
Skaityk tekstą, sužinok, kaip gali prisidėti prie maisto

nešvaistymo. Atsakyk į klausimus.

Paprašykite mažesnės porcijos. Lengviausias būdas

nešvaistyti maisto – neprisikrauti į lėkštę to, ko

nesuvalgysite. Taip suvalgysite tik tiek, kiek iš tiesų

reikia, ir lėkštėje neliks maisto, kuris paprastai keliauja į

šiukšliadėžę. 

Branginkite maisto likučius. Jei atsitiks taip, kad lėkštėje

liks nesuvalgyto maisto, pasilikite jį kitai dienai.

Nemeskite jo į šiukšliadėžę! Paprašykite tėvų, kad padėtų

likučius į šaldytuvą ir kitą dieną juos pašildytų arba

panaudokite tai gamindami kitą patiekalą. Paruoštą ir

nesuvalgytą maistą galima užšaldyti. Taip maistas nebus

išmestas ir jį bus galima panaudoti vėliau.

paprašyti mažesnės porcijos.

paprašyti didesnės porcijos.

1.Kaip galite nešvaistyti maisto?

mesti lauk.

pasidėti į šaldytuvą ir suvalgyti vėliau.

iš likusio maisto pagamointi kažką kito.

užšaldyti šaldiklyje.

2.Ką galima daryti su maisto likučiais?

Labai dažnai prisiperkame per daug maisto, kurio

nesuvartojame. Kaip to išvengti? Svarbiausia apgalvoti

kiekvieną savo pirkinį: paprašykite tėvų suplanuoti, ką

valgysite, ir pirkti tik tai, ko reikia. Prieš keliaudami į

parduotuvę ar turgų, su tėvais sudarykite reikiamų pirkinių

sąrašą. 

pirkinių sąrašo sudarymas.

neplanavimas, ką gaminsi.

pirkimas visko, ko norisi.

3.Kas padeda pirkti tik tai, ko tikrai reikia?

Vardas__________________



Vaisiai ir daržovės užauga įvairiausių formų ir dydžių, ir visi

iki vieno yra lygiai tokie pat skanūs ir naudingi. Obuolyje gali

būti patamsėjusių dėmelių, morka gali būti šiek tiek sulinkusi,

o bulvė – gumbuota, tačiau jų visų skonis toks, koks turi būti,

jie visi trykšta vitaminais ir naudingomis medžiagomis. Todėl,

jei pamatysite keistų formų vaisių ir daržovių, pirkite jas

nedvejodami arba paprašykite, kad jų nupirktų tėvai. 

Kad maistas, kurį reikia laikyti vėsiai, išliktų šviežias ir nesugestų, jis turi būti

laikomas šaldytuve, 1–5 °C temperatūroje. Jei maistas keptas, virtas ar buvo

apdorotas kitais būdais, jį reikia dėti į šaldytuvą uždaruose indeliuose. Kartu su

tėvais patikrinkite, ar temperatūra šaldytuve – tinkama, ir suraskite

informacijos apie tai, kur jame turi būti laikomi skirtingi maisto produktai. Iki

viršaus prigrūstas šaldytuvas naudoja daugiau energijos. O giliai kampe

nugrūstas produktas liks nepastebėtas ir suges.

kreiva morka yra skanesnė.

tiesi morka yra skanesnė.

tiek tiesi, tiek kreiva morka yra tokio pat skonio, skiasi tik forma.

4.Pažymėk teisingą teiginį:

kad ten esantis maistas nesugestų.

kad šaldytuvo temperatūra būtų tinkama.

šaldytuvo tikrinti nereikia.

5.Kodėl reikia tikrinti šaldytuvą?

į uždarą indą ir į šaldytuvą.

į uždarą indą ir į spintelę.

į atvirą indą ir į šaldytuvą.

Kur reikia dėti keptą ar virtą maistą?

nuo -3 iki 4°C

1 – 5 °C

5 - 10 °C

Kokia turi būti šaldytuvo temperatūra?



„Pirmas įeis – pirmas išeis!“ Ši paprasta taisyklė – vienas

iš lengviausių būdų išvengti maisto atliekų. Grįžę iš

parduotuvės, su tėvais iškraudami pirkinių krepšius,

dėkite maisto produktus į šaldytuvą ir spinteles taip,

kad priekyje stovėtų seniau pirkti gaminiai, o už jų –

naujausi, kurių galiojimo laikas daug ilgesnis. Taip,

ruošdami maistą, pirmiausia sunaudosite anksčiau

pirktus gaminius, o vėliausiai pirktas maistas, kai

pagaliau ateis jo eilė, bus dar nesugedęs.

Ant daugumos maisto pakuočių matosi kelios datos. Pati svarbiausia iš jų – data

„Tinka vartoti iki...“ Ji rodo, iki kada galima vartoti greitai gendantį maistą,

pvz., žalią mėsą. Jei valgysite maistą šiai datai praėjus, galite smarkiai susirgti.

Pastebėję, kad nespėsite maisto suvalgyti iki jo galiojimo pabaigos, galite jį

užšaldyti, o tada atšildę suvalgyti vėliau. Tačiau, jei nespėjus maisto produkto

užšaldyti, jo „Tinka vartoti iki...“ data praeis, turėsite jį išmesti. Ant daugelio

pakuočių nurodyta ne „Tinka vartoti iki...“, o „Geriausias iki...“ data. Jei ant

maisto gaminio pakuotės yra „Geriausias iki...“ data, tai reiškia, kad, ko gero, jo

skonis, kvapas ir išvaizda bus geriausi iki tos nurodytos datos. Tačiau tai

nereiškia, kad maistas po nurodytos datos būtinai suges arba jo nebebus galima

saugiai valgyti. Jei pakuotė nepažeista, o pats produktas buvo laikomas

tinkamai, dažniausiai tokį maistą saugu valgyti net ir po „Geriausias iki...“ datos.

Paprastai nuspręsti, ar maistą saugu valgyti, galite gerai į jį įsižiūrėję. Arba

paprašykite suaugusiojo jį apžiūrėti drauge. Jei maisto išvaizda nepasikeitusi,

jo kvapas ir skonis – geras net ir po „Geriausias iki...“ datos, dažniausiai jį

valgyti saugu. 

į spintelės ir šaldytuvo galą.

į spintelės ir šaldytuvo priekį.

dėti ten, kur yra vietos.

6.Kur reikia dėti naujai nupirktus maisto produktus?

produktą reikia suvartoti iki nurodytos datos.

produktą galima vartoti ir po nurodytos datos. 

7.Ką reiškia ant pakuotės užrašas "Tinka vartoti iki..."?.



Jei rūpi kiti – dalinkis. Visame pasaulyje žmonės, kuriems

rūpi maisto atliekų problema, dalinasi maistu su kitais.

Labdaros valgyklos maitina nepritekliuje gyvenančius

žmonės. Jiems gaminamas maistas iš produktų, kurių

„Geriausias iki..“ data jau artėja prie pabaigos. Mokyklų

valgyklose po pietų likęs maistas atiduodamas maisto

bankams. „Skaniųjų likučių“ restoranai ruošia maistą tik iš

saugaus vartoti ir maistingo maisto, kuris buvo atiduotas

prekybos centrų. Taip pasaulinė Maisto tausotojų

komanda auga. Prie komandos gali prisijungti ir tu!

Paverskite maistą trąšomis. Jei vis dėlto maistą tenka

mesti lauk, panaudokite jį kaip trąšas: maisto atliekoms,

vaisių ir daržovių lupenoms įsirenkite komposto dėžę! Po

kelių mėnesių turėsite vertingo, gerųjų medžiagų pilno

komposto savo augalams tręšti. Įrengti komposto dėžę

galite drauge su tėvais. Nepamirškite – tokią dėžę

galite turėti, net jei namuose nėra daug vietos. Daugybę

informacijos apie tai, kaip tai padaryti, rasite

internete.

maisto atliekas.

vaisių ir daržovių lupenas.

likusias maisto pakuotes.

8.Ką dedame į komposto dėžę?

neišmeta maisto likučių.

dalinasi maistu su tais, kuriems maisto trūksta.

perka dar daugiau maisto. 

9.Ką daro žmonės, kuriems rūpi maisto atliekų problema?

komposto dėžę galima įsirengti tik turint

namuose daug vietos.

komposto dėžę galima turėti, net jei

namuose nėra daug vietos.

Kuris atsakymas teisingas?


