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Projekt edukacyjny o zrównoważonym spożyciu żywności

W kuchni każda chwila jest wyjątkowa
CookZineCookZine
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Dla każdej wyjątkowej chwili spędzonej w kuchni, 
potrzebny jest odpowiedni przepis, smaczny i zdrowy!
Pomyśl o osobach, dla których chcesz coś ugotować. 
Co chętnie jedzą? Czy mają alergię albo nietoleran-
cję pokarmową? A później start: gotowi na zrobienie 
zakupów, przechowywanie i przygotowywanie! 

Cześć,
jesteśmy zespołem Technologów 
Żywienia walczącym z marnotrawieniem 
żywności! Przygotowujemy urządzenia, 
aby przechowywały i gotowały żywność 
w jak najlepszy sposób.
Chcemy dostarczać Wam zdrową, dobrą 
i smaczną żywność, a także umożliwić 
przeżywanie wspaniałych chwil w kuchni 
przygotowując śniadanie, obiad i kolację, 
podczas wypróbowania nowego przepisu, 
jedzenia podwieczorku z przyjaciółmi, gdy 
jesteście wszyscy razem przy stole jedząc 
deser podczas ważnej uroczystości!
Te wszystkie chwile są ważne, tak jak 
żywność, którą kupujecie, przechowujecie 
i gotujecie. Razem z magazynem 
interaktywnym poświęconym kuchni, 
odkryjemy jak powinno się zachowywać, 
aby nie marnotrawić żywności i pięknych, 
wspólnie spędzonych chwil.

 wymyślanie przepisu z resztek           zdmuchiwanie świeczek

 jedzenie podwieczorku z przyjaciółmi           próbowanie nieznanej potrawy

 wypróbowywanie nowego sprzętu gospodarstwa domowego

Musimy równoważyć to co jemy, ale które produkty powinniśmy 
jeść częściej, a które rzadziej? Wystarczy spojrzeć na piramidę 
żywieniową. Każde piętro zamieszkują różne rodzaje żywno-
ści. Im wyżej, tym rzadziej powinny być spożywane.
A na szczycie? Słodycze...ale mało!

Według Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu 
tygodnia należy poświęcać przynajmniej 
150 minut na aktywność fizyczną. Ile powinni-
śmy się ruszać, aby utrzymywać się w formie? 
Wskazuje to piramida ruchu. Na dole piramidy 
znajdują się ćwiczenia, które należy wykony-
wać codziennie, a na jej szczycie te, które 
należy ograniczyć, takie  jak oglądanie 
tv albo gra na komputerze!

Whirlpool walczy z marnotrawieniem żywności

Projekt 
Nie marnujmy chwil
W Europie poziom marnotrawienia żywności jest je-
scze zbyt wysoki. Spowodowane jest to faktem, iż ro-
dziny wyrzucają część tego co kupują, ponieważ nie 
przechowują jej w odpowiedni sposób, kupiły za dużo 
lub nie zdają sobie sprawy jak zabawne i smaczne może 
być powtórne użycie resztek w nowych przepisach.
Nie marnujmy chwil to projekt, który Whirlpool Corpo-
ration w Europie poświęca wszystkim nauczycielom, 
dzieciom i rodzinom, które doceniają wartość społecz-
ną i środowiskową pożywienia.

Wiedziałeś, że...

Whirlpool Corporation zachęca wszyst-
kich uczniów i ich rodziny do wsparcia 
solidarnej akcji przeciwko marnotra-
wieniu żywności, wysyłając liczne świa-
dectwa ważnych chwil spędzonych w 
ich kuchniach na konkurs edukacyjny 
Talent kitchen - kuchenne opowieści o 
tym, jak nie marnować żywności. Poza 
uczestnictwem w grze o nagrody głów-
ne dla szkoły, w imieniu każdej klasy, 
która wyśle swoje prace, Whirlpool prze-
każe darowiznę na wsparcie projektów...

WYJĄTKOWE CHWILE

Piramida ruchu

Piramida żywieniowa

W których wyjątkowych chwilach uczestniczyłeś? Możesz dać więcej niż jedną odpowiedź!
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OWOCE I WARZYWA BEZ MARNOTRAWIENIA ŻYWNOŚCI
To znaczy, bez marnowania pieniędzy i zasobów! Lepiej jeść lokalne, sezonowe owoce i warzywa:
kosztują mniej, są smaczniejsze, bogatsze w wartości odżywcze i można przechowywać je dłużej.

ŻYWNOŚĆ DLA WSZYSTKICH
Wyzwanie na skalę światową
Państwa z całego świata przyjęły 17 Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju – wskazanych przez ONZ – Or-
ganizację Narodów Zjednoczonych – do osiągnięcia 
do 2030 r.
Cel nr 2 „Eliminacja głodu” przypomina, że w dzi-
siejszych czasach 795 mln osób na świecie cierpi 
z powodu głodu, a liczba mieszkańców Planety cią-
gle rośnie. Wszyscy możemy wspomóc sprawiedli-
wą dystrybucję żywności, choćby nawet poprzez 
zmniejszenie ilości resztek żywności!

  Wiedziałeś, że…?

UNESCO, organizacja należąca 
do ONZ, odpowiedzialna za ochronę 
dziedzictwa kulturalnego i natural-
nego Ziemi, uznała Dietę śródziem-
nomorską za tak zdrową i zrówno-
ważoną, że ogłosili ją dziedzictwem 
ludzkości!

Jej historia zaczyna się w Pollica, 
włoskim miasteczku nad morzem 
Tyrreńskim, którego mieszkańcy 
żywili się, przede wszystkim, pro-
duktami pochodzącymi z rybołów-
stwa, makaronem z własnoręcznie 
uprawianego zboża, warzywami 
z ich ogródka i zebranymi owocami 

z drzew. Pewien angielski doktor 
wynalazł Dietę śródziemnomorską 
dla zwyczajów żywieniowych, które, 
potwierdzając z własnego doświad-
czenia, miały pozytywny wpływ 
na zdrowie: smaczne, zróżnicowane, 
bardzo odżywcze lokalne jedzenie 
i dużo ruchu!

Pollica, prowincja Salerno

Zanim pójdziecie zrobić zakupy zawsze
dobrze jest sprawdzić, co zostało
w spiżarni i lodówce. Dobrym pomysłem
jest przygotowanie listy i jej uważne
przestrzeganie, aby nie kupić produktów,
które nas zachęcają, a których
nie zużyjemy.

JAK KUPOWAĆ?

Włóż do wózka sklepowego właściwe produkty, aby przygotować smaczne owocowe lody. 

MLEKO

CHLEB

CUKINIE

KURCZAK

CUKIER

RYBA

SMIETANA

TRUSKAWKI CZOSNEK

JAJKA

ZIEMNIAKI
SELER
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HUNGER

RYZ

TUNCZYK

MAKA

DROZDZE

?



6 7

Najsławniejszą listę zakupów przygotował włoski 
rzeźbiarz i malarz Michelangelo Buonarroti, żyjący 
na przełomie 1400 i 1500 r. W tamtych czasach 
mało ludzi umiało czytać, dlatego lista zawiera ilu-
stracje produktów, które Michelangelo kazał kupić:

Znalazłam w spiżarni domku nad morzem różne 
opakowania cukru, które są tam od wielu lat,
ponieważ nikt tam już nie mieszka. Chciałabym 
je zużyć do zrobienia dżemu, ale opakowania
są wyblakłe i nie mogę znaleźć terminu ważności. 
Mam też wątpliwości czy cukier ma termin ważności? 
Sylwia

Cześć Sylwia, cukier nie ma terminu ważności tak 
samo jak sól, ocet, likiery (ale te ostatnie nie są dla 
Ciebie!). Z tego powodu na tych produktach nie trzeba 
pisać terminu ważności.

Często myli się „termin minimalnej trwałości” z „terminem ważności” i w rezultacie wyrzucamy żywność, 
którą możnaby zjeść bez ryzyka dla zdrowia.    
„Najlepiej spożyć przed” wskazuje termin minimalnej trwałości czyli datę, do której prawidłowo przecho-
wywany produkt zachowuje wszystkie swoje właściwości. Używa go się, np., na puszkach tuńczyka, oliwy 
z oliwek, papryki w proszku, ryżu, miodu.
„Zużyć do” wskazuje natomiast na termin ważności świeżych produktów jak mleko, jogurt, jajka, To termin, 
w którym produkt nie tylko traci swoje właściwości, ale także szkodzi zdrowiu!

ŻYWNOŚĆ BEZ SEKRETÓW
Nauczymy sie czytać etykietki

Świeża i zamrożona żywność w butelce, w opako-
waniu lub w słoiku...każda ma własny „dowód oso-
bisty”. Etykietka mówi nam co to jest, kto i gdzie ją 
wyprodukował, pojemność, składniki, termin waż-
ności i sposób przechowywania. Dla niektórych 
bardziej cennych produktów, Europa stworzyła na-
pis na etykietce, który pomaga nam w odkryciu ich 
dodatkowych cech:
• P.D.O. Protected Designation of Origin (Chro-

niona Nazwa Pochodzenia): produkty powstałe 
na polach i przetworzone na określonym terytorium.

• G.T.S. Gwarantowana Tradycyjna Specjalność: 
produkty pochodzące z określonego miejsca, 
przygotowywane według tradycyjnych przepi-
sów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 

ZUPA MICHELANGELA
Na liście zakupów Michelangela znajduje się zupa 
z kopru włoskiego, warzywo, które jest bardzo zdrowe 
i idealne do wykorzystania w przepisie na niemarno-
wanie żywności. Niczego się nie wyrzuca!
Liście i łodygi mogą zostać ponownie użyte do przy-
gotowania wyśmienitej zupy - kremu.

Gotuję na parze pokrojone na małe kawałeczki liście 
i łodygi kopru włoskiego razem z obranymi ziemniaka-
mi. Pora kroję na plasterki, wrzucam na patelnię z małą 
ilością oliwy i delikatnie podsmażam. Następnie dodaję 
koper włoski, ziemniaki i bulion warzywny. Wszystko 
miksuję i zostawiam na ogniu przez 10 minut.

Listy czytelników

2 BOCHENKI 
CHLEBA

1 SAŁATE1 SLEDZIA

4 ANCHOVIES

TORTELLINI

1 TALERZ 
SZPINAKU

2 TALERZE 
ZUPY Z KOPRU 

WŁOSKIEGO

Nie czekaj, aż znajdzie go archeolog! Poszukaj w spiżarni lub w lodówce produkt, który niebawem się 
przeterminuje i którego trzeba jak najszybciej zjeść, aby nie zmarnować dobrej żywności. Co znalazłeś? 
Wykorzystaj to w menu Twojej wyjątkowej chwili przy stole.

  Wiedziałeś, że…?

  Wiedziałeś, że…?

CWIERC LITRA 
WINA



Pierwsza lodówka powstała pra-
wie równocześnie z fotografią. Ale 
co mają wspólnego te dwa wspa-
niałe wynalazki? Zastanówmy się 
wspólnie nad równie nadzwyczaj-
ną odpowiedzią: są do siebie po-
dobne, ponieważ oba „zatrzymują 
czas” utrwalając wspomnienia w 
formie obrazu albo umożliwiając 
produktom zachowanie świeżości 
na dłużej! Teraz sami odkryjcie, 
kiedy zostały wynalezione!

BEZ MARNOWANIA
Żywność wyjęta z zamrażalki, powinna zostać roz-
mrożona w niskiej temperaturze albo najszybciej 
jak to tylko możliwe, aby uniknąć rozmnażania się 
w temperaturze pokojowej mikroorganizmów szko-
dzących naszemu zdrowiu. Można rozmrażać na 
wyższych półkach w lodówce albo używać funkcji 
rozmrażania w mikrofalówce, mieszając od cza-
su do czasu żywność ugotowaną, duszone mięso 
albo większe kawałki jedzenia.

NIE TYLKO ZIMNO
Sztuka przechowywania 

W zależności od cech charakterystycznych produk-
tów, istnieją różne sposoby ich przechowywania i 
unikania rozmnażania się szkodliwych mikroorgani-
zmów. Oto niektóre przykłady:
ODWODNIENIE: usunięcie wody z wnętrza produktu. 
Na przykład fasola i suszone owoce.
ZAKWASZENIE: dodanie kwasu organicznego do pro-
duktu. Na przykład warzywa w occie.
PRÓŻNIOWE: usunięcie powietrza mającego bezpośred-
ni kontakt z produktem. Na przykład kawa lub ryż.

SŁODKOŚCI POWALAJĄCE
NA KOLANA!
Zamrożone owoce są idealne do zrobienia 
sorbetu: miksuję je jeszcze zamrożone i do-
daję trochę cukru według uznania.
Aby zrobić lody, miksuję jeden rodzaj owo-
ców z 50 gr cukru, 30 gr soku z cytryny 
i 80 gr wody. Nalewam szejk do dwóch 
lub większej ilości szklaneczek, wkładam 
do każdego patyczek do lodów, a następnie 
odkładam je do lodówki.

Wraz z upływem czasu każdy produkt traci swoją 
świeżość. Produkty trafiające do domu, przed ich 
przetworzeniem w przepyszne potrawy jedzone 
w wyjątkowych momentach, należy w odpowiedni 
sposób przechować! Jak? Dowiadując się czego 
potrzebuje produkt, aby być zdrowym, bezpiecznym 
i zachować swoje właściwości wraz z upływem czasu!

JAK PRZECHOWYWAĆ ŻYWNOŚĆ?

MIĘSO WARZYWA SERY RYBYMLEKO

Powyżej 7°C żywność psuje się szybciej. Utrzymanie niższych temperatur, dzięki którym unikniemy rozmnażania się mikro-
organizmów, to zadanie dla lodówki! Ale należy pamiętać o przestrzeganiu niektórych zasad...

1. Utrzymywać odpowiednią temperaturę wewnątrz lodów-
ki.

2. Wiedzieć, że każda półka odpowiada innej temperaturze.
3. Znać odpowiednią temperaturę dla każdego produktu.
4. Nie wstawiać do lodówki gorących potraw.
5. Oddzielnie przechowywać produkty surowe i ugotowane.

6. Nie przeciążać dużą ilością produktów.
7. Nie wstawiać prduktów, które nie muszą być chłodzone.
8. Nie przechowywać produktów poza terminem ważności.
9. Używać zamkniętych i czystych pojemników.
10.Regularnie czyścić wnętrze lodówki.

ZIMA W KUCHNI
Dobry przyjaciel w walce z marnotrawieniem żywności

Wskaż za pomocą strzałki, gdzie w lodówce przechowywać następujące produkty!
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  Wiedziałeś, że…?



Naturalnym i starożyt-
nym sposobem prze-
chowywania żywności 
jest wkładnie jej do soli. 
Można to zrobić z ryba-
mi, mięsem, ale także 
z warzywami. Sól od-
wadnia produkt i dlate-
go uniemożliwia mikro-
organizmom, które go 
psują, znalezienie wody 
potrzebnej im do życia. 
W dzisiejszych czasach, 
sól uważana jest za coś 
oczywistego, ale kiedyś 
była jedną z niewielu 
metod przechowywa-
nia; uważana za praw-
dziwe bogactwo, podob-
nie jak złoto i jedwab: 
używano jej nawet jako 
środka płatniczego!

Jak postępuje się w przestrzeni kosmicznej, gdzie 
astronauci nie mogą zrobić zakupów, trzeba prze-
chowywać żywność bez lodówki i gotować bez 
ognia? Zajmują się tym Space Food System Labo-
ratories NASA, amerykańska agencja kosmiczna. 
W kuchniach na stacjach kosmicznych, każda 
żywność jest odwodniona, sterylna, zamknięta 
w próżniowych opakowaniach: może być już gotowa 
do zjedzenia jak tortilla lub suszone owoce, 
do ponownego nawodnienia jak quiche lub płatki, 
albo do podgrzania w elektrycznym podgrzewaczu 
jak zupa warzywna. Kuchnia Gwiazd? Nie, gwiezdna!

LISTY CZYTELNIKÓW

Podczas wycieczki do lasu, odkryłem miejsce pełne 
truskawek. Chciałbym je zebrać, ale nie chcę zmarnować 
tych, któych nie zjemy od razu. 
Jak mogę je przechowywać? 
Alessandro

Cześć Alessandro, to prawda, truskawki są delikatnymi owocami. Jeśli 
chcesz zjeść je po kilku dniach, oto rozwiązanie: przygotuj w salaterce 10 
miarek wody i jedną białego octu lub octu jabłkowego. Zanurz w nich tru-
skawki, zamieszaj, odcedź  i opłucz ponownie. Ocet wyeliminuje bakterie 
i pleśń. W ten sposób owoce przetrwają prawie 2 tygodnie (nie zostawiając 
smaku octu, ponieważ substancja jest bardzo rozcieńczona).
A jeśli chciałbyś przechowywać je jak najdłużej, to zamroź je! Umyj je, zdej-
mij ogonek i połóż na blasze, aby zamrozić je oddzielnie. Kiedy będą twar-
de, będziesz mógł włożyć je do jednej torebki i zjeść kiedy będziesz miał 
na to ochotę. 

CO DZIEJE SIĘ W GARNKU?
Łatwo powiedzieć gotowanie!

Kiedy wrzucacie jakiś składnik do wody lub rosołu, 
między nimi dochodzi do wymiany substancji odżyw-
czych i zapachów, które przechodzą z produktu do 
cieczy i odwrotnie. Proces ten nazywa się gotowa-
niem tradycyjnym!
Kiedy gotujecie na parze albo na „sucho”, używając 
patelni lub piekarnika, część wody znajdująca sie w 

pożywieniu paruje i składniki odżywcze ulegają kon-
centracji. Jest to gotowanie na parze!
Gdy gotujecie „na mokro”, np. ragù, dochodzi do mie-
szania dwóch zjawisk! Najpierw przypieka się, odpa-
rowując wodę z pożywienia i koncentrując substancje 
odżywcze, później dodaje się płyn, który podkreśla za-
pach i smak składników. Jest to gotowanie mieszane!

FIGI OGÓRKI RYŻ LODY

SUSZENIEZAMRAŻANIE W WODZIE

PRÓŻNIOWEW SOLI

4.PANIEROWANIE 2.LUKROWANIE 3.GOTOWANIE 
W WODZIE 1.SMAŻENIE 

W ZIEMI MARYNOWANIE

Połącz produkt ze sposobem w jaki może być przechowywany.

Połącz każde danie z rodzajem gotowania, za pomocą którego można je przygotować

Produkty gotuje się, aby były jadalne i łatwostrawne. 
Prawidłowe gotowanie podkreśla smak i zapach 
składników, których użyliśmy; sprawia, że robią się 
bardziej miękkie lub twardsze w zależności od potrzeb; 
miesza je i łączy a, przede wszystkim, w ponad 100°C 
likwiduje szkodliwe dla naszego zdrowia mikroorganizmy.

JAK GOTOWAĆ?
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  Wiedziałeś, że…?

  Wiedziałeś, że…?
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FANTASTYCZNE KUCHNIE
Małe wynalazki duże zmiany

Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Kuchenka mi-
krofalowa to sprzęt kuchenny wynaleziony przez 
Percy’ego Spencera, amerykańskiego inżyniera, który 
w 1945 podczas eksperymentowania z generatorem 
mikrofal radarów, zauważył, że tabliczka czekolady, 
która znajdowała się w jego kieszeni, roztopiła się. W 
ten sposób, narodził się pomysł nie tylko, żeby wyko-
rzystać to zjawisko do namierzania pobliskich samolo-
tów, ale również, aby podgrzewać wodę znajdującą się 
w żywności.
Pierwsza zmywarka do naczyń została opatentowana 

w 1886 przez amerykańską panią, która po uroczysto-
ściach i kolacjach, zostawała z ogromną ilością na-
czyń, sztućców i szklanek do mycia. Z tego powodu 
zaprojektowała mechanizm zdolny do „rzucania” na 
talerze gorącej wody z płynem pod ciśnieniem!
Mikser narodził się z pomysłu Herberta Johnstona, 
który w 1914 jako pierwszy użył „mieszarki”, a następ-
nie przydatnych w kuchni do różnych czynności sprzę-
tów. Mówi się, że jego żona powiedziała „nieważne jak to 
nazwiecie, dla mnie to najlepsza pomoc w kuchni jaką 
kiedykolwiek miałam”!

     

CIASTKO DLA KONCENTRACJI

GNAM
!

ŻADNEGO
MARNOTRAWIENIA
ŻYWNOŚCI
Jeśli grissini albo krakersy zwilżały i 
straciły swój pierwotny zapach, nie 
powinno się ich wyrzucać! Wystar-
czy włozyć je do mikrofali na kilka 
sekund: woda wyparuje, a dzięki 
temu powrócą smaczne i kruche 
takie jak wcześniej.
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Istnieje żywność, która pomaga w koncentracji w szkole 
i pracy, tak jak awokado, banany, płatki, soczewica, oliwa 
z oliwek, pomidory, czerwone i pomarańczowe owoce, 
szpinak, jajka, a także czekolada! A więc potrzebujemy prze-
pisu na dobre ciastko!
 
Roztapiam w garnku, bądź w mikrofali 200 gr gorzkiej czekola-
dy, 150 gr masła i 150 gr cukru. Dodaję 40 gr przesianej mąki 
i oddzielnie ubijam 4 jajka, które dodaję powoli do masy czekola-
dowej. Przelewam wszystko do aluminiowych foremek wysma-
rowanych masłem i posypanych gorzkim kakaem w proszku. 
Do środka wkładam kostkę czekolady i zamrażam przez 2 h. 
Następnie wstawiam je do nagrzanego piekarnika bez termo-
obiegu i piekę w 200° przez 10 minut. Jeszcze gorące, odwra-
cam do góry spodem. Można je jeść z dodatkiem bitej śmietany, 
lodów i truskawek!

LISTY
CZYTELNIKÓW

Nie mam dużo czasu, aby udzielać się w kuchni. 
Z tego powodu, polecono mi kupno kuchenki mikrofalowej. 
Niestety nie jestem pewny, czy taki sprzęt gospodarstwa domowego 
jest zdrowy i bezpieczny. 
Karim

Cześć Karim, w rzeczywistości używanie kuchenki mikrofalowej jest bardzo bezpieczne, choćby tylko dla-
tego, że nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu ze źródłem ciepła. Skrócony czas gotowania lepiej 
chroni właściwości odżywcze żywności, a poza tym nie wymaga dodania oleju albo innych tłuszczów. Jeśli 
chodzi o ekspozycję na mikrofale, takie kuchenki zaprojektowane są specjalnie, aby uniemożliwić ich wy-
ciek. Oczywiście, pod warunkiem, że są właściwie utrzymane. Podsumowując, to bezpieczny sprzęt go-
spodarstwa domowego do gotowania i rozmrażania, najważniejsze to dobrze czytać instrukcje i używać 
odpowiednich materiałów pomocniczych. Smacznego!

1945 1886 1914



PRZEPIS NA ZDROWIE
Brakujący składnik

Odżywianie dostarcza naszemu organizmowi 
to, czego potrzebuje do życia: białko, witaminy, 
węglowodany... są to składniki odżywcze znajdu-
jące się w żywności, „produkują” żywą materię, 
regulują funkcjonowanie organizmu, dostarczają 
energii. Każdy z nich pełni swoją funkcję i dlate-
go potrzebna jest zróżnicowana dieta. I co dalej? 
Regularnie ćwiczyć. Ale to już wiecie. To jeszcze 
nie wszystko. Aby zdrowo rosnąć, potrzebna jest 
regularna kontrola u pediatry!

Kartka musi zostać wycięta, wypełniona i doręczona szkole, aby klasa mogła uczestniczyć w konkursie 
Talent Kitchen – Historie kuchni, które nie marnują żywności.

W grę wchodzą nagrody dla klasy.

ŻADNEGO MARNOTRAWSTWA
Poprawnie sortowane odpadki, zbierane w każdej 
gminie i dostarczane do kompostowni, mogą zostać 
przetworzone w żyzną ziemię przydatną do wykorzy-
stania w rolnictwie.

Z OGRODU DO KOMPOSTU I Z POWROTEM
Domowa gospodarka obiegowa

Domowy balkon może przeistoczyć 
się w miejski ogródek, z którego 
można otrzymać sezonowe owoce 
i warzywa. Oczywiście! Wystarczy tro-
chę pracy i odpowiednie wskazówki! 
Oto co uprawiać: pietruszkę, bazylię, 

marchewki, cytryny, pomidorki i małe 
owoce np. truskawki. A wiedząc, że 
w kuchniach, które nie marnują żyw-
ności, nic sie nie wyrzuca, z odpad-
ków (z owoców i warzyw) włożonych 
do pojemnika (drewnianej skrzynki 

albo glinianej doniczki) i zmieszanych 
z ziemią, tworzy się kompost. Po 
jakimś czasie mikroorganizmy roz-
łożą materiał organiczny i zamienią 
go w kompost, który będzie doskona-
ły dla roślinek w domowym ogródku.

Aby dopisywał nam apetyt również bardzo ważne jest przestrzeganie 
higieny i właściwego środowiska w kuchni! Aby to zrobić, wystarczy 
postępować według niektórych prostych reguł: myć ręce przed 
i po kontakcie z jedzeniem, zarówno podczas przygotowywania, jak 
również przed i po jedzeniu; dezynfekować naczynia płynami ulegającymi 
bodegradacji; segregować opakowania i odpadki w kuchni.

SMACZNEGO!

OPOWIEDZ TUTAJ TWOJĄ HISTORIĘ O NIE MARNOTRAWIENIU ŻYWNOŚCI
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Twój wkład w konkurs 

Historie kuchni, które nie marnują żywności!
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Poniżej wklej zdjęcia lub rysunki ważnych dla Ciebie chwil, które świadczą 
o dobrej, wspólnej zabawie w kuchni.

Masz dużo takich wspomnień czy tylko jedno wyjątkowe?

Centrum Koordynacji Nie marnujmy chwil
niemarnujmychwil@lafabbricaedu.eu


