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 113 857,00

Ostatní výnosy  40,13

Provozní dotace - MHMP  150 000,00

Dary a nadační příspěvky  416 361,00

Celkem  680 258,00

 

Přehled nákladů 2016 

 

Materiál  20 232,00

Služby  605 172,33

Mzdy  20 000,00

Ostatní náklady  3 903,48

Celkem  649 308,00

 

Přehled dárců 2016

 

Nadace RSJ  202 250,00

Nadační fond rodiny Orlických 151 950,00

ZOOT a.s.  69 361,00

Logio s.r.o.  100 000,00

KPMG s.r.o.  20 125,00

Lakaloo Czech, s.r.o.  7 560,00

Dary od individuálních dárců prostřednictvím Darujme.cz 69 784,00

Dary od individuálních dárců na účet 53 300,00

Celkem  674 330,00

Náklady na projekty

Jsem připraven  542 231,00

Školní projekt  20 000,00

Neprojektové náklady  87 077,00

Celkem  649 308,00

Finanční část
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Děkujeme partnerům

Strategie AV21
Špičkový výzkum ve veřejném zájmu




