
Skupina Zachraň jídlo chce informovat, vzdělávat a nabízet 
řešení všem aktérům zapojeným 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.  

Happening Tisíc kilo upozorňuje na plýtvání v oblasti zeměděl-
ství a na možnost darovat jídlo Potravinové bance, která dál 
jídlo distribuuje dětským domovům či azylovým domům. Zele-
ninu na improvizovanou tržnici věnují zemědělci ze středních 
Čech. Důvodů, proč by ji museli znehodnotit, je několik: kro-
mě velkých nároků prodejních řetězců na estetickou kvalitu 
produktů hraje roli také nadprodukce v určitých obdobích, 
nestálá poptávka nebo levná zahraniční konkurence. 

Na tématu dlouhodobě spolupracujeme s kanceláří OSN 
v České republice. Kampaň OSN Think.Eat.Save. rozproud-
ila v roce 2013 celosvětovou diskusi o plýtvání potravinami. 
„Žijeme ve světě hojnosti, v němž produkce potravin převyšuje 
poptávku. Přesto 870 milionů lidí trpí podvýživou,“ upozorňuje 
na jeden z paradoxů plýtvání šéf OSN Pan Ki-mun.

Líbí se vám, co děláme? Pomozte nám jako dobrovolník, pod-
pořte nás finančně nebo materiálně. Přispějte nám koupí 
našich produktů na www.zoot/dobro. 

Znáte zemědělce, kteří by měli zájem darovat nevyužité 
suroviny? Napište nám na info@zachranjidlo.cz. Společně 
toho dokážeme víc.

Za podporu děkujeme

www.zachranjidlo.cz
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Informační centrum OSN v Praze patří do celosvětové informační sítě OSN. 
Zaměřuje se na poskytování informací o činnosti a prioritních cílech organi-
zace; plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice; navazuje 
partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, mé-
dii a soukromým sektorem. Jako jedna z prvních kanceláří OSN bylo založeno 
již v roce 1947.   

Tak předně, je nás na světě mnohem víc, o více než před 20 
lety. Žijeme déle. Střední délka života se blíží 70-ti rokům. 
Umírá méně dětí, matek-rodiček a ubývá extrémně chudých 
lidí. A také dokážeme vyrobit dostatek jídla pro všechny.

Jenže: na světě je víc než 800 milionů hladových, hlavně 
dětí. Přetrvává velká nerovnost jak mezi regiony a státy, 
tak mezi různými skupinami lidí v jednotlivých zemích. Zvětšu-
je se ekologická stopa lidstva. Klesá index štěstí, tedy subjek-
tivní vnímání lidí, jak si žijí.

Změna klimatu je realitou, se kterou se musíme co nejrychleji 
vyrovnat. A to nejen tím, že se jí přizpůsobíme, ale i výraznou 
změnou návyků, zejména co se týče využívání fosilních paliv.

O udržitelnosti života na Zemi a o plýtvání jídlem

Víte, že 1/3 všech vyrobených potravin skončí v popelnicích?

Jak se daří světu?

Myslete, jezte a šetřete

Co můžete udělat vy? Šetřete jídlem!

Každoročně skončí v popelnicích nebo je jinak znehodnoceno 
až 1,3 miliardy tun jídla. To je třetina všech vyrobených potra-
vin v hodnotě téměř 20 bilionů Kč. Na 300 milionů tun potra-
vin je každý rok likvidováno ve fázi, kdy ho lze ještě konzumo-
vat. To je víc, než je produkce potravin v subsaharské Africe a 
bylo by to dost pro 870 milionů hladových.

V Evropě a Severní Americe připadá na jednoho člověka 95 
až 115 kg vyhozeného jídla. V subsaharské Africe, jižní a 
Jihovýchodní Asii pouhých 6–11 kg.

V Evropě se celkově za rok vyplýtvá 90 milionů 
tun potravin. Na jednoho Čecha vychází za jeho 
život téměř 5,5 tuny potravinového odpadu.

Plýtvání jídlem je celosvětový problém. Má 
rozměr environmentální, ekonomický a etický. 
Jednoduché změny návyků mohou mít velký dopad.

— www.osn.cz
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