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Výchovno-vzdelávací projekt o uvedomelej
spotrebe potravín a solidarite.

Ahoj,
vítame Ťa v Klube mladí kuchári pre planétu.
Nám mladým kuchárom a absolventom sa páči
slovo udržateľnosť. Dnes už varíme inteligentným
spôsobom, aby sme si zabezpečili budúcnosť
v príjemnom a čistom svete.
Jesť musíme všetci. Ale aj tu musíme
dodržiavať určité pravidlá, aby sme rástli tak,
ako sa má. Raňajky, desiata, obed, večera…
všetko s rozmanitým jedlom. Povolený
je aj dezert, na ktorý má nárok každé dieťa,
samozrejme bez preháňania. Všetci máme
právo jesť chutné a zároveň i zdravé jedlá.

Dospelí hovoria, že našim cieľom je zabezpečenie dostatku potravín pre všetkých obyvateľov Planéty, ktorých počet neustále rastie. Nemali by sme zabudnúť, že jesť dobre a s
chuťou neznamená prejedať sa. Neznamená to ani nakúpiť veľa potravín, ktoré sa potom
budú musieť vyhodiť.
A práve preto sa my, mladí ľudia, musíme zjednotiť v klube a
podporiť náš pohľad na vec. Sme pripravení! Na nasledujúcich stránkach objavíte, že Klub má veľa priateľov a pomocníkov, ktorí nám pomôžu dosiahnuť
naše ciele.
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DOHODA O NEPLYTVANÍ POTRAVINAMI, AKO PRÍNOS PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Toto sú pravidlá, ktoré musí dodržiavať každý člen Klubu
Mladí kuchári pre planétu. Ak si sa rozhodol dodržiavať
ich, potvrď tvoje rozhodnutie podpisom (v spodnej časti máš miesto na podpis). No s podpisom sa neunáhli

a najprv si dobre prečítaj časopis, aby si pochopil čo všetko to obnáša. Na konci časopisu budeš mať k dispozícii
aj test na otestovanie tvojich vedomostí. Ak si test zvládol, tak ti už nič nebráni podpísať členstvo v Klube

Ako člen KLUBU MLADÍ KUCHÁRI PRE PLANÉTU sa osobne
zaväzujem ja aj moja rodina, že budeme:
• nakupovať iba to, čo je potrebné a vyberať iba tie potraviny, ktoré neškodia mne a našej planéte Zem,
• konzervovať potraviny spôsobom, aby ani zrnko nevyšlo nazmar,
• tepelne upravovať potraviny aby boli nie len chutné, ale zároveň
si zachovali všetky potrebné nutričné hodnoty,
• tráviť spoločne naozaj špeciálne chvíle, či už v rodine alebo s priateľmi,
pri všetkých týchto každodenných činnostiach,
• propagovať ďalej tento udržateľný spôsob života.
PODPIS

NA TO, ABY SME VYHRALI
JE POTREBNÉ DAŤ GÓL

JESŤ A NEPLYTVAŤ

Tentokrát nie na futbalovom štadióne a musíme ich dať
viac než jeden!
Organizácia spojených národov (OSN) schválila nový
program vypracovaný krajinami z celého sveta. Momentálne máme 17 cieľov (gólov) udržateľného rozvoja, ktoré by mali všetky krajiny splniť do roku 2030. Na internete nájdete všetky potrebné informácie,
stačí vyťukať do vyhľadávača SDGs OSN
2030. Skratka SDGs znamená Sustainable Development Goals, čo si môžeme
preložiť ako Ciele (góly) udržateľného rozvoja Agendy 2030
pre Slovenskú republiku.
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Cieľom, gólom číslo dva je „žiadny hlad“, ktorý nám
pripomína, že na našej planéte ešte stále žije niekoľko
miliónov ľudí, ktorí pre nedostatok potravín hladujú. Kto
má jedla nadbytok, musí sa naozaj snažiť neplytvať ním!
Aj naše správanie v každodenných situáciách môže
dať niekoľko gólov do bránky udržateľnosti: 6. Hygiena
(pitná voda, kanalizácia), 7. Dostupné a čisté energie,
12. Zodpovedná výroba a spotreba, 13. Klimatické zmeny,
14. Život vo vode (Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora na udržateľný rozvoj.) Keďže
Slovenská republika nie je prímorskou krajinou, dané
ukazovatele sa u nás nesledujú a nevyhodnocujú.
15. Chrániť, obnovovať a udržateľne podporovať život
na súši.
A nezabudnime ani na gól číslo 16: Mier a spravodlivosť
a gól číslo 17: Spolupráca.

Ahojte!
Je v Klube miesto aj pre nás?
Sme 3 vedci, tak ako aj vy, zameraní na uvedomelú spotrebu potravín
bez zbytočného plytvania! Už keď sme boli deti tak sa nám strašne
páčilo motať sa v kuchyni pri sporáku. Následne sme vyštudovali potrebné technické disciplíny, vďaka ktorým sa nám na stôl dostanú
výborné potraviny bez vedľajšieho škodlivého účinku na životné prostredie. Stali sa z nás biológovia, chemici, fyzici... Z našich výskumov
sa rodia nové nápady, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a zaujímavé.
Nové technológie nám pomáhajú efektívnejšie nakúpiť, následne
potraviny uskladniť a tepelne upraviť čo najlepším spôsobom. Kuchynské elektrospotrebiče sa stále viac a viac priatelia so životným
prostredím. Vďaka nim sa plytvá menej potravinami, teda prírodnými
zdrojmi, a spotrebuje sa i menej elektriny (čo znamená i menej škodlivých emisií v ovzduší).
Teraz vám predstavíme niekoľko nových objavov a potom je rad
už len na vás. Preto je potrebné učiť sa, aby ste nám aj vy mohli
predstaviť nové nápady a riešenia!

ČO BY SME MALI JESŤ PRE NAŠE ZDRAVIE A PRE ZDRAVIE NAŠEJ PLANÉTY
Rozumiete tomuto obrázku s dvojitou pyramídou? Prvá pyramída vľavo nám určuje množstvo
a druhy potravinových skupín, ktoré by sme mali
jesť každý deň. Čím vyššie miesto zastávajú v potravinovej pyramíde, tým menej by sa mali konzumovať. Druhá pyramída je prakticky otočená
naopak. Podľa nej môžeme zistiť, aký má
daná potravinová skupina dopad na životné prostredie. Berie sa ohľad napr.
na spotrebu vody, na pôdu, na čistotu vzduchu... Hovoríme o tzv. ekologickej stope potravín, ktorú
zanechajú na našej planéte.
Dve pyramídy majú určitú
súvislosť. Napr. červené hovädzie mäso.
Tým, že jeme málo
červeného
mäsa,

znižujeme tým škodlivý dopad na naše zdravie,
ale aj na životné prostredie. Naopak, ovocie by sa
malo jesť častejšie, pretože nechá na našej planéte Zem len ľahučkú stopu
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VŠETCI NA EXPO!
Expo je názov svetovej výstavy, na ktorej sa zúčastnia takmer všetky medzinárodné spoločnosti či prestížne inštitúcie. Budú sa snažiť vyriešiť problém, ktorý sa týka všetkých obyvateľov našej planéty. Veď kto si nepamätá EXPO
z roku 2015, ktoré bolo venované práve potravinám?
Najbližšie Expo 2020 bude v Dubaji, kde sa bude opäť hovoriť o udržateľnosti a o budúcnosti. Aká bude
téma Svetovej výstavy tentokrát? Nesie sa v znamení „Connecting Minds, Creating the Future“, teda
Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti. Nezdá sa ti to super nápad?

PRIATELIA KLUBU:
MIKROVLNNÁ RÚRA
Klub Mladí kuchári pre planétu potrebuje na
naplnenie všetkých cieľov spolupracovníkov.
Bez nich to jednoducho nejde. A práve v kuchyni ich nájdeme hneď niekoľko: blištiace
sa kuchynské spotrebiče, ktoré vedia potraviny konzervovať a aj ich tepelne spracovať.
Vďaka nim si môžeme v kruhu rodiny užívať
chvíle, ktoré sa vždy rátajú ochutnávaním výborného a zdravého jedla pripraveného bez
plytvania.
Spoznajme lepšie našich priateľov.
Vedeli ste, že existuje mikrovlnná rúra, ktorá
vďaka inteligentným technológiám dokáže
snímať pripravované jedlo, podľa čoho upravuje čas a ostatné parametre varenia na prípravu napr. výbornej pizze.
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Ako nakupovat
Si pripravený na splnenie prvej missie Klubu? Začíname
s nákupom. Najskôr napíšeme zoznam vecí, ktoré potrebujeme naozaj kúpiť: zoznam si začneme písať až po
skontrolovaní čo nám v domácnosti chýba, potom si premyslíme čo z toho budeme naozaj potrebovať. Na nákup
si vezmeme vždy tašky, ktoré môžeme opäť použiť, napr.

plátené tašky. Napísaný zoznam si držíme v ruke a snažíme sa ho rešpektovať. Dovoľme si iba zopár výnimiek, a to
hlavne ak nájdeme niečo, na čo sme pred tým nemysleli a
sme si istí, že to určite zjeme. Ak je to možné, snažme sa
uprednostňovať miestne a sezónne výrobky. Nezabúdajme
skontrolovať etikety, hlavne dátum spotreby!

Na nákup určite nepôjdeš bez rodičov. Sú to chvíle, ktoré trávite spolu,
a ktorými sa určite neplytvá. Skús to! Vysvetlíme ti ako na to na strane 12.

Výrobky a výrobcovia

Chut dozretého ovocia

Chceš vedieť, kde rastie alebo
ako vzniká jedlo, ktoré ješ? Nájdi
si na internete bio farmu, ktorú je možné navštíviť. Ak nie je
žiadna v tvojom okolí, naplánuj
si spolu s rodičmi spoločný výlet
na jej návštevu.
Určite to neoľutuješ.

Jesť ovocie je určite zdravé, ale
zozbierané nezrelé pomaranče alebo maliny sa nedajú jesť.
Vedel si, že toto ovocie nikdy
nedozreje? Na druhej strane,
inému ovociu a zelenine, ako
napr. jablkám, hruškám alebo
paradajkám sa nič nestane aj
keď ich pozbierame nedozreté.
Môžu sa skladovať bez problémov doma pri izbovej teplote až
kým nedozrejú. Si pripravený na
vychutnanie si tej správnej dozretej chute?

Priatelia Klubu:
odšt avovač
Ak máš doma odšťavovač, môžeš si pripravovať chutné šťavy
z ovocia a zeleniny. Nezabudni
použiť aj šupky a iné zvyšky, z ktorých môžeš pripraviť rôzne krémy.
Rastlinné mlieko si môžes pripraviť zo sóje, ryže, mandlí, ovsa, lieskových orieškov… Dobrú chuť!

Kde bolo tam bolo…
Pierina je hlavná postava zo zveršovaných bájok de La Fontaina. Je to
dievča, ktoré dojilo kravy, a ktoré si zarábalo jeho predajom. Raz sa jej
stalo, že sa jej džbán s mliekom rozbil. Práve z tohto príbehu používame
porekadlo: “Neplač nad rozliatym mliekom”.
Keď si už plytval jedlom, nie je tam
žiadna cesta späť.!
>>> Pozri sa, koľko námahy vynaložil holandský maliar Vermeer na zobrazenie dievčaťa, ktoré nalieva mlieko. Možno pripravuje
chlieb s mliekom na raňajky.
Je to super nápad ako skonzumovať starší
chlieb a pečivo.
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Pred tým, než pôjdete
na nákup

Dajme slovo
potravinovým obalom

Aby sme šetrili s papierom, môžeme si zoznam na nákup napísať
aj na tabuľu, alebo na druhú stranu použitého papiera… Rovnako
si môžete na chladničku pripnúť
zoznam vecí, ktoré sa musia čo
najskôr zjesť. Na mrazničku zase
zoznam, kedy ste si jednotlivé
potraviny zamrazili.

Každá zabalená potravina má
svoju etiketu. Takáto etiketa musí
obsahovať hmotnosť výrobku,
jeho pôvod, zloženie, dátum
spotreby u čerstvých výrobkoch,
dátum minimálnej trvanlivosti
pri sušených (ryža), konzervovaných a iných trvanlivých potravinách. Potravinový obal a etiketa
majú aj inú úlohu. Musia zaujať
vašu pozornosť farbami, formou,
obrázkami a čoraz častejšie
sa na obale uvádza i dopad
na životné prostredie.

Alebo bud me
digitálny...
Pomocou bezplatnej aplikácie si
do telefónu môžeme nadiktovať
nákupný zoznam.

Balením proti plytvaniu
Niekoľko nápadov ako neplytvať:
• Pre niekoho, kto nečíta informácie na etikete, existujú už
také etikety, ktoré po otvorení
výrobky, začnú postupne meniť farbu až kým sa nepriblíži
dátum spotreby.
• Na viacerých etiketách je uvedené, kam sa má obal vyhodiť.
• Tvar a materiál potravinových
obalov je navrhovaný tak, aby
uľahčil recykláciu.

Takýmto spôsobom môžete
zdieľať napr. silvestrovský nákup aj so starými rodičmi.
Každý sa bude podieľať na nákupe. Rovnako existuje aplikácia,
ktorá vás upozorní na dátum
spotreby jednotlivých potravín
vo vašej chladničke.

Otestuj sa!
Na čo nesmieš zabudnúť pred tým, než pôjdeš nakúpiť?
Skontrolovať, čo zostalo v špajzi a urobiť si zoznam.
Vyhodiť všetko jedlo, čo zostalo.
Dorobiť si úlohy.

Čo si musíš prečítať pred tým,
než dáš výrobok do košíka?

Vieš, ktoré ovocie už nedozreje,
ak bolo odtrhnuté ešte nezrelé?

Akciový letáčik
Potravinovú etiketu
Noviny

Jablko
Hruška
Pomaranč
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Ako konzervovat
Výborne, misia ako nakupovať je splnená! Teraz všetko čo

zostalo doma a s akým dátumom spotreby či minimálnej tr-

sme nakúpili, odnesieme domov a uložíme nákup tak ako

vanlivosti. Teraz, keď začneš vykladať nákup, potraviny, ktoré

sa má. Je konzervácia opakom plytvania? Áno, ale iba vtedy,

už boli doma, dáš dopredu. Nové potraviny pôjdu až za ne.

ak dodržíme pravidlo FiFo: First in, First out. Po slovensky to

To isté platí aj pre mlieko v chladničke, zmrzlinu v mrazničke,

znamená, že kto najprv vojde, prvý aj vychádza. A platí to aj

ovocie v miske. Samozrejme, že najprv zjeme potraviny, ktoré

v tomto prípade. Pred nákupom si si skontroloval, čo všetko

sa blížia k dátumu spotreby. Zabránime tak ich pokazeniu.

Pomocník ohník…
Je čas večere. Zo špajze si vezmeme sterilizovaný hrášok a príloha
je hotová. Za takéto výhody musíme poďakovať francúzskemu
cukrárovi a kuchárovi Nicolasovi
Appertovi, ktorý začiatkom roka
1800 objavil, že potraviny môžeme konzervovať v sklenených
fľašiach. Je potrebné ich dobre zatvoriť a následne ich nechať v hrnci
s vodou, ktorú privedieme do varu.
Týmto procesom zničíme všetky
škodlivé mikroorganizmy.

Konzervovanie pomocou sterilizácie sa veľmi často používa aj v domácnosti, napr.
pri príprave džemu. Hovoríme o ďalšej chvíli, ktorou sa
neplytvá, pretože ju môžete
stráviť všetci spolu.
Skús to, choď na stranu 12

Priatelia Klubu:
chladnička
Mikroorganizmy, ktoré škodia
potravinám sa boja nie len tepla,
ale aj chladu. Už od stredoveku
sa ľudia snažili rôznymi spôsobmi udržať kvalitu potravín čo
najdlhší čas. Na konzerváciu potravín používali sneh, ktorý zhromažďovali do malých pivničiek z
kameňa. Dokonca aj dnes veľké
rybárske lode využívajú ľad na
zachovanie sviežosti práve ulovených rýb. Ale história konzervácie sa samozrejme zmenila
vynájdením chladiaceho stroja
naplneného chladiacou kvapalinou. Bolo to takmer pred dvoma
storočiami, kedy sa
narodila prvá chladnička!

Vákuové balenie
Potraviny, ktoré nie sú rastlinného
pôvodu vydržia dlhšie vo vákuovom balení. Napr. Šunka nakrájaná na plátky nesčerná a nepokazí
sa hneď, ak z obalu, v ktorom je
zabalená vysajeme vzduch.
Sčernanie šunky spôsobuje práve
kyslík a jav, ktorý vzniká sa volá
oxidácia. Vo vákuovom balení sa
predávajú aj naporcované syry,
prípadne ryža. Takto uzatvorenú
ryžu určite nenapadnú nepríjemné mole. V každom prípade aj tu
musíme dávať pozor na dátum
spotreby.
Mikroorganizmy pri takejto konzervácii neumierajú, len sa spomalí ich rozmnožovanie. Aj syr, ktorý
necháte príliš dlho vo vákuovom
balení nakoniec začne
plesnivieť.

Kde bolo, tam bolo…
Na Vianoce sa vždy pripravuje vianočné pečivo a pri jeho príprave sa rozpráva množstvo rozprávok. Napr. o perníkovom človiečikovi, ktorý uteká,
aby ho nezjedli a popri tom si pospevuje: Utekaj, utekaj koľko chceš, aj tak
ma nikdy nedobehneš. A vieš prečo sa ti to nepodarí? Lebo som rýchlejší
než ty! A práve ním sa inšpirovali autori rozprávky Shrek pri tvorbe Shrekovho priateľa z perníka.
>>> Recept na prípravu perníkov je jednoduchý. Zvyšky nedojedených perníkov môžete použiť na prípravu torty.
Pohľadaj recept a upeč si nejakú doma.
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Princ konzervácie

Green ako životné prostredie

Najpohodlnejším, najrýchlejším
a najúčinnejším prostriedkom na
konzervovanie rýchlo sa kaziacich potravín je určite chladnička.
Vďaka nej si potraviny udržia čo
najdlhšie všetky nutričné hodnoty
a chuť. Domácnosť sa už bez nej
nezaobíde! V skutočnosti je chladnička akýmsi „pánom Technikom“,
ktorý v sebe ukrýva množstvo inovatívnych technológií, ktoré sa neustále vyvíjajú. Pozeraj sa na neho
a používaj ho vždy z rešpektom,
zaslúži si ho!

Chladnička patrí ku spotrebičom, ktoré
vo všeobecnosti spotrebujú málo elektriny, ale je zapnutá prakticky stále: celý
deň a celú noc. Preto je veľmi dôležité
vybrať si tú správnu chladničku. Pri jej
výbere si nezabudni prečítať energetickú etiketu, ktorá musí sprevádzať všetky spotrebiče v celej Európe. Najmenej
efektívna energetická trieda je označená
červenou farbou a písmenom G, postupne stúpa až k najefektívnejšej energetickej triede, ktorá je označená písmenom
A+++ a ako inak, zelenou farbou:
green.

Menšia spotreba
a dobrá vôla
Na to, aby mala chladnička
čo najnižšiu energetickú
spotrebu, musí byť umiestnená čo najďalej od zdrojov
tepla, napr. rúra, sporák...
Okrem toho by ste do nej
nemali vkladať potraviny,
ktoré sú ešte teplé, nemali
by ste ju prepĺňať, nemali by ste ju často otvárať,
prípadne ju nechať dlho
otvorenú.

Inteligentný nepriatel plytvania
Vieš, kde správne uložiť potraviny v chladničke? Pri akej teplote uskladníš syry a mliečne výrobky? Pri teplote 4-5°C. A kde sa v chladničke nachádza táto teplota? V hornej a strednej časti
chladničky. A ovocie a zelenina? Správne, ovocie a zelenina sa skladujú v dolných špeciálnych
boxoch, ktoré sú presne určené práve pre tento druh potravín. Teplota sa tam pohybuje okolo
7-10°C. Ideálne miesto pre skladovanie mäsa a rýb je práve nad týmito boxami. Teplota sa tam
pohybuje okolo 0-2°C a je to najstudenšie miesto v chladničke. Momentálne existujú inteligentné chladničky, ktoré majú v sebe zabudovanú technológiu 6. ZMYSEL™, ktorá dokáže komunikovať aj s tvojím smartphonom. Môžeš takto tvojej mrazničke oznámiť, že prichádzaš domov
s mrazenými potravinami a znížiť tak jej teplotu!

Otestuj sa!
Jedným z najstarších prírodných spôsobov konzervácie potravín je solenie. Takýmto
spôsobom môžeme uskladniť ryby, mäso, ale aj zeleninu.
Urob si pokus, aby si lepšie pochopil ako zareaguje potravina pri kontakte so soľou.
Vezmi si jeden zemiak alebo cuketu. Rozkroj ho na polovicu a vyškrab do jednej
polovice malú jamku. Nasyp do jamky soľ a nechaj ju pôsobiť jednu až dve hodiny.
Čo si spozoroval?
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Varenie
Začíname variť. Existuje množstvo ingrediencií, ktoré už

lógií, ktorý nám pomáha aj pri prácach v kuchyni. Niekto-

čakajú na spracovanie, miešanie, premenu. Existuje aj veľa

ré spotrebiče stačí naprogramovať ako napr. mikrovlnné

chutí, ktoré musíme objaviť. Pri týchto nezabudnuteľných

rúry, môžeme si znížiť alebo zvýšiť teplotu v mrazničke bez

chvíľach strávených spoločne v kuchyni nám pomôžu naši

toho, aby sme boli doma. Máme moderné indukčné varné

spojenci. Niekedy sa varilo v obrovských hrncoch na peci.

dosky, ktoré ovládame jedným prstom, bez toho, aby sme

Teraz sa všetko zmenilo. V tejto technologickej ére za nás

sa popálili! Znamená to, že už nepotrebujeme žiadnych

kopec práce vykonavajú kuchynské roboty. Keď sa dnes

kuchárov? To v žiadnom prípade! Kreatívnosť a výsledky

zapozeráte na kuchyňu, uvidíte svet moderných techno-

závisia len a len na tebe!

^

Predchodca robota

Kuchyna je vlastne super laboratórium

Prvé náznaky o mechanickom
človeku môžeme nájsť v poznámkach Leonarda da Vinciho.
Navrhol robotického rytiera v
zbroji spolu s oštepom, ktorý sa
vymrštil pomocou lán a kladiek.
Podľa názoru niektorých vedcov,
Leonardo naprojektoval aj iné
mechanické stroje. Tak prečo
nie aj kuchynského robota, ktorý
by pripravoval tie najchutnejšie
koláčiky?

Či už máme malú alebo veľkú kuchyňu, všetko v nej by malo mať svoje presné
miesto. Pracovná plocha, umývadlo, chladnička, umývačka riadu, rúra, mikrovlnná rúra, stôl, kuchynské skrinky, šuplíky pre hrnce, príbor a iné malé spotrebiče. Nemali by chýbať ani koše na triedený odpad: umelá hmota, sklo, papier,
bio-odpad, plechovice... Bio-odpad so zvyškami nedojedeného mäsa, rýb, syru
atď. môžete premeniť na kompost a skladovať ho vonku na balkóne. Vyrobíte si
tak výborné hnojivo pre vaše rastlinky.

Medzi chvíle, na ktoré sa nezabúda patrí aj spoločná práca
na výrobe kompostu. Nepremárni svoju šancu a skús to aj ty.
Choď na stranu 13.

Kde bolo, tam bolo…
Kto by nepoznal Pinocchia, drevenú postavičku z rozprávky od Carla Collodiho. Príbeh bol preložený do všetkých svetových jazykov, aby každé dieťa mohlo spoznávať zábavné dobrodružstvá tak trochu neposlušného Pinocchia. Na začiatku príbehu má Pinocchio strašný hlad a aby sa zasýtil, zje aj ohryzok z jablka a šupky, ktoré
predtým vyhodil. Na druhej strane, ďalšie postavičky z príbehu, prefíkaná mačka a líška, sa
prejedajú kde sa len dá. V reštaurácii u „Červeného raka“ zje mačka 35 malých rybičiek s paradajkovou omáčkou, 4 porcie držiek so zeleninou, a keďže sa jej držky zdali bez chuti, vypýtala
si k nim trikrát maslo a strúhaný syr! Ani líška nezaháľala. Hádam sa nemala uspokojiť s
jednoduchým zajacom, spolu s tučnučkými sliepkami a kohútmi. Aby si vylepšila chuť,
objednala si ešte prepeličky, bažanty, zajace, žaby, jašterice a na koniec sladké liči.
>>> Pinocchio určite neplytval jedlom. Chýbal mu len ten správny chutný recept.
Vedel si, že zo šupiek z jablka a hrušky si môžeš pripraviť výborný džem plný vitamínov, ktorý môžeš potom jesť na raňajky alebo s ním naplniť torty.
Pohľadaj recept a upeč si nejakú doma.
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Hygiena v kuchyni

Priatelia Klubu: umývačka riadu

Na to, aby boli potraviny naozaj nezávadné, musíme
dodržiavať osobnú hygienu, ale aj hygienu prostredia, v ktorom pracujeme a maximálnu čistotu elektrospotrebičov. V profesionálnej kuchyni sa musia
dodržiavať isté hygienické normy a ich dodržiavanie je aj pravidelne kontrolované. Samozrejme, že
aj v domácnosti musíme dodržiavať určité pravidlá.
Prvým pravidlom je umyť si ruky pred manipuláciou
s jedlom a následne aj po nej.

Umývačka riadu určite niečo stojí, ale nám pomôže
ušetriť veľké množstvo vody. Ak umývate riady ručne, miniete jej omnoho viac. Moderné umývačky
riadu triedy A+++ majú nízku spotrebu elektriny a sú
šet¬rnejšie aj k životnému prostrediu. Zapíname ich,
len keď sú plné. Najlepšie značky umývačiek riadu
majú už v sebe zabudovaný antibakteriálny systém,
ktorý ich chráni pred plesňami a zlým pachom.

Nutričné hodnoty a chud

Rýchlost a n�ka energetická spotreba

Výberom správnej tepelnej úpravy jedla, dokážeme
zvýrazniť chuť potravín a zároveň zachovať všetky
nutričné hodnoty, ktoré obsahujú. Profesionálny kuchár vie, že správny výber spôsobu varenia ovplyvní
finálny výsledok pripravovaného jedla. Vedel by si povedať akú chuť má zemiak, keď ho uvaríme nad parou, usmažíme ho ako hranolky, upečieme ho v rúre
alebo v mikrovlnnej rúre?

Varenie pomocou mikrovlnnej rúry vám pomôže ušetriť
čas, zachová všetky výživné hodnoty pripravovaných
potravín a zníži spotrebu elektriny. Varenie pomocou mikrovlnnej rúry je iné
než varenie v klasickej rúre. Žiarenie
v mikrovlnnej rúre prechádza vnútrom potraviny. Pomocou funkcií
gril a ventilácia si môžete
v mikrovlnke pripraviť
aj chrumkavé jedlo.

Otestuj sa!
Máš k dispozícii cestoviny, ktoré ti zostali z obedu a vajcia.
Čo ti chýba, aby si si mohol pripraviť výbornú omeletu? Ako by si si ju pripravil
v mikrovlnke? Ak sa na to necítiš, priprav ju spoločne s rodičmi a doplň recept.
Ingrediencie: zbytok cestovín, 3 vajcia, soľ
Vyšľahajte v nádobe

.

so štipkou

Pridajte strúhaný parmezán (alebo iný strúhaný syr) a zvyšok
Zamiešajte a tepelne spracujte.
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Chvíle, ktoré sa vždy rátajú!
SPOLOČNÝ NÁKUP
Pomôž nakúpiť starým rodičom. Prečítaš im potravinové etikety, pomôžeš vybrať
potraviny a odnesieš im
nákup domov. Robiť nákup
spolu so starými rodičmi je
jedinečnou príležitosťou na
zistenie, ako sa niekedy varilo a čo sa najčastejšie jedlo.
Zistíš rozdiely medzi jednotlivými stravovacími návykmi

Porozprávaj nám
o týchto spoločných
chvíľach pomocou
obrázku alebo
pomocou fotografie.

KONZERVUJEME SPOLOČNE
Džem alebo lekvár nám pripomína
chuť ovocia aj mimo sezóny. Prečo si
nepripravíme džem doma v kuchyni, z
nazbieraného čerstvého ovocia alebo
z ovocia kúpeného na trhu? Ovocie sa
umyje, odstránia sa stopky alebo kôstky a dá sa variť za neustáleho miešania
spolu s cukrom a s citrónovou šťavou.
Keď nám zhustne, nalejeme náš džem
do zaváracích pohárov, dobre ich zatvoríme a nakoniec sterilizujeme vo
vriacej vode. Presne tak, ako nás to naučil Nicolas Appert

Porozprávaj nám o týchto
spoločných chvíľach
pomocou obrázku alebo
pomocou fotografie.
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PRIPRAVÍME SI KOMPOST
Na balkóne si pripravíme hlinený kvetináč a
hlinu. Do hlineného kvetináča naplneného hlinou pridáme aj šupky z ovocia a zeleniny, kávu,
škrupiny z vajca, prakticky všetko čo nedojete.
Všetko vždy dobre premiešame a udržiavame
vlhké. Aby sa nám tam nedostali rôzne mušky
a iný hmyz, zakryjeme kvetináč fóliou, kartónom
alebo nejakou zvyšnou látkou. Necháme všetko
pôsobiť asi tak dva týždne, občas môžeme vznikajúci kompost premiešať. Vyrobený kompost
môžeme použiť ako hnojivo pri pestovaní rastliniek alebo môžeme skúsiť dopestovať jahody

Porozprávaj nám o týchto
spoločných chvíľach pomocou
obrázku alebo pomocou fotografie.

HÝBEME SA SPOLOČNE
Koľko by sme sa mali pohybovať, aby
sme sa udržali vo forme? Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by
sme mali venovať 150 minút týždenne fyzickej aktivite. Nič nie je lepšie
ako športovať v dobrej spoločnosti.
Používajme schody namiesto výťahu, do školy a na nákup chodievajme
peši, vyberme sa na bicykli do parku,
hneď ako je to možné, keď sú slnečné
dni zahrajme sa spolu vonku na schovávačku, futbal alebo iné loptové hry

Porozprávaj nám o týchto
spoločných chvíľach
pomocou obrázku alebo
pomocou fotografie.
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Štvrtá edícia výchovno-vzdelávacieho projektu spoločnosti Whirlpool Corporation Chvíle, ktorými sa neplytvá sa aj tentokrát venuje rôznym podobám neplytvania jedlom. Je venovaný najmladšej generácii, aby sa zamyslela nad jeho skutočnou hodnotou. Cieľom projektu je poskytnúť školám v krajinách, ktoré sa zapojili do projektu, bezplatný didaktický
materiál, ktorý pomôže pedagógom poukázať a zamyslieť sa nad problematikou plytvania jedlom. Podľa údajov FAO
(Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo), jedna tretina vyprodukovaného jedla sa jednoducho vyhodí.

Tento časopis

V škole

Dobrodružstvá v kuchyni je časopis, ktorý si každý žiak

Chvíle, ktorými sa neplytvá je výchovno-vzde-

môže zobrať domov, aby sa podelil s rodinnými príslušník-

lávací projekt, ktorý nám bližšie rozoberie tri

mi o poznatkoch aký má dopad plytvanie potravinami na

základné prostredia Dobrodružstiev v kuchyni:

životné prostredie a na sociálnu politiku. Je to jedinečná

nákup, konzervácia a tepelná úprava potravín.

príležitosť dať potrebnú hodnotu tomu, čo nakupujeme až
po spoločné chvíle strávené v kuchyni.

Talent Kitchen – Kuchynské príbehy, ktorými sa neplytvá
Záver projektu je spojený so súťažou. Je potrebné nám zaslať súťažnú prácu,
na ktorej sa môžu zúčastniť všetci žiaci. Každý takto pridá ruku k dielu s množstvom zaujímavých príhod, ktoré im porozprávali rodinní príslušníci.
Whirlpool Corporation týmto vyzýva rodičov, aby sa aktívne zúčastnili na projekte a dali pomocnú ruku ich ratolestiam pri spoločných chvíľach v kuchyni,
ktoré sa vždy rátajú.

Ceny pre vítazov
Víťaz
1.500 eur na školské pomôcky

Solidarita
Za každú triedu, ktorá zašle do súťaže aspoň jednu súťažnú
prácu, spoločnosť Whirlpool Corporation obdaruje aj neziskovú
organizáciu, ktorá bojuje proti plytvaniu potravinami

Dve druhé miesta
750 eur na školské pomôcky
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MIESTO, KDE MÔŽETE VYROZPRÁVAŤ ŠPECIÁLNE CHVÍLE, KTORÉ SA VŽDY RÁTAJÚ!
Zaplňte tento priestor fotkami, obrázkami, príbehmi z vašej kuchyne. Potom tento časopis odovzdajte pani
učiteľke, aby ste si spoločne o všetkom podebatovali. Časopis si potom odnesiete domov a uložte si ho.

Odpovede na test
NÁKUP

Na čo nesmieš zabudnúť, pred tým než pôjdeš
nakúpiť?
• Skontrolovať, čo zostalo v špajzi
a urobiť si zoznam
Čo si musíš prečítať pred tým,
než dáš výrobok do košíka?
• Potravinovú etiketu
Vieš, ktoré ovocie už nedozreje,
ak bolo odtrhnuté ešte nezrelé?
• Pomaranč

KONZERVÁCIA

Priehlbinka v zemiaku sa naplnila vodou, ktorú z
neho vytiahla soľ. Tento jav sa nazýva osmóza.
Mikroorganizmy, ktoré sa podieľajú na kazení
potravín sa rozmnožujú vo vlhkom prostredí.
Tým že odoberieme vodu potravine, vydrží nám
dlhšie.

TEPELNÁ ÚPRAVA

Ingrediencie: zvyšok cestoviny, 3 vajcia,
soľ, PARMEZÁN.
Vyšľahajte v nádobe VAJCIA
so štipkou SOLI. Pridajte strúhaný
parmezán (alebo iný strúhaný syr)
a zvyšok CESTOVINY.
Zamiešajte a tepelne spracujte.

Výchovno-vzdelávací projekt o uvedomelej
spotrebe potravín a solidarite.

sledujte nás na
www.chvilektorymisaneplytva.com

Koordinačné Centrum Chvíle, ktorými sa neplytvá
chvilektorymisaneplytva@lafabbricaedu.eu

