
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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Záchranářovo desatero, 
aneb jak neplýtvat a ušetřit

2# 

Nezaměňujte  „datum spotřeby” a  „datum minimální trvanlivosti”. 
Datum spotřeby je doba, do které je potravina zaručeně zdravotně 
nezávadná, po jeho uplynutí je neprodejná. Po vypršení lhůty mini-
mální trvanlivosti, je potravina zdravotně nezávadná a poživatelná, 
ale její jakost se může změnit (u některých salámů i k lepšímu).

3#

Listový salát, brokolice, celer či jarní cibulka, vydrží stejně jako rostliny 
déle se spodní částí ponořenou ve sklenici s vodou (až dva týdny).

4#

Vajíčka jsou čerstvá, když se ve sklenici s vodou ponoří na dno. Blíží-li 
se datum spotřeby, můžete je uvařit natvrdo - v  lednici pak vydrží 
další 3 až 4 dny.

5#

Chléb skladujte v suchém a tmavém místě v papírovém (nikoli plas-
tovém) sáčku. Menší pečivo můžete zamrazit, vydrží tak 4 až 6 
měsíců.

6# 

Průběžně kontrolujte data spotřeby potravin v zadních částech led-
nice i spižírny a posouvejte nejstarší potraviny dopředu.

7#

Snažte se skladovat jednotlivé kusy zeleniny dále od sebe. Brambo-
ry vydrží déle, pokud k  nim přidáte jablka, u  jiných druhů zeleniny 
a ovoce naopak přiložená jablka urychlují zrání.

8#

Nedozrálá a  tvrdá rajčata skladujte v  pokojové teplotě stranou od 
slunečního svitu a stopkou nahoru.

9#

Maso před uložením do mrazničky vyjměte z  obalu, v  němž jste je 
zakoupili, opláchněte studenou vodou, osušte a vložte do uzavřeného 
sáčku nebo do potravinové dózy. Ostatní potraviny naopak omývejte 
až před samotnou konzumací.

10#

Zeleninu i  ovoce se snažte kupovat lokální a  sezónní - ve svém 
přirozeném období má delší trvanlivost. Navíc ušetříte a  podpoříte 
tuzemské zemědělce a  předejdete zbytečným ztrátám a  spotřebě 
energií, ke kterým dochází při dovozu potravin z velkých vzdáleností.

1#

Nakupujte jídlo s rozmyslem a pouze tolik, kolik potřebujete. Můžete 
zkusit i  nákup na míru - přesně v  potřebném množství a  bez jed-
norázových obalů.
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