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Nakoupeno máme. Co teď?
Druhý týden zářijové výzvy je tady. Společně se podíváme do lednic, 

poliček a spižíren.
Dneska to po Míše převezme naše PRistka Tereza. Projde s tebou celou 
kuchyň a pro tvoje nejoblíběnejší potraviny společně najdete místo, na 

kterém dlouho vydrží čerstvé a chutné.
Jdeme na to!

Co pro tebe mám?
Minulý newsletter byl hlavně o čtení. Tenhle týden pro tebe mám i videa.
Rozdělíme, co patří do ledničky a co do špajzky. Které potraviny patří v

kuchyni k sobě, které nejčastěji dáváme tam, kam nepatří a jak zajistit, že po
dvou dnech nebudou na vyhození.

Zabydlení v hotelu Kuchyň
Lednička, spíž, linka, krabičky, sáčky, mrazák a tak dál. Svoje skladovací

návyky jsem si odnesla z dob, kdy jsem byla malá a pozorovala, jak to dělají
moji rodiče a prarodiče. Až postupem času mi došlo, že ne všechny jsou to

pravé ořechové. Co zásadního jsem se musela naučit?

1. Každá přihrádka v lednici má jinou teplotu.
2. Ne všechno ovoce a zelenina patří do ledničky.

3. Na materiálu obalů záleží.
4. Některé produkty se vyplatí skladovat společně.

5. Rozlišit, kdy je potřeba sucho a tma a kdy vlhko a světlo.

Lednička vs. špajzka
Co kam patří? Koukni na shrnující videa, kde ti všechno názorně ukážeme. To

hlavní jsem ti dole sepsala. Tip: Novější produkty ukládej dozadu, abys
automaticky sahal po těch, co už máš doma déle. 



Spíž
1. Pro cibuly a brambory najdi

suché a tmavé místo, kde budou
moct dýchat. Stejně tak i mouka. Tu

zavři v obalu do krabičky.
2. Exotické plodiny a rajčata nechej

na světle při pokojové teplotě.
3. Jablka a banány dej stranou od
dalšího ovoce a zeleniny. Urychlují

totiž jeho dozrávání.
4. Koření dej do uzavíratelných

nádob, aby nevyčichlo.
5. Chleba zabal do bavlněné, nebo

lněné utěrky.

Lednička 
1. Ideální teplota je 3 - 5 °C.

2. Ovoce, zelenina a bylinky jdou
do přihrádky.

3. Hned nad ní dej maso v
krabičkách.

4. Mléčné výrobky a vejce patří do
středu lednice.

5. Nahoru si dej otevřené produkty,
jako jsou džemy a konzervy. 

6. V úrovni očí si udělej
"záchranářskou poličku", do které
dáš věci, které je potřeba sníst co

nejdřív.

Lednička od A do Z
O teplotě už jsem mluvila. Průměrné 4°C jsou ideální. Kromě teploty ledničky
je dobré hlídat i množství jídla v ní. Ideální je zaplnit jí ze tří čtvrtin. Pokud je

moc prázdná, zbytečně se plýtvá energií a pokud je moc plná, může jídlo
přimrznout ke stěnám. 

Není dobré ani časté otevírání ledničky a doufání, že se tam zázrakem objeví
něco, na co máme chuť. Děláme to všichni, ale měníme tím teplotu. Další tipy

a triky najdeš tady.�

Lednice od A do Z

Jak prodloužit trvanlivost?
U spousty potravin můžeš prodloužit jejich trvanlivost, když je správně

uskladníš. V lednici už žádné shnilé jahody, ovadlý salát ani zhnědlé bylinky
neuvidíš. A taky víme, jak můžeš urychlit zrání rajčat.

Jak na to? Koukni na video.

https://www.youtube.com/watch?v=hyYqWt51Y0I
https://www.youtube.com/watch?v=LezRKLRFLgE
https://zachranjidlo.cz/jak-spravne-zachazet-s-lednickou/


Je sezóna hub. Víš co s nimi?
Po návratu z lesa houby nemyj. Stačí je očistit kartáčkem. Potom záleží, jestli

je budeš v následujících dnech jíst, nebo je v plánu sušení, nebo mražení.
Pokud je zvládneš zpracovat do tří dnů, dej je do prodyšného sáčku a ten

zavři do lednice. Chceš je usušit? Nakrájené je dej na plech s pečícím papírem
a peč na 50°C s přiotevřenými dvířky. Další možnost je usušit je na sítku. No a
mražení? Dej je do neprodyšného sáčku do lednice. Ale jakmile už ho jednou
otevřeš, nemraž znovu. To můžeš dělat i s tepelně upravenými houbami. No a

můžeš je i zavařit. Tady to najdeš hezky shrnuté ve videu. 

Houbová inspirace

Co když všechno nestihneš sníst?
Stane se to všem. Jídlo uskladníme správně, ale zůstane nám doma dýl, než
bychom chtěli. Základ je umět správně číst datumy na obalech a znát rozdíl

mezi "spotřebujte do" a "minimální trvanlivost do". 

"Spotřebujte do"
najdeš na potravinách, které jsou
čerstvé a mají relativně krátkou

trvanlivost. Takové jídlo bychom
měli rychle sníst, jinak můžou

představovat zdravotní riziko. Jestli
máš doma prošlé jídlo s takovým
označením, jez ho jen s největší
opatrností a jen pokud na něm

nevidíš a necítíš nic podezřelého.
Jsou to třeba mléčné výrobky,

maso, ryby a další.

"Minimální trvanlivost do"
na sobě mají potraviny, které mají

životnost delší a nekazí se tak
rychle. I v obchodech se můžou

prodávat po uplynutí této doby, ale
musí být názorně označené. Pokud
máš takové jídlo doma, určitě ho
automaticky nevyhazuj. Je velká
šance, že s ním není nic špatně. I
tady se spolehni na čich a zrak.

Jsou to třeba sušenky, těstoviny,
čaje a konzervy.

https://www.youtube.com/watch?v=nHf3T0o5yLQ
https://www.youtube.com/watch?v=sKJaXGUrI68
https://zachranjidlo.cz/recepty/kureci-srdicka-s-kroketami-z-kase/


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? 
Nakoupili jsme, uskladnili a teď se budeme chystat na vaření. Přípravou

tě provede naše zakladatelka Anče. Naučíme tě třeba jak správně
odměřit množství rýže a těstovin.

Tenhle týden si zkus projít kuchyň a zkontrolovat, co by se dalo udělat
lépe. Po dalším nákupu by bylo fajn vyhradit si víc času a osvojit si nové

návyky. Poprvé je to nejtěžší a každý den to bude lehčí! Slibuju. 

 
Hodně štěstí!

Tereza 

V  Zachraň jídlo píšu a sdílím 📲

Naši partneři
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