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Třetí týden naší výzvy je tady. 🍽
Míša ti pomohla správně nakoupit, Tereza zase všechno uskladnit.

Druhou půlkou výzvy tě provede naše specialistka Anička. Anička stála u 
samého zrodu Zachraň jídlo v roce 2013, kdy se spolu s dalšími rozhodla 

spolek založit. Je tedy ostřílený záchranář a na její rady se můžeš 
spolehnout. Jdeme na to!

Co pro tebe mám?
Dnes ti předám tipy, jak se vyvarovat toho, aby vám v kuchyni vůbec přebytky

vznikly. Protože předcházení tomu, aby odpad vůbec vznikl, je základ. 

Mrazák záchranář
První dnešní pomocník je mrazák. Nestíháš a víš, že tě následující dny čeká
spousta programu mimo domov? Jetli už máš nakoupeno, spousty surovin

můžeš zamrazit a tím prodloužit jejich životnost. Mráz totiž brání tomu, aby se
v potravinách rychle rozmnožily nežádoucí mikroorganismy, které urychlují

jejich kažení. 🧊
Mrazit se dá leccos: od mléka, másla, smetany, pečiva, po bobulovité
ovoce, vařené přílohy, maso, bylinky. Pár tipů jsme pro tebe natočili,

koukni na video. Co se k mrazení moc nehodí? Je to třeba vodnaté a exotické
ovoce, neopracovaná zelenina nebo třeba dressingy. Ještě víc informací o

mrazáku a jeho používání najdete u nás na webu. 

Jak správně odměřit porci? 
Radši vždycky přidáš hrst těstovin do hrnce, aby jich náhodou nebylo málo? A

přesně ta hrst uvařených nudlí nakonec zbyde? S odměřováním pomocí
skleničky se dá množství suchých surovin odhadnout lépe. Pomůže ti v tom

naše video, kde se dozvíš, jak odměřit jednu porci těstovin penne, rýže, čočky a
špaget. Stačí k tomu obyčejná sklenička a padesátikoruna. 

https://www.youtube.com/watch?v=fqzF-FRneL0
https://zachranjidlo.cz/jak-pouzivat-mrazak/
https://www.youtube.com/watch?v=XdyMiGwCs4M


Čas pořádně si zavařit
Dřív to bývalo běžné, ale pamatuješ si, kdy si naposledy narazil na kompot,
pravý domácí džem nebo sirup? Když je sezóna, vyplatí se investovat čas a

zavařit si, nasušit si nebo naložit si do zásoby. Na našem webu najdeš recepty,
díky kterým si můžeš tuhle mizející dovednost snadno oprášit. Co třeba sirupy

z letního ovoce, křupavá nakládaná zelenina, ovocný ocet, jablečné chutney
nebo cuketový reliš?     

Recepty, recepty a zase recepty

Jak to všechno udržet v hlavě?
Tip: Nejlíp si rady zapamatuješ, když si je zapíšeš do Papírové spižírny, která

bude studnicí nápadů pro tebe a možná i pro tvoje děti. Vytvořili jsme ji
společně s papírnictvím papelote a koupíte ji na jejich webu. 

Nechceš kupovat? A co takhle ji vyhrát? 

https://www.youtube.com/watch?v=fqzF-FRneL0
https://www.youtube.com/watch?v=XdyMiGwCs4M
https://zachranjidlo.cz/recepty/
https://zachranjidlo.cz/recepty/
https://zachranjidlo.cz/recepty/sirupy-z-letniho-ovoce/
https://zachranjidlo.cz/recepty/nakladana-zelenina/
https://zachranjidlo.cz/recepty/ovocny-ocet-ze-slupek-odrezku-a-jadrincu/
https://zachranjidlo.cz/recepty/jablkove-chutney/
https://zachranjidlo.cz/recepty/cuketovy-relis/
https://zachranjidlo.cz/recepty/
https://shop.papelote.cz/p/papirova-spizirna/


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.

A co dál? 
Třetí nášup rad a triků je za námi. Schválně, jestli se ti teď správně

podaří odměřit porci. No a jestli ne, použij mrazák. Nebo variaci receptů
třeba z našeho webu. Příští týden už bude poslední. Provedu tě jím zase

já a zaměříme se na využívání jídla na maximum. Díky, že jsi v tom s
námi. Být záchranářem chce víc času a energie, ale stojí to za to.

 
Hodně štěstí!

Anče 

Zakladatelka Zachraň jídlo ❤

Naši partneři
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