Výroční zpráva
Zachraň jídlo 2018

Od křivé zeleniny k přeplněným ledničkám
Rok 2018 nám přinesl možnost vypravit se do nových končin.
Rozšířili jsme si vědomosti a podívali jsme se za hranice
našeho běžného působení. Ať už to bylo geograficky, kdy jsme
pomohli rozjet projekt Paběrkování v jižních Čechách, kde
se ho ujala potravinová banka v Českých Budějovicích. Nebo
v oblasti výzkumu dat o plýtvání, když jsme se stali partnerem
výzkumném projektu o vyhazování jídla v restauracích
a kantýnách. Kreativitě jsme zas popustili uzdu během focení
a při natáčení záchranářských receptů. Naučili jsme se, jak se
dělá food styling a stali se z nás na chvíli i režiséři.
Práce v Zachraň jídlo je skutečně různorodá a to nás motivuje
jít dál a nahlížet věcem pod pokličku. Co konkrétního jsme
zakusili v roce 2018, se dočtěte v této výroční zprávě.
Příjemné čtení přeje tým Zachraň jídlo
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Co se dělo v roce 2018

Červen

Aktualizovali jsme web
Programátor Jan Mucska a grafik Michal Veltruský nám pomohli přestavět
web Zachraň jídlo tak, aby byl přehlednější a vzdušnější. Máme z něj radost!

Leden

Novela zákona o darování potravin
Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích nařídila
supermarketům s plochou větší než 400 m² nabídnout potravinovým
bankám neprodejné zboží.

Duben

Červen

Zahájili jsme sezónu paběrkování
Sběrem rybízu, který zůstal na keřících po sklizni, jsme zahájili sezónu
paběrkování v okolí Prahy.

Pracujeme na plný úvazek
Díky grantové podpoře se nám podařilo zajistit, aby mohli klíčoví členi
organizace pracovat na plný úvazek. Významně se tím posílila lidská
kapacita týmu.

Duben

Začala workshopová sezóna
Učíme, jak přistupovat k jídlu zodpovědně. V dubnu jsme uspořádali
workshopy, jak bezezbytku krájet zeleninu, jak vykostit kuře a vyráběli jsme
pesto z mrkvové natě.

Srpen

Máme nové recepty
Vznikla nová várka kreativních receptů, kterou jsme v průběhu roku
zveřejnili na webu a sociálních sítích. Recepty z dílny Zuzky Štěpničkové
budou součástí připravované kuchařky.

Květen

Promítání v jižních Čechách
Rozšířili jsme projekt Paběrkování do jižních Čech. první akcí bylo
promítání filmu v Českých Budějovicích, na které dorazilo asi 60 lidí. Na
základě promítání vznikla facebooková skupina a proběhl první výjezd
k zemědělci.
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Srpen

Vypravili jsme se na exkurzi

Říjen

Udělali jsme reportáž ze závodu na výrobu mraženého pečiva. V průběhu
roku jsme se také podívali do bioplynové stanice, na zemědělskou farmu,
do pivovarů a do skladu ovoce a zeleniny. Cílem je mít větší kontakt s praxí.

Začala ostrá fáze výzkumu
Podílíme se na výzkumné části projektu Redukce plýtvání potravinami ve
veřejném stravování. Ve 12 jídelnách a obchodech s rychlým občerstvením
jsme zkoumali, kolik se vyhodí jídla.

Říjen

Z Holešovic na Staroměstské náměstí
Přestěhovali jsme se do Pražského kreativního centra na Staroměstské
náměstí. Dali jsme tím sbohem Holešovicím, kde naše iniciativa vznikla
a vyrostla.

Listopad

Zachránili jsme 18 tun potravin
V rámci paběrkování se za celou sezónu podařilo v jižních Čechách
a v Polabí zachránit 18 tun ovoce a zeleniny pro potravinové banky. Do
projektu se dohromady zapojilo 71 dobrovolníků.

Srpen

Pivo ze ztvrdlého chleba
V minipivovaru Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity pro nás uvařili
speciální várku světlého ležáku z tvrdého chleba. Ochutnávka proběhla
v rámci happeningu Disco salát.

Září

Disco salát
Tři skvělé saláty ze zachráněného ovoce a zeleniny vykouzlil kuchař Michal
Hromas v rámci akce Disco salát. Hudba, jídlo, chlebové pivo a parádní
atmosféra: to byl další z řady našich happeningů.

6

Listopad

Promítli jsme film Wasted!
Podívali jsme se na problematiku plýtvání potravinami očima slavných
kuchařů. O plýtvání v restauracích si s námi po filmu popovídal úspěšný
kuchař Scott van Wagenen.

Prosinec

Spolupracujeme s firmou Titbit
Titbit do České republiky dováží exotické ovoce a zeleninu a stává se, že
nemohou prodat všechny své produkty kvůli estetickým nedostatkům.
Vytvořili proto speciální sadu omáček ze zachráněných surovin, kterou
jsme pod společnou značkou nabízeli jako vánoční dárky.
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Paběrkování

Disco salát

Už čtvrtou sezónu jsme sbírali ovoce a zeleninu, které neodpovídají parametrům obchodních řetězců nebo kterých je nadbytek. Kromě paběrkování v okolí Prahy jsme si pro rok
2018 dali za cíl namotivovat dobrovolníky v jižních Čechách a vytvořit zde nezávislou
“paběrkovací” skupinu. Díky pomoci zaměstnanců Potravinové banky Jihočeského kraje
se záměr podařil ještě lépe, než jsme očekávali.

Tři fantastické saláty ze zachráněného ovoce a zeleniny vykouzlil kuchař Michal Hromas
v rámci akce Disco salát, což byl další z řady našich happeningů. Pojali jsme ho jako oslavu
úrodného léta. Při vaření mu pomáhalo 30 dobrovolníků, kteří měli na starosti mytí, krájení, krouhání a míchání. Vybavení pro ně nám poskytla společnost Tefal.

Na základě promítání, které jsme v Českých Budějovicích v květnu uspořádali, se utvořila skupinka dobrovolníků a za vydatné pomoci Potravinové banky Jihočeského kraje se
paběrkování záhy rozjelo. Během léta společně uspořádali neuvěřitelných 16 výjezdů.
Dařilo se také sběru pro Potravinovou banku Praha a Potravinovou banku v Ústeckém
kraji, pro které sbírali převážně dobrovolníci z Prahy. Díky 14 výjezdům na pole jsme u
zemědělců nasbírali tuny brambor, mrkev, zelí a petržele, ale také jablek a rybízu.

Přímo z pole jsme přivezli červené a bílé zelí a ledový salát - hlávky byly veliké nebo příliš
malé a pro prodej v obchodu tudíž neprodejné. Od českých producentů Agrokomplex
Ohře a ZVO Group jsme dostali „přerostlé“ cukety, červenou řepu a cibule. Společnost
Titbit, která do České republiky dováží exotické ovoce a zeleninu, nám darovala neprodejné přebytky. V salátech jsme si díky tomu mohli vyhrát s avokády, mangy, limetkami,
chilli a granátovými jablky.
Celkem jsme na Disco salátu snědli a rozdali okolo 550 kg ovoce a zeleniny a několik skvělých bochníků chleba, které darovala restaurace Eska.

V jižních Čechách dobrovolníci nasbírali 12,5 tuny jídla a v okolí Prahy jsme sesbírali další
5,5 tuny čerstvé produkce. Do projektu se dohromady zapojilo 71 dobrovolníků.
→ http://zachranjidlo.cz/paberkovani

K tomu všemu nám ve svém pětihodinovém setu zahrál DJ Wokurka, který mixoval
hudbu stejně mistrně jako se míchal salát v hrncích. Během odpoledne jsme vytočili dva
sudy piva z tvrdého chleba, který speciálně pro tuto akci uvařili v Jihočeské univerzitě v
Českých Budějovicích.
O zbytek nedojedené zeleniny a odkrojky se postaralo sdružení Kokoza, která si odvezlo
90 kg zbytků na kompostování, a na přerostlém salátu si pochutnaly kozy z Komunitní
zahrady Kuchyňka.
→ http://zachranjidlo.cz/disco-salat
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Mluvme o plýtvání potravinami

Akce pro veřejnost

Projekt Mluvme o plýtvání potravinami si klade za cíl poskytnout spotřebitelům informace
ohledně vyhazování jídla a jeho důsledcích. Soustředíme se na mladé ve věku od 18 do 34
let a předáváme jim informace o tom, jak vyhazování potravin předcházet.

Díky akcím pro veřejnost se setkáváme s našimi příznivci a snažíme se jim předat vědomosti a triky, jak zacházet s jídlem v kuchyni. Snažíme se získávat nové zkušenosti přímo
v praxi a předávat je dál.

S naším publikem komunikujeme převážně online. Sociální sítě Facebook, Instagram,
Youtube a Twitter využíváme k publikování novinek a na webu zveřejňujeme převzaté a
autorské články. Kromě toho našim příznivcům posíláme zprávy e-mailem prostřednictvím newsletteru. V roce 2018 se tyto zprávy dostaly asi k 1 500 000 uživatelům.

Workshopy

Komunikaci na sociálních sítích podpořily domluvené spolupráce s influencery. Nejvlivnějším z nich byl cestovatel Ladislav Zibura, který vyjel paběrkovat v jižních Čechách s
dobrovolníky a členy tamní potravinové banky. Propagátorka veganství Nikoleta Kováčová (Surová dcérka) se zúčastnila našeho fermentačního workshopu, gastronomický
odborník Lukáš Hejlík podpořil fundraisingovou kampaň na podporu paběrkování a
herečka Iva Pazderková zveřejnila na svém instagramu informace o plýtvání potravinami.
Díky těmto spolupracím se nám podařilo dostat informace i mimo naši fanouškovskou
základnu.
→ https://zachranjidlo.cz/mluvme-o-plytvani-potravinami
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Během roku jsme uskutečnili čtyři fermentační workshopy pro veřejnost, které navštívilo 62 lidí. Workshopy vedly profesionální lektorky ze skupiny Dobře naloženy, které
se zaměřují na fermentaci neboli kvašení různých jídel. Je to dobrý způsob, jak uchovat
nadbytečné suroviny po delší dobu a zvýšit jejich energetickou hodnotu. Další z workshopů proběhl ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd: spolu s kuchařem
Michalem Hromasem jsme se naučili, jak správně naporcovat celé kuře, aby se využilo
celé, a zpracovali jsme mrkev od kořínku po nať.

Exkurze
Spolu s dobrovolníky jsme vyrazili do bioplynové stanice v Přibyšicích u Neveklova, kde se
zpracovává potravinový odpad z restaurací a obchodů, a do spalovny Malešice, kde jsme
ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky zkoumali složení komunálního odpadu z
domácností. Naše další návštěvy směřovaly do pekárny La Lorraine, do Velkopopovického
pivovaru, na soukromou bio farmu a do Jihočeské univerzity (konkrétně jsme navštívili
minipivovar, kde vaří pivo ze ztvrdlého chleba).
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Záchranářské balíčky pro firmy

Redukce plýtvání potravinami
ve veřejném stravování

Jídlo zachraňujeme i ve firmách. Zábavnou a aktivní formou předáváme praktické rady,
jak snížit plýtvání potravinami nejen v práci, a nabízíme možnost se aktivně zapojit do
řešení problematiky plýtvání potravinami.

Jedním z největších problémů, se kterým se potýkáme, je fakt, že o plýtvání potravinami
chybí relevantní data. Proto jsme se stali součástí výzkumného projektu RedPot (Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování). Cílem je zjistit, jak moc se plýtvá ve
veřejném stravování, jak se tomu dá zamezit a jak lze případné přebytky vhodně využít.
Veřejným stravováním jsou myšleny závodní kantýny a řetězce rychlého občerstvení.

V roce 2018 se nám podařilo realizovat workshopy, kde jsme vyráběli pesto z mrkvových
natí. Zapojilo se celkem 20 lidí z firmy CAS Trips a 30 zaměstnanců firmy LEGO. Tam
jsme workshop také doprovodili promítáním dokumentárního filmu a rozvinuli diskuzi
o ne/plýtvání. Na základě průzkumu před a po workshopech jsme dostali velmi pozitivní
zpětnou vazbu a zaměstnanci posléze sami přišli s návrhy a požadavky, jak ovlivnit plýtvání v jejich firemní kantýně.
Navázali jsme také spolupráci s firmou Titbit, která je jedním z největších dodavatelů bylinek a exotických surovin na český trh. Sami přišli s nápadem začít vyrábět z přebytečného
ovoce a zeleniny zachráněné omáčky a pálenky. V rámci spolupráce před Vánoci jsme
společně našim příznivcům nabídli speciální řadu omáček Zachraňujeme chuť. Naším
cílem, a to i do budoucna, je těmito produkty pokrýt oblast firemních dárků. Firmám
chceme nabídnout chutný a odpovědný dárek, ať už pro své zaměstnance nebo obchodní
partnery.
V roce 2019 chceme realizovat spolupráci v pěti dalších firmách, kde budeme zábavnou
formou vzdělávat, jak být hospodárnější v domácnosti a jak ušetřit.

Výzkum realizujeme společně s Technologickým centrem Akademie věd, společností Median a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v rámci grantu TAČR. Výstupem z něj
je metodika pro analýzu a redukci plýtvání potravinami ve veřejném stravování.
Metodika by se měla stát odborným podkladem pro státní správu a podniky veřejného
stravování, aby inovovaly své technologické a organizační postupy.
Do projektu se zapojily dva řetězce rychlého občerstvení a jeden poskytovatel firemního
stravování. V průběhu podzimu 2018 se uskutečnilo na jejich pobočkách 12 šetření, ze
kterých máme data o plýtvání. V roce 2019 budou následovat kulaté stoly se zainteresovanými aktéry.
→ https://redpot.strast.cz/cs

→ http://zachranjidlo.cz/pro-firmy
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Záchranářské recepty a kuchařka

Recept:
Ovocný ocet ze slupek, odřezků a jádřinců

Domácnosti jsou zodpovědné za 53 % všech vyhozených potravin a nejčastěji končí v koši
pečivo, ovoce, zelenina a maso. Proč to tak je? Neumíme správně skladovat, nakoupíme
toho víc než je potřeba nebo nám chybí inspirace. Možná i vám se občas stane, že v lednici
zůstanou zbytky od včerejšího oběda nebo zelenina, kterou jste nestihli spotřebovat. Když
znáte ty správné postupy přípravy, často z nich ještě dokážete udělat plnohodnotné jídlo.
Proto na webu zveřejňujeme záchranářské recepty a chystáme tištěnou kuchařku.

Ještě než hodíte slupky a jiné odřezky do kompostu, zkuste si udělat jablečný ocet. Je
skvělý do čatní, na nakládání zeleniny nebo jen tak jako základ pro osvěžující letní pití třeba s medem a citrónem.

Během roku 2018 jsme vytvořili 10 videoreceptů a 5 nafocených receptů, jak neplýtvat,
které vznikly díky finančnímu daru od České spořitelny – penzijní společnosti. Zároveň
jsme začali připravovat koncept tištěné kuchařky. Jejich autorkou je Zuzka Štěpničková,
která žije jídlem a zajímá se o udržitelnost v kuchyni. Udělala skvělý výběr s důrazem
na suroviny, se kterými se v Čechách nejvíc plýtvá. Kuchařka vyjde v říjnu 2019 a bude
dostupná v knihkupectvích.
→ http://zachranjidlo.cz/recepty
→ https://zachranjidlo.cz/kucharka

Vybavení:

Ingredience:

• dvoulitrová sklenice
• plátýnko

• jablečné nebo hruškové jádřince
• slupky, odřezky (nahnědlé, potlučené

a přezrálé jsou v pořádku, plesnivé vyhoďte)

• medová voda (v poměru 60 ml medu
na 1 l filtrované teplé vody)

1.

Nahrubo nasekanými jádřinci a odřezky vyskládejte sklenici asi do poloviny
a přelijte medovou vodou.

2.

Sklenici překryjte plátýnkem a nechte fermentovat při pokojové teplotě.
Jednou denně promíchejte. Přibližně za 10 dní tekutina ztmavne.

3.

V tomto okamžiku odstraňte ovoce a
pokračujte ve fermentaci ještě 2 až 3
týdny. Ocet pravidelně promíchávejte.

Tip: Pokud se v druhé fázi dozrávání octa

objeví na povrchu „medúza“, nebojte
se nic, jde o octovou matku. Ceněná
octová matka přetváří alkohol na
kyselinu octovou a zamezuje vzniku
bakterií. Navíc je pak chuť octa vytříbenější, takže ji určitě nevyhazujte.
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Pivo je tekutý chleba
Dobré nápady se v Česku šíří rychle, zvlášť pokud jde o pivo. Když se v Jihočeské univerzitě dozvěděli, že v Anglii vaří pivo Toast Ale z přebytečného chleba, chtěli to také vyzkoušet. A výsledek stojí za to.
Pan sládek Libor Smutek, který řídí provoz univerzitního minipivovaru Zemědělské
fakulty Jihočeské univerzity, má k pivu úzký vztah. Technologické zkušenosti nasbíral v té
nejvyhlášenější instituci: má mnohaleté zkušenosti s vařením piva v plzeňském pivovaru.
Spolu s ostatními učiteli na univerzitě, kde teď vyučuje, chtěl přimět studenty, aby nekoukali jen do knížek, ale aby si vyzkoušeli i něco praktického.
Proto byl u vzniku školního minipivovaru a v roce 2016 začal vařit fakultní pivo Čtyrák. Kromě tradičních postupů se zde zaměřují i na experimentální verze piva s příměsí
tvrdého chleba nebo třeba s konopím či bylinou příznivou pro játra zvanou ostropestřec.
Pořádají také kurzy vaření piva pro veřejnost.
Pivo z chleba jsme si objednali na happening Disco salát a bylo na něj zapotřebí 200 litrů
vody, 20 kg sladu, 10 kg chleba, 300 až 400 g chmelu a kvasnice. Původní recept na Toast
Ale vznikl v Anglii a na výrobu použili toustový chleba. V Jihočeské univerzitě recept přizpůsobili českým podmínkám a vytvořili ležák z české Šumavy.
Tři sudy jsme si vychutnali během happeningu v Containallu ve Stromovce.
Ohlasy na něj byly skvělé!
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Zachraň jídlo v médiích

Jak přispět

Plýtvání potravinami je téma, které i nadále média zajímá. Článků, které zmiňovaly naši
iniciativu, bylo nejméně 135. Tematicky se výstupy v médiích věnovaly hlavně paběrkování, nadúrodě ovoce, křivé zelenině a změně zákona o darování neprodaných potravin.

Chcete pomoct tomu, aby se vyhazovalo méně jídla? Co můžete udělat kromě zodpovědného vyjídání vlastní ledničky? Máte několik možností:

ETICKÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

„Eticky vařím
a eticky i spořím.“
Adam Podhola
spoluzakladatel organizace Zachraň jídlo

Dobrovolnictví

Pravidelná finanční podpora

Chcete se účastnit našich akcí nebo chcete
nabídnout odbornou pomoc? Zapište se k
odběru dobrovolnického newsletteru nebo
se přidejte v Facebookové stránce Zachraň
jídlo - dobroPolníci.

Dárci jsou pro nás velice důležití, protože
jsme díky nim schopni realizovat projekty
i když nám nevyjdou granty. Děkujeme za
Vaši pravidelnou měsíční podporu.

Kuchařka Zachraň jídlo

Záchranářské pexeso

V knize najdete více než 80 inspirativních
receptů zaměřených na suroviny, které v
českých domácnostech nejčastěji zbývají.
Nebudou chybět postupy, jak zpracovat
sezónní ovoce a zeleninu nebo opomíjené
části potravin. Důležitou součástí knihy budou i tipy jak skladovat potraviny,
efektivně nakupovat nebo jak se vyznat v
datech na obalech potravin.

Vytvořili jsme pexeso na téma nakupování
a skladování potravin. Jednotlivé dvojice
představují názorné ukázky, jak správně
uchovávat potraviny, nebo naopak skladovací zlozvyky nás všech. Věřte nám, na
mnoha z nich se poznáte.

MPV EII 08

Spolupráce s Českou spořitelnou - penzijní společností přispěla ke zvýšenému mediálnímu zájmu o Zachraň jídlo. Na kanálech ČSPS vidělo video o aktivitách Zachraň jídlo
dohromady více než 1,5 milionů uživatelů. Reklama probíhala také kontinuálně na všech
pobočkách České spořitelny, v bankomatech a na citylightech.

Certifikáty pro paběrkování
Chcete podpořit konkrétní projekt? Kupte
si certifikát, díky němuž zachráníme z pole
zeleninu nebo ovoce. Na výběr máme certifikáty ve výši 350 Kč, 500 Kč a 1 000 Kč.
→ https://zachranjidlo.cz/prispejte-nam
→ https://zachranjidlo.cz/budte-dobrovolnik
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Finanční část
Přehled hospodaření organizace

Přehled dotačních prostředků

Přehled výnosů 2018
Provozní dotace 

1 159 106 Kč

Tržby z prodeje služeb a úroky

259 517 Kč

46
10
44
+

Dary a nadační příspěvky 

1 092 668 Kč

Celkem	

43,51 %
Dary a nadační příspěvky

Přehled nákladů 2018
Osobní náklady



Nákup služeb 

2 511 293 Kč

10,33 %
Tržby z prodeje
služeb a úroky

Hlavní město Praha - projekt Paběrkování 

73 847 Kč
12 059 Kč

Technologická agentura České republiky
- projekt Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování

123 200 Kč

Ministerstvo zemědělství - projekt Paběrkování v regionech

500 000 Kč

Ministerstvo zemědělství - projekt Mluvme o plýtvání potravinami

250 000 Kč

Ministerstvo životního prostředí - projekt Mluvme o plýtvání potravinami

200 000 Kč



Přehled nadačních příspěvků a darů
nad 10 000 Kč

46,16 %
Provozní dotace

1 180 734 Kč
1 151 508 Kč

Materiál	

84 018 Kč

Ostatní náklady	

33 397 Kč

Celkem	

2 449 658 Kč

4847+32

48,2 %
Osobní náklady

Hlavní město Praha – projekt Mluvme o plýtvání potravinami

3,43 %
Materiál

Velvyslanectví USA v České republice - projekt Let´s glean 

42 162 Kč

Karel Ducháček (prostřednictvím Nadace VIA)
- projekt Rozvoj fundraisingu organizace Zachraň jídlo, z.s. 

67 708 Kč

Nadační fond Avast - projekt Společně proti plýtvání jídlem 

7 002 Kč

Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU
- projekt Každý z nás může zabránit plýtvání potravinami 
Dary individuálních dárců přes portál darujme.cz

686 998 Kč
72 540 Kč

1,37 %
Ostatní náklady
47 %
Nákup služeb

Kompletní účetní uzávěrku jsme zveřejnili ve Sbírce listin ve spolkovém rejstříku na adrese www.or.justice.cz
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Děkujeme všem členům
a členkám týmu.
Zachraň jídlo v roce 2018 tvořili:
Michaela Číhalíková, Petra Čížková, David Hájek, Inka Jurková, Lucie Müllerová, Marie
Plojharová, Adam Podhola, Vendy Řehounková, Anna Strejcová, Zuzana Štěpničková.

Za podporu děkujeme partnerům:
Asociace společenské odpovědnosti, Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV
ČR, Česká federace potravinových bank, Darujme.cz, Fórum dárců, Jihočeská univerzita,
Rohlík.cz, Pražské kreativní centrum, Tefal, TITBIT
Zachraň jídlo finančně podpořili:
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