O Zachraň jídlo
Třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se
vyhodí nebo znehodnotí a v Evropě připadá na
jednoho člověka 96 až 115 kg vyhozeného jídla za
rok. Vyhazováním jídla přicházíme také o energii
vloženou do jeho vypěstování, o vodu, o zbytečně
použitá hnojiva a lidskou práci. Skleníkové plyny
uvolněné při produkci jídla (a jeho vyhazování) tvoří
větší objem než plyny vzniklé vlivem dopravy.
Proto chceme 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.
Díky našemu nepřetržitému zájmu o tuto tematiku
jsme se postupem času stali důležitým subjektem,
který se plýtvání jídlem zabývá, a daří se nám propojovat zainteresované strany. Informace o plýtvá-

ní a o tom, jak mu předcházet, najdete na našich
webových stránkách www.zachranjidlo.cz a na Facebookovém a Instagramovém účtu Zachraň jídlo.
Podpořit nás můžete finančně nebo jako dobrovolník.
Současnými aktivními členy iniciativy jsou Adam
Podhola, Iva Pohanková, Anna Strejcová, Veronika
Kučerová, David Hájek, Marie Plojharová, Zuzana
Štěpničková, Kateřina Písačková a Tomáš Kořínek.

Zachraň jídlo, z.s.
Ve Střešovičkách 2289/58
169 00 Praha 6 - Břevnov
IČ: 027 23 778
info@zachranjidlo.cz
www.zachranjidlo.cz

Křivá polévka
Zahnutá mrkev, malý brambor, nažloutlý květák.
Rozeznáte je v naší křivé polévce od jejich perfektně rovných, velikých a barevně vyhovujících příbuzných? Pokrm, který iniciativa Zachraň jídlo na
happeningu Křivá polévka připravila, je uvařený ze
zeleniny, která je pro obchodní řetězce málo lákavá
a na stůl k lidem by se nikdy nedostala. Zaorala by
se do pole nebo by skončila jako krmivo pro zvířata
či na kompostu.
Zachraň jídlo poukazuje na to, že by energie vložená do vypěstování “nechtěné” zeleniny a ovoce
neměla přijít nazmar. Cílem happeningu je ukázat,
že s úrodou lze naložit smysluplněji: například ji prodávat v obchodech za nižší cenu nebo ji darovat
těm, kteří nemají na nákup jídla finance.

Projekt Paběrkování
Vaříme polévku pro 2 000 lidí z přibližně 250 kilogramů “nechtěných” surovin, které s námi dobrovolníci sklidili na poli. Šéfkuchař Petr Pešek dohlíží
na postup vaření a bez jeho znalostí bychom těžko
uspěli. Děkujeme všem dobrovolníkům a partnerům
za spolupráci!

Možná někdo z vás slyšel slovo “paběrkovat” u své
babičky, ale ze současného života skoro vymizelo.
Co paběrkování znamená? Sbírání plodin, které by
zůstaly po sklizni na poli či v sadu. Zachraň jídlo se
rozhodlo tradici paběrkování obnovit a ukázat, kolik plodin zůstává po sklizních kvůli přísným estetickým nárokům obchodních řetězců ladem.

jak by se současná nehospodárná situace dala systémově řešit, a vytvořit tím tlak na velké obchodní řetězce, aby „nevzhlednou“ zeleninu a ovoce
prodávaly. Zároveň chceme informovat zemědělce, že můžou darovat své přebytky potravinovým
bankám a poskytnout tak čerstvé produkty
potřebným lidem.

Projektu “Paběrkování” se věnujeme od začátku
roku 2015. Během léta jsme zatím zorganizovali 6
výjezdů a podařilo se nám sesbírat skoro tři tuny
mrkví, salátů, kedlubnů a brambor za pomoci asi
50 dobrovolníků. Na místo paběrkování s námi vždy
dojede dodávka Potravinové banky, která plodiny
odveze a poté distribuuje svým klientským organizacím. Mezi klienty Potravinové banky Praha patří
například Naděje, Charita, Armáda spásy, dětské
domovy a řada menších středisek pomoci.

Chcete přispět svou rukou k dílu? Připojte se
na: www.zachranjidlo.cz/zapoj-se.

Naším cílem je vzbudit veřejnou diskusi o tom,

Co už máme za sebou?
Hostina pro tisíc

Tisíc kilo

První viditelnou akcí iniciativy Zachraň jídlo byla
“Hostina pro tisíc”, happening uspořádaný 10. září
2013. Jednalo se o společný oběd pod širým nebem
přímo na Václavském náměstí uvařený z více než
450 kg surovin, které by jinak přišly vniveč kvůli
estetickým nárokům nebo blížícímu se doporučenému datu spotřeby. Touto akcí jsme upozorňovali
na to, že plýtvání potravinami může zabránit každý
z nás.

Happening Tisíc kilo se uskutečnil 18. října 2014 na
piazzetě Národního divadla. Kladl si za cíl upozornit na plýtvání v oblasti zemědělství a na možnost
darovat zemědělské přebytky potravinové bance.
Lidé si mohli odnést plné sáčky brambor, mrkví
nebo cibulí za symbolickou cenu. Dvě a půl tuny
plodin na happening darovali čeští zemědělci, kteří
mají svá pole v blízkosti Prahy.

Zároveň se nám podařilo zviditelnit problém
15% DPH, kterou musí obchodníci při darování jídla
hradit. Po Hostině se o problému začalo diskutovat
v médiích i mezi odborníky. V prosinci roku 2014
rozhodlo generální finanční ředitelství, že základ
daně z přidané hodnoty u potravin darovaných
potravinové bance může být nulový. Tím prakticky
daň z darování potravin ruší.

Proč by tuto zeleninu museli zemědělci vyhodit
nebo kompostovat? Kromě velkých nároků prodejních řetězců na estetickou kvalitu produktů hrála
roli také nadprodukce v určitých obdobích nebo nestálá poptávka. Některé prodávané brambory byly
příliš malé či velké, mrkve mírně zkroucené a některé cibule sloupané.

Proč se plýtvá v zemědělství?
Uvádí se, že jedna třetina všeho jídla na světě se
vyhodí nebo znehodnotí. Za 41 % potravin vyhozených v Evropské unii mohou domácnosti a 34 %
jídla se vyhazuje v zemědělství a v oblasti výroby
potravin.
Za velkou část potravin vyhozenou v zemědělském
sektoru nenesou vždy nutné odpovědnost farmáři. Jak to? Zástupci supermarketů nakupují od zemědělců jen zeleninu a ovoce ideálních vizuálních
vlastností. Produkty jiného vzhledu odebírat odmítají. Uplatňují na ně kritéria kvality, které si každý
obchodní řetězec nastavuje individuálně, a tak nutí
producenty plýtvat.
O problému spolupráce zemědělců s obchodními
řetězci hovoří Brit Tristram Stuart. Ukazuje ho na
příkladu banánů: „Supermarkety vám řeknou, jaký
průměr, délku a zakřivení mají mít. A všechny tyto
parametry musejí být naprosto přesně splněny.“
Ilustruje tím situace, se kterými mají zkušenosti

Kde a kolik se plýtvá?

i čeští zemědělci obchodující s řetězci supermarketů: „Cibule můžou mít odchylku v průměru jen dva
centimetry. Nesmí být ani moc velké, ani moc malé.
Ty s velkým průměrem se ještě zpracovat dají v nějakých druhotně zpracovatelských podnicích. Ale
ty malé nikdo nechce. Cibule s průměrem 3,5 cm
a méně se běžně vyhazují.“
Vyhovět normám není podle slov jednoho ze zemědělců samozřejmé: „My nejsme schopni vypěstovat na poli něco, co je úplně stejné. Nevyrábíme
hřebíky, nevyrábíme konzervy. Roste to na poli, je
to příroda.”
Aby zvládli vypěstovat požadované množství perfektní zeleniny, vysazují farmáři více sazenic. “Když
vysadím 25 000 květáků, reálně jich prodám jen
15 000 - 16 000. Zbytek kvůli svému vzhledu nebude vyhovující a je tudíž neprodejný. Jen malá část
ze zbytku se zamrazí a ostatní se vyhodí.”

34+8+12541

34,2 %
Zemědělství

41,2 %
Domácnosti

5,1 %
Distribuce

7,5 %
Posklizňová úprava a skladování

12 %
Výroba a zpracování

Zdroj: Options for cutting food waste, European parliament, 2013

Fakta o plýtvání

Estetické standardy

Jestliže vyhazujeme potraviny, nevyhazujeme
jen jejich výživovou hodnotu, kterou potřebuje
člověk k životu. Spolu s nimi vyhazujeme práci
farmářů. Vyhazujeme i pohonné hmoty a energii, které byly spotřebovány při sklizni, pěstování i setbě plodin. Vyhazujeme živiny, které
umožnily rostlinám vyrůst a plodit, a vodu, jíž
je zejména v suchých obdobích nedostatek.
Množství skleníkových plynů se ještě zvyšuje
tlením potravin na skládkách.
Má takový způsob hospodaření smysl?

plynů vnikne každý
3,3 mld. tun skleníkových
ré se vyhodí.
rok produkcí potravin, kte

70 % vody, která se na světě spotřebuje,
je využíváno v zemědělství. Často se pole
zalévají vodou z podzemních zdrojů, odku
d
je nezvratně odčerpávána.

28 % veškeré zemědělské půdy
světa slouží k vypěstování potravin,
které skončí na skládce.

Zhruba 1/3 všech na světě
vyprodukovaných potravin
se vyhodí.

Během setkání se zástupci obchodních řetězců
jsme zjistili, že supermarkety nechtějí zveřejňovat
normy, podle kterých přijímají zeleninu a ovoce.
Ptali jsme se zástupců firem Tesco, Globus a Kaufland a ani v jednom případě jsme od nich nedostali
k nahlédnutí dokument, na jehož základě rozhodují
o přijmutí či nepřijmutí ovoce a zeleniny.
O tom, co se v obchodním řetězci bude prodávat,
si obchody rozhodují samy. Směrnice Evropské unie
regulující tvar výpěstků byly pro většinu druhů ovoce a zeleniny zrušeny v roce 2009. Stále se vztahují
jen na jablka, citrusy, kiwi, saláty, broskve, nektarinky, hrušky, jahody, papriky, hroznové víno a rajčata.
I tyto produkty mohou být ale prodávány v nestandardním tvaru, pokud budou označeny jako “produkt určený k dalšímu zpracování”.

Chceme, aby normy byly veřejné. Souhlasíte? Kontaktujte vedení supermarketů, kam chodíte nakupovat, a zeptejte se, jaké jsou jejich podnikové normy. Doufáme, že se dočkáme odpovědi.

Mrkve nevyhovující svým vzhledem

Paběrkování žlutých květáků

Vaření záchranářských receptů

Vývar ze zeleninových odřezků

Naši partneři
Feedback
Happening Křivá polévka pořádá Zachraň jídlo ve spolupráci s britskou organizací Feedback.
Feedback organizuje kampaně s cílem zastavit
plýtvání potravinami na všech úrovních potravinového řetězce. Pracuje na globální úrovni a je
v kontaktu s vládami, mezinárodními institucemi,
podniky, neziskovkami a veřejností. Snaží se změnit
přístup společnosti k plýtvání. Díky tlaku na změnu
chování největších světových potravinových koncernů se Feedbacku podařilo vyzdvihnout téma
plýtvání potravinami a postavit ho do popředí zájmu na mezinárodní úrovni.

www.feedbackglobal.org

Od roku 2009 organizuje tři kampaně: Hostina pro
5 000 (Feeding the 5 000), Paběrkování (Gleaning
Network) a The Pig Idea. Už několik let zkoumá
zásobování největších evropských obchodních řetězců, vede kampaň za zastavení vyhazování jídla
kvůli přehnaným nárokům supermarketů a upozorňuje na obrovské množství jídla vyhozené v celosvětovém měřítku.

Informační centrum OSN

Potravinová banka

Informační centrum OSN v Praze patří do celosvětové informační sítě OSN. Zaměřuje se na
poskytování informací o činnosti a prioritních cílech
organizace; plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN
v České republice; navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami,
médii a soukromým sektorem. Jako jedna z prvních
kanceláří OSN bylo založeno již v roce 1947.

Potravinové banky jsou dobrovolnická občanská
sdružení bojující proti chudobě, hladu a plýtvání
potravinami. Jejich cílem je přerozdělovat potraviny potřebným (např. dětským domovům, sociálním
zařízením). Činnost potravinových bank je závislá
na darech a práci dobrovolníků. Banky shromažďují
jídlo od dárců z oblasti zemědělské a potravinářské
produkce.
Spolupráce se Zachraň jídlo přinesla Potravinové
bance nové síly do dobrovolnických řad a hlavně
zvýšení zájmu obchodníků, výrobců a domácností
o darování potravin.

www.osn.cz

www.potravinovabanka.cz

Naši partneři

Poděkování

FUSIONS

Ekumenická akademie Praha

Evropský projekt FUSIONS má za cíl významně
snížit plýtvání potravinami a zvýšit efektivitu čerpaných zdrojů. Pod jeho hlavičkou se sdružilo 21
projektových partnerů ze 13 zemí, mezi něž patří
univerzity, vzdělávací centra, spotřebitelské organizace a podniky. Tato platforma se inovativními způsoby snaží snižovat množství vyplýtvaného jídla.

Akademie se zabývá alternativními přístupy k řešení
ekonomických, sociálních a ekologických problémů
a zároveň je přenáší do praxe v podobě konkrétních
projektů. Hlavními tématy jsou fair trade, pracovní
podmínky v zemích globálního Jihu, klimatické změny, chudoba, udržitelná výroba a odpovědná spotřeba potravin.

www.eu-fusions.org

www.ekumakad.cz

Glopolis

Na Ovoce

Glopolis je od roku 2004 nezávislý think-tank se
zaměřením na globální výzvy a příslušné odpovědi
České republiky a EU. Jeho dlouhodobým cílem je
zlepšit politickou kulturu a přispět k přechodu na
chytrou ekonomiku, k energetické a potravinové
zodpovědnosti.

Iniciativa Na ovoce mapuje ovocné stromy a keře
jak v městském prostředí, tak ve volné krajině, a to
celorepublikově. Podívejte se na web Na-Ovoce.cz
a zjistěte, kde si natrhat volně rostoucí bylinky, ovoce
a další plodiny ve vašem okolí. Máte možnost přidávat nová místa do online mapy.

www.glopolis.org/cs

www.na-ovoce.cz

Pořádání happeningu Křivá polévka by se neobešlo bez podpory mnoha dobrovolníků, zemědělců,
firem a institucí. Chtěli bychom v první řadě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám během léta
pomáhali při projektu Paběrkování, zemědělcům
a Zelinářské unii Čech a Moravy za poskytnutí zeleniny, panu Petru Peškovi z restaurace Rybárna
za vaření 2 000 porcí polévky, Nové scéně ND za
možnost využití piazzety Národního divadla, firmě

Sodexo za zapůjčení vybavení, programu DOBRO.
firmy ZOOT za výrobu a prodej našich zástěr a síťovek, firmě OP Tiger za potištění a darování triček
pro dobrovolníky, studiu Alta za poskytnutí prostor
pro krájení, firmě Sklo a nádobí za darování nádobí
a donorům, kteří podpořili projekt “Paběrkování”.
Těmi jsou Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Nadace RSJ. Všem srdečně děkujeme!

Záchranářský recept
Banánové čatní
Tento recept je základní, a proto se nebojte experimentovat s kořením. Můžete přidat chilli, koriandr,
citronovou trávu, zázvor, limetové listy nebo semínka hořčice. Intenzivní sladká, pikatní a kyselá chuť
zároveň skvěle doplní sýr, šunku, kuře, vlastně cokoliv. Můžete ho použít do sendviče, na indický chleba
naan a zpetřit si tak jídelníček.

Ingredience:
- 2 zhnědlé banány
- 1 cibule
- 2 hvězdičky anýzu
- 2 bobkové listy
- 1 čajová lžička kardamomu
- 1 čajová lžička kurkumy
- 5 lžic bílého vinného octa
- trocha vody

Nakrájejte banán a cibuli na malé kousky a přidejte
spolu se všemi ostatními ingrediencemi do rendlíku.
Nechte čatní pomalu vařit asi 30 minut doměkka.
A je to hotovo!
Další záchranářské recepty najdete na stránce
www.zachranjidlo.cz/recepty.

Uvařte si v našich nových zástěrách: www.zachranjidlo.cz/daruj

Vstupte do Kruhu záchranářů
Chceme se boji proti plýtvání věnovat naplno!
Přispějte nám na to, abychom mohli pokračovat
v naší činnosti ještě intenzivněji, darujte nám finanční prostředky nebo si kupte naše produkty na
www.zachranjidlo.cz/daruj.

Pokud se rozhodnete podporovat nás pravidelně,
můžete se stát členem Kruhu záchranářů - srdce
Vám zahřeje dobrý pocit z pomoci smysluplné aktivitě.
Děkujeme!

Do naší iniciativy jsme zapojili již více než 450
dobrovolníků, kteří nám pomáhají v rámci projektů. Společně s nimi jsme zachránili minimálně 5 tun
potravin určených k vyhození.
Za Váš příspěvek 1 000 Kč zvládneme zorganizovat výjezd dobrovolníků do Polabí, při kterém zachráníme až půl tuny zeleniny, kterou následně Potravinová banka rozdělí mezi 90 svých klientských
organizací.

