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Září proti plýtvání je tu! V první řadě díky, že jsi v tom s námi. Věříme, 
že co se vyprodukuje se má taky sníst. Nezačneme ničím jiným než 
nákupem. Dvanáct tipů a triků, jak na záchranářský nákup ti předá 

naše ředitelka Míša.
Jdeme na to!

Záchranářství potřebuje čas a nákupem to začíná!
Je to proces, ale den ode dne je to snazší. Od kontroly toho, co máš doma, přes

vytipování nejlepších obchodů a nejoblíbenějších potravin členů rodiny a
učení se nových receptů. Většina z nás, včetně mě, musela vyskočit ze zajetých
kolejí a naučit se to celé od začátku. Ale ve finále šetříš planetu, peníze i svoje

zdraví. A to za to stojí, ne? 

1. Týdenní plán
Plánování je základ! Může šetřit čas, snížit stres a zmatek ohledně toho, co

připravit, minimalizovat plýtvání, zefektnit nákup, zpestřit jídelníček, rozvíjet
dovednosti a taky ušetřit značné množství peněz. Plánováním prostě nemůžeš

nic pokazit, i když se ne vždycky podaří rozvrh úplně dodržet. Během
plánování se nemusíš přeceňovat! Snadné a osvědčené recepty jsou super.

2. Začni v libovolný den v týdnu, který ti dává smysl
Plánovat nemusíš jen od neděle do soboty. Jídelníček můžeš přizpůsobit
svému životnímu rytmu, který se může v průběhu roku měnit. Já si v létě

každou středu večer vyzvedávám bedýnku zeleniny z KPZ (komunitou
podporované zemědělství), takže týden plánuji podle ní. Během školního roku

zase plánuji v úterý, protože to mám prostor na nákup.

https://kpzinfo.cz/


3. Rozhlédni se ještě doma
 Nákup i vaření přizpůsob tomu, co je potřeba zpracovat. Tvrdne chleba?
Topinky s pomazánkou. Vadne zelenina? Polévka. Vadne salát? Parádní

dresing ho spraví. 
 

4. V jednoduchosti je síla
Nemusíš se přeceňovat. Zajeté recepty fungují skvěle. Recepty s dlouhým

seznamem ingrediencí často vedou k dalšímu plýtvání. Dobrým základem je
mít doma širší nabídku koření a nebát se ho použít.

5. Jeden druh kuchyně na celý týden
Rada spíš pro pokročilejší kuchařky a kuchaře. Abych se vyhnula plýtvání,

držím celý týden jeden styl kuchyně. Pokud vím, že chci dělat thajský recept,
udělám jeho variace vícekrát v týdnu. Nezůstane mi tak půlka otevřeného

kokosového mléka.

Záchranářské recepty

6. Kupuj "odolnou" zeleninu
Ta vydrží déle a stojí méně než jejich křehčí kamarádi. Zároveň tě i rychleji

zasytí. Produkty, které se rychle kazí raději kupuj mražené. Patří mezi ně třeba
špenát a bobuloviny. Čerstvé je vždy lepší, ale mražené je lepší než vyhozené.

7. Zamiř do oddělení výprodejů
Většina obchodů s potravinami nabízí

zlevněné produkty před expirací. Nákup
tam se vyplatí! 

8. Jíš maso? Vybírej univerzálnější variantu
 

Maso jako například steak můžeš použít jen v několika receptech. Když ti
zbyde, není lehké z něj vymyslet další pokrmy. Na druhé straně slanina,

klobásy nebo chorizo jsou mnohem univerzálnější a k tomu i levnější. Taky je
výhodou naučit se recepty, díky kterým zpracuješ všechno, včetně vnitřností. 

https://zachranjidlo.cz/recepty/


9. Sezónní produkty vedou
Čím menší vzdálenost musela potravina urazit, tím je většinou levnější. Nákup

sezónních a lokálních potravin je tím levnější a většinou i víc vydrží. Dávej
tedy pozor na zemi původu a období sběru.

10. Nakupuj osobně
Nakupování on-line roste na oblibě, ale moje doporučení je vyrazit do

obchodu osobně. Lépe díky tomu zjistím čerstvost a kvalitu a můžu zalovit ve
výprodejích. U on-line nákupu nezjistím datum expirace, tudíž mi můžou

zamávat s týdenním plánem. Navíc třeba křivou zeleninu on-line nekoupím.

11. Ignoruj (s rozumem) data spotřeby
Pokud víš, že potraviny stihneš zkonzumovat, nakupuj zlevněné jídlo těsně

před datem spotřeby. I po jeho uplynutí je ale často nezávadné. Spolehni se na
zrak a čich. Tohle téma víc otevře Tereza v dalším týdnu výzvy.

12. Jez co přebývá 
Tahle rada není k nákupu, ale je nejlepší si jednou týdně projít vše, co máš

doma a vymyslet, jak to zpracovat, než zajdeš na další nákup.

Chci vědět ještě víc

Soutěž!

Chceme tě ocenit za to, že jsi v tom s námi. Když se zapojíš do soutěže,
můžeš vyhrát dárky od nás a našich partnerů. Jak se zapojit?

1. Sdílej příspěvek na Facebook, nebo Instagram, ve kterém ukážeš, jak
zachraňuješ doma, nebo co nového ti výzva přinesla.

2. V příspěvku označ náš profil (IG / FB)
3. Pak už stačí jen počkat, jestli budeš mezi vylosovanými.

Vyhrát můžeš třeba naše kuchařky, Papírové spižírny nebo nákupní
poukazy od Kauflandu a jídelní koše od Hellmans'.

 
Výsledky soutěže vyhlásíme na Mezinárodní den proti

plýtvání jídlem 29. 9. 2022. Zapojit se můžete do půlnoci 27. 9.

https://zachranjidlo.ecomailapp.cz/campaigns/render/221/zachranjidlo.cz/spotrebuj-me/
https://www.instagram.com/zachranjidlo/
https://www.facebook.com/zachranjidlo/


A co dál? 
Plán na první týden Září proti plýtvání už je jasný. Cílem je změnit
nákupní návyky a vyzkoušet něco nového. Nemusíš hned zvládnout

všechno. Pravidelné malé krůčky se ti osvědčí a snaha je hlavní! Budeme
rádi, když nám dáš vědět, co ti funguje, nebo co ti tady chybí. Příští

týden to po mně převezme naše Terka, která ti předá skladovací tipy.

Hodně štěstí!
Míša Číhalíková 

ředitelka Zachraň jídlo

Naši partneři

https://www.osn.cz/
https://www.kaufland.cz/
https://www.hellmanns.cz/
https://www.igurmet.cz/casopis/

