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Ahoj,
tady opět Anička! Společně se dnes vrhneme do posledního týdne výzvy.
🍽 Teď už víš, jak správně nakoupit, jak skladovat i jak využít pomocníky 
v kuchyni, jako například mrazák. Nejvyšší úroveň záchranářství ale tkví

v tom, jak využít jídlo na maximum, třeba i ty části, které běžně letí do 
koše. Jdeme na to!

Co pro tebe mám?
Spousta surovin, které házíme na kompost (nebo v horším případě do

komunálního směsného odpadu) se dá jíst. 
Víš, že jedlá je i nať z mrkve, řepy nebo ředkviček? Hodí se do salátů nebo na

dozdobení tvého záchranářského menu.

A nezbyde nic
V tomhle videu najdeš postup, jak zpracovat suroviny úplně celé: biocitrony i s
kůrou, mrkev s natí, meloun se slupkou a jablko i s jádřincem. Když se naučíš

tyhle postupy, tak ani pro žížaly nic nezbyde. 🪱  

A co krájení? Víte jak na to? 
Maximum toho dobrého z ovoce získáš správným krájením. Tentokrát jsme si

připravili i několik exotičtějších příkladů, protože porcování cizokrajného
ovoce nemusí být zrovna intuitivní. Ve videu najdeš návod na to, jak správně
nakrájet, oloupat nebo vypeckovat mango, meloun, granátové jablko, ananas,

zázvor, avokádo, třešně nebo citron. Stačí k tomu dobrý nůž, sklenička a
čínská hůlka. Koukni jak na to. 

https://www.youtube.com/watch?v=zKK9fQ7YmgQ
https://www.youtube.com/watch?v=BLmjSgl9z6Q
https://www.youtube.com/watch?v=zKK9fQ7YmgQ
https://www.youtube.com/watch?v=BLmjSgl9z6Q


Záchranářská vyšší dívčí
Tohle video je pro ty, kteří nad jídlem opravdu přemýšlejí a nevyhodí skutečně
nic. Opomíjeným zdrojem jsou nálevy, které obvykle končí v odpadu. Přitom
se dají využít. Nálev od okurek lze použít pro nakládání další sezónní zeleniny,
šťáva z kysaného zelí je plná vitaminu C a použili jsme ji do zdravého drinku,
lák z oliv vylepší chuť omáčce na špagety. Využít se dá i nálev z mozzarelly ke

zlepšení chuti rizota nebo masa a nález v cizrny je hotový poklad plný bílkovin,
který můžeš přidat třeba do polévky nebo si z něj vyrobit sladké pusinky.

Podívej se jak. � 

VIDEO

A co když něco zbyde?

KOUKNI SEM

Recepty, recepty a zase recepty
Na závěr přidáváme pár tipů na echt záchranářské recepty na našem webu, ve

kterých se spotřebuje skutečně všechno:

Vývar ze zeleninových
zbytků
Pesto z mrkvové natě
Ovocný ocet z odřezků

Pusinky z cizrnového láku
Jarní zelená pesta
Sušenky z dužiny po
odšťavnění

 

Já vím, je toho moc
Tip: I pro nás je často těžké vzpomenout si na všechno. V roce 2019 jsme proto

vytvořili naší kuchařku Zachraň jídlo v kuchyni. Tam najdeš nejen všechny
tipy, ale i data, vysvětlivky a recepty.

Nechceš kupovat? A co takhle ji vyhrát? 

https://www.youtube.com/watch?v=75rG-brIjto
https://www.youtube.com/watch?v=75rG-brIjto
https://zachranjidlo.cz/co-delat-s-prebytecnym-jidlem/
https://zachranjidlo.cz/recepty/
https://zachranjidlo.cz/recepty/vyvar-ze-zeleninovych-zbytku/
https://zachranjidlo.cz/recepty/pesto-z-mrkvove-nate/
https://zachranjidlo.cz/recepty/ovocny-ocet-ze-slupek-odrezku-a-jadrincu/
https://zachranjidlo.cz/recepty/pusinky-z-cizrnoveho-laku/
https://zachranjidlo.cz/recepty/jarni-zelena-pesta-mrkvove-spenatove-koprivove/
https://zachranjidlo.cz/recepty/susenky-duziny-odstavnovace/


Poslední šance zapojit se do soutěže. 🎁

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. Nejsi na sítích? Odpověz nám přes e-mail. 

4. 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? 
Teď už jsme ti opradu dali všechno, co máme. Tenhle týden Září proti
plýtvání je poslední. Před námi už je jen oslava Mezinárodního dne
proti plýtvání jídlem 29. 9. V rámci oslav a jako dík, že v tom jsi s

námi, tě chceme obdarovat. Tak se zapoj do soutěže, ať si mimo nových
informací odneseš i něco navíc. Dej nám vědět, co funguje u tebe doma a

co zrovna ne. Nebo nám jen ukaž, co teď děláš jinak. 

 
Hodně štěstí!

Anče 

Zakladatelka Zachraň jídlo ❤

Naši partneři

https://zachranjidlo.cz/shop/
https://www.instagram.com/zachranjidlo/
https://www.facebook.com/zachranjidlo/


Zachraň jídlo, z.s., e-mail: info@zachranjidlo.cz, www.zachranjidlo.cz.
Tento e-mail ti posíláme, protože *|IF:GENDER=male|*ses přihlásil*|ELSEIF:GENDER=female|*ses přihlásila*|ELSE:|*z tvé
strany došlo k přihlášení*|END:IF|* k odběru novinek na stránce www.zachranjidlo.cz nebo www.jsempripraven.cz nebo do
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Odhlásit se z odběru newsletteru

https://www.osn.cz/
https://www.kaufland.cz/
https://www.hellmanns.cz/
https://www.igurmet.cz/casopis/
https://zachranjidlo.ecomailapp.cz/public/unsubscribe-test

