Poradnik o niemarnowaniu warzyw i owoców

Nie m arn u j
p ietru s z ki
trzymaj ją z dala
- od gruszki

Projekt ﬁnansuje m.st. Warszawa

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
ogłosiła rok 2021 „Rokiem warzyw i owoców ".
Jednocześnie warzywa i owoce są w czołówce produktów,
które Polacy wyrzucają do kosza,
a ich straty odnotowywane są praktycznie na każdym etapie
produkcji żywności.
To doskonały czas na podniesienie świadomości
na temat problemu, jakim jest marnotrawstwo,
szczególnie tych łatwo psujących się produktów.
Dlatego Bank Żywności SOS w Warszawie, w ramach zadania publicznego
„Nie marnuj jedzenia. Podziel się!”
ﬁnansowanego przez m.st. Warszawa, przygotował e-book
o niemarnowaniu warzyw i owoców
oraz prowadził zbiórki jedzenia na wybranych warszawskich targowiskach,
aby ograniczyć marnowanie żywności na terenie naszego miasta.
Projekt ﬁnansuje m.st. Warszawa

Szanuję, nie marnuję! Działania wspierające prowadzone
przez Urząd m.st. Warszawy
oraz Bank Żywności SOS w Warszawie
Bank Żywności SOS w Warszawie od 1994 roku jest ostatnią deską ratunku
dla wszystkich, którzy nie mają co jeść.
Na co dzień pomaga ponad 50 000 osób. Są wśród nich osoby:
· samotne
· starsze
· bezdomne
· chore, niepełnosprawne
· rodziny wielodzietne
· rodzice samotnie wychowujący dzieci
To dla nich pozyskuje żywność od producentów, rolników, dystrybutorów
i sieci handlowych. Dwa razy do roku dużym zastrzykiem są zbiórki żywności
w marketach. Dając ludziom żywność, daje im również poczucie bezpieczeństwa,
nadzieję na przetrwanie i przywraca im godność.
Przez te wszystkie lata Bank Żywności SOS w Warszawie przekazał
ponad 84 000 000 kilogramów jedzenia. Pomógł tysiącom potrzebującym.

Warszawa nie marnuje!
W projekcie pilotażowym "Nie marnuj jedzenia. Podziel się!"
na wybranych warszawskich targowiskach Tarbem Sp. z o.o.,
Hale Mirowskie oraz Wolumen w niespełna dwa miesiące wolontariusze zebrali
prawie 3 tony żywności i przekazali ją osobom potrzebującym.
Celem projektu było nie tylko ograniczenie strat żywności w Warszawie,
ale też edukacja lokalnej społeczności i zaangażowanie targowisk do współpracy.
Urząd m.st. Warszawy prowadzi również działania edukacyjno-informacyjne
dla personelu odpowiedzialnego za organizację żywienia w placówkach oświatowych,
z którym wspólnie wypracowuje sposoby ograniczania marnowania żywności
w szkolnych stołówkach i kuchniach. Wszystkie warszawskie szkoły,
otrzymały ponadto publikację z propozycjami szkolnych posiłków
jednodaniowych i podpowiedziami, jak ograniczać resztki na talerzach.
Od kilku lat w szkołach i przedszkolach prowadzone są działania edukacyjne
kształtujące postawę szacunku do żywności.
Miasto wspiera także proces powstawania jadłodzielni – miejsc dzielenia się żywnością.

Czy wiesz, że...

· W Polsce marnuje się ok 5 000 000 ton jedzenia
z czego za blisko 3 000 000 ton tych strat
odpowiadają konsumenci!
· Najczęściej do śmietników traﬁają:
pieczywo (63%)
świeże owoce (57,4%)
warzywa tzw. nietrwałe, typu sałata,
rzodkiewka, pomidory czy ogórki (56,6%).

D lac z ego ż yw n ość
się m ar n uje?

Za ok. 60% wyrzucanego jedzenia odpowiedzialni
jesteśmy MY – konsumenci

Pozostała część ulega zniszczeniu w procesie produkcji,
przetwórstwa i dystrybucji.
To prawdziwy problem. Żeby go rozwiązać,
trzeba znaleźć podstawowe przyczyny marnowania żywności.
Z badań Federacji Polskich Banków Żywności wynika,
że wśród najczęstszych powodów marnowania są przede wszystkim:
·
·
·
·

zepsucie produktów
przeoczenie daty ważności
przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia
zbyt duże zakupy

Gdzie i dlaczego marnuje
się żywność?

W sklepach - część produktów, takich jak warzywa czy owoce,
choć są pełnowartościowe, często nie są kupowane
ze względu na ich nieidealny wygląd.
Wiele osób woli kupować ładne i kształtne produkty,
które w ich opinii mają lepszą jakość.
A tak naprawdę te odbiegające wyglądem od „ideału” produkty
smakują tak samo dobrze.
W naszych domach zwiędnięte warzywa i owoce lądują w koszu
z powodu braku pomysłów na wykorzystanie tych
składników do różnych dań tj. gulaszu czy koktajlu.
Przez nieprawidłowe przechowywanie warzywa
i owoce szybko się psują, ponieważ zawierają dużo
wody, mają delikatną strukturę, która łatwo ulega
uszkodzeniom. Co więcej, wydzielają i absorbują
etylen tzw. hormon starzenia roślin. Gaz ten jest
odpowiedzialny za starzenie się i rozwój pleśni,
a przez to szybszą utratę świeżości warzyw i owoców.

Skutki marnowania żywności

Etyczne - wielu ludzi nie stać na zakup jedzenia,
a z drugiej strony tyle się go wyrzuca. Ograniczenie marnowania żywności
jest też ważne z punktu widzenia organizacji pomocowych
takich jak Banki Żywności, które niesprzedaną, ale dobrą jakościowo
żywność mogą przekazać osobom potrzebującym.
Ekonomiczne - wraz z wyrzucanym produktem wyrzucamy pieniądze.
Przeciętna rodzina traci ok. 3000 zł rocznie.
Ekologiczne - np. zwiększenie emisji gazów cieplarnianych.
Nasilone wydzielanie m.in metanu, powoduje wzrost temperatury ziemi,
czego skutkiem mogą być powodzie, susze,
ograniczenie podaży wody słodkiej, co może wywołać kryzys w rolnictwie.
Aby wyprodukować, przetworzyć i dostarczyć żywność
na półki sklepowe, a następnie do naszych domów
musimy zużyć zasoby tj. energię (paliwo prąd) i wodę.

CZY WIESZ ILE WODY POTRZEBA
DO WYPRODUKOWANIA
1 KG PRODUKTU?

Pomidorów
Ziemniaków
Kapusty
ogórków
Pomarańczy
Bananów
Jabłek
Brzoskwini
Do
wyprodukowania
1kg

potrzeba

214 litrów wody
225 litrów
237 litrów
353 litry wody
560 litrów
790 litrów
822 litry
910 litrów

Jak nie marnować
jedzenia?

Poznaj nasze wskazówki i dowiedz się,
co możesz zrobić, żeby marnować mniej jedzenia!

1. PLANUJ POSIŁKI
Planując jadłospis na kilka dni, będziesz wiedzieć jakich produktów potrzebujesz i w jakiej ilości.
Istnieje mniejsze ryzyko, że kupisz ich za dużo, na których wykorzystanie nie będziesz mieć pomysłu.
Jeżeli jednego dnia do obiadu użyjesz surowych warzyw,
to następnego dnia pozostałą ich część możesz dodać do leczo lub upiec w piekarniku.
2. KUPUJ W MNIEJSZYCH ILOŚCIACH
Produkty nietrwałe, do których zaliczają się warzywa i owoce,
lepiej zużywać na bieżąco i kupować częściej, zaś w mniejszych ilościach.
Największą wartość odżywczą mają produkty sezonowe. Wybieraj te świeże i nieuszkodzone.
Każde uszkodzenie ułatwia drobnoustrojom wniknięcie do wnętrza
i namnażanie się. Owoce i warzywa warto kupować w całości, luzem i na wagę.
3. KUPUJ „BRZYDKIE” WARZYWA I OWOCE
Artykuły spożywcze nawet o nietypowych kształtach smakują dokładnie tak samo jak te “zwyczajne”.
Poskręcana marchewka wrzucona do rosołu smakuje tak samo jak marchewka prosta.
Dodatkowo, małe produkty, które - zdaniem wielu - trudniej się obiera, będą się krócej gotować.

Poznaj nasze wskazówki i dowiedz się,
co możesz zrobić, żeby marnować mniej jedzenia!
4. NIE CHODŹ GŁODNY NA ZAKUPY
Istnieje ryzyko, że wtedy kupisz więcej produktów niż będziesz ich w stanie zjeść.
5. NIE ULEGAJ PROMOCJOM
Kupuj takie ilości warzyw i owoców, które wiesz, że wykorzystasz w kuchni.
Zjadając pół arbuza z promocji, a resztę wyrzucając, wcale na tym nie zaoszczędzisz.
6. MYJ WARZYWA I OWOCE DOPIERO PRZED SPOŻYCIEM
Mycie warzyw i owoców przed włożeniem do lodówki
znacznie przyspieszy ich psucie, dlatego przechowuj je nieoczyszczone
i niemyte.
7. PAMIĘTAJ O WITAMINACH
Podczas przygotowania warzyw i owoców,
staraj się je obierać jak najcieniej oraz gotować na parze lub w małej ilości wody,
by zachowały w pełni swoje wartości odżywcze.

Poznaj nasze wskazówki i dowiedz się,
co możesz zrobić, żeby marnować mniej jedzenia!
8. PRAWIDŁOWO PRZECHOWUJ JEDZENIE
Przechowywanie produktów spożywczych w odpowiednich warunkach
zapewnia im świeżość przez dłuższy czas.
Większość warzyw i owoców powinno być przechowywane
w lodówce, najlepiej w szuﬂadach wyłożonych papierowymi ręcznikami, które chłoną wilgoć.
W lodówce można przechowywać owoce jagodowe
np. jagody, borówki, maliny, poziomki, truskawki z szypułkami. Niskich temperatur
nie lubią cytrusy oraz owoce egzotyczne (banany, ananasy, mango, awokado).
Te najlepiej trzyma w ciepłym i suchym miejscu.
Jeżeli chodzi o warzywa, do lodówki możesz włożyć większość
z nich tzn. paprykę, brokuły, kalaﬁora, marchew, kapustę
czy sałatę. Poza lodówką powinno się przechowywać pomidora, cebulę, czosnek czy ziemniaki.
9. PRZETWARZAJ
Możesz wydłużyć termin ważności warzyw i owoców stosując
wybraną metodę: mrożenie, suszenie, marynowanie
lub wekowanie robiąc leczo, sos, dżem, sok.
Jeśli została Ci resztka zieleniny, drobno ją poszatkuj, włóż
do foremki na kostki lodu i zalej oliwą. Użyj później do zupy
lub sosu. Przed wykorzystaniem zamrożonych owoców
i warzyw, włóż je bezpośrednio do wrzącej wody
bez wcześniejszego rozmrażania.

Jak wykorzystać
warzywa i owoce?

Z ugotowanych warzyw możesz przygotować
np. zapiekankę, kotlety warzywne, sałatkę jarzynową.
Miękkie lub lekko obite owoce wykorzystaj
do koktajlu, ciast lub jako nadzienie do naleśników

· Rzodkiewki, marchewkę - przechowuj w słoiku napełnionym wodą
· Nóżki brokułu, cukinię, kalaﬁor - jest jadalna, możesz

ją śmiało chrupać
· Zielone liście – prawie wszystkie możesz zblendować
na pesto, nawet liście marchewki
· Ugotowane ziemniaki - przerobisz na kopytka, zapiekankę ziemniaczaną, kotlety
· Cukinię i marchewkę - można przerobić na "warzywny makaron",
obierając je w ten kształt obieraczką

· Bardzo dojrzałego banana – możesz zamrozić , a później dodać do koktajlu albo zmiksować
na lody z dodatkiem np. mleka kokosowego
i kakao; przerobić na chlebek bananowy
lub placki bananowe (wystarczy ugnieść widelcem banany, wymieszać z jajkiem i płatkami
owsianymi)
· Owoce jagodowe tj. truskawki, jagody – z nich możesz zrobić
domowy kisiel (dusząc razem z siemieniem lnianym i wodą); zmiksować
na mus i zamrozić, a później użyć wrzucając do owsianki lub koktajlu
· Jabłko, gruszkę – możesz pokroić w plastry i ususzyć
w piekarniku na chipsy
· Owoce – zmiksowane możesz połączyć z żelatyną, przelać
do pojemnika na kostki lodu i zrobić domowe żelki

P o z n a j n a s z e p r z e p is y
k u lin a r n e
z w y k o r z y s t a n ie m
sezonow ych
w arzyw i ow oców

Placuszki z dyni

Składniki:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

0,5 szklanki puree z dyni
1 szklanka mleka
2 jajka
3 łyżki roztopionego masła
3 łyżki miodu
1,5 szklanki mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka mielonego cynamonu
szczypta soli
olej roślinny do smażenia

Sposób przygotowania:
W misce wymieszaj „mokre” składniki: puree z dyni, mleko, jaja, masło i miód.
W drugiej misce wymieszaj składniki „suche”: mąkę, proszek do pieczenia,
cynamon i sól. Do składników płynnych dodawaj po łyżce mieszanki składników
suchych, aż do uzyskania gładkiej masy.
Placki smaż na średnim ogniu, na natłuszczonej
patelni ok. 2 minuty z każdej strony. Podawaj polane miodem.

ZUPA KREM Z GRUSZKI I PIETRUSZKI

Składniki:
· 3 duże gruszki
· 1 seler
· 1 pietruszka
· 1 duża cebula
· 2 łyżki masła
· woda
· sól, pieprz
· oliwa
Sposób przygotowania:
Cebulę pokrój w piórka i zeszklij na maśle w głębokim rondlu.
Pietruszkę i selera pokrój w dużą kostkę, dodaj do cebuli i lekko podsmaż.
Pod koniec dodaj obrane, pokrojone w ćwiartki gruszki (bez gniazd nasiennych).
Do garnka wlej tyle wody, aby przykryła składniki.
Gotuj do miękkości, następnie dopraw solą i pieprzem.
Zblenduj na gładki krem. Zupę przed podaniem możesz polać odrobiną oliwy.

SZAKSZUKA

Składniki:
· 3 duże pomidory
· 2 czerwone papryki
· 1 cukinia
· 1 duża cebula
· 3 ząbki czosnku
· 4 jajka
· 1 łyżka oleju rzepakowego
· 2 łyżki przecieru pomidorowego,
· Przyprawy: po 0,5 łyżeczki mielonej ostrej papryki chilli, mielonej
kolendry, mielonego kuminu, suszonego oregano, suszonego
tymianku, soli i pieprzu
Sposób przygotowania:
Natnij pomidory i sparz wrzątkiem, obierz i pokrój w kostkę.
Paprykę, cukinię i cebulę pokrój w drobną kostkę.
Cebulę wrzuć na rozgrzany olej. Duś na małym ogniu przez 7-8 minut.
Kiedy cebula będzie miękka, dodaj przecier pomidorowy, przyprawy
(paprykę ostrą, mieloną kolendrę i kumin) oraz przeciśnięty
przez praskę czosnek. Mieszając, smaż przez 1-2 minuty.
Dodaj paprykę i cukinię, wymieszaj. Duś na małym ogniu
bez przykrycia przez ok. 10 minut.
Dodaj pokrojone pomidory oraz przyprawy (sól, oregano i tymianek)
i duś przez 20 minut, aż sos będzie gęsty.
Łopatką zrób 4 wgłębienia. W każde wgłębienie wbij 1 jajko.
Duś pod pokrywką, aż jajka się zetną, a żółtka pozostaną płynne - ok. 7 minut.
Gotową szakszukę z cukinią ostrożnie przełóż na talerze,
aby nie uszkodzić płynnego żółtka.
Szakszuka z cukinią najlepiej smakuje podawana ze świeżym pieczywem

ZIELONY KOKTAJL

Składniki:
• 2 garści szpinaku
• 1 łodyga selera naciowego
• 0,5 sztuki jabłka
• 0,5 sztuki pomarańczy
• 0,5 sztuki kiwi
• 0,5 szklanki wody
Sposób przygotowania:
Do umytych i obranych składników wlej wodę.
Zmiksuj wszystko razem blenderem.

SAŁATKA Z RUKOLĄ I POMARAŃCZĄ

Składniki:
· 1 opakowanie rukoli
· 2 pomarańcze
· granat
· 0,5 szklanki płatków migdałowych
· kawałek parmezanu lub ostrego sera pleśniowego
· 1/3 szklanki oliwy
· sól, pieprz
Sposób przygotowania:
Umyj rukolę. Obierz jedną pomarańczę i pokrój
w kostkę. Z drugiej wyciśnij sok, wymieszaj go z oliwą, odrobiną soli i pieprzu.
Wyjmij pestki granatu. Płatki migdałów upraż na suchej patelni.
Następnie wymieszaj rukolę z pomarańczą i pestkami granatu.
Polej sosem z oliwy i pomarańczy, posyp parmezanem
i płatkami migdałów.

Projekt ﬁnansuje m.st. Warszawa

