Ważne
Co będziemy dziś robić

Przegląd naukowy do quizu na przyszły tydzień
Godzina na czytanie
Indywidualne zajęcia z matematyki
Ćwiczenie pisania

8:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Helena,
Szymon,
Martyna,
Julia,
Oliwia,
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15 Natalia, Julia, Konrad, Maria i Oliwia

“Oszczędzaj jedzenie, nie wyrzucaj!”
ZSEG Cieszyn

opiekun uczniów
Anna Petřek

Poproś rodziców o podpisanie przypomnienia o spotkaniu
komitetu rodzicielskiego i o potwierdzenie obecności

Ważne
Przegląd naukowy do quizu na przyszły tydzień
Godzina
na235
czytanie
Każdego roku przeciętny Polak wyrzuca do
kosza
kg żywności.
Indywidualne zajęcia z matematyki
Rocznie w skali całego naszego kraju
to aż pisania
9 mln ton.
Ćwiczenie

Co będziemy dziś robić

8:00
9:00
Na–świecie
do śmieci trafia aż 1,3 mld ton żywności w ciągu roku.
9:00 – 9:30
Najczęściej
9:30 – 10:30 wyrzucane produkty to pieczywo, owoce, wędliny i warzywa.
Czy wiecie, że
jedna
trzecia żywności, która została na świecie wyprodukowana jest wyrzucana
10:30
– 11:30
11:30 – 12:00
na śmieci? Jedna trzecia!
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
Celem naszego projektu
15:00 – 15:15

jest przedstawienie sposobów jak tego uniknąć albo
znacznym
stopniu
ograniczyć.
Poprośw
rodziców
o podpisanie
przypomnienia
o spotkaniu
komitetu rodzicielskiego i o potwierdzenie obecności
Chcemycemy Wam pokazać,
że świadome gospodarowanie żywnością może być bardzo proste,
że ze składników które do tej pory traktowaliście jako coś nie jadalnego i do wyrzucenia, można
zrobić smaczne i zdrowe potrawy.

Nowy trend
zero waste oraz less waste

Co będziemy dziś robić
8:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15

Ważne

Przegląd naukowy do quizu na przyszły tydzień
Godzina na czytanie
Indywidualne zajęcia z matematyki
Ćwiczenie pisania

Poproś rodziców o podpisanie przypomnienia o spotkaniu
komitetu rodzicielskiego i o potwierdzenie obecności

Nowy trend
zero waste oraz less waste

Ważne
Zero waste, nazywane też no waste (z ang. brak marnowania), a także less waste (z ang. mniej
Przegląd naukowy do quizu na przyszły tydzień
marnowania) to nowe trendy, a właściwie filozofie życiowe,
których
Godzina na
czytanie zwolennicy kierują się
zasadami niemarnowania zasobów. Podstawową regułą
tych ruchów
jest oszczędniejsze i
Indywidualne
zajęcia z matematyki
Ćwiczenie
pisania marnujemy go mniej. Nie
lepsze gospodarowanie tym, co mamy, np. jedzeniem, dzięki
czemu

Co będziemy dziś robić

8:00 – 9:00
ogranicza się
to– jednak
jedynie do żywności. Obejmuje także zmniejszenie produkcji odpadów
9:00
9:30
9:30 – 10:30 czy zachęcanie do ponownego ich przetworzenia.
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00 Zero waste kieruje się zasadą pięciu R
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15

Refuse - OdmawiajPoproś rodziców o podpisanie przypomnienia o spotkaniu
komitetu rodzicielskiego i o potwierdzenie obecności
Reduce - Ograniczaj
Reuse - Użyj ponownie
Recycle - Oddaj do recyklingu
Rot - Kompostuj

Ogranicz marnowanie
żywności już na etapie
kupowania.

8:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15

trzymanie się listy zakupów – zrobienie listy pomoże określić, co tak
naprawdę jest potrzebne
sprawdzanie daty ważności – produkty na półkach sklepowych często
układane są tak, by z przodu znajdowały się te, których termin
przydatności do spożycia jest krótszy.
notowanie, które produkty się marnują i kupowanie mniejszego
opakowania – jeśli widzimy, że produkt psuje się w lodówce lub nigdy nie
jest zjadany do końca, to może lepiej przestać go kupować lub kupować
w mniejszej ilości
zwracanie uwagę na rodzaj opakowania – niektóre produkty łatwo
wysychają, psują się lub przestają być apetyczne ze względu na nieszczelne
opakowania. Dzieje się tak np. z serem feta, pastami do smarowania na
kanapki, serami, jogurtami.
kupowanie mrożonek – jeśli chcemy robić zakupy na zapas, warto wybierać
mrożonki. Można je przechowywać znacznie dłużej.

GOTOWANIE Z RESZTEK
POMYSŁY NA POTRAWY ZERO WASTE

Z tego, co pozornie jest nieprzydatne,
można bowiem wyczarować niesamowite potrawy

Bulion z obierek

Wystarczy składować obierki
z warzyw takich, jak
np. marchew, pietruszka, seler,
kalarepa w torebce w zamrażalniku (oczywiście
przed obieraniem warzywa należy dokładnie
umyć).
Gdy nazbiera się ich duża ilość, wystarczy
wrzucić je do garnka i ugotować z nich
aromatyczny bulion.
Następnie odcedzić płyn od resztek.
Może się on później stać podstawą zupy lub
można zamrozić go w niewielkich porcjach jako
domowe kostki rosołowe.

Sosy
z blendowanych
warzyw

Warzywa po rosole można
wykorzystać także jako
bazę do sosu.
Taki sos można później
zawekować lub zamrozić.

Zapiekanki i wrapy
z mięsa z obiadu

Niezjedzone kotlety schabowe
można wykorzystać do wrapów
(wystarczy wraz z warzywami
i serem zawinąć je w tortillę
i podgrzać), a pieczone mięso, np.
kurczaka, do sałatek i zapiekanek.
Wystarczy, że doda się do niego
makaron lub ziemniaki, ser,
jakieś przyprawy i warzywa, np.
szpinak

GOTOWANIE Z RESZTEK
POMYSŁY NA POTRAWY ZERO WASTE

Z tego, co pozornie jest nieprzydatne,
można bowiem wyczarować niesamowite potrawy
Ciasto, zapiekanka, bułka
tarta i grzanki z suchego
chleba

Nie wyrzucaj suchego pieczywa!
nawet jeśli jest twarde jak kamień.
Część można zetrzeć na bułkę tartą
i wykorzystać do panierowania lub
zagęszczania sosów. Można też
zrobić grzanki do zupy albo
skorzystać z przepisów na chlebową
zapiekankę lub ciasto resztkowiec

Wekowanie zup
i sosów

Słoiki mogą stać w lodówce
nawet około miesiąca. Kiedy
nagotujemy wielki garnek zupy
nie musimy jej już jeść trzy dni
z rzędu. Możemy też
przygotować takie obiady na
cały miesiąc i wyjmować je z
lodówki sukcesywnie. To
świetne rozwiązanie dla
wszystkich tych, którzy są
zabiegani i mają mało czasu.

Sałatka z warzyw
z bulionu

Sałatka z warzyw po rosole lub wywaru
na galaretę to klasyka kuchni naszych
babć. Ten znany wszystkim i smaczny
przepis pomoże wykorzystać nadmiar
resztek. Można urozmaicić sałatkę
również mięsem po rosole

Co zrobić z fusami z ekspresu?
12 praktycznych zastosowań.
Fusy po kawie
Do niedawna traktowane były
za bezużyteczny odpad
pozostający po parzeniu kawy.
Na szczęście coraz więcej firm
na całym świecie
8:00 – 9:00
eksperymentuje z tym
9:00 – 9:30
surowcem wykorzystując go do
9:30 – 10:30
produkcji nawozów
10:30 – 11:30
naturalnych, kosmetyków,
11:30 – 12:00
naczyń.

12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15

1. Fusy jako nawóz w ogrodzie
2. Fusy można wykorzystać do kompostowania
3. Fusy odstraszają owady i szkodniki
4. Mogą usunąć pchły ze zwierząt
5. Fusy neutralizują zapachy
6. Fusy jako naturalny środek czyszczący
7. Fusy złuszczają skórę

Co zrobić z fusami z ekspresu?
14 praktycznych zastosowań.
Fusy po kawie
Do niedawna traktowane były
za bezużyteczny odpad
pozostający po parzeniu kawy.
Na szczęście coraz więcej firm
na całym świecie
8:00 – 9:00
eksperymentuje z tym
9:00 – 9:30
surowcem wykorzystując go do
9:30 – 10:30
produkcji nawozów
10:30 – 11:30
naturalnych, kosmetyków,
11:30 – 12:00
naczyń.

12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15

8. Fusy zmniejszają cellulit
9. Fusy jako naturalny barwnik
10. Jako czyściwo do kominka
11. Fusy zmiękczają mięso
12. Fusy stymulują wzrost włosów
13. Naprawa porysowanych mebli
14. Fusy mogą usunąć kurze łapki

GRATIS !!!
Ciasteczka z fusami po kawie;')

Eko sposoby
na obierki.

8:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15

1. Konserwowanie galanterii skórzanej
buty i inne elementy skórzane można pastować
wewnętrzną częścią skórki banana – za moment wszystko
lśni i jest świetnie zakonserwowane.
2. Woda bananowa to naturalny nawóz,
który dostarcza kwiatom fosfor oraz potas.
3. Czyszczenie liści kwiatów doniczkowych
wewnętrzną stroną skórki od banana.

Eko sposoby
na obierki.
Zanim zacznę zachwalać użyteczność cytryny i jej skórki, muszę podkreślić,
że przed jakimkolwiek użyciem należy ją porządnie umyć. Najlepiej
wymoczyć we wrzątku, a potem przelać jeszcze nową porcją gorącej wody.
Można również wymoczyć cytrynę w wodzie z sodą oczyszczoną.

8:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15

1. Świetny środek czyszczący
Cytryna zawiera kwas cytrynowy, który usuwa plamy i przebarwienia
(skórki, zalewamy octem, zakręcamy i odstawiamy w ciemne miejsce na dwa tygodnie.
Następnie rozcieńczamy ciecz wodą w proporcji 1:1 i wlewamy do spryskiwacza)

2. Do produkcji domowej lemoniady
Najlepiej włożyć je do zamrażalnika i przy następnej okazji użyć ich zamiast
kostek lodu.

3. Skórka z cytrusów nadaje potrawom więcej smaku
i aromatu niż sam sok.
Wystarczy wysuszyć i używać w kuchni do nadania świeżości daniom

4. Do przygotowania własnej mieszanki przypraw.
Wystarczy, że wymieszamy sól, pieprz i startą skórkę cytrynową. Świetnie smakuje
z pieczonymi warzywami korzeniowymi czy jako przyprawa do sałatek.

Eko sposoby
na obierki.

8:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15

Łupiny wystarczy wysuszyć w piekarniku nagrzanym do
70°C ,a następnie zemleć je w młynku do kawy lub
przypraw. Zapach będzie niesamowity. W Europie
wyrzucamy rocznie około 500 tysięcy ton odpadów po
cebuli. Tymczasem o kwercetynie, związku chemicznym,
który kryje się w łupinach cebuli, mówi się w samych
superlatywach.
Sproszkowane łupinki cebuli można dodawać rownież do
ciasta na pizzę lub do tarty. Może ona służyć nam jako
przyprawa.
Napar z łupin może służyć jako tonik na cerę trądzikową.
Wystarczy gotować łupiny przez 15 minut, a po ostudzeniu
stosować jak zwykły tonik do twarzy.

Eko sposoby
na obierki.

Jabłka
Czy wiecie, że wyrzucając ogryzek
jabłka, wyrzucacie aż 30% miąższu?
Czy wiecie, że wyrzucając do kosza
jedno jabłko, marnujecie 70 litrów
wody potrzebnej do jego
wyprodukowania? Czy wiecie, która
część jabłka jest niejadalna? Otóż
jadalne jest wszystko! Jeśli jednak
nie chcecie jeść ogryzków, możecie z
nich zrobić ocet jabłkowy. Wystarczy
gromadzić je w słoiku w lodówce.
Kiedy wypełni się do połowy,
zalewamy ogryzki wodą z cukrem.

Składniki
1 kg jabłek
1 l letniej, przegotowanej
wody
5 łyżek stołowych cukru (ilość
cukru zależy od smaku
jabłek, jabłka słodkie
wymagają mniej cukru,
natomiast kwaśne więcej.

Eko sposoby
na obierki.
Obierki z ziemniaków
8:00 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15

5 sposobów na wykorzystanie
obierek:

- chipsy z obierek ziemniaka
- obierki z ziemniaków na siwe włosy
- obierki ziemniaków jako nawóz
- obierki z ziemniaków na kamienie żółciowe
- czyszczenie komina obierkami z ziemniaków

Smoothe na poprawę
odporności.
CHRONI PRZED:
- nowotwór
- zawały serca
- trądzik
- nadciśnienie
- zaparcie

8:00 – 9:00
9:00 – 9:30
KORZYŚCI:
- lepsze
trawienie,
9:30
– 10:30
- silniejsza odporność,
10:30 – 11:30
- mocniejsza wątroba i nerki,
11:30 – 12:00
- zdrowsza trzustka.
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
SKŁADNIKI:
1 burak
15:00
– 15:15
1 marchewka
1 jabłko
0,5 soku z cytryny
1 łyżeczka miodu
400 - 500 ml wody

Dokładnie zmiksować wszystkie składniki.

Podsumowanie
Jak nie marnować żywności? 10 najważniejszych zasad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jeden z największych emitentów gazów cieplarnianych.
5 mln ton żywności do kosza.
Edukacja i odpowiedzialności konsumentów.
Planuj zakupy i jadłospis.
Kupuj mądrze.
Przechowuj żywność właściwie.
Stosuj zasadę „FIFO” .
Zwracaj uwagę na daty.
Dziel się z innymi
Pokochaj gotowanie i niemarnowanie

Dziękujemy za uwagę
Helena, Szymon, Martyna, Julia, Oliwia,
Natalia, Julia, Konrad, Maria i Oliwia

