ДА СЕ

ХРАНИМ РАЗУМНО!
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Замисляме ли се?
Какво ядем ?
Откъде идва храната ни ?
Как е произведена храната ни ?
Колко храна консумираме ?
Колко храна изхвърляме ?
Как храната ни въздейства върху планетата ?

?

?

?

?

Българско Движение „Син флаг”, съвместно с
българските учебни заведения, работещи по
Програмите „Екоучилища” и „Учим за гората”,
разработи заедно с партньорите си от Чехия,
Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния,
Хърватска и Малта и кандидатства с проект на
тема “Да се храним разумно! – глобално обучение.
Пилотният проект “Да се храним разумно!” е
първи опит в ЕС да се изгради училищна програма,
която разглежда ключовия въпрос за отговорно
потребление на храната.
Водени от седемте стъпки на проекта първо
създадохме своя еко-комитет, хората които ще
бъдат посланици на нашите идеи.
Първата ни среща беше
„На чаша чай“, приготвихме го с билки от нашата
биоградинка „Раковинка“
и се почерпихме с бисквитки от лимец.

Родителите ни имаха възможност да разгледат
изложбата „Какво е ГМО?“, която ги запозна с
вредите от ГМО продуктите.
Прекрасно беше да
организираме първия
ни „Детски фермерски
пазар“ със собствена
реколта. Приятелите
ни от всяка група
обособиха кътове на
изобилие от плодове,
зеленчуци, домашно
приготвени сирене,
мляко, кашкавал, мед и
зимнина.
Неизбежно беше преминаването на фермерския
пазар в еко-работилници в които изработихмеи
представихме по атрактивен начин красиво
приготвена храна.
Забавните моменти от фермерския пазар и
еко-работилниците ни научиха че собственото
производство си е най…

Толкова е приятно да отглеждаме сами храната
си в нашата био-градинка „Раковинка“, пикирахме
домати и засяхме семена от краставици, събрахме
и първата реколта от зелен лук и подправки.
Стъпка по стъпка получавахме знания за разумното
хранене чрез преживяване.
Един от най-любимите моменти за всички е
приготвянето на фреш.Най-малките биофермери
се включиха с
изработване на
плодови шишчета
и проявиха голямо
въображение в
приготвянето и
декорирането на
плодови салати.
А ние големите каки и
батковци с нетърпение
очаквахме всеки един
урок от поредицата
„Да се храним разумно“.
Учителите с любов и търпение ни поднасяха по
най-интересен и достъпен начин разнообразни и
поучителни истории.

Разбрахме че тиквата не е само кръгла, че от
нея могат да се приготвят много вкусотии, че
има вкусни семки, Разбрахме също че трябва да
пазим семките и семенцата на растенията, за да
съхраним разнообразието на сортовете.
И така се появи „Вълшебната сряда“, денят в
който всички се включваме вече трети месец
и внимаваме , четем и избираме продукти без
палмово масло. Ден, който трябва да се превърне в
ежедневие за да запазим природата.
След „Вълшебната сряда“ и „Детски фермерски
пазар“ последва и „Коледен базар“.Този път
включихме и баба. Бяха ни нужни нейните
традиционни рецепти. Защото традициите не
трябва да се забравят и защото на баба гозбите
са приготвени с нейните продукти, които сама си е
отгледала от село, истински, вкусни и полезни.
После разбрахме че големите ще ни помогнат да
променим и менюто в детската градина. Да се
храним още по-разумно, с повече местна и полезна
храна.Организираха ни дори и парти- дегустация с
новите предложения, за новото меню.И там сами
гласувахме и си избрахме „Меню за промяна“. Това
много ни хареса, почувствахме се важни и значими.

Решихме и ние да помогнем на леля Готвачка.
Приготвихме сами СЛЕДОБЕДНАТА ЗАКУСКАКУРАБИЙКИ ОТ ОВЕСЕНИ ЯДКИ, а за Великден
направихме козунак и боядисахме яйца.

Ето и от нас:)
Добри практики в ОДЗ”Детска радост” -Варна
Меню за промяна
С радост споделяме с Вас първите промени
в менюто на децата по проект “Да се храним
разумно”. Стартирахме с въвеждането на
пълнозърнест хляб във всички хранения, а децата
от ОДЗ “Детска радост”- дегустираха пет нови,
различни храни. Готвачката представи своите
предложения от здравословно меню , а децата сами
оцениха с гласуване предпочитанията си .
Успешната дегустация е ново начало за промяна
в храненето на ОДЗ “Детска радост”- Варна.
Днес храната, макар и непозната поднесохме
нетрадиционно, но спечелихме безброй усмивки с
одобрение. А с рецептите от днешния вълнуващ
ден ще изненадаме и родителите.

“Вълшебната сряда”
“Вълшебната сряда” е само началото, което да
ни накара да се замислим и да променим начина си
на хранене. Да избираме повече местни продукти
и да четем етикетите е най-малкото което
можем. В този ден, децата от детската градина
не употребяват забранените храни( избират
продукти без палмово масло и такива които щадят
природата), а тези които се справят получават
усмихнати човечета.
За палмовото масло
Господин Хамстер ни разказа за палмовото масло,
за произхода му и за вредите които причинява. Това
ни накара да се замислим и да променим начина
си на хранене.Да избираме продукти които се
произвеждат и отглеждат наблизо, за да пътуваме
ние , а не храната ни. Да четем етикетите.
Но как, ние
сме малки!
И за това че
сме малки , но
отговорни,
помолихме
мама и татко
да четат вместо нас.

Господин Хамстер ни разказа колко е хубаво да
пътуваш на различни екзотични места, но им
разказа и също, че за съжаление храната пътува
повече от тях и по този начин бавно унищожава
природата. Господин Хамстер ни подсказа, че е
по-приятно, вкусно и разумно да отглеждаме сами
храната си.
Градинско парти-пикник
Заключителна дейност за финализиране на
европейски проект „Да се храним разумно”.

“Градинско парти“- пикник в Екопарк
„Св. Константин и Елена”. Подредихме най-дългата
трапеза с домашно приготвена храна- над 20
метра. Най-изявените художници на ОДЗ”Детска
радост” претвориха дейностите по проект „Да се
храним разумно” в „Най-дългата рисунка” -15 метра.
Събитието посветихме и на 1 юни- Ден на
детето. Родителите откликнаха на нашия призив
да осъществят така нареченото“ споделено
пътуване“ и в чест на 5 юни - Международен ден на
околната среда.
Разумната консумация на храна означава да
правим съзнателни избори по отношение на
храната, която ядем, като вземаме под внимание
здравословния, природосъобразния, политически,
социален, културен и икономически аспект при
нашите решения, за да бъдат те в съответствие
с основните и реални нужди на всички, като
същевременно са с минимално въздействие
и благотворни за планетата и подобряващи
качеството на живот на отделния потребител и
на обществото като цяло.

Защо да се храним разумно?
Как нашите ежедневни действия могат да помогнат
за опазване на околната среда, да зачитат
човешките права и да подобрят благосъстоянието на
обществото? По какъв начин този въпрос се отнася до
нашата храна?
Населението в световен мащаб нараства бързо и до
2050г. със същата планета ще трябва да изхранваме
почти четири пъти повече хора, отколкото век по-рано.
От тази гледна точка храната вече не е просто личен
въпрос. Изборите, които правим за нашата храна,
оказват преки или косвени последици върху климата,
върху използването на ресурси като вода и земя, и
върху способността на хората да се изхранват и да
живеят достоен живот тук и отвъд граница.

Ние трябва да се опитаме :
• да ядем по-малко, но по-качествено;
• да ядем местна, сезонна и органична храна,
ако е възможно;
• да заменяме по-често месото с растителни храни;
• да избираме храна, чието производство е съобразено
с хората и планетата;

• да търсим по-голямо разнообразие в нашата храна;
• да внимаваме с палмовото масло;
• да спрем изхвърлянето на храна!

Нашите послания
Да бъдем информирани за:
•Използване на по-малко преработени храни
•Повече пресни и пълнозърнести храни –
допринасят за по-добро здраве
•Яденето на прясна храна изисква по-малко
енергийни ресурси
•Изборът на продукти без палмово масло означава
запазване на индонезийските гори, както и
средствата за препитание на местните жители
•Да пътуваме ние, а не храната ни ( избор на
сезонни и местни плодове и зеленчуци )
•По-малка консумация на месо – пестене на скрити
природни ресурси
•Без разхищение на храна – обмисляне на нужното
количество
•Отглеждане на собствена реколта
•Съхраняване на местните сортове

Проектът „Да се храним разумно!“ подкрепя
Екоучилища от девет страни- членки на ЕС в
изследването на начини за по-отговорен избор на
храна. Защото нашите избори могат да променят
света към по-добро.

рецепти
Крем супа от карфиол ( цветно зеле)
с пълнозърнести крутони
Продукти за 10 порции
		

Брутно тегло, г		

Нетно тегло, г

Карфиол (цветно зеле)
554
300
Масло краве
30
30
Мляко прясно
260
252
Брашно
35
35
Яйца ( 1 бр.)
50
40
крутони от пълнозърнест хляб		
15
Добив 			

Готов вид, г

1000

Тегло на една порция					100
Почистеният, измит и накъсан на цветчета карфиол се сварява в
леко подсолена вода, изважда се и се пасира. Приготвя се сос бешамел от брашното,
маслото и млякото и се смесва с пасирания карфиол. Сместа се разрежда с отварата
от карфиола, посолява се и се вари още 10 – 15 минути. Готовата супа се отстранява
от огъня, прецежда се и се застройва с разбитите яйца. Поднася се с крутончета от
пълнозърнест хляб.

Плодова пита с овесени ядки

Продукти за 10 порции
		

Брутно тегло, г		

Нетно тегло, г

Овесени ядки
120
120
Краве масло
80
80
Захар
80
80
Яйца ( 2 бр.)
100
80
Прясно мляко
103
100
Брашно
180
180
Бакпулвер
6
6
Лимон
40
22
Ябълки
600
417
Пудра захар за поръсване
15
15
Добив 			
Тегло на една порция			

Готов вид, г

30
1000
100

Маслото се разбива на пяна заедно със захарта и кората от лимона.
Прибавят се едно по едно яйцата, пресятото брашно с бакпулвера, млякото и накрая
овесените ядки. Сместа се разстила в тава, намазана с масло и поръсена с брашно.
Ябълките се обелват, почистват се от семенната част и се нарязват, след което се
нареждат отгоре. Пече се около 45 минути във фурната при температура 190° С. След
като се охлади, се нарязва на порции и се поръсва с пудра захар.
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