
ZAPRASZAMY DO ŚWIATA
niemarnowania zywnosci

www.aldi.pl

ODDAJĄC W TWOJE RĘCE BOGATĄ OFERTĘ PRODUKTOWĄ ALDI, CZUJEMY SIĘ ZOBOWIĄZANI DO ZACHĘCENIA CIĘ DO DOBRYCH 
I MĄDRYCH ZAKUPÓW. CHCĄC DECYDOWAĆ O LOSIE NASZEJ PLANETY, WARTO WYBIERAĆ ODPOWIEDZIALNIE, Z MYŚLĄ O ZDROWIU 

I PRZYSZŁOŚCI KOLEJNYCH POKOLEŃ.
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Angielski termin zero waste oznacza dosłownie zero marnotrawienia 
i o to przede wszystkim w nim chodzi. Moglibyśmy powiedzieć, że to zbiór zasad 
ułatwiających świadome i odpowiedzialne wybory. Takie, które mają pozytywny 
wpływ na nasze życie, a także przyszłość planety. Brzmi poważnie, ale 
w praktyce sprowadza się do kilku prostych zasad. Zobacz!

ZERO WASTE – 
CO TO JEST?

5 ZASAD ZERO WASTE

1ODMAWIAJ

Nie bierz za dużo na raz! Lepiej 
poprosić o dokładkę lub coś 
dokupić, niż zmarnować.  
Częściej, ale adekwatnie do tego, 
ile potrzebujesz w danej chwili – 
to się sprawdza!

2REDUKUJ

W ramach swojego gospodarstwa domowego 
łatwo możesz ograniczyć zużycie wody czy energii. 
A planując wakacje zrównoważonymi środkami 
transportu, jak np. kolej, ograniczasz emisję CO2!
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5NAPRAWIAJ

Zanim wyrzucisz – zastanów się, czy nie 
warto naprawić. Czasem wystarczy zabawna 
łata na kolanie lub wymiana części, aby dalej 
cieszyć się ulubionym przedmiotem.4SEGREGUJ

Segregowanie śmieci ułatwia 
ponowne wykorzystanie surowców, 
przetworzenie ich w nowe, 
pełnowartościowe produkty.

3UŻYWAJ PONOWNIE

Wiele rzeczy można wykorzystać drugi 
i trzeci raz, np. reklamówki już dawno 
przestały być jednorazowe!

MIĘSO ZJEDZ, ZIEMNIACZKI ZOSTAW? Stop marnowaniu żywności!
Pewnie każdy z nas choć raz słyszał to zdanie i oddał talerz z niedojedzonym obiadem. A wystarczyło 
zastosować jedną z przedstawionych wcześniej zasad zero waste: odmawiaj – rozumiane w tym wypadku 
jako nie nakładaj więcej, niż możesz zjeść. A tymczasem my, Polacy, marnujemy co roku 4,8 ml ton jedzenia!

Dla typowej czteroosobowej 
rodziny oznacza to stratę 
2,5 tys. złotych rocznie 
w wyrzuconych do kosza 
zakupach.

Tak, aż 52% 
z nas przyznaje się, 
że marnuje jedzenie.

Ilość zmarnowanej 
w Polsce żywności 
wystarczyłaby 
do wykarmienia całej 
Warszawy przez 10 lat!

Każde wyrzucone jedzenie 
to nie tylko straty finansowe 
– np. 1 wyrzucona kanapka 
z serem to strata aż 90 
litrów wody!

Warto także pamiętać, że zmarnowana żywność staje się śmieciem, a i tych produkujemy już 
bardzo dużo. Te liczby robią wrażenie. Na kolejnych stronach dowiecie się, co razem możemy 
zrobić w kierunku życia zero waste.

52%



KAŻDY Z NAS  
MOŻE ZACZĄĆ ŻYĆ 

W DUCHU ZERO WASTE
KAŻDY Z INNYCH POWODÓW

Czasem decyzję podejmujemy spontanicznie, 
czasem po dłuższym namyśle. Inne powo-
dy kierują naukowcami, inne rodzicami, 
inne młodymi aktywist(k)ami. Nie ma lep-

szych i gorszych pobudek do działania!  
Wybraliśmy kilka, aby stały się 
dla ciebie inspiracją i pretekstem 
do wprowadzenia zmian – takich, 
na jakie czujesz się gotowy.
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Mniej marnotrawienia to mniej 
wydatków. Zero waste jest  
dobre dla portfela!

Naprawianie rzeczy, np. sprzętów elektrycznych, 
to mniej dzikich wysypisk i śmieci  
w naszej okolicy.
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Zero waste oznacza mniej emisji CO2 do atmosfery, 
czyli czystsze powietrze dla nas wszystkich.

To szansa na  
bezpieczne życie 
kolejnych pokoleń – 
naszych dzieci 
i wnuków.

Czyste oceany to nie tylko 
piękne wspomnienia 
z wakacji, ale także źródło 
zdrowego pokarmu – ryb.

Korzystanie ze zrównoważonych  
środków transportu, takich jak  
np. rower, jest dobre i dla planety,  
i dla twojej kondycji fizycznej!

Zero waste w kuchni 
to szansa na odkrycie 
nowych przepisów 
i smaków.

Decyzje konsumentów nie pozostają 
niezauważone! Wielkie firmy  
reagują na pozytywne  
trendy na rynku.



...przychodzimy z kilkoma podpowiedziami. Możesz 
spróbować wcielić w życie wszystkie albo jedną – 

jak wolisz. Pamiętaj, że dla środowiska lepsza jest 
wielka grupa ludzi, która robi rzeczy niedoskonale, 
niż mała grupa perfekcjonistów. Dlatego nie zrażaj 

się potknięciami i po prostu działaj dalej!

KIEDY NIE WIESZ, 
OD CZEGO ZACZĄĆ...
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ZAJRZYJ DO SZAFY 
Moda lubi wracać. Zanim kupisz nowe ubranie, 
sprawdź, czy już nie masz podobnego. Przemysł 

odzieżowy w znacznej mierze odpowiada 
za zanieczyszczenie środowiska. A może pożądany 

fason znajdziesz w szafie siostry lub kolegi?

POŻYCZAJ I WYPOŻYCZAJ 
Ubrania, książki, sprzęt sportowy,  

narzędzia – kupisz i skorzystasz raz,  
to nie ma sensu! 

MONITORUJ LODÓWKĘ
...i szafkę z zapasami. Sprawdzaj  
daty ważności na opakowaniach  

i wykorzystuj produkty,  
zanim się zepsują. 

POLUB BRZYDALA
Pojedyncze i niedoskonałe warzywa i owoce 

są tak samo smaczne. Pakuj je w sklepie 
do swoich toreb i pojemników.

ZBIERAJ „PRZYDASIE”
Kartony, koperty, torebki po prezentach  

można wykorzystać jeszcze raz, 
 np. do pakowania przesyłek. 

WSKOCZ  
NA ROWER 

...albo do tramwaju. Korzystaj  
ze zrównoważonego transportu.

DELEKTUJ SIĘ KRANÓWKĄ
Woda w kranie jest przebadana, bezpieczna, 

a często ma więcej składników mineralnych niż 
ta w plastikowej jednorazowej butelce.

SEGREGUJ ŚMIECI
To absolutna podstawa,  

od której zaczyna się recykling! 



BINGO  
ZERO WASTE
Możesz nie wiedzieć, jak wiele z rzeczy, które już robisz, jest w duchu zero 
waste. Sprawdź, które z twoich nawyków mają pozytywny wpływ na planetę.
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KOMPOSTUJESZ 
ODPADKI

WOLISZ 
PRYSZNIC 

NIŻ KĄPIEL 
W WANNIE

KORZYSTASZ 
Z BIBLIOTEKI

WYMIENIASZ 
SIĘ CIUCHAMI 

Z KOLEŻANKAMI

ROBISZ 
OBIADY 

NA KILKA DNI

MASZ 
WIELORAZOWĄ 

TORBĘ 
NA ZAKUPY

ROBISZ LISTĘ 
ZAKUPÓW 

I TRZYMASZ  
SIĘ JEJ

NAPRAWIASZ 
UBRANIA/
ZABAWKI/
GADŻETY

MASZ 
WIELORAZOWĄ 

BUTELKĘ 
NA WODĘ

PIJESZ 
KRANÓWKĘ

NA WAKACJE 
JEDZIESZ 

POCIĄGIEM

ODDAJESZ 
BATERIE 

DO PUNKTU 
ZBIÓRKI

UPRAWIASZ 
WŁASNE 

WARZYWA

KUPUJESZ 
LOKALNIE

SUSZYSZ 
PRANIE 

NA SZNURKACH

DOSTAJESZ 
ELEKTRONICZNE 

FAKTURY

JEŹDZISZ 
ROWEREM 
DO PRACY

ZAKRĘCASZ 
KRAN PRZY 

MYCIU ZĘBÓW

OGRANICZASZ 
MIĘSO 

W DIECIE

GASISZ 
ŚWIATŁO, GDY 
WYCHODZISZ 

Z POKOJU



PRZYKŁADAMY SIĘ DO RECYKLINGU
Odpady powstające w sklepie restrykcyjnie 
recyklingujemy, według ściśle określonych reguł. 
Dbamy o to, by każdy z pracowników ALDI był 
przeszkolony z zakresu sortowania tych odpadów, tak 
by generowane śmieci łatwo można było przetworzyć. 

Sklepom ALDI w roku 2020 udało się poddać recyklin-
gowi ponad 1209 ton opakowań z papieru i tektury,  
234 tony samego papieru i tektury, ponad 281 ton folii 
transparentnej oraz ponad 131 ton folii kolorowej. 

Do segregacji odpadów zachęcamy też klientów. 
By ułatwić im ten proces, wprowadziliśmy specjalne 
oznaczenia na opakowaniach marek własnych, 
informujące o kolorze pojemnika, do którego powinny 
trafić poszczególne elementy odpadu. 

Tak jak wam, tak i nam w ALDI bliskie jest zmniejszanie  
naszego śladu węglowego, odzyskiwanie surowców  
i niemarnowanie żywności. Wierzymy w małe kroki, ale i duże,  
systemowe zmiany, których konsumenci wymagają od przedsiębiorców.  
Chcemy dać wam wybór robienia zakupów w sklepie, który po swojej  
stronie tak samo mocno angażuje się w ochronę środowiska. Co już zrobiliśmy?

ZERO WASTE  
ZACZYNA SIĘ W SKLEPIE  
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INWESTUJEMY W ZIELONĄ ENERGIĘ
W naszych placówkach i centrach logistycznych 
wprowadzamy oszczędne oświetlenie LED i panele 
fotowoltaiczne zasilające sklepy odnawialną energią.
W naszych inwestycjach tworzymy także zielone dachy. 
Dzięki obsadzeniu dachu roślinami mieszkańcy zyskują 
czystsze powietrze, a sieć zmniejsza zapotrzebowanie 
na energię. Rośliny redukują gazy cieplarniane 

powodujące efekt cieplarniany w miastach, obniżają 
temperaturę otoczenia, gromadzą wodę deszczową 
i oczyszczają powietrze. Dodatkowo mają wpływ 
na wydajność energetyczną budynku, regulując 
temperaturę wewnątrz budynku, co przekłada się 
na oszczędność energetyczną. Takie rozwiązanie 
zastosowaliśmy już w sześciu lokalizacjach  
w Polsce. 

PROPONUJEMY PRODUKTY Z CERTYFIKATAMI I PO RECYKLINGU
Wycofaliśmy ze sprzedaży produkty wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak talerze, sztućce,  
kubki i słomki. Od 2019 roku w całej  Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord standardowe patyczki  
do uszu zastępowane są bardziej ekologicznymi alternatywami.

Nasze reklamówki wykonane są przynajmniej w 80%  
z surowców po recyklingu i w 100% przeznaczone  
do recyklingu. 

Odzież oferowana na naszych półkach to w znacznej  
mierze ubrania z bawełną BIO, z certyfikatami  
bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.
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NIE MARNUJEMY ŻYWNOŚCI
W 2020 roku niemal wszystkie sklepy ALDI aktywnie 
oddawały żywność organizacjom charytatywnym. Odbiory 
wciąż realizowane są minimum 2–3 razy w tygodniu, 
a głównym beneficjentem jest Caritas Polska. 

Od wielu lat działamy profilaktycznie, zapobiegając 
marnowaniu żywności, poprzez przecenianie wybranych 
produktów o 30% w stosunku do ceny regularnej przed 
upływem terminu ważności. 

Nieustannie staramy się optymalizować procesy 
zaopatrzenia sklepów, by dostosować ilość 
dostarczanego do sklepów towaru do zapotrzebowania 
klientów, a tym samym zapobiegać sytuacjom 
zmuszającym nas do utylizowania żywności.

W naszych działaniach wspierają nas eksperci – 
w tym roku Sylwia Majcher, która ocenia nasze marki, 
produkty i podpowiada rozwiązania, którymi dzielimy 
się z naszymi klientami.

EDUKUJEMY, INSPIRUJEMY, 
WSPIERAMY
Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami, 
udostępniając bezpłatne poradniki, przepisy 
i podpowiedzi, jak nie marnować żywności  
i żyć bardziej zero waste.

W tym celu stworzyliśmy specjalną stronę  
https://www.aldi.pl/zero-waste oraz serię filmów na YT 
zbierających w przystępnej formie inspiracje i porady, 
które – w myśl idei zero waste – przyczyniają się 
do niemarnowania żywności. 

Zachęcamy  
także do zaglądania  

na nasz profil FB i nasz 
Instagram, gdzie  

regularnie poruszamy 
te tematy!
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KAMPANIA NIE MARNUJEMY
W Polsce rocznie marnuje się ok. 9 mln ton żywności, co oznacza, że statystyczny Polak marnuje każdego roku aż 247 kg 
żywności. Właśnie dlatego podejmujemy działania na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności, przekazując 
produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia organizacjom pożytku publicznego takim jak Caritas, Towarzystwo 
Pomocy im. Św. Brata Alberta, Banki Żywności i wiele innych. Chcemy, aby produkty, które w naszych sklepach mogłyby 
się zepsuć, zostały przekazane na ręce tych, którzy je wykorzystają. Działania związane z przekazywaniem produktów 
z krótką datą uzupełniamy o kampanie edukacyjne. Promując racjonalne gospodarowanie produktami spożywczymi, 
zwiększamy wiedzę i świadomość klientów.
Kampania „Nie marnuJEMY” ma na celu edukację w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością. W tegorocznej 
odsłonie zaplanowaliśmy działania zarówno w naszych sklepach jak i w social mediach. Przygotowaliśmy specjalną 
gazetkę, w której zbieramy w przystępnej formie inspiracje i porady, które – w myśl idei zero waste – przyczyniają się 
do niemarnowania żywności.
My pomagamy! Ty też możesz
W naszych działaniach wspierają nas eksperci – w tegorocznej kampanii Sylwia Majcher podpowie nam, jak nie 
marnować i wykorzystywać jedzenie do końca. Poniżej znajdziecie infografikę z kilkoma poradami, które ułatwią 
niemarnowanie.
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Napisała kilka bestsellerowych poradników i książek m.in.: 
„Wykorzystuję, nie marnuję. 52 wyzwania zero waste”, „Samotny banan”.  
Prowadzi także warsztaty poświęcone ekologii i niemarnowaniu.  
Na swoim Instagramie edukuje i inspiruje do bardziej zrównoważonego życia.  
Nam opowiedziała o swoich początkach z niemarnowaniem.

SYLWIA MAJCHER  
OD LAT DZIAŁA W POLSCE NA RZECZ ZERO WASTE  
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TIPY ZERO WASTE 
SYLWII MAJCHER

W KUCHNIW KUCHNI
Wykorzystywanie warzyw i owoców od trzonka 
do korzonka. Doceniam liście, natki, a czasem 

nawet obierki. Mają wiele wartości odżywczych, 
więc szkoda je marnować.

W ŁAZIENCEW ŁAZIENCE
Polubiłam kosmetyki w kostce – szampon, 

mydło i odżywkę. Są bardzo wydajne 
i nie generują kolejnych plastikowych 

opakowań. Dbam też o to, by nie marnować 
wody. Zakręcam kran przy myciu zębów 

(to oszczędność nawet 15 litrów jednorazowo), 
częściej wybieram prysznic niż kąpiel w wannie 

(szybki prysznic to 50 litrów wody, kąpiel 
w wannie nawet 3 razy więcej).

W OGRODZIEW OGRODZIE
Jestem fanką deszczówki, która idealnie 

nadaje się do podlewania trawnika i kwiatów. 
Balkonowe rośliny warto podlewać niesoloną 

wodą po gotowaniu ryżu, makaronu  
czy ziemniaków. 

SKĄD ZAINTERESOWANIE RUCHEM ZERO WASTE?
To potrzeba wynikająca z nadmiaru. Byłam wychowywana  
w domu, gdzie funkcjonował niemal obieg zamknięty, rzeczy 
dostawały drugie życie, moi dziadkowie mieli niewielkie 
gospodarstwo, więc uczyli nas szacunku do ziemi. Jednak 
gdy rozpoczęłam życie na własny rachunek, sporo z tych 
rodzinnych wskazówek z premedytacją ignorowałam, 
bo wydawały mi się zbyt ograniczające. Robiłam 
nieprzemyślane zakupy, wyrzucałam jedzenie, które 
przestawało cieszyć się wzięciem, nie zwracałam uwagi 
na sposób przechowywania. Efekt mnie zmęczył, więc z pokorą 
wróciłam do korzeni, patentów obu babć, które są dla mnie 
prekursorkami idei zero waste. One dbały o środowisko, 
gotowały w rytmie sezonu, nie marnowały dużo wcześniej niż 
hasło zero waste tak intensywnie wybrzmiało.

JAKIE BYŁY TWOJE POCZĄTKI, OD CZEGO ZACZYNAŁAŚ?
Od porządków – najpierw tych w kuchni, gdzie zaczęłam 
przede wszystkim troszczyć się o wykorzystanie produktów, 
jakie przynosiłam ze sklepu. Przez długi czas gotowałam 
chaotycznie, a okazało się, że robienie domowego jadłospisu 
niesamowicie ułatwia kulinarną organizację. Dzięki 
planowaniu zyskałam więcej czasu oraz pieniędzy, skutecznie 
zapanowałam nad jedzeniowym rozgardiaszem. Jeden z szefów 
kuchni powiedział mi kiedyś, że lodówka to jest nasz biznes 
i warto o niego dbać, żeby nie mieć niepotrzebnych strat. 
Zastosowałam tę radę w praktyce i bardzo polecam. 
Po opanowaniu bałaganu w kuchni nabrałam apetytu 
na więcej. Chciałam uporządkować także przestrzeń wokół. 
Zaczęłam oddawać przeczytane książki, nieużywane zabawki 
dzieci, znacząco zredukowałam garderobę. Pozbyłam 
się jednego auta, w mieście najchętniej wybieram rower 
i komunikację miejską. Czytam etykiety na opakowaniach 
i tam, gdzie się da – szukam alternatywy dla jednorazowości 
i plastiku.



13

CO NA TO RODZINA, PRZYJACIELE – JAK REAGUJĄ?
Dla moich bliskich, dzieci, męża to jest naturalny tryb życia. 
Nie traktujemy zero waste jak odrębnej dyscypliny czy 
rywalizacji. Po prostu staramy się na każdym kroku zwracać 
uwagę na swoje wybory. Chcemy by, były one bardziej 
odpowiedzialne, a ich konsekwencje lepsze dla naszego 
zdrowia i kondycji planety. Wychodzi różnie, nie zawsze 
mamy sukces na każdym polu, bo nie jesteśmy idealni. 
To niemożliwie. Cieszy mnie zawsze, gdy widzę, że moi bliscy 
korzystają z inspiracji, jakie podrzucam, dopytują o szczegóły 
różnych rozwiązań, przychodzą rozwiać wątpliwości. 
To wszystko dlatego, że nie wywołuję poczucia strachu, 
gdy pojawiam się u kogoś w domu, nie trzeba przede mną 
chować plastikowych siatek i zamykać lodówki, bo podchodzę 
do tematu zmiany bez ciśnień, nie robię kontroli. Uważam, 
że najskuteczniejsza jest ewolucja, nie rewolucja. Pokazuję, 
jak można i dlaczego warto wkomponować zasady #zerowaste 
w swoje codzienne życie i robię to bez zbędnego zadęcia. 

JAK INSPIROWAĆ BLISKICH DO ZMIANY?
Najlepiej pokazać bilans zysków. Dzięki rozsądniejszemu 
gospodarowaniu w kuchni można zaoszczędzić nawet  
2,5 tys. złotych – tyle pieniędzy wraz w wyrzuconym do kosza 
jedzeniem traci statystyczna polska rodzina. Nie ma sensu 
obciążać nikogo wyrzutami sumienia i wytykać porażek. 
Każdemu może zdarzyć się, że zapomni o wielorazowej siatce 
na zakupy, kupi kolejną sukienkę na wyprzedaży, choć 80% 
ubrań w szafie wisi nieużywanych. Najważniejsza jest zmiana 
perspektywy i świadomości. Od tego warto zacząć i małymi 
krokami robić porządki wokół. Uwolnienie się od nadmiaru 
daje komfortowe poczucie ulgi i wyzwala niesamowitą energię. 
Dlatego każde, nawet małe eko wyzwanie ma sens i może być 
początkiem dużej zmiany w naszym życiu. 

CO JEST JUŻ DLA CIEBIE NATURALNYM NAWYKIEM, 
A CZEGO MUSISZ JESZCZE PILNOWAĆ, O CZYM MUSISZ 
SOBIE PRZYPOMINAĆ?
Nawykiem jest kulinarna roztropność, niemarnowanie 
jedzenia, szukanie kreatywnych pomysłów 
na zagospodarowanie tego, co zostaje i wiele innych 
drobnych rzeczy, które robię naturalnie. Jednak 
ta droga do zero waste wciąż jest pełna wyzwań 
i nigdy się nie kończy, bo tak naprawdę nie 
chodzi w niej o doprowadzenie do stanu, gdy 
zupełnie przestaniemy produkować śmieci, 
tylko o ich ograniczenie. To jest najważniejszy 
cel. Dlatego lubię mówić o #zerowaste, 
że to jest mniej – więcej. Używam, 
wykorzystuję mniej, a mam więcej zysku. 
I tych proporcji czy balansu właśnie pilnuję. 
Wciąż mam wzywania – chociaż całkiem nieźle 
segreguję śmieci, niektóre opakowania potrafią 
mnie zaskoczyć, więc w tym temacie nieustannie się 
edukuję, uczestniczę w branżowych konferencjach, analizuję 
raporty i dane. Rozmawiam z naukowcami o przyczynach zmian 

klimatu, konsekwencjach globalnego ocieplenia, marnowania 
żywności. Szukam rozwiązań, które sama mogę zastosować 
w swoim życiu. 

CZY WARTO ZAINTERESOWAĆ DZIECI TEMATEM  
ZERO WASTE? JEŚLI TAK, TO JAK?
Mam wrażenie, że dziś dzieci w tym temacie często mają 
większą wiedzę niż dorośli. One już urodziły się w świecie, który 
wymagał naprawy, więc są bardziej wyczulone na kwestie troski 
o środowisko. Na pewno warto je wspierać w ekologicznych 
działaniach, szukać wspólnie akcji, w które można się 
zaangażować, czytać razem książki poświęcone problemom 
nadmiaru śmieci, marnowaniu jedzenia, wody, energii, ocieplaniu 
klimatu. Oferta jest coraz większa, więc bez problemu można 
znaleźć wartościowe inspiracje. W książce „Jestem eko. Ja też 
mogę uratować świat” opowiadam o tym przez pryzmat domowych 
historii, w których każda rodzina może znaleźć wskazówki. 
Najważniejsze, żeby dawać dzieciom przykład, podejmowanie 
wyzwań dla ziemi jest najlepszą formą edukacji. 

CO DAJE NAJWIĘKSZĄ SATYSFAKCJĘ 
Z DZIAŁANIA ZERO WASTE?

Świadomość siły, jaką mamy 
do wykorzystania. Wierzę w to, że te nasze 
pojedyncze gesty, powtórzone przez wielu, 
przynoszą ogromny efekt. Naprawdę 
możemy wiele zmienić! Naukowcy 
nie mają wątpliwości, że to człowiek 
ma wpływ na zmiany klimatyczne 

i jednocześnie podkreślają, że to także 
on może je powstrzymać. Coraz częściej 

z satysfakcją zauważam, że wiele osób 
podejmuje ekologiczne wyzwania, bo troska 

o środowisko nikogo już nie dziwi. To ogromna zmiana, 
jaka zaszła w ostatnich latach.



P
Od trzonka do korzenia! To hasło, które warto wcielić w swoje kulinarne życie, 
by wykorzystywać z sukcesem cały potencjał warzyw i owoców. Natki, liście, obierki, 
a nawet pestki skrywają w sobie sporo dobroci, więc nie spisujcie ich na straty.

KISZONE RZODKIEWKI  
I LIŚCIE
• 3-litrowy słoik
• 3–5 pęczków rzodkiewek
• garść świeżej mięty
•  łyżka kolorowego pieprzu
• 2 łyżki soli
• około 2,5 litra wody

Zagotuj wodę z solą.  
Przestudź do temperatury pokojowej.  
Rzodkiewki i liście umyj.

Rzodkiewki przekrój na pół.  
Na dnie słoika ułóż część liści,  
potem rzodkiewki i znowu liście.  
Dodaj liście mięty, pieprz.  
Zalej wodą z solą.  
Przykryj talerzykiem  
i postaw w ciepłym miejscu.  
Po 3 dniach słoik zakręć  
i przechowuj w lodówce. 

PRZEPISY NA 
LIŚCIE I KORZENIE
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OCET  
ZE SKÓREK  
I OGRYZKÓW
•  ogryzki i skórki jabłek –  

tyle, żeby ciasno wypełniły słoik 
• 5 łyżeczek cukru lub miodu
• litr ciepłej przegotowanej wody

 
Cukier/miód wymieszaj z wodą. Słoik wyparz,  
wrzuć skórki, ogryzki. Zalej wszystko słodką wodą.  
Owoce nie mogą wypływać. Dobrze przykryj ściereczką/ 
złożoną gazą, obwiąż gumką i odstaw w ciemne, ciepłe  
miejsce na 2 tygodnie. Ta ochrona jest istotna –  
zapach octu przywołuje muszki, gdy wpadną  
do środka – płyn trzeba będzie wylać.

2 razy dziennie ocet trzeba przemieszać – najlepiej  
drewniana łyżką i pilnować, by owoce nie wystawały 
z wody. Taki zabieg zapewni dopływ tlenu i ułatwi fermentację.

Po 2–3 tygodniach owoce powinny opaść na dno, a w słoiku 
powstanie piana. To moment, w którym można zlać płyn.  
Trzeba przecedzić go przez sitko do czystego słoika. Znowu 
przykryć ściereczką lub gazą i zostawić w spokoju na kolejne 
2 tygodnie. Po tym czasie ocet zaczyna słodko pachnieć, jest 

klarowny i nie czuć w nim drożdżowego posmaku. 
Taki płyn znowu trzeba przecedzić, a potem 
przechowywać w zamkniętej butelce czy słoiku.  
Nie ma terminu przydatności.  
Nie musi być w lodówce.
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Zastrzega się prawo 
do pomyłek i błędów 
w druku.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SPECJALNYCH OZNACZEŃ PRODUKTÓW ALDI ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE  
INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE „ZNAKI JAKOŚCI, CERTYFIKATY I INICJATYWY”, 

A INFORMACJE O SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ DZIAŁALNOŚCI ALDI W ZAKŁADCE „ODPOWIEDZIALNOŚĆ”.

Formularz kontaktowy  
na aldi.pl

.pl

facebook.com/aldipolska

www

instagram.com/aldi.polska

ALDI Nord, a tym samym ALDI Polska, cały czas działa 
na rzecz niemarnowania żywności i ochrony środowiska. 

Wprowadzamy rozwiązania, które wynikają nie tylko 
z troski o ziemię, ale także o nasze życie i zdrowie. Wiele 
już zrobiliśmy, ale nie przestajemy i stale udoskonalamy 

nasze procesy, sklepy, magazyny i ofertę produktową. 
Dziękujemy za wasze wsparcie!


