
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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Recept #1

Semínka, listy (opláchnuté a osušené), česnek, sýr a olivový olej roz-
mixujeme na pesto. Ochutnáme, dosolíme a  dopepříme dle chuti 
a ještě jednou pořádně zamícháme. Uchováváme v chladu. Vhodné 
je do skleničky na pesto nalít malou vrstvu olivového oleje - prod-
loužíte tím trvanlivost. 

• 100 g dýňových semínek
• 2 stroužky česneku
• pořádný svazek ředkvičkových listů
• 50 g tvrdého sýra typu parmezán, pecorino
• 5 lžic olivového oleje
• sůl, pepř

Pesto z dýňových semen a ředkvičkových listů

Recept #2

Salát a pórek dejte do velkého hrnce a zalijte zeleninovým vývarem. 
Přiveďte k varu a vařte 15 minut, dokud zelenina nezměkne. Sejměte 
z plotny, nechte trochu vychladnout a poté rozmixujte zeleninu 
dohladka. Dejte opět vařit a za stálého míchání přilévejte smetanu. 
Osolte a opepřete. Před podáváním ohřejte.

• 1 malý salát, natrhaný na malé kousky
• 1,5 litru zeleninového vývaru
• 1 pórek, nakrájený na malé kousky
• 150 ml smetany

Polévka z povadlého salátu

zdroj: zezahradydokuchyne.blogspot.cz

zdroj: lovefoodhatewaste.com
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