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NAJBOLJŠI ODPADEK JE ODPADEK, KI GA NI

Babica ne bi nikdar zavrgla kosa kruha

Se spominjate, kako je vaša babica znala koristno uporabiti vse, 
kar je imela v kuhinji, hladilniku in omarah? Iz starega kosa kruha 
je naredila drobtine, iz skuhanega krompirja, ki je ostal od kosila, 
je pripravila mrzlo krompirjevo solato, iz ostankov zelenjave pa 

poznali, ker so koristno izkoristili vse, kar so imeli na voljo, in skoraj 

da so bili takrat 

pomanjkanju, zato 
so bili veliko bolj 
pozorni na hrano. 

pa v spoštovanju. 
Danes hrano s 
preveliko lahkoto 

nam najpogosteje 
dogaja zato, 
ker porabe ne 

in pripravimo 

je potrebujemo, 
nismo pozorni 
na roke trajanja, 
ostankov pa ne 
znamo koristno uporabiti.

odnos do hrane, nato pa lahko z nekaj preprostimi spremembami 

Na podlagi tedenskega jedilnika pripravimo nakupovalni seznam 

saj lahko tako kupimo toliko, kolikor potrebujemo.

Nakupovalni seznam imejmo vedno pri roki in se poskušajmo 

kupujmo na zalogo. Pazimo tudi, da se v trgovino ne odpravimo 

datumom uporabe ali ga kupimo, ko ga bomo res potrebovali. 

uporabo tudi po navedenem datumu.

pa premestimo naprej. S pravilnim zlaganjem se izognemo temu, 

ali ima sumljiv vonj.
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POZNATE RAZLIKO MED »UPORABNO 
NAJMANJ DO« IN »PORABITI DO«?

Takšen transparentni sistem je nato izrinil nov sistem, ki zagotovo 
ni bil narejen v dobro potrošnikov.

uporabe njihovega izdelka. 

»UPORABNO NAJMANJ DO«

gre za datum minimalne trajnosti. Pri teh izdelkih, tudi po poteku 
datuma minimalne trajnosti, varnost ni vprašljiva, je pa vprašljiva 
kakovost. Torej oznaka pomeni, da po preteku tega datuma hrana 

upoštevajte navodila 

»PORABITI DO«

saj plesen pri takšni hrani ni le na površju, ampak so mikrospore 
prodrle tudi v samo sredico hrane, vendar mi te plesni še ne vidimo. 

uporabe niso obvezni in jih ne boste vedno zasledili.

 
• 

04/578 05 35

•  pokopališka in pogrebna dejavnost: 04/578 05 33

•  tajništvo: 04/578 05 34

• 

• 
storitve d.o.o.)

 
 

 
ZAKOPATI NA SVOJEM VRTU ...

Preverimo tesnila in temperaturo hladilnika. Da bi hrana ostala dlje 

stopinj Celzija.

pospeši gnitje.

 

manjše obroke in po potrebi hrano dodajati.

Iz ostankov sadja lahko pripravimo okusne smutije, iz ostankov 


