
W lodówce można trzymać go 
maksymalnie 3 dni. Pamiętaj też, 
żeby nigdy nie przechowywać go 
razem z bananami i pomidorami. 
Nie wyrzucaj obierków OGÓRKA, 

można z nich zrobić orzeźwiającą 
maseczkę pod oczy lub ocet, który 
sprawdzi się jako tonik do twarzy 

lub… płyn do sprzątania.

Najlepiej w foliowym woreczku. 
Zamiast folii można użyć papieru 

śniadaniowego albo kawałka 
papierowego ręcznika. 

Wyciąg ze skórki CYTRYNY może 
wzmocnić układ odpornościowy 

ze względu na zawartość 
flawonoidów i witaminy C. Cytryna 
to też dobry domowy wybielacz. 

Niedojrzałe pomidory połóż na 
parapecie. Chroń je przed wilgocią. 

Po tym czasie możesz śmiało 
włożyć je do lodówki, by zachować 

je na dłużej. POMIDORY, których 
nie zdążysz zjeść, przerobisz 

na wszelkiego rodzaju przeciery, 
a nawet domowy ketchup!

Nie lubią lodówki! Z ciemnych 
BANANÓW przygotuj z rodzicami 
koktajle, placuszki albo ciasto. 

Skórka z banana może też 
nawozić rośliny doniczkowe 

w Twoim mieszkaniu.

nie znosi zimna!

lubi być umyta
i leżeć w lodówce!

Przechowuj ją w lodówce. 
Można trzymać ją także

pokrojoną w szczelnie zamkniętym 
pudełku. Liście KAPUSTY można 

wykorzystać do robienia okładów 
m.in. bolących stawów.

lubi suche 
miejsca!

w których jest sucho i nie obija się 
o inne owoce. Umyj je dopiero 

przed samym jedzeniem. Z JABŁEK 
możesz przygotować z rodzicami 

szarlotkę, zrobić mus 
do naleśników lub zamrozić 
obrane i przetarte na później.

lubi chłodne
miejsca,

Umieść je w lodówce tylko jeśli są 
już w pełni dojrzałe. 

ŚLIWKI możesz zasuszyć albo 
wykorzystać do zrobienia 

pysznego kompotu lub powideł.

nie lubią 
ani nadmiaru

chłodu, ani słońca!

Najlepiej przechowywać ją 
w ciemnym i chłodnym miejscu.

Z odciętych podczas
przygotowywania dań 

niejadalnych dolnych części 
CEBULI można wyhodować 

szczypiorek.

nie lubi lodówki
i światła!

lubią cień
i temperaturę

pokojową

w lodówce traci
smak i zapach!

OGÓREK

CYTRYNA BANANY

ŚLIWKIKAPUSTA

JABŁKO CEBULA

POMIDOR

Wytnij

kwadraty 

i ćwicz swoją

pamięć!

NIEMARNOWANIE
to nie wyzwanie
Gra polega na odnajdowaniu par takich samych kart.
Odsłoń 2 karty. Jeśli są takie same odłóż je na bok, jeśli nie, 
odłóż je z powrotem. Celem gracza jest zdjęcie wszystkich
kart przy możliwie najmniejszej liczbie odsłon. 

MEMORY


