
Coraz bliżej Święta 
Jak nie marnować żywności
podczas Świąt... i nie tylko? 



Coraz bliżej Święta – PLANOWANIE 

Planując świąteczną lub 
karnawałową imprezę zastanów 
się, jaki będzie charakter 
spotkania i skomponuj 
odpowiednie menu.

Weź pod uwagę liczbę gości 
gości i ich upodobania 
żywieniowe. 

Zaplanuj odpowiednią 
liczbę dań i porcji.  

Przygotuj listę potrzebnych 
produktów w odpowiednich 
ilościach.

Sprawdź, co masz 
w lodówce i spiżarni.

Zrób listę zakupów i staraj się nie 
kupować rzeczy spoza niej.

Kilka dni przed imprezą zużyj 
resztki jedzenia do przygotowania 
codziennych posiłków, żeby zrobić 
miejsce na przechowywanie 
nowych rzeczy.



Coraz bliżej Święta – CELEBROWANIE 

Podczas posiłku nakładaj rozsądne 
porcje lub pozwól gościom robić to 
samodzielnie – resztek z talerzy 
nie da się uratować.

Twoi goście być może przyniosą 
różne smakołyki – jeśli po 
spotkaniu coś zostanie, niech 
w swoich pojemnikach zabiorą 
część dań, które mogłyby się 
zmarnować.

Jeśli przygotowałeś za dużo 
jedzenia, możesz wymienić się 
na inne potrawy ze znajomymi 
lub poprzez lokalne grupy w 
mediach społecznościowych.

Ograniczaj jednorazowe produkty 
do serwowania (słomki, serwetki).

Wybieraj szklane talerze, miski na 
przekąski i stalowe sztućce.

Szykując imprezę, ograniczaj 
ilość śmieci poprzez samodzielne 
przygotowanie np. lodu 
w wielorazowych pojemnikach.

Sprzątając od razu segreguj 
odpady bio do oddzielnego 
pojemnika. 



… i po Świętach  –  TO NIE KONIEC  

Pozostałości po uczcie możesz 
przez kilka dni przechowywać 
i sukcesywnie dojadać (Sprawdź 
poradnik, jak przechowywać).

Jeśli po świątecznej lub 
karnawałowej imprezie zostało 
sporo jedzenia, możesz 
wykorzystać je, organizując 
kolejne spotkanie. Możesz też 
podzielić się jedzeniem z bliskimi 
lub znajomymi.

Część dań z pewnością 
możesz zamrozić i cieszyć 
się nimi nawet po kilku 
tygodniach.

Dania lub składniki, na które nie masz 
już ochoty, przerób na coś innego. 
W sieci znajdziesz mnostwo inspiracji 
i przepisów, jak nadać im nowe życie.

Pamiętaj o jadłodzielniach
 w Twojej okolicy – jest mnóstwo 
potrzebujących, którzy docenią 
Twój gest i nic się nie zmarnuje.

Jeśli już musisz wyrzucić 
jedzenie, pamiętaj o zasadach 
segregowania bio odpadów.

A może pomyślisz 
o kompostowaniu? 


