
Nie marnujmy jedzenia !!!

Czy wiesz, że :

- według raportu przeprowadzonego w 2008 roku w Wielkiej 
Brytanii aż 1/3 wyprodukowanej żywości marnuje się. 
- wyrzucane produkty spożywcze to marnotrawstwo energii 
wody potrzebnej do wytworzenia transportu i dystrybucji 
żywności. Zakupując duże ilości żywności produkującej 
więcej odpadów.
- w  Polsce szacuje się, iż rocznie marnuje się około 9 mln ton 
żywności.

Lista 10 produktów:
 Pieczywo
 Owoce 
 Wędliny 
 Warzywa
 Ziemniaki 
 Jogurty 
 Sery
 Mięso
 Mleko 
 Dania gotowe

Dlaczego tak się dzieje? 

-źle planujemy zakupy 
-mamy słabą świadomość jak przechowywać produkty
-przegapiamy termin ważności 
-przygotowujemy zbyt duże porcje dań
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Wyrzucanie szkolnych kanapek często prowadzi do nieroztropnego 
pozbywania się większej ilości żywności w dorosłym życiu. Zmie-
niając swoje przyzwyczajenia nie tylko zapobiegniesz marnowaniu 
żywności ale możesz odmienić los ludzi żyjących w ubóstwie. Mar-
nowanie żywności jest wynikiem postawy konsumpcyjnej naszego 
społeczeństwa. Większe zapotrzebowanie na żywność wpływa na jej 
cenę. Wzrost cen powoduje, że najbiedniejsze osoby nie mają dostę-
pu do podstawowych produktów żywnościowych.  

PAMIĘTAJ !!!

Zastanów się, kogo można obdarzyć dodatkową 
porcją obiadu lub kanapką. 

Podziel się i daj przykład innym

Co możesz zrobić 
by ograniczyć marnowanie żywności ?

1.Zaplanuj posiłki na 2-3 dni
2.Sprawdź w lodówce czy masz 
wszystkie potrzebne produkty
3.Sprawdź datę przydatności 
do spożycia
4.Zaplanuj porcje posiłków 
5.Sporządź listę potrzebnych pro-
duktów
Po prostu- Kupuj i gotuj z głową!
Smaczne dania można zrobić prawie 
ze wszystkiego. Jeśli nie wiesz co 
zrobić z produktami, które pozo-
stały Ci w lodówce nie wyrzucaj ich 
tylko wypróbuj na przykład poniższe 
przepisy…( więcej na stronie www.
niemarnuje.pl)

Surówka z porów z owocami
Składniki:

•por 800 g, jabłka 400, śliwki 400 g, 
majonez 160 g, sól, cukier, ocet winny
Sposób przygotowania:
Pory umyć, oczyścić, wypłukać i pokroić na cien-
kie półpierścienie. Jabłka umyć, obrać i pokroić w 
cienkie słupki. Śliwki umyć, usunąć pestki 
i pokroić w wydłużone cząstki. Wymieszać,
 dodać majonez i przyprawić do smaku.
Jesienna randka - deser z dyni i gruszek
Składniki:

•50 g dyni pokrojonej w kostkę,
•1 gruszka pokrojona w kostkę,
•posiekany imbir,
•2 łyżki masła,
•2 łyżki cukru,
•250 ml ubitej śmietanki 30%.

Sposób przygotowania:
Potrawę tworzymy ze skarmelizowanej w piekar-
niku dyni, gruszki w kostkach i tartego imbiru.
Podajemy z bitą śmietaną, sosem balsamiczno- 
figowym oraz prażonymi płatkami migdałów
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