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ZBYTKY
NedÄ›le, 10 Ä•erven 2007

MÅ¯j manÅ¾el nesmírnÄ› rád vaÅ™í. Také rád jí, ale to je aÅ¾ ve druhém gardu. VaÅ™ení, dokonalá úprava jídla na talíÅ™i,
naservírování a pak vyslechnout obdiv&hellip; to je jeho. BohuÅ¾el, doplácejí na to jak jeho, tak i moje rozmÄ›rové
parametry. Å½ít s ním, to znamená buÄ• mít k jídlu pÅ™ístup anorektika, nebo rezignovat a uÅ¾ívat si.

PochopitelnÄ›, Å¾e jeho záliba je dÅ¯vodem mnoha na&scaron;ich pÅ¯tek. ProtoÅ¾e odolat jeho vaÅ™ení témÄ›Å™ nelze,
zdÅ¯vodÅˆuji jakkoliv. Na&scaron;e debaty vÄ›t&scaron;inou konÄ•í jeho slibem, Å¾e jen dovaÅ™í ze &bdquo;zbytkÅ¯&ldquo;, c
jsou je&scaron;tÄ› doma &ndash; a pak uÅ¾ urÄ•itÄ›&hellip; A v tom je ten problém, ten "zakopaný pes". ProtoÅ¾e cokoliv pÅ™
z obchodu, rozbalí, malinko ochutná (a nÄ›kdy ani to ne) a &scaron;oupne do ledniÄ•ky, je uÅ¾ &bdquo;zbytkem&ldquo;, který
Ä•eká na spotÅ™ebování.
Ale zastavme se u tohoto slova v jeho bÄ›Å¾ném významu (ohlednÄ› potravin) &ndash; tedy zbyt
jídel, u toho, co se nespotÅ™ebuje a povÄ›t&scaron;inou vyhazuje. Sama jsem to nikdy nezaÅ¾ila, u nás co se uvaÅ™ilo, to se
v&scaron;e spotÅ™ebovalo. ProstÄ› talíÅ™e prázdné, nebylo co vyhodit.
Teprve aÅ¾ po absolvování nÄ›kolika náv&scaron
kamarádek jsem zírala, jak se také dá &bdquo;hospodaÅ™it&ldquo;. V&scaron;em se nandá na talíÅ™ a to, co nedojedí, jde
do ko&scaron;e, respektive do kontejneru. Pochopila jsem po náv&scaron;tÄ›vÄ› u jedné známé, proÄ• tak tÄ›Å¾ko vychází s
penÄ›zi, kdyÅ¾ minimálnÄ› tÅ™etina nakoupených potravin jde do odpadu; seÄ•teme-li to, co se logicky vyhodit musí (slupky, k
atd.) a to, co jsme uvaÅ™ili, pak z talíÅ™Å¯ se&scaron;oupli a vyhodili, dojdeme k dost vysokým Ä•ástkám. Nemyslím si, Å¾e a
jsme jakkoliv bohatí, mÅ¯Å¾eme nad tím mávnout rukou..
Vzpomínám na jeden záÅ¾itek z doby, kdy jsme jezdívali s dÄ›tmi
na tréninkové tábory (mÄ›la jsem svého Ä•asu velkou sportovní &scaron;kolu). Pronajali jsme si v Podkrkono&scaron;í
&bdquo;sokolovnu&ldquo; &ndash; velikou budovu, kde byly loÅ¾nice, jídelna, kuchyÅˆ a tÄ›locviÄ•ny. Mj. super vybavení,
prostÅ™edí i okolí. PÅ™edávající pán mi v&scaron;echno ukázal, pÅ™edvedl a je&scaron;tÄ› Å™ekl, Å¾e odpoledne pÅ™ivez
na odpad.
Brala jsem to tak, Å¾e to budou bÄ›Å¾né kontejnery na normální &bdquo;smetí&ldquo; atd., ale on pÅ™ivezl vys
nádoby na &bdquo;zbytky jídla&ldquo;. VykulenÄ› jsem na nÄ›j zírala a pak se s ním dohodla &ndash; nechá tam jednu,
právÄ› jen na ty &bdquo;slupky, kosti atd.&ldquo;, a sdÄ›lila jsem mu, Å¾e &bdquo;na&scaron;e dÄ›ti zbytky
nenechávají&ldquo;. A to zase vykulenÄ› zíral on&hellip;
VaÅ™ily dvÄ› maminky, kterým jsme pomáhali (kaÅ¾dý den vybran
parta + já). Je&scaron;tÄ› pÅ™ed servírováním prvního jídla jsem hladové jídelnÄ› oznámila, Å¾e kaÅ¾dý mÅ¯Å¾e sníst tolik, k
bude chtít. Nikoho v niÄ•em nebudeme omezovat. Ale &ndash; zbytky neexistují. Proto aÅ¥ si vÅ¾dy Å™eknou kolik a pÅ™idat
mohou do libosti&hellip; S úsmÄ›vem vzpomínám na nÄ›kolik superjedlíkÅ¯, kteÅ™í stávali pÅ™ed výdejovými okénky a
nechávali si od dÄ›vÄ•at pÅ™idávat a pÅ™ídávat.. Po návratu se mÄ› pak chodili rodiÄ•e nÄ›kterých dÄ›tí ptát, &bdquo;co jsme
proboha, s jejich mazánky provedli, Å¾e teÄ• najednou jedí, neloudají se s jídlem a nenechávají zbytky&ldquo;.
PÅ™edesílá
Å¾e jsme mÄ›li s sebou 75 dÄ›tí ve vÄ›ku od &scaron;esti do osmnácti, plus tÅ™i dospÄ›lé trenéry. SnídanÄ›, svaÄ•ina, obÄ›d,
svaÄ•ina, veÄ•eÅ™e, druhá veÄ•eÅ™e. Ze sokolovny jsem za ten týden vylezla jen párkrát...
PovÄ›zte, jak je to u vás doma s jídlem: Nandaváte kaÅ¾dému tolik, kolik sní?Nechávají se zbytky?Jí se i ohÅ™ívané, nebo
zbylé vyhodíte a vaÅ™íte nové? d@niela
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