
 Rok szkolny  2020-2021

POMAGAMY DLA 
PRZYSZŁOŚCI PLANETY!

Żadnego marnowania żywności w kuchni, 
a zamiast tego dużo wyjątkowych, godnych 

zapamiętania chwil!

Narysuj lub opisz Twoje pierwsze 
doświadczenie jako szefa kuchni bez marnowania 

żywności (możesz również wkleić zdjęcie!)

Niech żyje zrównoważenie
Nie marnuję nie tylko żywności, 

ale również wody i energii. Zakręcam wodę, 
wyłączam wcześniej piekarnik 

i kończę gotowanie używając pozostałego 
ciepła, używam zmywarki przy pełnym 

wsadzie, nie zostawiam długo 
otwartej lodówki.

Co wpiszę na listę?
Kupuję ulubione jedzenie, którego 
potrzebuję, w odpowiedniej ilości, 

bez marnowania żywności i pieniędzy. 
Zanim zdecyduję się na zakup, czytam 

etykietę i sprawdzam terminy ważności.

Podczas wybierania zakupów, martwię 
się o planetę i społeczności, które 

produkują dla mnie żywność. Wybieram 
produkty sezonowe i sprawdzam 

ich markę, która  potwierdza 
poszanowanie praw pracowników.

Czas na zabawę!
Sieję nasionka jabłka, 

kupuję składniki na wyjątkowe 
przekąski, staję się szefem 

kuchni przygotowując 
je z moją rodziną!

ONZ poprosił wszystkie kraje o opracowanie 17 celów, które pomogą ochronić planetę

OPRACOWANIE CELÓW DLA OCHRONY PLANETY TO JEDYNY SPOSÓB, ABYM W 2030 r., GDY BĘDĘ MIAŁ/A                LAT, MOGŁA/ MÓGŁ ŻYĆ 
W LEPSZYM ŚWIECIE. W KUCHNI JA RÓWNIEŻ WYZNACZAM CELE DLA OCHRONY PLANETY PODCZAS MOICH WYJĄTKOWYCH CHWIL BEZ 
MARNOWANIA ŻWYNOŚCI.

Projekt edukacyjny o zrównoważonym 
spożyciu żywności

Ja i moja rodzina angażujemy się w niemarnowanie 
żywności i nadawanie wartości wspólnie spędzonym 
chwilom w kuchni.

Postarajmy się, aby wszystkie doświadczenia 
związane z jedzeniem stały się chwilami wartymi 
do opowiedzenia i zapamiętania na całe życie.

Miłego 
gotowania!

Dziękuję!
Doceniam i szanuję ludzi produkujących 

dla mnie żywność, dzięki której żyję 
i zwracam uwagę na to, aby nie marnować 

owoców ich pracy.

Nie mógłbym/mogłabym codziennie 
wybierać pomiędzy różnymi produktami, 

jeśli nie byłoby kogoś, kto uprawia 
ziemię, hoduje zwierzęta, przechowuje 
i przetwarza żywność rozprowadzając 

ją po całym świecie. 
To dlatego nie marnuję żywności.

Gdzie to włożyć?
Przechowuję to, co kupiłem/łam 

w taki sposób, aby się nie zmarnowało 
i nie zostało wyrzucone.

Szukam wskazówek na temat 
najlepszego przechowywania każdego 
produktu, postępuję według instrukcji, 

chronię żywność, przygotowuję 
miejsce do jej przechowywania, 
sprawdzam jak działa lodówka.



EIN -  AMNJMRUY – WIYOŻŚNC              ___ - ________ - ________

1 - Dziękuję!
Oglądałeś film Klopsiki i inne zjawiska pogodowe? Tyle jedzenia, które spadało z nieba... 
W przeciwieństwie do tego, dobre jedzenie rodzi się dzięki ziemi. Pomyśl o warzywach 
lub owocach – na przykład jabłku!

>>> Spróbujemy? Wiesz, że prawdziwym owocem jabłka jest gniazdo nasienne z  nasionami? 
Reszta, skórka i miąższ, służy ich ochronie, aby zapobiec “mieszaniu się” nasionek 

z ziemią i “narodzeniu” nowej roślinki. 
•  Zbierz ich ok. 30-stu, wysusz je, następnie owiń w wilgotny papier kuchenny.  
•  Włóź je do lodówki w zamkniętym opakowaniu i co jakiś czas sprawdzaj, 
czy są wilgotne. 
•  Po około dwóch miesiącach niektóre nasionka wykiełkują.

Następnie, nowe pędy włóż do doniczek z pulchną ziemią - rób zdjęcia 
i obserwuj ich rozwój.

Pamiętaj, żeby poprosić o pomoc osobę dorosłą! Aby zwiększyć szanse 
na powodzenie eksperymentu, możesz również przeprowadzić wywiad ze znajomym 

rolnikem lub poprosić go o radę dotyczącą uprawy jabłonek. Najważniejsze to próbować 
eksperymentować!

2 - Co wpiszę na listę?
Ktoś wyprodukował składniki do gotowania, a teraz my je kupujemy. Czy próbowałeś/łaś kiedyś 
kupić coś, co Cię interesuje? Rozpocznij podróż będąc wyposażonym/ną w listę i kieszonkowe. 
Bo każda żywność ma swoją cenę i dlatego nie należy jej marnować.

>>> Spróbujemy? Przygotuj wyjątkową przekąskę: przepyszne bezy z czekoladową polewą 
lub latem - miętowe lody.
Składniki na bezy: 2 małe tabliczki gorzkiej czekolady i dwa jajka. Kup jajka po uprzednim 
sprawdzeniu ich terminu ważności na opakowaniu i na skorupce. Na pewno znajdziesz 
w domu trochę masła i cukru.
Składniki na lody: woda lub mleko i jedna buteleczka syropu miętowego. Jeśli masz świeżą 
miętę w domu, nie marnuj pieniędzy na syrop. Zapytaj rodziców, czy możesz jej użyć.

Termin ważności jest istotny dla wszystkich produktów. Zawsze sprawdzaj etykietę.

3 - Gdzie to włożyć?
Bezy: jajka włóż do lodówki, aby uniknąć namnażania się bakterii na skorupce 
pod wpływem ciepła. W lodówce możesz znaleźć również masło. Wiesz już co jest 
produkowane ze śmietany powstałej z pasteryzowanego mleka?

Lody: zanim zaczniesz przygotowywać lody, sprawdź, co dzieje się w zamrażarce, gdzie 
będą przechowywane w temperaturze poniżej zera, a nawet dochodzącej do -18°C.

Przeprowadźmy mały eksperymenti, żeby odkryć, co dzieje się, gdy coś zamrażamy! Połóż 
kostkę lodu na talerzu, a na niej mokry sznurek posypany solą. Sól obniża temperaturę zamarzania 

wody i roztapia lód na powierzchni kostki, powodując “wpadanie” sznurka do jej środka. Wewnątrz
temperatura jest jeszcze bardzo niska, co powoduje powtórne zamarzanie wody, wzrost jej objętości 
i “uwięzienie” sznurka.

>>> Spróbujemy? Przygotujmy lody! W misce, zmieszaj 260 ml wody lub mleka z 60 ml syropu miętowego. 
Przełóż zawartość do 5 szklaneczek i do każdej włóż łyżeczkę. Następnie przykryj szklanki aluminium 
i schowaj do zamrażarki: mieszanka mięty, wody lub mleka zamarznie zatrzymując w środku 
łyżeczkę - użyjemy jej jako patyczka do lodu.

4 - Niech żyje zrównoważenie 
>>> Spróbujemy?  Co zrobić? Bezy! Okrężnymi ruchami, od góry do dołu, ubijaj białka
z jajek (włożone do miseczki ze szczyptą soli) i 3 dag cukru pudru na każde białko. Zauważysz, 
że powoli zacznie gęstnieć, aż do uformowania pewnego rodzaju ciasta. A później? Podziel 
je na małe kulki i rozłóż zachowując odległości na talerzu w kuchence mikrofalowej. Włącz ją na 
1-2 minuty wybierając program o dużej mocy (poszukaj znaku 800 W).
W międzyczasie, nasz pomocnik lub nasza pomocniczka przygotuje krem czekoladowy: 
roztopione, w naczyniu zanurzonym w kąpieli wodnej, tabliczki czekolady mieszamy 
z żółtkami jajek i kawałkiem masła. Bezy pozostaw do ostudzenia, a następnie udekoruj 
je kremem czekoladowym.

Pozwól sobie pomóc. Przyznajmy... co to za zabawa bez kogoś, z kim można dzielić te wyjątkowe 
chwile nie do stracenia? Zbierz Twoją “brygadę” i tak jak w kuchniach zawodowych szefów - każdy 
wykonuje powierzone mu zadanie, a dzięki współpracy, wszyscy osiągają sukces.

Chcesz jeszcze jeden smaczny przepis? Dodaj do nich budyń truskawkowy! Potrzebujesz 
jednakowej ilości truskawek i mleka (jak je zważysz? W dag czy w litrach!), karuk (potrzebny, 
aby budyń był sztywny), cukier, foremki i przepis na “budyń truskawkowy” znaleziony w Internecie.

5 - Czas na zabawę!
Zawieś serpentyny, włącz muzykę w tle, przygotuj grę planszową, w którą zagracie po zjedzeniu przekąsek i przygotuj 
się na zrobienie zdjęć. Poproś o pomoc członków Twojej rodziny! Czas poświęcony na Twoje przekąski to wyjątkowa 
chwila do opowiedzenia za pomocą collage’u zrobionego ze zdjęć, rysunków, zdań. Twoje arcydzieło lub zdjęcie oddaj 
nauczycielowi, który wyśle je na konkurs Talent Kitchen – Opowieści o niemarnowaniu żywności.
W imieniu Twojej klasy, Whirlpool przekaże darowiznę na Fundację Banku Żywności ONLUS. 

 

Jeśli 
zrozumiałeś 

co robić, 
podążaj 
za nitką!

Ułóż w odpowiedniej kolejności… 

Jesteś gotowy/a na następną przygodę? Poszukaj w tekście słów składających się z BŁĘKITNYCH liter i wykreśl je 
z poniższego tekstu. Otrzymasz „magiczną” zasadę dotyczącą niemarnowania żywności. 

BRYGADĘ-NIE-ARCYDZIEŁO-NASIONAMI-MARNUJĘ LISTĘ-PRZEKĄSKĘ-TEMPERATURĘ-ŻYWNOŚCI-MIKROORGANIZMY-CUKRU-PROTEINA

Odkryj, czy udało 
Ci się jej

przestrzegać i wróć
do punktu

wyjścia

Człowiek, poprzez codzienne 
sadzenie 100 żołędzi, przyczynił 
się do wzrostu drzew tworzących 
las. Przeczytaj jego historię,
„Człowiek, który sadził drzewa”,
w książce Jeana Giono.

Kto wie, może z odrobiną 
szczęścia, jedna z tabliczek 
czekolady, mogłaby okazać 
się złotą czekoladą z filmu  
„Charlie i fabryka czekolady”, 
która nagradza postawy 
proekologiczne bez niepotrzebnego 
marnowania żywności przez 
bohatera.

Dziwni krewni? 
Pasterze i pasteryzacja – daj spokój! 
Pasteryzacja pochodzi od słowa Pasteur, 
francuskiego chemika, który w połowie 
XIX w. udowodnił, że poprzez podgrzewanie 
można usunąć szkodliwe mikroorganizmy 
bez utraty charakterystycznych wartości 
odżywczych niektórych produktów 
spożywczych.

Dziwni krewni?
Klej i kolagen – tak i nie. Kolagen 
to proteina najobficiej występująca 
w tkankach zwierzęcych, ta, dzięki 
której skóra pozostaje gładka. 
Gdy kolagen zostaje wyodrębniony 
z tkanek ryb do celów związanych 
z produkcją żywności (np. wybornego 
budyniu) otrzymuje nazwę “klej rybi”. 
Ale nie pomyl się! Klej w Twoim 
piórniku, choć nazywa się tak samo, 
jest produktem chemicznym 
i nie można go jeść!

…litery trzech WAŻNYCH WYRAZÓW, aby zrozumieć jak postępować w kuchni:

Zawsze…

…przestrzegałeś…

…zasady?

…najważniejszej…


