
Máme za sebou první dv ě výpravy za necht ěnou zeleninou

V červnu jsme se vydali na první dvě výpravy za zemědělci. Během prvního 

výjezdu jsme za hodinu a půl nasbírali 320 kg kedlubnů a 155 kg salátů. Druhý 

výlet na pole přinesl 300 kilo římského salátu. Plodiny nebyly pro vzhledově 

dost dobré (byly přerostlé, špatně uříznuté apod.) a zemědělci by je proto 

zaorali.

Na místě s námi vždy byla dodávka Potravinové banky Praha, která přebytky 

odvezla do skladu a poté je distribuovala institucím, se kterými byla na 

předávce předem dohodnutá. Podle informací z banky je o zeleninu velký 

zájem, protože charity obvykle dostávají zdarma jen trvanlivé potraviny.

Pokud se chcete zapojit jako dobrovolníci, přihlaste se na speciální mailinglist.

Pomohli jsme senior ům na Praze 7

Někteří senioři v Praze nemají lehké stáří, mnohdy ani nemají na to, aby si 

kupovali teplé jídlo. Tento fakt zaznamenala radnice Prahy 7, která nás oslovila 

s informací, že někteří lidé si odhlašují donášku obědů z místního 

pečovatelského centra.

Spolu s dobrovolníky jsme proto obešli restaurace na Praze 7 a mapovali jsme, 

zda-li nemají přebytky, které by mohly darovat. Asi třetina restaurací by byla 

schopna přebytky darovat, ale vzhledem k velmi přísným hygienickým 

pravidlům to nakonec není možné. Nicméně podniky Peperoncino a Lokál se 

rozhodly začít jednou týdně vařit seniorům jídlo zdarma.

První letní úspěchy - podívejte se, co jsme zachránili! http://us8.campaign-archive1.com/?u=cf59fca4b7fe0a036c2c607cf&i...
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schopna přebytky darovat, ale vzhledem k velmi přísným hygienickým 

pravidlům to nakonec není možné. Nicméně podniky Peperoncino a Lokál se 

rozhodly začít jednou týdně vařit seniorům jídlo zdarma.

Líbí se vám, co d ěláme? Podpo řte nás finan čně

Pokud máte pocit, že naše práce má smysl, podpořte nás prosím finančně. 

Peníze využijeme je na rozšíření našich aktivit.

Záchraná řský recept pro vás

Pro odběratele našeho zpravodaje přinášíme jako první recept na banánové 

chutney od spřízněného kuchaře Richarda Jacobsena. Co s přezrálým 

banánem? Kromě koktejlu se nabízí další a zajímavější varianta: banánové 

chutney.
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