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WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 0

WPROWADZENIE

Praktyczny kurs gotowania podczas wydarzenia upowszechniającego rezultaty projektu, zorganizowanego przez Scuola Centrale Formazione Casa Artusi, w Forlimpopoli (czerwiec 2016) z udziałem uczestników i wykładowców z Bolonii,
Werony, Pietramontecorvino-Foggia, Re-medello - Brescia i Castiglione delle Stivie
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1. PROJEKT „EKO – RESTAURATOR DLA ZRÓWNOWAŻONEJ
ŻYWNOŚCI”

1.1. Dlaczego projekt Erasmus + „Eko restaurator dla zrównoważonej żywności”?
Projekt „Eko-restaurator dla zrównoważonej żywności” ma na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie
umiejętności, a skierowany jest w stronę rozwijającego się sektora, który można by nazwać „eko-restauracje”. Przez określenie „eko-restauracje” rozumiemy: szefów kuchni, społeczność zakładów
gastronomicznych, restauracji, które przyjęły zrównoważone podejście w swojej działalności (tzn. w
ich praktykach, ich wyborach inwestycyjnych i wyborach produktów ...). Projekt „Eko-restaurator dla
zrównoważonej żywności” chce połączyć, za pomocą najbardziej rygorystycznych narzędzi ECVET
[Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym], szkolenia przyszłych
pomocników kuchennych z rynkiem pracy. Tak więc, profile kompetencyjne, materiały referencyjne i
szkoleniowe, system ocen, są tworzone we współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Zrównoważenie jest kompleksowym podejściem, które można zastosować do całego społeczeństwa.
Podejście to można zatem zastosować również względem HoReCa. Należy traktować je jako sposób
myślenia, sposób życia, który przyjmiemy, który będzie ważniejszym wyborem niż inne. W obliczu
ekscesów w przemyśle agro-spożywczym, trzeba podjąć jak najszybsze działania. Zrównoważenie nie
może być postawą przyjętą sporadycznie. Jest to raczej filtr, który pcha nas do dostrzegania, działania
i dokonywania innych wyborów. Chociaż nie jest łatwo konkretnie i wyczerpująco zdefiniować jak możemy być częścią tego procesu, postaramy się przybliżyć najważniejsze informacje.
W związku z tym, „Eko-restaurator dla zrównoważonej żywności” ma na celu, przy wsparciu ze strony Komisji Europejskiej, rozwinąć i wyjaśnić szczególne cechy „eko-restauracji”. Pozwoli to studentom
zintegrować różne aspekty i wyzwania w życiu codziennym i zasiać małe nasiona, które mogą zakiełkować w ich życiu. Wymaga to wzmocnienia i/lub zainicjowania współpracy z lokalnymi producentami
lub produktami z pochodzeniem oznaczononym jako „krótki cykl, bio, zrównoważony rozwój, alternatywny ...”.
Brak wiedzy i umiejętności w zakresie zrównoważonej żywności jest związany z brakiem modułów
poświęconych tej kwestii w programach nauczania i szkoleniach dla zawodów restauracyjnych.
8
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Dla odbiorców docelowych jakimi są stażyści, którzy są podatni na wpływy i oddaleni od rynku pracy,
bycie na czele zrównoważonego żywienia i rozwijanie wiedzy w tej dziedzinie stanowi ważny dodatkowy atut i zmniejsza braki w umiejętnościach.

Produkt żywnościowy podróżuje średnio 1500 km, aby dotrzeć na talerz europejskiego konsumenta.
Biorąc pod uwagę tę sytuację, w obliczu praktyki intensywnej hodowli i masowej dystrybucji lub w
kategoriach problemów środowiskowych, wokół żywności i rolnictwa ukierunkowanego na zrównoważone praktyki produkcji i spożywanie produktów wysokiej jakości, zarówno na poziomie zdrowia,
jak i smaku, powstaje wszechstronny i głęboko zakorzeniony ruch. Projekty te rozwijają się w całej
Europie, formalnie lub nieformalnie, od produkcji do konsumpcji, z udziałem obywateli, stowarzyszeń,
przedsiębiorstw, władzy lokalnej, władzy panstwowej. Jednak sektor ten, generujący miejsca pracy
(w tym niewymagające wysokiego poziomu kwalifikacji, trwałe, niewymagające relokacji i oceny)
implikuje silną potrzebę szkolenia. Jednakże, w strukturyzacji szkoleń, dostępie do wrażliwych konsumentów i rozpowszechnianiu nawyków żywieniowych zarejestrowano wiele problemów.
Projekt „Eko-restaurator” stara się wypełnić te luki pracując nad materiałem, który pozwoli na zbliżenie
się do certyfikatu „eko-restauracja” na poziomie europejskim, w celu:

• wspierania strukturyzacji szkolenia;
• ułatwienia dostępu do podatnych grup docelowych (narzędzia i materiały dydaktyczne opracowane
z uwzględnieniem kluczowych kompetencji);

• rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie nawyków żywieniowych (poprzez dystrybucję środków dla szerokiej publiczności).

1.2. 10 zasad sztuki zdrowego żywienia Pellegrino Artusiego
W następstwie różnych spotkań międzynarodowych prowadzonych w ramach projektu „Eko-restaurator, zrównoważone żywienie”, partnerzy odkryli włoskiego pisarza pochodzącego z Forlimpopoli.
Odcisnął on piętno na współczesnych mu umysłach i nadal inspiruje młodsze pokolenia dzięki swojemu prostemu, jednakże trafnemu, rozumowaniu.
Pellegrino Artusi jest dziewiętnastowiecznym autorem, który napisał książkę pod tytułem „Nauka w
kuchni i sztuka zdrowego żywienia.” Po raz pierwszy opublikowana w 1891 roku, książka doczekała
się 15 wydań za życia Artusiego. Najnowsze wydanie, pośmiertne, zawiera 790 przepisów. Książka jest
uważana za pierwszą książkę kuchni „interaktywnej”. Od niedawna jest ona dostępna również w języku francuskim.
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Celem Artusiego było proste i zdrowe gotowanie. Książka
ta, uważana za biblię włoskiej kuchni, dziś znów oferowana jest młodym parom, które zakładają swoje własne
gospodarstwa domowe. Do przepisów autor dodaje różne informacje i porady na temat sztuki dobrego jedzenia,
refleksje higieniczne, anegdoty, aluzje do ówczesnych
wydarzeń, a także, czasami złośliwe, odniesienia literackie, od cytatów do pastiszu. Te rozmaite dygresje składają
się na sukces niniejszego dzieła.
Artusi broni zdrowej, lokalnej kuchni i jakości, w przeciwieństwie do zwyczajów „kucharzy baldachimu” swojej
epoki, którzy praktykowali ciężką kuchnię zaprojektowaną dla bogatych ludzi szukających kuchni francuskiej
- skomplikowanej i obfitej.
Artusi wymienił dziesięć podstawowych zasad, których
należy przestrzegać w kuchni. Zaskakującym jest, że nadal są one aktualne:

1. Szanuj naturalne składniki.
2. Używaj produktów wysokiej jakości.
3. Używaj składników sezonowych.
4. Gotuj prosto.
5. Włóż w gotowanie pasję, bądź ostrożny i dokładny.
6. Działaj cierpliwie.
7. Gotuj różnorodnie, jednak szanuj region i porę roku (minestrone).
8. Jeśli gotujesz różnorodnie, rób to z prostotą i dobrym smakiem.
9. Doceń kuchnię biednych.
10. Nie ufaj książkom kucharskim (mojej także).

2.

PREZENTACJA PARTNERÓW

Projekt „Eko-restaurator, dla zrównoważonej żywności” realizowany jest przez duże, zróżnicowane i
zrównoważone konsorcjum wraz z 5 europejskimi partnerami (jako jedna ze stron, typu „federacja”),
którzy są aktywni w swoich krajach na szczeblu narodowym lub regionalnym; a, jako druga ze
stron, 5 lokalnie zakorzenionych organizacji, które są aktywne na gruncie regionalnym, zapewniając
szkolenia oraz integrację socjalną i zawodową dla dorosłych w sektorze gastronomicznym.

10
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2.1. Partnerzy europejscy
Scuola Centrale Formazione, Włochy
Krajowe Stowarzyszenie Centrów Szkoleń Zawodowych uznane przez
Ministerstwo Pracy i obecne w 10 regionach Włoch.
Izba Przemysłowo-Handlowa Kyustendil (KnCCI), Bułgaria
Założona w 1999, Izba Przemysłowo Handlowa Kyustendil rozwija,
promuje i chroni witalność gospodarczą regionu.
Grupul pentru Integrare Europeana (GIE), Rumunia
Organizacja pozarządowa stworzona przez profesorów z Uniwersytetu
w Pitesti, rozwijająca między innymi działania edukacyjne i szkoleniowe
przyczyniające się do integracji europejskiej.
Fundacja Barka, Polska
Organizacja pozarządowa, której misją jest działanie na rzecz rozwoju
grup społecznie wykluczonych, na przykład poprzez warsztaty i szkolenia
zawodowe.
Zintegrowane Działania Rozwoju (AID Coordination), Belgia
Sieć projektów integracji społecznej i zawodowej obracająca się wokół
szkolenia i / lub zatrudnienia.
2.2. Partnerzy terenowi
Croc’Espace
Firma Szkoleniowa dla Pracy (E.F.T.) z siedzibą w Verviers, która rozwija od
kilku lat trwały wymiar, produkty bio i lokalne w trakcie swoich szkoleń,
a także w swoich restauracjach.
L’E.F.T. Le Perron de l’Ilon
Szkolenie firmy przez Grupę Roboczą (E.F.T.) znajduje się w Namur,
przyjmuje około 60 uczniów i 8 do 10 osób w ramach kontraktu
integracyjnego (typ artykuł 60), w celu przeszkolenia ich z zawodów
kelnerskich i kuchennych.
AID Hainaut Centre
Centrum Szkoleniowe w ISP, rozwija, między innymi przez swoje
restauracje, “Smak Uczenia się” – program szkoleniowy (typu EFT)
w restauracjach.
CIEP w Liège
Ruch kształcenia stałego MOC organizujący imprezy oraz szkolenia
związane z kampaniami, skierowane do grup tematycznych lub obszarów
geograficznych.
Notre Maison—Charleroi
Kawiarnia - restauracja znajdująca się w sercu miasta Charleroi, uznana za
przedsiębiorstwo społeczne (spółdzielnia z celem społecznym).
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3. PROFIL KWALIFIKACYJNY STANOWISKA, STANDARDY
SZKOLENIA I OCENY EKO-POMOCNIKA KUCHENNEGO
3.1. Rozważania metodologiczne
Dokształcanie się przez całe życie jest wspierane na poziomie europejskim od czasów Strategii Lizbońskiej z 2000 roku. Obejmuje ona wszystkie poziomy kształcenia i szkolenia oraz wszelkie formy uczenia
się i ma na celu poszerzanie możliwości doszkalania się i zdobycia uznania dla swoich umiejętności. A
to wszystko za pomocą:

• Mobilności pracowników (geograficznej i/lub zawodowej)
• Certyfikacji (na poziomie europejskim)
• Przejrzystości i porównywalności kwalifikacji
• Oceny kwalifikacji
• Uznania dla efektów uczenia się
Podejście referencyjne wspiera uczenie się przez całe życie, umożliwiając uznawanie wyników nauki
i stosując zalecenia ECVET. Metodologia ta polega na podejściu opartym na umiejętnościach. Ocenia
ona umiejętności osób poprzez uznanie ich osiągnięć i pozwala na budowanie mostów pomiędzy różnymi szkoleniami.
3.2. Profil zawodowy eko-pomocnika kuchennego
Projekt został oparty na powyższej metodologii w celu opracowania profilu zawodowego eko-pomocnika kuchennego (identyfikacja dodatkowych umiejętności w profilu “klasycznego” pomocnika
kuchennego).
Składa się on przede wszystkim z dwóch kluczowych działań, w których można znaleźć umiejętności
zróżnicowane pod względem wiedzy i poziomu odpowiedzialności i autonomii:

• Kluczowe działanie 1: Definiowanie ogólnej wiedzy odnoszącej się do zrównoważonej
restauracji

Kompetencje:
-- Zrozumienie ogólnych pojęć i kompleksowej wiedzy na temat zrównoważonej restauracji;
-- Integracja zrównoważonych atrybutów;
-- Komunikowanie i przekazywanie swojej wiedzy związanej ze zrównoważoną restauracją.

• Kluczowe działanie 2: szacunek dla środowiska, zarządzanie zasobami i odpadami
Kompetencje:
-----

Zarządzanie zasobami (woda, gaz, elektryczność) w sposób odpowiedzialny, racjonalny i oszczędny;
Ekonomiczne pracowanie, ograniczanie odpadów;
Zarządzanie odpadami w adekwatny sposób;
Przestrzeganie zasad i zaleceń „Eko” względem mycia i higieny.

3.3. Standardy szkolenia dla eko-pomocnika kuchennego
Profile kompetencyjne lub profile zawodowe ECVET są często dla uczestników abstrakcyjne. Należy
zatem przełożyć je na jednostki uczenia się i na moduły szkoleniowe, dzięki czemu partnerzy
będą mogli je realizować. Celem jest zapewnienie lokalnym operatorom narzędzi potrzebnych do
przeprowadzenia tychże szkoleń. Narzędzia te ułatwiają przyswojenie i dostosowanie kształcenia do
uwarunkowań krajowych metod szkoleniowych.
12
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3.4. Opracowanie materiałów dydaktycznych
Aby konkretnie i wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie „Jak pomóc moim uczniom rozwijać określone umiejętności charakterystyczne dla pomocnika kuchennego?” wydawało się niezbędnym, aby nie
ograniczać się do szkolenia, ale także by zaproponować szkoleniowcom:

• powszechne i syntetyczne podstawy teoretyczne dla odpowiednich tematów (Rozdział 1)
• zajęcia edukacyjne dla każdego modułu lub rozdziału, aby wdrożyć studentów i osoby uczące się
(Rozdziały 2 do 6).

Taki jest cel niniejszego dokumentu. Arkusze nie zostały opracowane jako „gotowe” czy „sztywne” narzędzia. Powinny one zostać uznane przez trenerów jako źródło inspiracji, jako punkt wyjścia, jednak
nie jako cel sam w sobie do przygotowania swoich sesji pracy z uczniami. Muszą one zostać zatem ocenione, dostosowane adekwatnie do potrzeb, realiów i wrażliwości oraz możliwości każdego z uczniów
(czas trwania, etapy, źródła, itp.).

3.5. Standardy oceniania1

Aby przejść do certyfikacji „eko-pomocnika kuchennego”, koniecznym było opracowanie narzędzia,
zgodnie z metodologią ECVET, które odpowiada na pytanie „co mogę zrobić, aby zapewnić by uczeń
nabył umiejętności, nad którymi pracujemy?”. Zaproponowany wspólny system oceniania jasno
identyfikuje: tryb kontroli, metody badań i metody oceny. Model proponuje kryteria, do których
odnosi się wskaźnik i poziom sukcesu. Dzięki temu każdy operator będzie mógł obiektywnie ocenić
kompetencje „eko-pomocnika kuchennego” na wspólnej podstawie, niezależnie od swojego kraju,
zgodnie z jego specyfikacją edukacyjną, możliwościami, otoczeniem, miejscem pochodzenia ...

1

Zobacz załącznik 1 „Profil zawodowy eko-pomocnika kuchennego”
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ROZDZIAŁ 1

ZASADY
EKO-RESTAURACJI
Rozdział ten ma na celu w sposób syntetyczny przedstawić trenerom bazę teoretyczną w eko-restauracji. Niektóre elementy są ogólne i dotyczą wszystkich
krajów europejskich, inne są bardziej charakterystyczne dla rzeczywistości danego kraju lub regionu. Niemniej jednak, chcemy zwrócić Państwa uwagę na
znaczenie wiedzy o różnych ustawach w związku z treścią niniejszego wsparcia, gdyż te często się zmieniają i niektóre aktualizacje będą dokonywane
stopniowo przez trenera.

1. Pojęcie zrównoważonego żywienia i restauracji

1

Zrównoważony rozwój jest pojęciem wspólnego dobra, które to rozwijało się od końca XX wieku.
Rozważana w skali globalnej koncepcja bierze pod uwagę, oprócz aspektów ekonomicznych, także
środowiskowe i społeczne, które są związane z wyzwaniami długoterminowymi.
Jeśli przyjmiemy powyższą definicję, musimy następnie ustalić, że
istnieją trzy obszary, które definiują zrównoważone podejście: środowisko, społeczeństwo, ekonomia. To właśnie balans tych trzech
obszarów należy rozumieć jako zrównoważone podejście.

Społeczeństwo
Sprawiedliwy
Zrównoważony
Środowisko
Ekonomia
Wykonalny
Znośny

Definicja: Zrównoważona żywność spełnia szereg kryteriów środowiskowych (w celu zmniejszenia wpływu na środowisko), etycznych
(aby umożliwić producentom „z globalnego Południa”, otrzymanie
odpowiedniego wynagrodzenia) i zdrowotnych (aby spożywać korzystne dla zdrowia pokarmy).
1		 http://www.fao.org/sustainability/background/en/
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5 zasad zrównoważonego żywienia i rolnictwa

• Poprawa efektywności wykorzystania zasobów jest kluczowym warunkiem dla zrównoważonego
rolnictwa.

• Zrównoważony rozwój wymaga utrzymania, ochrony i poprawy zasobów naturalnych poprzez bezpośrednie działania.

• Rolnictwo, które nie przestrzega ochrony wiejskich warunków bytowych oraz poprawy równości i
dobrostanu społecznego, nie jest zrównoważone.

• Zwiększenie odporności jednostek, społeczności i ekosystemów ma kluczowe znaczenie w osiągnięciu zrównoważonego rolnictwa.

• Zrównoważenie żywności i rolnictwa wymaga odpowiedzialnych i skutecznych mechanizmów zarządzania.

2. Żywność, żywienie, zdrowie

2

Dodatkowym problemem dotykającym eko-restauracje jest wpływ naszej zwykłej diety na nasze zdrowie. „Choroby związane z dietą są główną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych”3.
Jedzenie owoców i warzyw dostarcza wody i przeciwutleniaczy. Są one niskokaloryczne, dostarczają
błonnika i witamin.
Kilka wskazówek dla uzyskania zdrowego dania:

• Pierwszym podstawowym celem jest maksymalne zmniejszenie produktów przemysłowych i prze-

tworzonych, które to są doskonałym źródłem zbędnych dodatków i ukrytych cukrów, lub które są
zbyt słone i zbyt bogate w złe tłuszcze. Przygotowanie całego jedzenia samemu pozwala na lepszą
kontrolę nad zawartością talerza i nad alergenami.

• Nie należy zaniedbywać spożywania pokarmu w postaci roślinnej (surowe, suszone, fermentowane,

gotowane), aby zoptymalizować spożycie błonnika mającego pozytywny wpływ na tranzyt i ilość
cukru we krwi.

• Zaleca się pokarmy o niskiej kaloryczności, a jednocześnie będące wysoko odżywcze, czyli żywność,
której kalorie dostarczane przez gram pożywienia są niskie, ale która ma ciekawą wartość odżywczą
oraz ważne witaminy i minerały na daną liczbę kalorii.

Piramida żywności (poniżej) to ciekawy punkt odniesienia do komponowania posiłków poprzez wybieranie odpowiednich proporcji z różnych „rodzin spożywczych”. Należy zauważyć, że nowa wersja
piramidy nie stawia tych samych elementów na przedzie.
W idealnej sytuacji, danie będzie zawsze zawierać białka (zwierzęce lub roślinne), tłuszcze (należy
zwrócić uwagę na ich jakość) oraz węglowodany (z przewagą tych o niskim indeksie glikemicznym).

• Białka stanowią 15 do 29% kalorii. Nie należy lekceważyć białka roślinnego. Białko zwierzęce powinno pochodzić z mięsa, ryb. Białka roślinne są obecne w warzywach zielonych, liściastych, roślinach
strączkowych, oleistych.

• Tłuszcze stanowią od 30 do 40% zapotrzebowania energetycznego, należy zwracać uwagę na jakość

16

2

„Nie lubię cykorii” mały przewodnik zdrowego, lokalnego odżywiania, łatwy i tani w rodzinie „Najlepszy sposób jedzenia”
Przewodnik zdrowego żywienia dla całej rodziny, Thierry Souccar & Angélique Houlbert str od 79 do 86, 91 i 92, 152, 170, 274,
„Kuchnia ziemi” Valérie Mostert, żywe recepty dla waszych 5 zmysłów

3

Thierry Souccar & Angélique Houlbert, Najlepszy sposób jedzenia, przewodnik żywienia dla całej rodziny, str.10.
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tłuszczu. Należy unikać kwasów tłuszczowych trans (tłuszcze roślinne zdenaturowane przez praktyki
przemysłowe, aby były stałe). Są one szkodliwe dla zdrowia i zwiększają ryzyko zawału serca, udaru mózgu, cukrzycy, otyłości, przewlekłego zapalenia i odporności na insulinę. Można je znaleźć w
wypiekach, ciastkach, ciastach, fast foodach. Idealnym jest zapewnienie dostarczania nasyconych
kwasów tłuszczowych, mononienasyconych (oliwa z oliwek) oraz wielonienasyconych, zwłaszcza
kwasów omega 3 (omega 3: rzepak i orzechy; omega 6: słonecznik).

• Węglowodany stanowią od 40 do 55% dostarczanych kalorii: ziemniaki, zboża, warzywa strączkowe,
ryż i chleb. Zaleca się węglowodany o niskim indeksie glikemicznym.

NISKIE

PIRAMIDA ŚRODOWISKOWA

WYSOKIE

słodycze

wołowina

ZIA

NDO

WYSOKIE

ODD

REK
OM
E

piczywo, makarony
ryż, ziemniaki
rośliny strączkowe
owoce
warzywa

Oliwa z oliwek
wieprzowina
drób

rośliny strączkowe,
słodycze, jogurt,
jaja, chleb, mleko
ryż, ciastka

ŁYW
A

WA

NIE

NE

NA

SPO

ŚRO

ŻYC
IE

sery, jaja, drób,
wieprzowina
ryby, ciastka
mleko
jogurt
olej z oliwek

ryby
drób

DOW

ISKO

wołowina

Owoce
ziemniaki
warzywa

PIRAMIDA ŻYWIENIOWA

NISKIE

Poza kontrolą zrównoważonej zawartości talerza, musimy uważać na alergeny, najczęściej są to laktoza
i gluten. Należy kontrolować zawartość powyższych i dostosować je zgodnie z posiadaną alergią, nietolerancją lub specjalną dietą (wegetariańską, wegańską).
Alternatywą dla glutenu jest ryż, proso, amarant, kukurydza, quinoa, kasztan, maniok, gryka, soja,
ciecierzyca, konopie, tapioka.
Alternatywą dla laktozy jest soja (oraz jej pochodne), mleko roślinne, puree z roślin oleistych.
Alternatywą dla mięsa jest quorn, seitan, tofu, tempeh, ciecierzyca, soczewica, fasola, quinoa, owies,
nasiona oleiste, kiełki, algi.

3. Żywność lokalna i sezonowa
Dziedzictwo to wszystko to, co jest uważane za wspólny dorobek ogółu. Aspekty środowiskowe oraz
własna typologia w subregionie są dziedzictwem lokalnym i naturalnym. W zależności od regionu i
rodzaju upraw, konkretne produkty będą się różnić.
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Dlaczego warto wybierać lokalne produkty sezonowe?

• Jemy „ lokalnie ”
Uprzywilejowanie żywności lokalnej to zadowolenie siebie, z jednej strony gotując produkty, które ponownie łączą fundamenty żywienia, a z drugiej ponownie odnajdując zapomniane warzywa
naszego dziedzictwa! Nie zapominajmy również, że spożywanie produktów sezonowych jest pełne
dobrodziejstw: dzięki konsumpcji sezonowej żywności możemy jeść zdrowsze pokarmy, które zawierają więcej witamin i minerałów niż te niewystępujące naturalnie poza sezonem.

• Produkty mają więcej smaku
Lokalna żywność to sam smak! Produkty lokalne i sezonowe dają możliwość docenienia ulubionych
owoców i warzyw, gdy są one pełne najlepszych smaków. Daje to nam gwarancję jakości oferty i
nieporównywalną świeżość, ponieważ korzystają one z optymalnego dojrzewania otrzymanego w
naturalnych i odpowiednich warunkach (słońce, klimat, nawadnianie, itp.).

• Są lepsze dla zdrowia
Jedzenie lokalne oznacza ponowne odnalezienie powiązania z duchem czasu, porami roku i smakami. Ponieważ produkty przeznaczone do spożycia lokalnego nie muszą znosić długich podróży, są
one zbierane, gdy są już dojrzałe i przewożone krótko przed „dostaniem się” na talerz. Im jedzenie
jest świeższe, tym pełniej możemy korzystać z jego niezwykłych właściwości odżywczych! Ponadto,
oznacza to również zminimalizowanie dodatków żywnościowych, barwników i innych elementów,
takich jak olej palmowy, tłuszcze trans, siarczyny, itp.

• To jest tańsze!
Jedzmy lepiej ale także.....taniej! Tańsze w produkcji i dostawie (ponieważ nie ma wygórowanych
kosztów transportu), oznacza mniejszą cenę dla konsumenta końcowego!

• Wspieranie lokalnej gospodarki!
Jedząc „lokalnie” promujemy i wspieramy lokalnych producentów i gospodarkę, a także wszystkie
jej składniki. Przyczynia się to również do zachowania lokalnego dziedzictwa: wiedzy, różnorodności
kultury, krajobrazu rolniczego itp.

• To wybór środowiska
Wreszcie, lokalne jedzenie to działanie ekologiczne. Spożywając produkty uprawiane lokalnie i sezonowo, zmniejszamy odległości pokonywane przez żywność, a co za tym idzie, negatywny wpływ
transportu na środowisko. Podobnie, szanując rytm natury, unikamy dodatkowych wydatków na
energię lub obróbkę.

4. Oznakowanie, składniki etykiety i produktu

4

Czasami trudno jest odnaleźć się wśród wielu etykiet lub pseudo etykiet proponowanych przez przemysł spożywczy. Jakość produktu może być rozpoznana poprzez znajdującą się na nim certyfikowaną
etykietę, która ma określone znaczenie i gdy jest ona kontrolowana przez zewnętrzną organizację (flaga na opakowaniu nie jest etykietą!).
4
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Użycie terminu „bio” lub „organiczny” jest chronione przez prawo. Aby
móc sprzedawać produkt organiczny musi on respektować obowiązujące
od 1991 roku i regularnie aktualizowane europejskie regulacje. Ten szczegółowy przepis obejmuje wszystkie etapy wytwarzania produktów, od
produkcji w gospodarstwie na sprzedaż przez przetwarzanie, dystrybucję i przewóz. Wymaga to bardzo precyzyjnych przepisów dotyczących
dobrostanu zwierząt (gęstość, naturalne oświetlenie, zewnętrzny wybieg), praktyk kulturowych (stosowanie metod mechanicznych, chemicznych pestycydów, nawozów zabronionych i zakazanych oraz
GMO) przetwarzania produktu (wykaz ograniczonych dodatków i substancji pomocniczych).
Produkt organiczny musi obowiązkowo posiadać europejską etykietę ekologiczną. Oprócz potwierdzenia zgodności z przepisami UE, zapewnia ona, że została wykonana kontrola produktu.
Oznakowanie to istnieje od 2010 roku i jest obecne na wszystkich europejskich, paczkowanych produktach BIO. Unia Europejska uzgodniła zestaw identycznych obciążeń dla wszystkich krajów UE.
Organizacje krajowe weryfikują czy specyfikacja jest uznawana wśród wszystkich producentów produktów ekologicznych.

5. Zmniejszenie zużycia energii w kuchni

5

Wyróżniamy dziewięć rodzajów energii, które mogą być konwertowane do obsługi urządzeń w naszych restauracjach:

• Energia słoneczna
• Energia wodna
• Energia wiatrowa
• Biomasa
• Energia geotermalna
• Energia pływów morskich
• Energia kopalniana
• Energia nuklearna
• Siła mięśni

Są one wykorzystywane na bardzo różnych poziomach do tworzenia potrzebnej nam energii. Bez
wchodzenia w szczegóły, a nawet bez większej dyskusji, należy po prostu pamiętać, że „zrównoważona” lub „czysta” energia (energia słoneczna, energia wodna, wiatrowa, biomasa, energia geotermalna,
energia pływów morskich i siła mięśni) są z różnych powodów niewystarczające, aby spełnić nasze
potrzeby energetyczne. Należy również zauważyć, że większość energii zużytej na pokrycie naszych
potrzeb energetycznych jest szkodliwa dla środowiska (energia kopalniana i jądrowa). Wreszcie, główne potrzeby w naszych kuchniach i restauracjach, z wyjątkiem energii pochodzącej z siły mięśni, to
potrzeby elektryczności, a w mniejszym stopniu gazu. Od kilku dziesięcioleci Europa uznała znaczenie
zachęcania do dbania o naszą planetę. Wiele krajów europejskich, poprzez swoją politykę, wprowadziło promowanie zrównoważonego rozwoju produkcji energii elektrycznej i gazu.
W środowisku restauracyjnym to znaczenie ma sens: niektóre urządzenia, takie jak lodówki, chłodziarki, zamrażarki działają 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Wraz ze wzrostem (niezmiennie od 2005)
ceny gazu i energii elektrycznej, firmy szukają oszczędności energii, a tym samym obniżenia kosztów.
Mamy wiele możliwości. Najbardziej oczywistym wydaje się szukanie dostawcy energii, który oferuje
5

Wszystkie możliwe dobre praktyki są wymienione w broszurze stowarzyszenia Revert „120 inteligentnych działań”, dostępnej na www.revert.be
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najlepszą cenę. Możemy jednak dodać, że wskazanym byłoby znalezienie dostawcy, który oprócz dobrej ceny, oferuje także energię „zrównoważoną”.
Alternatywą, na którą osoba odpowiedzialna za zakupy ma większy
wpływ, jest wyposażenie restauracji w energooszczędne urządzenia.
Wybór przy zakupie urządzenia elektrycznego zbyt często skupia się na
urządzeniu, którego użycie będzie
najtańsze w perspektywie krótkoterminowej. A przecież ważnym
jest, aby zwracać uwagę na zużycie
energii, ponieważ w dłuższej perspektywie wpływa to na ogólne
wydatki.
W Europie, od 1992 roku, urządzenia
energetyczne są stopniowane od D
do A +++ (od G do A do 2011 roku).
Przykładowo, różnica w zużyciu
energii pomiędzy urządzeniem klasy
A i urządzeniem klasy A +++ to 40%6.
Po lewej : stara etykieta energetyczna dla lodówek ; po prawej : aktualna

Pozostają wreszcie inne sytuacje, w których pomocnik kuchenny (osoby, do których kierowany jest
projekt), może mieć realny wpływ na zmniejszenie zużycia energii w kuchni. Są to rozwiązania głównie
empiryczne, rozwiązania zdroworozsądkowe i inteligentne działania, które powinny stać się nawykiem
niewymagającym zastanowienia się. Powyższe, dobre praktyki mogą być stwarzane i przekazywane
do woli w celu zmniejszenia zużycia energii. Pierwszym krokiem do podjęcia zmiany jest uświadomienie sobie, że najtańsza, najczystsza i najbardziej zrównoważona energia to taka, która nie jest używana!
Często zapominamy, że każda lampa, każdy piec, kuchenka gazowa, która jest włączona, ale nie jest
faktycznie wykorzystywana, jest stratą energii. Jest to oczywiste, jednak wciąż zdumiewająca jest ilość
energii zmarnowanej w ciągu dnia w restauracji.

6.

Praca z poszanowaniem żywności w zrównoważonej
kuchni

Prawie jedna trzecia żywności produkowanej na świecie jest niezjedzona i ląduje w koszu! 15 do 25 kg
żywności na osobę wyrzucanej każdego roku jest jedynie widoczną częścią góry lodowej. Biorąc pod
uwagę to co zostało stracone w całym łańcuchu żywnościowym (zwłaszcza podczas zbioru, transportu
i podczas sprzedaży w supermarketach) to rzeczywiście, na osobę, marnuje się
prawie 180 kg żywności rocznie. Na poziomie konsumenta, odpady te stanowią
całe jedzenie wyrzucone do kosza, ponieważ nie było już chęci do ich spożycia
(gotowanie zbyt dużych ilości, twardy chleb...) lub dlatego, że nie zostały spożyte w czasie (zepsute owoce i warzywa, mięso...).

6
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W tym, co należy wyrzucić może pomóc podejście sortowania selektywnego.
Odpady, co do których ośrodek szkoleniowy może zainicjować politykę selektywnego sortowania:
metalowe, pudełka, cegły, butel• Opakowania
ki z tworzyw sztucznych
• Papier i karton
• Butelki i słoiki
• Odpady wielkogabarytowe
• Drewno
• Styropian
• Odpady nieaktywne
• Azbest
• Odpady ogrodowe
• Olej silnikowy
• Oleje i tłuszcze do smażenia
• Tektura
• Tekstylia
• Metale
• Donice kwiatowe

• Folie z tworzyw sztucznych
• PCV
• Korki
• Szkło (białe i kolorowe)
• Lodówki i zamrażarki
• Duży sprzęt AGD
• Ekrany
• Mały sprzęt AGD
• Elektronarzędzia ogrodowe
• Żarówki energooszczędne i tuby neonowe
specjalne (farby, pojemniki z tuszem,
• Odpady
nawozy...)
• Puste opakowania specjalne
• Baterie
• Opony
• Płyty fotowoltaiczne
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DZIEDZICTWO LOKALNE I NATURALNE

ROZDZIAŁ 2

DZIEDZICTWO
LOKALNE
I NATURALNE
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Rozdział 2 „Dziedzictwo lokalne i naturalne”
Arkusz dydaktyczny nr 1
CZYM JEST LOKALNE I NATURALNE DZIEDZICTWO REGIONU?
Profil szkolenia

• Eko pomocnik kuchenny
• Pomocnik kuchenny
• Szef kuchni

Realizowane kompetencje

pojęcia terytorium lokalnego,
• Zrozumienie
identyfikowanie cech regionu
zasobów lokalnego dziedzictwa,
• Poznanie
określenie specyfiki regionu (typowe dania i
przepisy kulinarne, produkty lokalne)

Czas trwania
Wymagania wstępne
1 godzina (może się zmienić w zależności od licz- Wiedza w jakim regionie się szkolimy
by uczestników)
Zawartość (słowa klucze)
lokalne i naturalne dziedzictwo, produkty lokalne, przepisy lokalne i sezonowe, ziemia
Zapotrzebowanie na materiały
Tablica, flamaster, sprzęt potrzebny do zadań związanych z sekwencją
Przebieg sesji
1. Przedstawienie ram i celów sesji;
2. Burza mózgów: postawienie uczestnikom pytania, czy znają typowy przepis lub lokalny produkt
regionu (podgrupy 2- lub 3-osobowe);
3. Praca wspólna i podsumowanie: zanotować na tablicy i spytać inne podgrupy czy się zgadzają i
dlaczego;
4. Ćwiczenia pozwalają ukierunkować wiedzę uczących się. Dzielenie lokalnych cech w celu
identyfikacji elementów specyficznych dla danego regionu (opierając się na aspektach
związanych z typologią regionu). Wreszcie, w podsumowaniu, przedstawienie „koncepcji”
dziedzictwa naturalnego i lokalnego.
Przypomnienie
Jakie są zalety z wiedzy i z korzystania z typowych lokalnych i naturalnych produktów?

• Różnorodność produktów w zależności od sezonu;
• Świeże produkty i ograniczony transport;
• Wsparcie lokalnego zatrudnienia;
• Odkrycie nowych smaków.

Definicja: Dziedzictwo oznacza to, co jest uważane za wspólny dorobek grupy. Dziedzictwo lokalne
i naturalne określa specyfikę środowiska, czystą typologię w subregionie.

Porady - wskazówki – warianty
Zawartość lekcji powinna być dostosowana do kraju i regionu. W zależności od poziomu uczniów,
niektóre pojęcia będą obszerniejsze, inne mniej. Pierwsza sekwencja jest wstępem do dwóch kolejnych sekwencji z rozdziału 2. Realizowanie pojedynczej sekwencji nie miałoby większego sensu.
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Źródła
Produkty lokalne, tradycyjne, regionalne wielkopolski (źródła podane są dla regionu wielkopolskiego, jednak w zależności od regionu trener może znaleźć inne):
http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-wielkopolskie
http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/produkt-lokalny/item/21591-rzeczpospolita-produktow-lokalnych
http://www.produktyregionalne.pl/edc_media/List/Item-33/TinyFiles/Tabela-jt-wwwlistopad-22016.pdf
http://www.produktyregionalne.pl/edc_media/List/Item-82/TinyFiles/Produkty-ze-znakiem-chog.
pdf
http://www.produktyregionalne.pl/edc_media/List/Item-83/TinyFiles/Produkty-ze-znakiem-gts.
pdf
http://www.produktyregionalne.pl/edc_media/List/Item-36/TinyFiles/Produkty-ze-znakiem-chnp.
pdf
http://www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl/informator/produkt-lokalny-tradycyjny-regionalny-ekologiczny
Dane statystyczne dotyczące wielkopolski:
http://wielkopolska-region.pl/index.php?aid=110354881641c6d1908d9d8
https://www.umww.pl/gospodarka
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Rozdział 2 „Dziedzictwo lokalne i naturalne”
Arkusz dydaktyczny nr 2
UŻYWANIE PRODUKTÓW NATURALNYCH W EKO-RESTAURACJI
Profil szkolenia

• Eko-pomocnik kuchenny
• Szef kuchni

Realizowane kompetencje

pojęcia terytorium lokalnego,
• Zrozumienie
identyfikowanie cech regionu
zasobów lokalnego dziedzictwa,
• Poznanie
określenie specyfiki regionu (typowe dania
i przepisy kulinarne, produkty lokalne)

producentów, wiedza na
• Zidentyfikowanie
temat ich produktów i możliwość przedstawienia lokalnych produktów oferowanych
klientom

produktu lokalnego
• Wykorzystanie
w kuchni
Czas trwania
Dwa razy po 2 godziny

Wymagania wstępne
Znajomość terytorium lokalnego, produktów
i charakterystycznych przepisów regionu.
Rozpoznawanie i przygotowanie produktów.
Podstawowe wymagania kuchni i gotowania: jak
gotować produkt, którego nie znam?

Zawartość (słowa klucze)
Dziedzictwo lokalne i naturalne, produkty lokalne, przepisy lokalne i sezonowe, ziemia
Zapotrzebowanie na materiały
Produkty lokalne, chłodnia, sprzęt niezbędny do wykonania przepisu przez uczniów
Przebieg sesji (propozycja sekwencjonowania)
Dzień 1 (2 godziny)
1. Przedstawienie ram i celów sesji.
2. Wymienienie produktów typowych dla regionu (dziedzictwo lokalne i kulturowe).
3. Wybranie produktów, które będą używane w przepisie. Zadecydowanie, czy zostanie wykonana
przystawka, danie główne, deser lub całe menu.
4. Opracowanie planu, pomysłu jak wykonać daną rzecz oraz wykonanie karty technicznej do
wykorzystania w kuchni.
Dzień 2 (2 godziny)
Następnego dnia (lub później, ale w dość krótkim okresie czasu), wykonujemy przepis. Ta część powinna trwać około 2 godzin. Trener wykonuje kartę techniczną dania, w zależności od tego, co się
dzieje w kuchni.
Źródła dla przepisów
(źródła podane są dla regionu wielkopolskiego, jednak w zależności od regionu trener może znaleźć
inne):
http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/kuchnia-regionalna.html
http://www.poznan.pl/kuchnia_wielkopolska/
http://www.polskatradycja.pl/kuchnia-polska/regiony/wielkopolska.html
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Rozdział 2 „Dziedzictwo lokalne i naturalne”
Arkusz dydaktyczny nr 3
ODKRYWANIE LOKALNEGO I NATURALNEGO DZIEDZICTWA REGIONU
Profil szkolenia

• Eko-pomocnik kuchenny
• Pomoc kuchenna
• Szef kuchni

Realizowane kompetencje

pojęcia terytorium lokalnego,
• Zrozumienie
identyfikowanie cech regionu
zasobów lokalnego dziedzictwa,
• Poznanie
określenie specyfiki regionu (typowe dania i
przepisy kulinarne, produkty lokalne)

producentów, wiedza na
• Zidentyfikowanie
temat ich produktów i możliwość przedstawienia lokalnych produktów oferowanych
klientom

Czas trwania
Zróżnicowany, w zależności od producenta.

Wymagania wstępne
Zrealizowanie dwóch wcześniejszych sekwencji.

Zawartość (słowa klucze)
Dziedzictwo lokalne i naturalne, produkty lokalne, przepisy lokalne i sezonowe, ziemia, lokalni producenci
Zapotrzebowanie na materiały
Komputery, materiały edukacyjne specyficzne dla regionu, środki transportu i / lub lokalne spotkania
Przebieg sesji
1. Przedstawienie ram i celów sesji (kontynuacja sekwencji nr 2).
2. Przygotowanie wizyty, danie uczniom możliwości wyszukania informacji o producencie.
3. Przygotować, w podgrupach, pytania do producenta, o stylu producenta, informacje na temat
jego produkcji, handlu…
4. Poznanie producenta, zakładu przetwórczego i/lub wizyta na farmie.
Porady - wskazówki – warianty
W zależności od regionu i jego specyfiki, ale także możliwości ośrodka treningowego, sesja ta może
przybierać różne formy. Ważne jest, aby przed zorganizowaniem wizyty wziąć pod uwagę producentów, którzy są w kontakcie z centrum szkoleniowym oraz bogactwo istniejących inicjatyw w
regionie.
Na przykład: spotkanie z producentem może odbyć się w jego siedzibie, ale również na lokalnym
rynku producentów lub w innym miejscu (centrum szkoleniowe lub inne). Chociaż w każdym wypadku wkład będzie inny, takie spotkania wokół wielkości „produkcji” zawsze będą wzbogacające dla
uczniów.
Źródła
Możliwym jest, aby poszerzyć swoją sieć kontaktów przez: producentów, inicjatywy zamówień publicznych, restauratorów...
Z definicji są to bardzo konkretne inicjatywy na każdym terenie (źródła podane są dla regionu
wielkopolskiego, jednak w zależności od regionu trener może znaleźć inne):
http://lokalnazywnosc.pl/wielkopolskie
http://www.produkty-tradycyjne.pl/producenci/lista-producentow-wg-wojewodztw
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ROZDZIAŁ 3

KALENDARZ
PÓR ROKU
I JEGO ZASADY

Projekt Eko-Restaurator

29

Rozdział 3 „Kalendarz pór roku i jego zasady”
Arkusz dydaktyczny nr 1
ZROZUMIEĆ PROBLEM ZMIAN KLIMATYCZNYCH
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny

pojęcia wpływu środowiskowe• Zrozumienie
go i jego znaczenia na zmiany klimatyczne

Czas trwania
2 lub 3 godziny w zależności od filmu

Wymagania wstępne
Żadne

Zawartość (słowa klucze)
Klimat, pogoda, globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne
Zapotrzebowanie na materiały
Tablica, markery, sprzęt multimedialny (projektor wideo lub TV), DVD z filmem „Wiek głupoty” lub
Internet (dostępny za darmo w streamingu)
Przebieg sesji
1. Wprowadzenie ram i celów sesji.
2. Wyświetlenie filmu „Wiek głupoty” (całkowicie lub częściowo).
3. Burza mózgów w grupach 2- lub 3-osobowych: co film uwydatnił? Pytania odnośnie uczuć i doświadczeń uczestników.
4. Dyskusja: Jaka jest różnica pomiędzy pogodą a klimatem? Jako przewodnik do ćwiczeń oraz w
celu ułatwienia dyskusji, uczestnicy (zawsze w grupach po 2-3 osoby) proszeni są, aby dopasować
terminy i definicje. Następnie mają oni połączyć odpowiednie przykłady.
Terminy:
A: “pogoda” / B: “klimat” / C: “globalne ocieplenie” / D: “zmiana klimatu”
Definicje:
a. Średnie warunki meteorologiczne w miejscu przez stosunkowo długi okres czasu
b. Podniesienie temperatury na Ziemi
c. Wiele różnych skutków globalnego ocieplenia w systemie klimatycznym ziemi powyżej naturalnej zmienności klimatu w podobnym przedziale czasu
d. Codzienne warunki pogodowe w danym miejscu.
Przykłady do połączenia:
nieurodzaj / pochmurno / topniejące lodowce / łagodny / podnoszący się poziom mórz / słoneczny
/ zmiana opadów / zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych
(takich jak powodzie i fale upałów) / zmieniające się pory roku / zmiany plonów / tropikalny
5. Idąc dalej w dyskusji, czytanie i komentowanie grafiki komputerowej: „Europejskie zmiany klimatu”
(ENG) www.eea.europa.eu/media/infographics/europes-climate-is-changing
(PL) www.eea.europa.eu/pl/pressroom/infografika/klimat-w-europie-zmienia-sie
Zobacz także (tylko w języku angielskim) Kluczowe wnioski w najnowszym raporcie Europejskiej
Agencji Środowiska „Zmiany klimatyczne, wpływ i luka w Europie 2016”
6. Powiązanie dyskusji na temat zmian klimatycznych z tematem projektu: w jaki sposób jedzenie,
które kupujemy i jemy ma wpływ na środowisko?
(PL) www.eea.europa.eu/pl/pressroom/infografika/w-jaki-sposob-zywnosc-ktora
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Porady - wskazówki – warianty
Film „Wiek głupoty” porusza wiele tematów związanych ze zmianami klimatu i ochrony środowiska.
Zaleca się trenerom, aby wyświetlić film w całości w celu wybrania najbardziej odpowiednich części.
Można także użyć innych ciekawych dokumentów odnoszących się do problemu zmian klimatycznych np. „Niewygodna prawda” Davisa Guggenheima (2006).
Źródła
Dokument “Wiek głupoty”, Franny Armstrong, 2009,
Wersja polska: https://www.youtube.com/watch?v=VCZ4j8yfRag
Oficjalny film, wersja angielska www.youtube.com/watch?v=va_MVxpboqg
Publikacja: „Nasza planeta, nasza przyszłość: walczyć razem o zmianę klimatu” Komisji Europejskiej
w ramach „Akcji Klimat”
(ENG) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_en.pdf
Wideo „ Zmiany klimatyczne: przyczyny i konsekwencje ”, Komisji Europejskiej (4’16’’)
(ENG) www.youtube.com/watch?v=oyiNyWQeysI
(napisy PL): www.youtube.com/watch?v=2HoyXPX0ohc
(ENG) Wideo „ Wpływ zmian klimatycznych ”
www.youtube.com/watch?v=lhkgmKXOM1A
(ENG) Wideo/grafika „zmiana klimatu, rolnictwo i bezpieczeństwo żywności: zmniejszenie wpływu”
www.youtube.com/watch?v=UmMMei7Z45o
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Rozdział 3 „Kalendarz pór roku i jego zasady”
Arkusz dydaktyczny nr 2A
ZROZUMIENIE ZNACZENIA PÓR ROKU
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny

pór roku (nazwanie i zróżnicowa• Zrozumienie
nie)
Umiejscowienie produktów na kalendarzu
• (miesiąc
po miesiącu)
kalendarza produktów sezono• Zrealizowanie
wych

Czas trwania
30 minut

Wymagania wstępne
Żadne

Zawartość (słowa klucze)
Pory roku, miesiące, pogoda, kalendarz
Zapotrzebowanie na materiały
Tablica, markery, sprzęt multimedialny (projektor wideo lub TV)
Przebieg sesji
1. Przedstawienie ram i celów seansu.
2. Wyświetlenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=LudAb8oYPpM skąd pochodzą pory
roku?
3. Quiz odnośnie pór roku (fakultatywny, do zrealizowania przez trenera).
4. Wykonanie sezonowego kalendarza i wymienienie miesięcy w roku w zależności od pory roku.
Porady - wskazówki – warianty
Zbliżenie się do pór roku powinno być czasem zabawy. Tą krótką aktywność można łatwo włączyć
do drugiej, na przykład po arkuszu 3.1 lub przed 3.3.
EUREKA https://www.youtube.com/watch?v=LudAb8oYPpM wyjaśnia, z punktu widzenia astronomicznego, istnienie zjawiska „pory roku”. Film ten może być zastąpiony przez jakikolwiek inny film
wyjaśniający zjawisko lub też fragment z filmu.
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Rozdział 3 „Kalendarz pór roku i jego zasady”
Arkusz dydaktyczny nr 2B (aby przejść dalej)
POZNANIE WPŁYWU PÓR ROKU NA CYKL ROLNICZY, WĘDKARSKI I HODOWLANY
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Szef kuchni

• Łączenie „sezonowości” i wymiaru lokalnego
różnicy między rolnictwem
• Zrozumienie
szklarnianym i rolnictwem „zewnętrznym”

Czas trwania
1 godzina

Wymagania wstępne
Pojęcie żywienia lokalnego, ogólna wiedza na
temat metod produkcji

Zawartość (słowa klucze)
Sezon, pogoda, kalendarz, produkcja lokalna, lokalne jedzenie, bioróżnorodność, rolnictwo cieplarniane, uprawy na wolnym powietrzu
Zapotrzebowanie w materiały
Tablice, markery, sprzęt multimedialny (projektor wideo lub TV), komputer, samoprzylepne karteczki wielokrotnego użycia lub kawałki papieru, taśma
Przebieg sesji
1. Przedstawienie sesji poprzez pytanie uczestników jaki rodzaj żywności ma charakter sezonowy i
przedyskutowanie dlaczego tak jest (owoce, warzywa, ryby, mięso, ...).
2. Zadać następujące pytanie grupie: „Czy możesz podać definicję żywności sezonowej?”
(Odpowiedź: żywność, która jest zbierana w konkretnym czasie, kiedy jest gotowa względem
dojrzałości i smaku, w określonym okresie roku, w kraju, w którym jest sprzedawana).
3. Burza mózgów: Skąd pochodzą potrawy niesezonowe (z naszego kraju)?
Uczestnicy są zaproszeni do refleksji na temat pochodzenia i historii niesezonowej żywności. Na
podstawie poniższej grafiki, przedyskutować z grupą oddziaływanie jedzenia na środowisko, w
zależności od jego pochodzenia.
Szklarnie

Inne kraje

Różne odmiany
(uprawa)

Magazyny

Inne kraje

Rożne odmiany
(uprawa)

Magazyny

Możliwe odpowiedzi:
Szklarnie

Zużycie energii
na chłodzenie
i konserwacje

Transport

Zużycie energii do
ogrzewania,
wentylacji,
nawadniania ...

Różne przepisy
i regulacje (zabiegi
chemiczne, etc.)

Żniwa przed
dojrzewaniem, aby
zapobiec uszkodzeniu
podczas transportu

Wczesne lub późne
dojrzewanie w
porównaniu do
innych produktów
tego samego typu

Żniwa przed
dojrzewaniem w celu
przedłużenia
żywotności
Obróbka chemiczna
na hamowanie
dojrzewania
i psucia się
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Przykłady rozumowania:

szklarniowa: chroni rośliny przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi (zbyt dużo desz• Uprawa
czu, zbyt zimno lub przeciwnie, susze, etc.) i może stworzyć mikroklimat, który będzie w stanie
przedłużyć okres produkcji niektórych owoców i warzyw, ale będzie zużywać energię.

kraje: Warunki klimatyczne są różne, produkcja rolna ma inną sezonowość. Produkty prze• Inne
mierzają wiele kilometrów, aby dostać się do miejsca ich konsumpcji.
różnorodność („odmiany uprawne”): osiągają dojrzałość w różnym czasie w porów• Konkretna
naniu do konwencjonalnych odmian („pierwsze owoce”, wczesne produkty lub „koniec sezonu”).
Rolnictwo odgrywa ważną rolę w ochronie różnorodności biologicznej, to znaczy wszystkich
form, w której zwierzęta i rośliny są obecne.

4. Pytanie do uczestników szkolenia: „Która z tych opcji jest najbardziej delikatna i pełna szacunku
dla środowiska naturalnego?”
(Odpowiedź: odmiany tradycyjnych rodzimych odmian, które mogą być przykładem różnorodności biologicznej jeśli szanujemy zasadę, że każda odmiana ma swój sezon).
5. Obejrzeć kreskówkę „Szklarnia Nogarotto, doskonały rolnik” (lub inny film), aby zrozumieć
zakres upraw szklarniowych i potencjalnych zagrożeń dla środowiska w przypadku, gdy zasady
zrównoważonego rozwoju nie są respektowane.
Porady - wskazówki – warianty
Aby skutecznie zrealizować seans, wymaga on ważnych umiejętności wstępnych (zrozumienie sposobów produkcji i ich konsekwencje). Może on być więc oferowany fakultatywnie, w zależności od
stopnia i wiedzy grupy uczących się lub też może zostać uproszczony zgodnie z potrzebami szkoleniowca.
Źródła
Skąd się biorą pory roku:
https://www.youtube.com/watch?v=LudAb8oYPpM
https://www.youtube.com/watch?v=XCY2VkoN9Po
Quiz nt. zrównoważonego rolnictwa http://www.rolnictwozrownowazone.pl/
(ENG) kreskówka „Szklarnia Nogarotto, doskonały rolnik”
http://www.sustgreenhouse.eu/why/StartENWhy.htm
(ENG) Klip wideo „Przygotowanie sezonowego posiłku: jedzenie żywności w odpowiednim czasie
jest smaczne i dobre dla naszej planety” (2’40) https://www.youtube.com/watch?v=RRoQHBTXl8U
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Rozdział 3 „Kalendarz pór roku i jego zasady”
Arkusz dydaktyczny nr 3
POZNANIE PRODUKTÓW SEZONOWYCH
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny
• Szef kuchni
• Właściciel/główny manager
• Manager zakupów

pór roku (nazwanie ich i zróżnico• Zrozumienie
wanie)
• Odkrycie produktów lokalnych
• Odkrycie produktów egzotycznych
• Umiejscowienie produktów w kalendarzu

Czas trwania
2 godziny

Wymagania wstępne
Zrealizowanie ćwiczeń z arkusza nr 2A „poznanie
znaczenia pór roku” oraz wykonanie kalendarza

Zawartość (słowa klucze)
Produkty lokalne, produkty egzotyczne, kalendarz, pory roku
Zapotrzebowanie w materiały
Kalendarz, zdjęcia lokalnych produktów
Przebieg sesji
1. Przedstawienie ram i celów sesji.
2. Wyświetlenie fragmentu filmu o produktach sezonowych.
3. Wykonanie rundy między stołami: W jakim celu jeść produkty sezonowe? Podzielenie tablicy na 3
części (względy ekonomiczne, zdrowotne, ochrona środowiska) i przyporządkowanie przykładów
uczestników.
4. Wyświetlenie fragmentu filmu o produktach sezonowych.
5. Poproszenie uczniów, aby podali przykłady produktów lokalnych => identyfikacja produktów na
tablicy.
6. Wykorzystując kalendarz realizowany w trakcie aktywności 2A, umieścić w nim produkty podane
jako przykłady.
7. Integracja starych i zapomnianych odmian roślin.
8. Wyjaśnienie sezonowości w odniesieniu do innych produktów, takich jak dziczyzna, ryby (w
naszych rzekach i jeziorach, a także pochodzące ze zrównoważonego rybołówstwa), produkty
pochodzące ze sprawiedliwego handlu (egzotyczne owoce, ...), owoce oleiste, ...
Porady - wskazówki – warianty
Tworzenie kalendarza wielokrotnego użytku wykorzystując rzepy do przyczepiania obrazów i ponowne użycie kalendarza w razie potrzeby.
Źródła
Sezonowy kalendarz dla warzyw i owoców:
http://magazyn-kuchnia.pl/magazyn-kuchnia/1,137782,18185192,Kalendarz_sezonowosci_warzyw_i_owocow.html
http://www.produkty-tradycyjne.pl/kalendarz
Zapomniane warzywa:
http://culture.pl/pl/artykul/drugie-zycie-zapomnianych-polskich-warzyw
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Rozdział 3 „Kalendarz pór roku i jego zasady”
Arkusz dydaktyczny nr 4
KONSERWACJA PRODUKTÓW (SEZONOWYCH)
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny
• Szef kuchni
• Właściciel/główny manager
• Manager zakupów

• Odkrywanie produktów zgodnie z porą roku
• Odkrywanie produktów lokalnych
• Umiejscowienie produktów na kalendarzu

Czas trwania
2 godziny

Wymagania wstępne
Wcześniejsze uczestnictwo w zadaniach z arkusza 1, 2 i 3 tego rozdziału.

Zawartość (słowa klucze)
Konserwacja, produkty lokalne, kalendarz, pory roku
Zapotrzebowanie na materiały
Kalendarz zrealizowany w trakcie dwóch poprzednich aktywności (zobacz arkusz 2 i 3) niniejszego
rozdziału. Multimedia (projektor wideo lub TV).
Przebieg sesji
1. Przedstawienie ram i celów sesji.
2. Wyświetlenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=w3ey5itK68Q lub innego filmu wyjaśniającego ogólne zasady i / lub kilka metod ochrony.
3. Przedstawienie elementów teoretycznych: https://www.youtube.com/watch?v=RCaFNBVJ1XI.
4. Indywidualnie, każdy student wykona badanie na temat sposobów konserwacji (prezentacja).
Jaki produkt? Jakie zastosowanie i kiedy? Jaki(e) opcja(e) konserwacji?
5. W kalendarzu, wskazać produkty, które można zakonserwować i okres w jakim można je używać.
6. W kuchni, praktyczne warsztaty na temat produktu sezonowego i sposobów konserwowania.
Porady - wskazówki – warianty

• Trener oferuje uczniom różne sposoby konserwowania żywności (laktofermentacja, próżnia, wek).
• Można użyć tego samego produktu i wykonać wszystkie możliwe sposoby konserwacji.
Źródła
Metody utrwalania żywności:
http://www.zsgips.stecu.pl/serwer/typrowicz/dok2.pdf
Pasteryzacja produktów:
https://www.youtube.com/watch?v=CFXQSIFQAA8
https://www.youtube.com/watch?v=w3ey5itK68Q
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ROZDZIAŁ 4
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I ELEMENTY ETYKIETY
ORAZ PRODUKTU

Projekt Eko-Restaurator

39

Rozdział 4 „Oznakowanie i elementy etykiety oraz produktu”
Arkusz dydaktyczny nr 1
PRODUKT BIO, JEGO OZNAKOWANIE, IDENTYFIKACJA I ZNACZENIE
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny
• Osoba odpowiedzialna za zakupy

• Umiejętność zidentyfikowania produktu „BIO”

Czas trwania
20 minut

Wymagania wstępne
Mieć świadomość procesów w eko-restauracji

Zawartość (słowa klucze)
Fair Trade, BIO, oznakowanie, certyfikacja
Zapotrzebowanie na materiały

• Produkt BIO zaopatrzony w certyfikowane oznaczenie
produkt BIO (np. pudełko ciastek z wizerunkiem pięknej uprawy pszenicy lub z
• „Fałszywy”
oświadczeniem wprowadzającym w błąd)
• Produkt oznaczony jako Fair Trade
• Produkt z etykietą marketingową (np. „wybrany Produktem Roku”)
• Produkt o niskiej jakości
• Świeże produkty BIO
• Świeże produkty nie BIO
• Cena tych produktów
Przebieg sesji
1. Przedstawienie na tablicy różnych rodzajów produktów o różnym pochodzeniu, różnych
etykietach (etycznych, ekologicznych, etykietach marketingowych) lub bez etykiety,
opakowanych i nieopakowanych ...
2. Postawienie następującego pytania (jeśli to możliwe w podgrupach, w zależności od liczby
uczestników): Który produkt według ciebie jest zdrowszy? Co pozwala ci tak stwierdzić?
3. Pozwolić uczniom namyślić się w podgrupach, tak aby powrócili z propozycjami.
4. Powrót do dużej grupy i udostępnienie wszystkich odpowiedzi.
5. Celem tych pytań jest doprowadzenie do przepytania uczniów czym jest zdrowy produkt, a
dokładniej czym jest produkt BIO.
6. Rolą trenera jest więc wyjaśnienie uczącym się jakie są korzyści z korzystania z produktów BIO w
porównaniu do tradycyjnych produktów.
Pięć głównych powodów faworyzujących produkty BIO

Prawdziwy smak: warzywa z otwartego terenu, zwierzęta hodowane na zewnątrz, chleb, który
• miał
czas urosnąć, produkty BIO przekonują nas swoją jakością i autentycznością.
dla zdrowia: Produkty organiczne otrzymane są metodami produkcji szanującymi
• Więcej
zdrowie ludzkie i ziemię. Substancje niebezpieczne są zabronione. Żywność posiada wspaniałe
właściwości odżywcze.

żywe: rolnik organiczny nie stosuje GMO, pestycydów i nawozów sztucznych. Dzięki
• Obszary
zmianom upraw, naturalnemu nawożeniu pól i kontroli biologicznej, pola są płodne i wydajne
przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności biologicznej.

zwierząt: zwierzęta z hodowli BIO mają swobodny dostęp do przestrzeni ze• Poszanowanie
wnętrznej. Jedzą żywność ekologiczną i mają czas, aby rozwijać się w idealnych warunkach.
Hodowca minimalizuje stosowanie leków.

BIO: sektor organiczny jest kontrolowany w całym łańcuchu niezależnych instytucji
• Gwarancje
kontrolnych zatwierdzonych przez władze.
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Porady - wskazówki – warianty

ta łączy inne arkusze dydaktyczne odnoszące się do „Fair Trade”, lokalności i zrównoważenia
• Gra
(arkusze 2, 3, 4).
lepiej wyjaśnić i zapewnić, że uczeń nie zostanie przytłoczony zbyt dużą liczbą informacji,
• Aby
wskazanym jest, aby zrealizować te arkusze oddzielnie (np. w różnych dniach). Jeżeli chcemy zrealizować wszystkie arkusze, trzeba mieć pewność, że uczniowie mają odpowiedni poziom wiedzy
do przyswojenia tych materiałów.

• Wstępna dokumentacja i zainteresowanie trenera ułatwi realizację tych działań edukacyjnych.
Źródła
Ważne oznakowania:
https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-wyrobow?groupId=1&categoryId=17
http://etykiety.eko-edukacja.org.pl/imgturysta/file/ekoznaki.pdf
http://etykiety.eko-edukacja.org.pl/imgturysta/file/konspekt3_0.pdf
http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17025203,Co_jest_bio__a_co_jest_eko__Jak_rozpoznac_zdrowa_zywnosc.html
http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Kontrola-i-certyfikacja
https://www.kozlek.pl/images/fbfiles/files/produkt_ekologiczny_wiedza_w_pigulce.pdf
http://miastodzieci.pl/czytelnia/etykiety-na-produktach-spozywczych-na-co-zwracac-uwage

http://www.badzmyzdrowi.pl/media/data/knowledge_zone/attachments/etykieta_wersja_rozszerzona.pdf
http://etykiety.eko-edukacja.org.pl/imgturysta/file/konspekt3_0.pdf
http://etykiety.eko-edukacja.org.pl/index_materialy.php?dzial=2&kat=9&art=3
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Rozdział 4 „Oznakowanie i elementy etykiety oraz produktu”
Arkusz dydaktyczny nr 2
FAIR TRADE – JEGO OZNAKOWANIE, INTERPRETACJA, ZNACZENIE
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny
• Osoba odpowiedzialna za zakupy

Umiejętność zidentyfikowania produktu Fair
• Trade

Czas trwania
20 minut

Wymagania wstępne
Mieć świadomość procesów w eko-restauracji

Zawartość (słowa klucze)
Fair Trade, BIO, oznakowanie, certyfikacja
Zapotrzebowanie w materiały

• Produkt Fair Trade zaopatrzony w certyfikowane oznaczenie.
produkt Fair Trade (np. puszka kawy z obrazem sugerującym odległe pochodzenie z
• „Fałszywy”
radośnie pracującymi osobami, które są w dobrym humorze).
• Produkt oznaczony jako BIO.
• Produkt z oznaczeniem marketingowym (np. „wybrany Produktem Roku”).
• Produkt o niskiej jakości.
• Cena tych produktów.
Przebieg sesji
1. Przedstawienie na tablicy różnych rodzajów produktów o różnym pochodzeniu, różnych etykietach (etycznych, ekologicznych, etykietach marketingowych) lub bez etykiety.
2. Postawienie następującego pytania (jeśli to możliwe w podgrupach, w zależności od liczby
uczestników): Jak wyprodukowane zostały te produkty? Gdzie? Przez kogo? Kto je sprzedaje?
3. Pozwolić uczniom namyślić się w podgrupach tak, aby powrócili z propozycjami.
4. Powrócenie do grupy i udostępnienie wszystkich odpowiedzi. Celem pytań jest doprowadzenie
uczących się do rozmowy o produktach, które regularnie spotykają w supermarketach.
5. Rolą trenera jest następnie wyjaśnienie studentom pochodzenia klasycznego produktu i
porównanie go do pochodzenia produktu Fair Trade.
10 zasad Fair Trade
Światowa Organizacja sprawiedliwego handlu (WFTO) określa 10 standardów, które jego zwolennicy,
na północy i na południu, muszą zastosować w swojej codziennej pracy. Systemy kontroli na miejscu
są ustanawiane pod kątem zgodności z tymi normami.
1. Tworzenie możliwości dla producentów, którzy są ekonomicznie w niekorzystnej sytuacji.
Sprawiedliwy handel to strategia na rzecz zwalczania ubóstwa i wprowadzenia strategii wolnego handlu.
2. Transparentność i odpowiedzialność. Sprawiedliwy handel obejmuje przejrzystość zarządzania.
3. Indywidualne zdolności. Sprawiedliwy handel jest środkiem do rozwijania samodzielności producentów.
4. Promowanie sprawiedliwego handlu. Organizacje sprawiedliwego handlu mają na celu edukowanie swoich klientów i społeczeństwa o niesprawiedliwości obecnego systemu handlu.
5. Zapłata za godziwą cenę. Sprawiedliwa cena w kontekście lokalnym i regionalnym jest uzgodniona w drodze dialogu i uczestnictwa.
6. Równość płci. Organizacje wywodzące się z idei wolnego handlu doceniają i szanują pracę kobiet.
7. Warunki pracy. Fair Trade oznacza dla pracowników bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.
8. Praca dzieci. Organizacje Fair Trade respektują Konwencję ONZ o Prawach Dziecka.
9. Środowisko. Sprawiedliwy handel zachęca do stosowania lepszych praktyk środowiskowych i
stosowania właściwych metod produkcji (nie czyni tego obligatoryjnym).
10. Stosunki handlowe. Organizacje sprawiedliwego handlu robią interesy biorąc pod uwagę
producentów marginalizowanych socjalnie, ekonomicznie i ekologicznie, zamiast tworzyć zyski
poza nimi.
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Jednak normy te nie mają zastosowania do pracowników, producentów, transporterów lub dystrybutorów produktów oznakowanych sprawiedliwym handlem, umożliwiając dużym grupom
lawirowanie pomiędzy zasadami odpowiedzialnej konsumpcji. Sprawiedliwy handel jest bezpośrednio związany ze zrównoważonym rozwojem (ekonomicznym, społecznym i środowiskowym).
Standardy te nie są jednak powszechne. Niektóre stowarzyszenia zawodowe (na przykład Rzemieślnicy świata) są poddane wyższym poziomom wymagań.
Porady - wskazówki – warianty

ta łączy inne arkusze dydaktyczne odnoszące się do produktów BIO, lokalności i zrównoważe• Gra
nia (arkusze 2, 3, 4).
lepiej wyjaśnić i zapewnić, że uczeń nie zostanie przytłoczony zbyt dużą liczbą informacji,
• Aby
wskazanym jest, aby zrealizować te arkusze oddzielnie (w różnych dniach na przykład). Jeżeli chcemy zrealizować wszystkie arkusze, trzeba mieć pewność, że uczniowie mają odpowiedni poziom
wiedzy do przyswojenia tych materiałów.

• Wstępna dokumentacja i zainteresowanie trenera ułatwi realizację tych działań edukacyjnych.
Źródła
Fair Trade:
http://etykiety.eko-edukacja.org.pl/index_materialy.php?dzial=2&kat=9&art=6
http://sklep.sprawiedliwyhandel.pl/content/19-nasze-produkty-oznaczenia-fair-trade
Produkty sprawiedliwego handlu
http://www.fairtrade.org.pl/sprawiedliwy-handel/zasady-sprawiedliwego-handlu/
http://www.ekonsument.pl/a105_odpowiedzialna_konsumpcja.html
(ENG – ESP) Strona o Fair Trade www.fairtrade.net

Główne oznakowania
Jest tylko jedna etykieta uznawana na całym świecie, często wykonana z adnotacją kraju. Może
ona być także związana z Maxem Havelaar, jednym z inicjatorów ruchu. Została ona stworzona, aby
umożliwić szybkie zidentyfikowanie i dotarcie produktów sprawiedliwego handlu do sprzedaży detalicznej. Jedną z wad takich produktów jest właśnie ich dostępność, często ogranicza się ona do
sklepów specjalistycznych.
Istnieją inne etykiety, ale są bardziej szczegółowe i często wiążą się z organizacją pomocy rozwojowej (Oxfam, Artisan du monde, etc.). Następnie są one
wyposażone albo w swoje etykiety albo w logo Fair Trade. Do konsumenta więc
należy dowiedzenie się o różnych markach i zasadach jakie one przestrzegają.
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Rozdział 4 „Oznakowanie i elementy etykiety oraz produktu”
Arkusz dydaktyczny nr 3
PRODUKT LOKALNY, JEGO OZNAKOWANIE, INTERPRETACJA, ZNACZENIE
Profil szkolenia

Profil szkolenia

• Eko-pomocnik kuchenny
• Osoba odpowiedzialna za zakupy

zidentyfikowania produktu lokal• Umiejętność
nego

Czas trwania
10 minut

Wymagania wstępne
Świadomość procesów w eko-restauracji

Zawartość (słowa klucze)
Fair Trade, BIO, oznakowanie, certyfikacja
Zapotrzebowanie na materiały

• Produkt lokalny zaopatrzony w certyfikowane oznaczenie
produkt lokalny (np. pudełko ciastek z obrazem sugerującym uprawę pszenicy prowa• „Fałszywy”
dzoną przez miejscowego rolnika)
• Produkt oznakowany Fair Trade
• Produkt z etykietą marketingową (np. „wybrany Produktem Roku”)
• Produkt niskiej jakości
• Lokalne, świeże produkty
• Produkty świeże, nie BIO
• Ceny tych produktów
Przebieg sesji
1. Przedstawienie na tablicy różnych rodzajów produktów o różnym pochodzeniu, różnych etykietach (etycznych, ekologicznych, etykietach marketingowych) lub bez etykiety, opakowanych i nieopakowanych...
2. Postawienie następującego pytania (Jeśli to możliwe w podgrupach, w zależności od liczby uczestników):
Który z produktów pokona najmniej kilometrów?
3. Pozwolić uczniom namyślić się w podgrupach, tak aby powrócili z propozycjami.
4. Powrót do dużej grupy i udostępnienie wszystkich odpowiedzi. Zwykle odpowiedzi, które wynikną powinny odpowiadać temu, co zostało omówione w poprzednich grach (zadania z arkusza 1 i 2). Celem jest
doprowadzenie uczniów do odpowiedzi na temat czym jest lokalny produkt.
5. Rolą trenera jest następnie wyjaśnienie studentom pochodzenia klasycznego produktu i porównanie go do
pochodzenia produktu lokalnego.
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Główne powody do promowania lokalnej żywności:

sezonowo: Uprzywilejowanie żywności lokalnej to zadowolenie siebie z jednej strony go• Jemy
tując produkty, które łączą fundamenty żywienia, a z drugiej ponownie odnajdując zapomniane
warzywa naszego dziedzictwa! Nie zapominajmy również, że spożywanie produktów sezonowych
jest pełne dobrodziejstw: dzięki konsumpcji sezonowej żywności możemy jeść zdrowsze pokarmy,
które zawierają więcej witamin i minerałów, niż te niewystępujące naturalnie poza sezonem.

Produkty mają więcej smaku: Lokalna żywność to sam smak! Produkty lokalne i sezonowe dają
• możliwość
docenienia ulubionych owoców i warzyw, gdy są one pełne najlepszych smaków. Daje

to nam jakość oferty i nieporównywalną świeżość, ponieważ korzystają one z optymalnego dojrzewania otrzymanego w naturalnych i odpowiednich warunkach (słońce, klimat, nawadnianie,
itp.).

Produkty są lepsze dla zdrowia: Jedzenie lokalne oznacza znalezienie połączenia z duchem cza• su,
porami roku i smakami. Ponieważ produkty przeznaczone do spożycia lokalnego nie muszą
znosić długich podróży, są one zbierane dojrzałe i przewożone krótko przed dostaniem się na
talerz. Im bardziej jedzenie jest świeże, tym bardziej będziemy mogli korzystać z ich niezwykłych
właściwości odżywczych! Ponadto, oznacza to również zminimalizowanie dodatków żywnościowych, barwników i innych elementów, takich jak olej palmowy, trans kwasów tłuszczowe, siarczyny,
itp.

jest tańsze! Tańsze w produkcji i dostarczaniu (ponieważ nie ma wygórowanych kosztów
• Totransportu),
oznacza mniejszą cenę dla konsumenta końcowego!
Wspieranie lokalnej gospodarki! Jedząc “lokalnie” promujemy i wspieramy lokalnych produ• centów
i gospodarkę, a także wszystkie jej składniki. Przyczynia się to również do zachowania
lokalnego dziedzictwa: wiedzy, różnorodności kultury, krajobrazu rolniczego itp.

wybór środowiska! Wreszcie, lokalne jedzenie to ekologiczne działanie. Spożywając produkty
• Touprawiane
lokalnie i sezonowo, zmniejszamy odległości pokonywaną przez żywność i, co za tym

idzie, negatywny wpływ transportu na środowisko. Podobnie, szanując rytm natury, unikamy dodatkowych wydatków na energię lub czynności konserwujące.

Porady - wskazówki – warianty

ta łączy inne arkusze dydaktyczne odnoszące się do produktów BIO, lokalności i zrównoważe• Gra
nia (arkusze 2, 3, 4).
lepiej wyjaśnić i zapewnić, że uczeń nie zostanie przytłoczony zbyt dużą liczbą informacji,
• Aby
wskazanym jest, aby zrealizować te arkusze oddzielnie (w różnych dniach na przykład). Jeżeli chcemy zrealizować wszystkie arkusze, trzeba mieć pewność, że uczniowie mają odpowiedni poziom
wiedzy do przyswojenia tych materiałów.

• Wstępna dokumentacja i zainteresowanie trenera ułatwi realizację tych działań edukacyjnych.
Źródła
Ważne certyfikaty i oznaczenia:

http://www.produktyregionalne.pl/edc_media/List/Item-82/TinyFiles/Produkty-ze-znakiem-chog.
pdf
http://www.produktyregionalne.pl/edc_media/List/Item-83/TinyFiles/Produkty-ze-znakiem-gts.
pdf
http://www.produktyregionalne.pl/edc_media/List/Item-36/TinyFiles/Produkty-ze-znakiem-chnp.
pdf
http://www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl/informator/produkt-lokalny-tradycyjny-regionalny-ekologiczny
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Główne oznakowanie
Trudno jest odnaleźć się wśród wielu etykiet lub pseudo etykiet proponowanych przez przemysł
spożywczy. Rozpoznamy jakość etykiety, gdy ta będzie konkretnie na coś wskazywała (chroniona
nazwa pochodzenia, lokalny produkt, ...) i kiedy instytucja zewnętrzna ją kontroluje. Flaga na opakowaniu nie jest etykietą! Oto niektóre, wiarygodne europejskie etykiety.
(EUROPA) Te trzy etykiety są ściśle ze sobą powiązane. Są one wydawane przez Komisję Europejską
i otoczone przez solidne ramy prawne i niezależne kontrole.

Chronione Oznaczenie Geograficzne (COG)
Oznakowanie to może być używane gdy co najmniej jeden z etapów produkcji,
przetwarzania lub przygotowania można przypisać do pochodzenia geograficznego.

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)
ChNP jest przyznawany produktom, których produkcja, przetwarzanie i wytwarzanie mają miejsce w określonym obszarze, w zatwierdzony i kontrolowany
sposób.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)
W przypadku etykiety GTS, ta nie odnosi się do pochodzenia, ale do tradycyjnego składu lub sposobu produkcji. Wyjątkiem są wina, które nie mogą być
oznakowane w ten sposób.

(WALONIA) Rolnictwo Walonii
Oznakowanie „Rolnictwo Walonii” jest etykietą, która jest używana na produktach pochodzących z rolnictwa Walonii. Walońska Agencja Promocji Jakości
Rolnictwa (APAQ-W), która prowadzi kampanię „Rolnictwo Walonii” skierowaną
do obywateli, ale także do świata rolniczego. Kryteria, które muszą być spełnione: produkt ma pochodzić z Walonii. Etykieta ta jest bezpłatna dla producentów
walońskich.

Certus
Oznakowanie jakości wieprzowiny, gwarantujące także identyfikowalność i dobrostan zwierząt. Oznakowaniem tym zarządza stowarzyszenie Belpork i spełnia
ono bardziej rygorystyczne kryteria niż kryteria prawne. Cały łańcuch produkcyjny podlega rygorystycznym standardom. Kontrole przeprowadzane są przez
niezależne organy w sposób niespodziewany.

Meesterlyck
Meesterlyck jest gwarancją jakości szynki gotowanej z między innymi minimalną ilością dodatków. Oznakowanie nie jest prawnie kontrolowane, ale nadal jest
przedmiotem niezależnych i często niezapowiedzianych kontroli.
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Rozdział 4 „Oznakowanie i elementy etykiety oraz produktu”
Arkusz dydaktyczny nr 4
ZRÓWNOWAŻENIE, PODEJŚCIE ZNACZĄCE WIĘCEJ NIŻ PRODUKT
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny
• Osoba odpowiedzialna za zakupy

Możliwość zaoferowania zrównoważonej
• alternatywy
dla tradycyjnej żywności

Czas trwania
1 godzina lub 20 minut

Wymagania wstępne
Świadomość procesów w eko-restauracji

Zawartość (słowa klucze)
Fair Trade, BIO, oznakowanie, certyfikacja
Zapotrzebowanie na materiały

• Gra sznurkowa (http://jeudelaficelle.net)
lub

• Produkt BIO zaopatrzony w certyfikowane oznaczenie
produkt lokalny (np. pudełko ciastek z obrazem sugerującym uprawę pszenicy prowa• „Fałszywy”
dzoną przez miejscowego rolnika)
• Produkt oznakowany Fair Trade
• Produkt z etykietą marketingową (np. „wybrany Produktem Roku”)
• Produkt niskiej jakości
• Lokalne, świeże produkty
• Świeże produkty BIO
• Świeże produkty nie BIO
• Cena tych produktów
Przebieg sesji
Pierwszą propozycją nauki przez grę może być gra sznurkowa (bardzo zabawna i dobrze zbudowana
gra dla wszystkich grup wiekowych i poziomów kształcenia (http://jeudelaficelle.net/). Ma ona kilka
celów:

świadomości skutków naszego modelu żywienia na środowisko, zdrowie i sfery spo• Zwiększenie
łeczno-gospodarcze.
Budowanie zdolności wykonania połączeń między lokalnymi i globalnymi tematami, zagadnie• niami
„Północ” i „Południe”, między konsumpcją i jej skutkami dla środowiska lub społeczeństwa.
• Zachęcanie do budowy globalnego, złożonego i krytycznego myślenia.
• Zachęcanie do budowy krytycznego spojrzenia na model społeczeństwa konsumpcyjnego.
możliwości alternatywnych do obecnego modelu działań, zarówno indywidualnych,
• Tworzenie
jak i zbiorowych.
do realizacji projektu szkolnego, stowarzyszenia, grupy konsumentów lub obywateli,
• Zachęcanie
itp.
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lub
Drugą propozycją nauki przez zabawę jest kontynuacja innych arkuszy dydaktycznych:
1. Przedstawienie na tablicy różnych rodzajów produktów o różnym pochodzeniu, różnych etykietach (etycznych, ekologicznych, etykietach marketingowych) lub bez etykiety, opakowanych i
nieopakowanych ...
2. Postawienie następującego pytania (jeśli to możliwe w podgrupach, w zależności od liczby
uczestników): Biorąc pod uwagę to, co zostało omówione w poprzednich ćwiczeniach, który produkt będę promować w mojej kuchni?
3. Pozwolić uczniom namyślić się w podgrupach tak, aby powrócili z propozycjami.
4. Powrót do dużej grupy i udostępnienie wszystkich odpowiedzi. Zwykle odpowiedzi, które wynikną powinny odpowiadać temu co zostało omówione w poprzednich grach (zadania z arkuszy
1 i 2). Celem jest, zdanie sobie sprawy, że istnieją różne produkty, które oferują coś lepszego na
wiele sposobów. Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty mamy zrównoważone podejście.
5. Rolą trenera jest więc wyjaśnienie lub przypomnienie o możliwych opcjach dostępnych dla szefa
kuchni (BIO, Fair Trade, produkty lokalne, ...) oraz że kuchnia, przynajmniej jeśli chodzi o wybór
produktów, będzie zrównoważona, jeśli zwróci się uwagę na wszystkie możliwości wyboru produktów. Nie powinny być one wyłączne (praca tylko z BIO lub z produktami lokalnymi). To właśnie
połączenie różnych produktów da mniej lub bardziej zrównoważone podejście.
Zrównoważone podejście
Zrównoważony rozwój jest pojęciem dobra wspólnego rozwijającym się od końca XX wieku. Uznana
na całej Ziemi, koncepcja ta rozważa, oprócz aspektów ekonomicznych, także środowiskowe i społeczne, które są związane z wyzwaniami długoterminowymi. Trzy obszary będą zatem definiować
zrównoważone podejście: ekonomiczne, środowiskowe, społeczne. Balans tych trzech obszarów należy rozumieć jako zrównoważone podejście.
W zarządzaniu kuchnią, oś ekonomiczna będzie odnosić się do zarządzania finansami kuchni (aby być zrównoważonym, musimy przetrwać
ekonomicznie). Musimy dokonywać właściwych wyborów w odpowiednim czasie, aby nie osłabić się ekonomicznie.
Oś środowiskowa odpowiada wyborom produktów, które są przyjazne
dla środowiska, metody pracy zachęcające do oszczędzania energii oraz
ograniczenie ilości odpadów.
Oś społeczna będzie odnosić się do pracy (z samej kuchni, ale również
ramy, w których produkuje się towary używane w tej kuchni), dobrostanu pracowników, a nawet klientów.
Zrównoważone podejście jest w centrum dbania o środowisko, ekonomię i społeczeństwo. Widzieć cel to znaleźć równowagę. Zrównoważone
podejście może być przedstawione jako następujący schemat:

Społeczeństwo
Znośny
Środowisko

Sprawiedliwy

Zrównoważony

Wykonalny

Ekonomia

Porady - wskazówki – warianty

proponowana gra łączy inne arkusze dotyczące Fair Trade, produktów BIO i produktów
• Druga
lokalnych. Wykonuje sią ją na zakończenie, prezentując zrównoważenie jako podejście. Zrównoważenie to bardziej wybranie swoich produktów, to metoda pracy (praca w gospodarce),
codzienne troski niż konkretny produkt lub etykieta.

lepiej wyjaśnić i zapewnić, że uczeń nie zostanie przytłoczony zbyt duża liczbą informacji,
• Aby
wskazanym jest, aby zrealizować te arkusze oddzielnie (w różnych dniach na przykład). Jeżeli chcemy zrealizować wszystkie arkusze, trzeba mieć pewność, że uczniowie mają odpowiedni poziom
wiedzy do przyswojenia tych materiałów.

• Wstępna dokumentacja i zainteresowanie trenera ułatwi realizację tych działań edukacyjnych.
Źródła
Jak czytać etykiety:
http://czytamyetykiety.pl/
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Rozdział 4 „Oznakowanie i elementy etykiety oraz produktu”
Arkusz dydaktyczny nr 5
CZYTANIE I ANALIZOWANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA ETYKIECIE
EUROPEJSKICH PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny
• Osoba odpowiedzialna za zakupy

i analizowanie informacji zawar• Zrozumienie
tych na opakowaniu żywności w Europie

Czas trwania
1 godzina

Wymagania wstępne
Świadomość procesów w eko-restauracji

Zawartość (słowa klucze)
Ilość, nazwa produktu, wykaz składników, zrównoważenie, producent, importer, identyfikowalność,
produkty organiczne, pochodzenie, GMO, informacje o wartościach odżywczych, żywieniowych i
zdrowotnych
Zapotrzebowanie w materiały
Europejska broszura „Jak czytać etykiety”
https://www.konsument.gov.pl/pl/uploads/123/leafletPL4_12112007_web-pdf.html
Przebieg sesji
1. Przedstawienie ram i celów seansu.
2. Burza mózgów: w zespołach 2- lub 3-osobowych, każda drużyna musi wymienić i/lub wyjaśnić
różne informacje, które znajduje się na opakowaniach żywności.
3. Zebranie wszystkich odpowiedzi i porównanie ich do dziesięciu punktów, które muszą być podane na opakowaniach europejskich produktów żywnościowych.
4. Wyjaśnienie nieco bardziej szczegółowo dziesięciu informacji znajdujących się na opakowaniach
europejskiej żywności.
Porady - wskazówki – warianty

Aby uczniowie nie zostali przytłoczeni zbyt dużą ilością informacji, upewnij się, że prezentacja
• jest
zwięzła.
Rozwój różnych typów informacji może być przedmiotem specyficznych wyjaśnień (na przykład
• „rozpoznawanie
różnych etykiet produktów organicznych”, „określenie identyfikowalności produktu”).

Źródła
Jak czytać etykiety:
http://www.belgium.be/fr/publications/pub_hoe_lees_ik_een_etiket_
Jak czytać etykiety:
https://www.youtube.com/watch?v=O76fPnuCknE
https://www.youtube.com/watch?v=qp1LNwgTRZ0
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Rozdział 4 „Oznakowanie i elementy etykiety oraz produktu”
Arkusz dydaktyczny nr 6
ZNAJOMOŚĆ ALERGENÓW
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny
• Menadżer sali

• Znajomość alergenów

Czas trwania
1 godzina

Wymagania wstępne
Świadomość procesów w eko-restauracji

Zawartość (słowa klucze)
Alergeny, nietolerancja,...
Zapotrzebowanie na materiały

• 5 różnych kart menu. Będą one różniły się co do dokładności informacji dotyczących alergenów
• Samoprzylepne karteczki
Przebieg sesji
1. Przedstawienie ram i celów seansu.
2. Stworzenie 5-osobowych grup.
3. Wyjaśnienie czym są alergeny, bez zbytecznego rozwijania tematu.
4. Przedstawienie pięciu kart menu i poproszenie uczniów, aby zidentyfikowali wszystkie elementy
odnoszące się do alergenów (karty będą różne w stosunku do dokładności informacji dotyczących alergenów).
5. Poproszenie uczniów o wypisanie tych informacji na samoprzylepnych karteczkach.
6. Każda z grup przedstawia swoje zapiski na karteczkach, zostają one przyczepione do tablicy.
7. Trener prosi uczących się o zidentyfikowanie powiązania między różnymi elementami i ujawnia
poprzez zaangażowanie grupy, kategorie alergenów. Pozwala mu to wprowadzić więcej elementów teoretycznych związanych z alergenami (patrz źródła poniżej).
Główne alergeny napotkane w ramach sektorów HORECA
Od 13 grudnia Europa obliguje restauracje i inne sklepy spożywcze do informowania swoich klientów o 14 alergenach istniejących w ich nieopakowanej żywności. Przekazanie tych informacji może
być dokonane w formie pisemnej (poprzez kartę) lub, pod pewnymi warunkami, ustnie.
---------------
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Skorupiaki (garnele, krewetki, kraby, homary, krewetki królewskie) i produkty ze skorupiaków
Jajka i produkty na bazie jajek (puree ziemniaczane, makaron, quiche, majonez, itp.)
Ryby i produkty na bazie ryb (żelatyna rybna, kawior, surimi, itp.)
Orzeszki ziemne i produkty zawierające orzeszki ziemne (mieszanki orzechów do przystawek,
chili con carne, płatki śniadaniowe, itp)
Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień i owies).
Soja i wszelkiego rodzaju produkty pochodne (kostki bulionowe, czekolady, lody, majonez, płatki
śniadaniowe, seitan, przekąski, tofu, zamienniki mięsa, itp.).
Łubin (często stosowany jako substytut soji) oraz wyroby oparte na łubinie (towary zwłaszcza
piekarniane).
Mleko (w tym laktoza).
Orzechy (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy pekan, orzechy nerkowca, orzechy
brazylijskie pistacje, orzechy makadamia, etc.).
Seler (seler naciowy, seler liściowy, seler korzeniowy) i wyroby na bazie selera.
Musztarda i produkty na bazie musztardy.
Nasiona sezamu i produkty na bazie nasion sezamu (falafel, hummus, batony, chleb, itp.).
Dwutlenek siarki lub siarczyny obecne w grzybach, winogronach, dodatkach, itd. Należy wspomnieć tylko wtedy, gdy jego zawartość jest większa niż 10 mg na kilogram lub litr.
Mięczaki i skorupiaki (małże, ostrygi, nożenki, itp.)

OZNAKOWANIE I ELEMENTY ETYKIETY ORAZ PRODUKTU

Rozdział 4 „Oznakowanie i elementy etykiety oraz produktu”
Arkusz dydaktyczny nr 7
ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE: ZDROWE I ZRÓWNOWAŻONE DANIE?
Profil szkolenia

• Eko-pomocnik kuchenny
Czas trwania
3 godziny

Realizowane kompetencje

Możliwość zaoferowania zrównoważonej
• alternatywy
dla tradycyjnej żywności
• Znajomość alergenów
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zasad odżywiania
(tłuszcze, węglowodany, białka, główne alergeny
i diety)

Zawartość (słowa klucze)
Żywienie, równowaga, alergie pokarmowe
Zapotrzebowanie na materiały
Pomoce do wyboru, w celu zrealizowania animacji zgodnie z możliwościami centrum szkoleniowego. Mogą to być albo arkusze żywieniowe, które przedstawiają zdjęcia porcji żywności z możliwymi
wyjaśnieniami, świeże lub plastikowe produkty.
Przebieg sesji
1. Przedstawienie ram i celów sesji.
2. Burza mózgów: Zapytaj uczestników, czym jest dla nich zrównoważone danie, jakie znają alergeny
i kim jest wegetarianin, weganin lub fleksitarianin? (w podgrupach 2- lub 3-osobowych).
3. Udostępnianie i podsumowanie: zanotować na tablicy i spytać inne podgrupy czy zgadzają się i
dlaczego. Ćwiczenie to pomaga zidentyfikować wiedzę praktykantów.
4. Opierając się na pomocach, np. arkusze składników wraz z ich specyfikacją, poprosić praktykantów
o opracowanie (połączenie arkuszy):
a. „Klasyczne” danie zrównoważone
b. Danie bez glutenu
c. Danie wegetariańskie
Porady - wskazówki – warianty

• Zawartość lekcji powinna być dostosowana do kraju i regionu.
zależności od poziomu uczestników i dostępnego sprzętu w ośrodku szkoleniowym, wsparcie
• Wmoże
się różnić. Przykłady wsparcia i ilustracji: patrz książka Thierry Souccar i Angélique Houlbert,
Najlepszy sposób jedzenia, s. 227-237.

Źródła
Odpowiedzialna konsumpcja:
http://www.ekonsument.pl/a105_odpowiedzialna_konsumpcja.html
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ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W KUCHNI

ROZDZIAŁ 5

ZMNIEJSZENIE
ZUŻYCIA ENERGII
W KUCHNI
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Rozdział 5 „Zmniejszenie zużycia energii w kuchni”
Arkusz dydaktyczny nr 1
KATEGORIE ENERGETYCZNE I METODY OSZCZĘDZANIA
ZRÓWNOWAŻONE ZAKUPY
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny
• Eko-pomocnik - kelner
• Szef kuchni

działań, zasad i technik związanych z
• Przyjęcie
odpowiednim wykorzystaniem energii

Czas trwania
1 godzina (stworzyć grupy 3-osobowe)

Wymagania wstępne
Świadomość procesów w eko-restauracji

Zawartość (słowa klucze)
Energia tradycyjna, odnawialne źródła energii, oszczędność energii
Zapotrzebowanie na materiały

• Stoły, krzesła, tablica
• Zdjęcia, obrazy przedstawiające różne rodzaje energii
odpowiedzialnie (zobacz załącznik odpowiedzialna konsumpcja
• Kupuj
http://www.ekonsument.pl/a105_odpowiedzialna_konsumpcja.html)
Przebieg sesji
1. Prezentacja, wyjaśnienie czym są zrównoważone zakupy.
2. Każda grupa uczniów (około 3 osób) wybiera kuchnię i urządzenia, zapoznaje się z informacjami
dotyczącymi wybranego urządzenia używając do tego kart katalogowych, Internetu ...
3. Grupa odpowiada na pytanie „czym są odpowiedzialne zakupy””.
4. Podsumowanie wyników w grupie w celu, po pierwsze, zainicjowania refleksji na temat dostępu do
istotnych informacji dotyczących zrównoważenia materiałów w kuchni, a także przeprowadzenia
krytycznej analizy wybranego materiału.
Porady - wskazówki - warianty

instrukcje: zapoznać się z listą przed każdym zakupem (lista produktów w załączniku
• Możliwe
odpowiedzialna konsumpcja).
korzystania z niniejszej listy w celu wykonania analizy innych zakupów kuchennych
• Możliwość
(zapasy).
Źródła
https://www.youtube.com/watch?v=U8lnPOcYoIw
https://www.youtube.com/watch?v=8UcFBW6l-Qs
Dobre zakupy:
http://dobrezakupy.ekonsument.pl/pl/zywnosc
Odpowiedzialna konsumpcja:
http://www.ekonsument.pl/a105_odpowiedzialna_konsumpcja.html
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Rozdział 5 „Zmniejszenie zużycia energii w kuchni ”
Arkusz dydaktyczny nr 2
KATEGORIE ENERGETYCZNE I METODY OSZCZĘDZANIA
URZĄDZENIA ENERGOCHŁONNE
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny
• Eko-pomocnik - kelner
• Szef kuchni

działań, zasad i technik związanych z
• Przyjęcie
odpowiednim wykorzystaniem energii

Czas trwania
2 godziny

Wstępne wymagania
Wcześniejsza wiedza trenera o miejscu i o tym
co można zrobić w zakresie oszczędzania energii.

Zawartość (słowa klucze)
energia tradycyjna, odnawialne źródła energii, oszczędność energii
Zapotrzebowanie w materiały

• Stoły, krzesła, tablica
• Restauracja z salą i kuchnią
Przebieg sesji

1. Pierwsza część „teoretyczna”: wyjaśnić uczniom zasady audytu energetycznego. Jaki jest jego
cel? Do czego może być wykorzystany? (15-20min).
2. Zaproponowanie uczniom, aby wskazali wszystkie zużycia energii na sali i w kuchni restauracji.
3. Aby zrealizować ten „mini-audyt” zespół zostanie podzielony na grupy po 3 do 4 uczniów. Każda
grupa zajmuje się odwiedzinami - badaniem części kuchni lub sali i identyfikuje obiekty, które
wykorzystują energię elektryczną (20-30min).
Dla każdego obiektu grupa powinna zadać sobie następujące pytania:
a. Jaki rodzaj energii jest używany do obsługi tego urządzenia?
b. Czy obiekt ten jest bardziej czy mniej energochłonny ?
c. Czy mogę mieć wpływ na zużycie tej energii?
d. Czy możliwa jest alternatywa (inny system, bardziej energooszczędne rozwiązanie...)?
4. Wszystkie grupy spotykają się i dzielą się badaniami. Uczniowie odpowiadają na to, na co potrafią.
Trener przekazuje całość informacji.
Porady - wskazówki- warianty

to zakłada, że trener jest w stanie odpowiedzieć na pytania uczniów i zaproponować roz• Zadanie
wiązania. Musi znać miejsce, które ma być kontrolowane i wcześniej wymienić proste i łatwe do
wdrożenia wnioski.

o to, aby skierować uwagę uczniów na proste działania, które mogą wdrożyć w swojej
• Chodzi
codzienności pracowników HORECA (umieścić pokrywkę na garnku gdy to możliwe, rozgrzać piekarnik tylko w razie konieczności, wyłączyć światła w pomieszczeniu...).

na temat oszczędności energii, na którą uczeń nie ma wpływu będą krótko wyjaśnione,
• Informacje
wyłącznie w celach informacyjnych (np. wybór urządzenia A +++, w trakcie zakupu wyposażenia).
Bądź świadomy jakości odżywczej żywności, nawet jeśli ich metoda gotowania jest trochę
• Uwaga:
bardziej energochłonna i upewnij się, aby pozostała spójna. Gotowanie pozostałości nie powinno
być nadmiernie energochłonne.

Źródła
Oszczędzanie energii, wody i papieru:
https://www.youtube.com/watch?v=CoiGR53oYwg,
https://www.youtube.com/watch?v=9A_gnhOCxM0
https://www.youtube.com/watch?v=U8lnPOcYoIw oszczędzanie wody
https://www.youtube.com/watch?v=8UcFBW6l-Qs
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Rozdział 5 „Zmniejszenie zużycia energii w kuchni ”
Arkusz dydaktyczny nr 3
TECHNIKI I PRODUKTY KONSERWUJĄCE PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny
• Eko-pomocnik - kelner

bardziej przyjaznej dla środowiska
• Znajomość
alternatywy dla chemicznych produktów do

Czas trwania
1 godzina

Wstępne wymagania
Brak

czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji

wpływu na środowisko natural• Zmniejszenie
ne w kuchni

Zawartość (słowa klucze)
Ekologiczne środki czystości
Zapotrzebowanie w materiały

• Stół, krzesła, tablica
• Produkty czystości oznaczone Ecocert
Przebieg sesji
1. Wypisanie naturalnych produktów do czyszczenia.
2. Wypisanie nienaturalnych środków czyszczących oraz ich wpływ na ekologię.
3. Samodzielne wykonanie produktu gospodarstwa domowego.
Dlaczego warto korzystać z ekologicznych środków czyszczących?

• Promują wykorzystania zasobów odnawialnych ;
• Szanują naturalne ekosystemy i wodę ;
• Uwierzytelniają poszukiwania zaufanych produktów ;
• Często są tańsze, ponieważ możliwym jest wyprodukować je samemu ;
Spojrzenie na oznakowanie Ecocert
Oznakowanie to wskazuje na zgodność ze specyfikacjami sporządzonymi przez ECOCERT i ułatwia poszukiwania ekologicznych produktów
do czyszczenia. Produkty Ecocert, począwszy od detergentów do odtłuszczaczy technicznych poprzez produkty do dezynfekcji, dezynsekcji,
odkamieniania, odświeżaczy powietrza są specjalnie zaprojektowane do
zastosowań profesjonalnych. Znakowanie to gwarantuje:
elementów produktów w cyklu życia poprzez naturalny rozpad: ostateczna i szybka
• Reintegracja
biodegradacja,
dla człowieka i środowiska w całym cyklu życia produktu (pochodzenie surowców, etapy
• Szacunek
produkcyjne...).
• Całkowity brak czynników powierzchniowych petrochemicznych…
Porady - wskazówki- warianty
Możliwość zakończenia sesji poprzez oglądanie krótkiego filmu na temat skuteczności naturalnych
produktów czyszczących.
Źródła
Przpisy na domowe środki czystości:
http://dziecisawazne.pl/przepisy-na-domowe-srodki-czystosci/
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PRACA Z POSZANOWANIEM I OCENĄ ŻYWNOŚCI W ZRÓWNOWAŻONEJ KUCHNI

ROZDZIAŁ 6

PRACA
Z POSZANOWANIEM
I OCENĄ ŻYWNOŚCI
W ZRÓWNOWAŻONEJ
KUCHNI
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Rozdział 6 „Praca z poszanowaniem i oceną żywności w zrównoważonej kuchni”
Arkusz dydaktyczny nr 1
ODPADKI W KUCHNI
Profil szkolenia

Realizowane kompetencje

• Eko-pomocnik kuchenny

• Walka z odpadkami żywnościowymi
• Ocena odpadków żywnościowych

Czas trwania
2 godziny

Wymagania wstępne
Znajomość używanych w kuchni produktów

Zawartość (słowa klucze)
Plastik, karton, szkło, plewy, łuski, łodygi, pędy, skóra, kości....
Zapotrzebowanie w materiały
Tablica, flamastry, papier
Przebieg sesji
1. Zdefiniować czym są „odpady żywnościowe”. Z proponowanych słów (plastik, karton, skórki,
łupiny, łodygi, pędy, skóra, kości,...) uczniowie, przy pomocy nauczyciela, starają się dotrzeć do
definicji. Przykładowe definicje:
a. Wszystko co właściciel zdecyduje się wyrzucić;
b. Utracona ilość w trakcie korzystania z produktu, to co pozostaje po zastosowaniu;
c. Najlepszym odpadkiem jest ten, którego nie produkujemy.
2. Refleksja: Jak zmniejszyć ilość odpadów żywnościowych, a zwłaszcza jak je ponownie użyć?
3. Gotowanie pozostałości. Stworzyć przepis lub zainspirować się już istniejącym (patrz źródła).
Praktyczne porady w supermarkecie

• Zrób listę zakupów poprzez inwentaryzację lodówki i swoich rezerw.
• Kupuj według swoich nawyków i składu gospodarstwa domowego.
listę tygodniowego menu i zrób zakupy na podstawie liczby posiłków, które mają być przy• Zrób
gotowane. Wybierz potrawy pod względem czasu gotowania dla każdego posiłku. Przygotuj
nieznacznie większe ilości lub dania z wyprzedzeniem, aby przynieść swój obiad do pracy.

łańcuch chłodniczy kupując zamrożone produkty na samym końcu. Szybko umieść je w
• Szanuj
swojej zamrażalce.
zakupy na wagę: przynoś własne opakowania do sklepu i na rynek (torby materiałowe do
• Wybieraj
suchej żywności, słoiki na resztę).
• Decyduj się na zakup większych ilości, gdy produkty są zakonserwowane.
• Ogranicz dania gotowe, sam je przygotowuj (np. herbatniki i ciastka).
Praktyczne rady dla domu

porządek w lodówce. Miej na uwadze 4 podstawowe zimne strefy. Zapoznaj się z instruk• Utrzymuj
cją lodówki w celu zidentyfikowania ich.
daty wymienione na etykietach produktów i przechowuj produkty tak, aby te z najbliższą
• Sprawdź
datą przydatności do spożycia były na przedzie lodówki.
• Przestrzegaj zasady „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.
Praktyczne rady przed i po posiłku

• Poczekaj 2 godziny przed włożeniem pozostałości gorących dań do lodówki. Nie przechowuj pożywienia w garnku, który był używany do gotowania, ale pomyśl o hermetycznych pojemnikach
lub pakowaniu próżniowym.

• Unikaj sytuacji gdy resztki pożywienia stykają się z inną żywnością przechowywaną w lodówce.
• Dostosowuj swoje resztki pożywienia. Istnieją tysiące przepisów na resztki pożywienia, posiłek
na następny dzień ... (patrz źródła).
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Porady – wskazówki - warianty
Poszukaj i wybierz najbardziej odpowiedni film w zależności od grupy, celu szkoleniowca. Znajdziesz
wiele doświadczeń i inspiracji w Internecie.
Możliwe terminy do wyszukiwania:

• Moja minimalistyczna kuchnia,
• Kuchnia bez odpadków,
• Pomysły/przepisy na resztki pożywienia.
Źródła
Przepisy na gotowanie z resztek:
http://www.ograniczamsie.com/2016/09/zero-waste-przepisy-resztki-obierki-nac-marchwi.html
http://bankizywnosci.pl/pl/Strony/marnowanie-zywnosci.html
http://www.niemarnuje.pl/kucharze-nie-marnuja.html
http://niemarnuje.bankizywnosci.pl/lifehack-kategoria/przechowuj-przetwarzaj/#list
(EN) strona / artykuł:
http://lifehacker.com/the-best-ways-to-reuse-your-most-common-kitchen-leftove-1578427170
strona / przepisy na resztki spożywcze www.lovefoodhatewaste.com/recipes
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Rozdział 6 „Praca z poszanowaniem i oceną żywności w zrównoważonej kuchni”
Arkusz dydaktyczny nr 2
ŁAŃCUCH CHŁODNICZY W CELU ZMNIEJSZENIA ODPADKÓW
Profil szkolenia

• Eko-pomocnik kuchenny

Realizowane kompetencje

znaczenia łańcucha chłodniczego
• Znajomość
do obsługi żywności i uniknięcia marnotrawienia żywności

żywności w sposób racjonal• Przechowywanie
ny (biorąc pod uwagę temperaturę w różnych
obszarach lodówki ...)

Czas trwania
1 godzina

Wymagania wstępne
Brak

Zawartość (słowa klucze)
Łańcuch chłodniczy, produkty łańcucha chłodniczego (zimny ładunek), temperatura, zapobieganie
powstawaniu odpadów
Zapotrzebowanie na materiały
Tablica, flamastry, produkty
Przebieg sesji
1. Przedstawienie ram i celów sesji.
2. Zdefiniowanie pojęcia „łańcuch chłodniczy”: przy pomocy słów kluczy zaproponowanych przez
trenera, uczniowie starają się stworzyć definicję.
3. Definicja: łańcuch chłodniczy to nieprzerwany cykl dystrybucji lub przechowywania, który ma
miejsce w środowisku o kontrolowanej temperaturze. Łańcuch chłodniczy służy do przedłużenia
życia świeżych produktów, takich jak owoce i warzywa, mrożone owoce morza. Produkty te są
łatwo psujące się i muszą być przenoszone do miejsca przeznaczenia tak, aby utrzymać je w stałej
temperaturze.
4. Przygotować różne produkty lub użyć zdjęć różnych pokarmów (ze wszystkich grup żywnościowych).
5. Klasyfikowanie produktów w zależności od temperatury, w której powinny być przechowywane:
otoczenie, zimno (chłodziarka) lub bardzo zimno (zamrażarka).
6. Rozdysponowanie grup produktów w różnych miejscach magazynów żywności (zamrażalnik,
składownik suchy, magazynowanie olejów i tłuszczów ...)
7. Dla chłodzonych produktów spożywczych, rozmieścić je w różnych częściach lodówki.
8. Znaleźć i wytłumaczyć błędy.
Źródła
Publikacja nt. przechowywania i jakości mrożonej żywności:
http://www.specjalnoscchk.pl/osiagi/Piotrowski_zamrazanie.pdf
(ENG) Wideo “The Cool Factor, Cold Chain Management”
https://www.youtube.com/watch?v=MkL26PVrnwU

62

Projekt Eko-Restaurator

PRACA Z POSZANOWANIEM I OCENĄ ŻYWNOŚCI W ZRÓWNOWAŻONEJ KUCHNI

Rozdział 6 „Praca z poszanowaniem i oceną żywności w zrównoważonej kuchni”
Arkusz dydaktyczny nr 3
RECYKLING I SORTOWANIE ODPADÓW
Profil szkolenia

• Eko-pomocnik kuchenny

Realizowane kompetencje

przepisów prawnych, wytycznych
• iZnajomość
zasad dotyczących gospodarki odpadami w
kraju i regionie (trener)

recyklingu zgodnie z tymi
• Stosowanie
zasadami
• Jak sortować i wyrzucać odpady
sortowania/recyklingu odpadów
• Znaczenie
do ich drugiego życia;
środowiskowe, socjalne i ekonomiczne
• Zalety
recyklingu odpadów.
Czas trwania
1 godzina

Wymagania wstępne
Brak

Zawartość (słowa klucze)
PMC, opakowania, szkło, papier, tektura, recykling, odpady
Zapotrzebowanie na materiały
tablica, filc, pióro, papier, stół, krzesła, różne odpady
Przebieg seansu
1. Przedstawienie ram i celów seansu.
2. Rozłożenie różnych odpadów (PMC, pojemniki tekturowe szkło, plastik...).
3. Identyfikacja odpadów przez uczniów.
4. Stworzenie i sklasyfikowanie grup odpadów.
5. Identyfikacja tego co może zostać wyrzucone, co może zostać przetworzone.
6. Identyfikacja i wytłumaczenie ewentualnych błędów.
7. Wykazanie znaczenia i korzyści z sortowania i recyklingu odpadów (środowiskowe / społeczne /
ekonomiczne) używając do tego przykładów, artykułów, wideo.
8. Identyfikacja i wytłumaczenie błędów
Porady – wskazówki - warianty

listę wszystkiego, co może być sortowane lub przetworzone na obszarze regionu / kraju
• Znaleźć
(http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac)
zabawę z wyprzedzeniem (Quiz), aby dowiedzieć się, jaki jest poziom wiedzy uczniów
• Przygotować
na temat sortowania materiału odpadowego. Istnieje wiele gier i animacji we wszystkich językach,
które odnoszą się do sortowania odpadów! Zobacz regionalne lub krajowe agencje, które często
udostępniają darmowe narzędzia edukacyjne na stronach internetowych (http://odpakowani.pl/
gry)

pokazać znaczenie i korzyści z sortowania i recyklingu odpadów: znaleźć przykłady, artykuły
• Aby
prasowe, filmy. Pomoce te są liczne, we wszystkich językach.
Źródła
Co warto wiedzieć o sortowaniu odpadów:
http://odpady.eko-unia.org.pl/index_download.php?dzial=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ahcm11dJIKc
https://www.youtube.com/watch?v=qITvZ3HADlU
(ENG) Wideo “Why Should We Reduce, Reuse and Recycle?” (4’13’’)
www.youtube.com/watch?v=SzPA1G5zr9Q
Artykuł “Why Is Recycling So Important?”, Alex Schenker
https://www.earthsfriends.com/why-recycling-important
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PROFIL ZAWODOWY EKO-POMOCNIKA KUCHENNEGO

ANEKS 1

PROFIL ZAWODOWY
EKO-POMOCNIKA
KUCHENNEGO
W projekcie powołano się na standardową metodologię opracowania
profilu zatrudnienia eko-pomocy kuchennej (zidentyfikowano dodatkowe
kompetencje od tych podstawowych umiejętności dla klasycznej pomocy
kuchennej). Profil ten składa się z dwóch kluczowych działań, w których
wymienione są kompetencje, prezentowane w umiejętnościach, wiedzy i
poziomach odpowiedzialności oraz autonomii w działaniu w kuchni.
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Kluczowe działanie 1: Definiowanie ogólnej wiedzy odnoszącej się do zrównoważonego wyżywienia
Zdolności

Kompetencje

Umiejętności

Umiejętności behawioralne

Identyfikacja odpowiedzialnego i etycznego konsumpcjonizmu

Rozumienie etykiet i identyfikacja jej komponentów
1. Opanowanie
ogólnych pojęć i
wszechstronnej
wiedzy na temat
zrównoważonego
wyżywienia

Możliwość połączenia diety - zdrowia - odżywiania

Praca z minimalną ilością soli, cukrów i środków słodzących

się, jakie informacje znajdują się
• naDowiedzenie
etykiecie produktu przed jego zastosowaniem

• Rozwinięcie automatyzacji
Przestrzeganie konkretnych wymagań w die• tach
związanych z alergiami i chorobami

Skomponowanie dania wegetariańskiego, wegańskiego,
lokalnego, bezglutenowego
Posiadanie kompleksowej wiedzy na temat zrównoważonego odżywiania i jego znaczenia

Identyfikacja produktów według sposobu ich wytwarzania (lokalne, organiczne, zrównoważone,
konwencjonalne)

2. Włączanie
aspektów
zrównoważonego
rozwoju

Usystematyzowanie stosowania produktów sezonowych, etycznych (pochodzących ze zrównoważonej
gospodarki)

Zdanie sobie sprawy z wpływu naszej konsumpcji żywności na zachowanie różnorodności
biologicznej, zmniejszenie zanieczyszczenia i
emisji C02 itd.

Stosowanie środków: produkty i producenci

3. Komunikowanie
i przekazywanie
swojej wiedzy
związanej ze
zrównoważonym
wyżywieniem
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Wyjaśnienie klientom podejścia organizacji w stronę
„zrównoważenia”

Wykazać intelektualną ciekawość w stosunku
• do
zrównoważonego podejścia organizacyjnego

Przedstawienie produktów oferowanych klientom identyfikując producentów i ich produkty
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o pochodzenie i właściwości produk• Zadbać
tów (patrz wyżej)
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Wiedza

• Znajomość istniejących certyfikatów i oznakowań produktów
• Jak działa etykieta
• Warunki i słownictwo powszechnie stosowane na etykietach
• Najbardziej popularne rodzaje cukrów i najczęstszych słodzików
• Piramida żywieniowa
• Pojęcie alergenów i nietolerancji
• Najczęstsze alergeny pokarmowe
informacje o celiakii (nietolerancji glutenu), chorobach układu
• Podstawowe
krążenia, cukrzycy
• Główne kategorie składników zawierających gluten i bez glutenu
istniejącej alternatywy dla konwencjonalnych diet (pojęcie we• Znajomość
getarianizmu, zrównoważonej żywności, produktów lokalnych, itp.)
głównych tendencji związanych ze zrównoważonym żywieniem
• Znajomość
(Slow Food, itd.)
• Znajomość lokalnego dziedzictwa naturalnego
lokalnych i tradycyjnych, charakterystycznych dla swojego
• Znajomość
regionu przepisów
• „Ślad” ekologiczny i węglowy różnych kategorii żywności
produkcji rolnej: konwencjonalne, zrównoważone, obszar chroniony,
• Metody
biologiczny, itp.
• Metody produkcji: hodowla zwierząt, rybołówstwo, hodowla ryb
zdrowotna i środowiskowa żywności zgodnie z ich metoda• Charakterystyka
mi produkcji
• Produkty sezonowe
• Koncepcja i wartość różnorodności biologicznej
• Koncepcja i zasady identyfikowalności
• Znajomość producentów
• Znajomość zasad zrównoważonej restauracji (patrz wyżej)
produktów (producent, pochodzenie, ...), które składają się na
• Znajomość
danie przyniesione klientowi”

Poziom odpowiedzialności i autonomii

Autonomia: 2 (bliskość szefa kuchni w stosunku do
pomocnika kuchennego: możliwość skonsultowania się z szefem kuchni w razie potrzeby)
Złożoność i kontekst pracy: 1 (proste i podobne
sytuacje w trakcie każdej usługi)
Odpowiedzialność: 1 (wykonuje kluczowe działania pod nadzorem przełożonego)

Autonomia: 2 (bliskość szefa kuchni w stosunku do
pomocnika kuchennego: możliwość skonsultowania się z szefem kuchni w razie potrzeby)
Złożoność i kontekst pracy: 1 (proste i podobne
sytuacje w trakcie każdej usługi)
Odpowiedzialność: 1 (wykonuje kluczowe działania pod nadzorem przełożonego)

Autonomia: 2 (bliskość szefa kuchni w stosunku do
pomocnika kuchennego: możliwość skonsultowania się z szefem kuchni w razie potrzeby)
Złożoność i kontekst pracy: 1 (proste i podobne
sytuacje w trakcie każdej usługi)
Odpowiedzialność: 1 (wykonuje kluczowe działania pod nadzorem przełożonego)
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Kluczowe działanie 2: Opracowanie ogólnej wiedzy dotyczącej zrównoważonego żywienia
Zdolności

Kompetencje

1. Zarządzanie
zasobami (woda,
gaz i elektryczność)
w sposób
odpowiedzialny,
racjonalny i
oszczędny

Umiejętności
Rozsądne używanie sprzętów i optymalizacja ich użycia,
w tym w szczególności oświetlenia, urządzeń elektrycznych i/lub gazowych
Używanie wyłącznie niezbędnej ilości wody
Racjonalne magazynowanie żywności (z uwzględnieniem, w razie potrzeby, temperatury w różnych strefach
lodówki ...)

Umiejętności behawioralne

Przestrzeganie procedur organizacyjnych,
• zapisów
i kart technicznych
Przyjęcie odpowiednich działań w celu
• oszczędzania
energii
• Rozwinięcie automatyzacji

Weryfikacja na zakończenie serwisu czy wszystko jest
wyłączone i odłączone od prądu
Ograniczenie strat żywności
Nadanie wartości odpadkom żywnościowym
Czyszczenie i/lub obieranie, krojenie i prawidłowe cięcie
(nie więcej niż to konieczne) żywności (owoce, warzywa,
mięso, ...)

2. Ekonomiczna
praca / ograniczenie
odpadów

Zminimalizowanie stosowania produktów jednorazowych (worki na śmieci, ręczniki papierowe, chusteczki,
talerze i sztućce jednorazowego użytku, itd.), jeśli to
możliwe używanie ekwiwalentów wielorazowych (naczynia zmywalne ...)
Wybieranie produktów z surowców odnawialnych, a jeśli
to możliwe biodegradowalnych i takich, które nadają
się do kompostowania zgodnie z normą EN 13432 (jeśli
zmuszeni jesteśmy do korzystania z jednorazowych
przedmiotów)

• Dbanie o terminy ważności
odzyskiwanie środków spo• Systematyczne
żywczych
Dbanie o produkty napoczęte przed powro• tem
do magazynu
• Rozwinięcie automatyzacji

Zastosowanie technik przygotowania i konserwacji żywności, które zmniejszają odpady (pakowanie próżniowe
składników i półfabrykaty materiałów)
Wykonanie sortowania według obowiązujących przepisów
Automatyzacja wyboru typów odpadów
3. Adekwatne
zarządzanie
odpadami

Jeśli to możliwe, ponowne wykorzystanie odpadów
organicznych w procesie biogazowym lub prywatnego
kompostu
Zastosowanie norm HACCP
Używanie miejsca składowania odpadów
Śledzenie kalendarza zbiórki odpadów
Korzystanie z produktów o niskim oddziaływaniu na środowisko, z wyjątkiem obszarów, gdzie jest to wymagane
przez rozporządzenie

4. Przestrzeganie
zasad i zaleceń
„Eco” w sprawie
czyszczenia i higieny

Używanie skoncentrowanych produktów
i dystrybutorów
Używanie rekomendowanych ilości
produktów myjących
Unikanie zanieczyszczenia
Sortowanie zdrowej żywności, bez glutenu, itp. w oddzielnych miejscach przestrzeni magazynowej
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• Rozwijanie automatyzacji
• Wykazanie staranności

PROFIL ZAWODOWY EKO-POMOCNIKA KUCHENNEGO

Wiedza

Poziom odpowiedzialności i autonomii

Autonomia: 2 (bliskość szefa kuchni w stosunku do
pomocnika kuchennego: możliwość skonsultowania się z szefem kuchni w razie potrzeby)
Zasady i techniki związane z wydatkami i oszczędnością energii
Karty techniczne różnych materiałów

Złożoność i kontekst pracy: 1 (proste i podobne
sytuacje w trakcie każdej usługi)
Odpowiedzialność: 1 (wykonuje kluczowe działania pod nadzorem przełożonego)

• Techniki odzyskiwania żywności
• Wartość gospodarcza produktów
• Techniki cięcia i czyszczenia
Przepisy krajowe / europejskie dyrektywy w sprawie zwalczania odpadów
• żywnościowych
• Charakterystyka i preparaty konserwujące żywność

Zasady sortowaniem i kategorie odpadów (odpady zielone, plastikowe butelki,
szkło, olej, papier, odpady nadające się do kompostowania ...)

Autonomia: 2 (bliskość szefa kuchni w stosunku do
pomocnika kuchennego: możliwość skonsultowania się z szefem kuchni w razie potrzeby)
Złożoność i kontekst pracy: 1 (proste i podobne
sytuacje w trakcie każdej usługi)
Odpowiedzialność: 1 (wykonuje kluczowe działania pod nadzorem przełożonego)

„Autonomia: 2 (bliskość szefa kuchni w stosunku do
pomocnika kuchennego: szef kuchni jest dostępny
w razie potrzeby)
Złożoność i kontekst pracy: 1 (proste i podobne
sytuacje w trakcie każdej usługi)

• Podstawowe standardy HACCP
• Oficjalne regulacje (krajowe, europejskie)

Odpowiedzialność: 1 (wykonuje kluczowe działania pod nadzorem przełożonego)

• Chemikalia i detergenty ekologiczne
Ilości potrzebne do efektywnego i skutecznego stosowania środków che• micznych
do czyszczenia
Przepisy dotyczące przechowywania żywności biorąc pod uwagę: alergie,
• celiakie,
certyfikaty ekologiczne...
• Dobra znajomość ogólnych praktyk higieny

Autonomia: 2 (bliskość szefa kuchni w stosunku do
praktykanta kuchennego: szef kuchni jest dostępny w razie potrzeby)
Złożoność i kontekst pracy: 1 (proste i podobne
sytuacje w trakcie każdej usługi)
Odpowiedzialność: 1 (wykonuje kluczowe działania pod nadzorem przełożonego)
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STANDARDY SZKOLENIA „EKO-POMOCNIKA KUCHENNEGO”

ANEKS 2

STANDARDY
SZKOLENIA
„EKO-POMOCNIKA
KUCHENNEGO”
Wymaga to przekształcenia profilu pracy w jednostki efektów uczenia się i
modułów szkoleniowych dla partnerów w celu ich wdrożenia. Celem jest dostarczenie operatorom lokalnym narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia
szkoleń i kursów w praktyce. Te narzędzia umożliwiają partnerom przejęcie
materiałów, aby dostosować je do specyfiki krajowych metod szkoleniowych.
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Kluczowe działanie 1:
Ogólna wiedza na temat zrównoważonej restauracji
Jednostka szkoleniowa 1: pod koniec jednostki szkoleniowej, stażysta(ka)będzie mógł/mogła:
zrozumieć zrównoważone alternatywy dla diety konwencjonalnej, rozpoznać certyfikaty i etykiety,
zrozumieć znaczenie jedzenia produktów lokalnych i sezonowych.

Sekwencja nr 1: Zasady eko - restauracji
Cel szczegółowy: Znajomość zasad związanych ze zrównoważoną restauracją.
Cele dydaktyczne:

• Identyfikacja czym jest etyczna i odpowiedzialna konsumpcja;
• Poznanie dotychczasowych zrównoważonych alternatyw dla diety konwencjonalnej;
• Tworzenie powiązań pomiędzy żywnością, zdrowiem i odżywianiem;
• Opracowanie zasad związanych ze zrównoważoną restauracją;
• Zrozumienie pojęcia „śladu” ekologicznego w kuchni;
• Poznanie technik konserwacji.
Sekwencja nr 2: Naturalne i lokalne dziedzictwo
Cel szczegółowy: Znajomość lokalnego dziedzictwa regionu, w którym prowadzimy działalność oraz
wprowadzenie lokalnego wymiaru do swoich codziennych praktyk zawodowych.
Cele dydaktyczne:

• Rozumienie pojęcia terytorium lokalnego, identyfikowanie cech regionu;
• Poznanie zasobów dziedzictwa lokalnego; zidentyfikowanie specyfiki regionu (typowe dania i przepisy kulinarne, produkty lokaln;

• Identyfikacja producentów, poznanie ich produktów i możliwość przedstawienia lokalnych produktów oferowanych klientom;

• Możliwość wykorzystania produktu lokalnego w kuchni.
Sekwencja nr 3: Kalendarz produktów i jego zasady
Cel szczegółowy: Poznanie i wykorzystanie kalendarza produktów (owoce, warzywa, ryby, mięso...)
i jego zasady w codziennej praktyce zawodowej w celu przestrzegania zasad zrównoważonej diety.
Cele dydaktyczne:

• Poznanie istniejących zrównoważonych alternatyw dla diety konwencjonalnej;
• Znajomość zasad zrównoważonej restauracji;
• Poznanie i rozpoznawanie pór roku i cykli; zróżnicowanie pracy z produktami zgodnie z porą roku
(gotowanie, przepisy kulinarne...);

• Znajomość technik konserwacji;
• Świadomość korzyści z używania produktu sezonowego w kuchni.
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Sekwencja 4: Oznakowanie i elementy etykiet oraz produktów
Cel szczegółowy: Znajomość oznakowań i elementów etykiety oraz produktów.
Cele dydaktyczne:

• Rozumienie etykietowania produktów i jego komponentów, wartości odżywczych produktów
(obecność cukrów, soli, tłuszczów...);

• Znajomość istniejących oznakowań i certyfikatów (BIO, lokalne, narodowe, europejskie...);
• Znajomość dotychczasowych zrównoważonych alternatyw dla diety konwencjonalnej;
• Znajomość alergenów i możliwość zaproponowania alternatywy; wiedza na temat dodatków i środków barwiących, w tym tych stosowanych w produktach organicznych.

Kluczowe działanie 2:
Szacunek dla środowiska, zmniejszenie ilości odpadów i ich
recykling
Jednostka szkoleniowa 2: pod koniec jednostki szkoleniowej, stażysta(ka) będzie potrafił(a): zarządzać energią w sposób odpowiedzialny, pracować nad gromadzeniem oszczędności, zmniejszać ilość
odpadów i je przetwarzać.

Sekwencja nr 1: Energia
Cel szczegółowy: Praca z pełnym poszanowaniem i nadaniem wartości pożywieniu w kuchni i zrównoważone zarządzanie energią w sposób odpowiedzialny, racjonalny i oszczędny.
Cele dydaktyczne:

• Zaadoptowanie czynności, zasad i technik związanych z odpowiednim wykorzystaniem energii
• Poznanie bardziej przyjaznych dla środowiska alternatyw dla chemikaliów w czyszczeniu, dezynfekcji, konserwacji

• Zmniejszenie swojego wpływu na środowisko naturalne w kuchni.
Sekwencja nr 2: Odpady
Cel szczegółowy: Praca z pełnym poszanowaniem i nadaniem wartości pożywieniu w zrównoważonej kuchni.
Cele dydaktyczne:

• Walka przeciwko powstawaniu opadów spożywczych;
• Poszanowanie i wykorzystanie odpadów spożywczych;
• Znajomość obowiązujących w kraju i regionie przepisów i wytycznych w odniesieniu do gospodarki
odpadami…;

• Zastosowanie recyklingu zgodnie z przepisami i wytycznymi (PMC, szkło, olej...);
• Sortowanie i usuwanie odpadów.
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STANDARDY I METODY OCENIANIA „EKO-POMOCNIKA KUCHENNEGO”

ANEKS 3

STANDARDY I
METODY OCENIANIA
„EKO-POMOCNIKA
KUCHENNEGO”

W celu weryfikacji wiedzy uczestników szkolenia i nauczenia ich wszystkich
tematów zawartych w module szkoleniowym „eko-pomocnik kuchenny”,
proponujemy zrealizować kompleksowy i zintegrowany test, który pozwoli
skontrolować czy wszystkie kompetencje zostały nabyte.
Zaletą tego szkolenia jest tworzenie powiązań i silne zintegrowanie całego zakresu dydaktycznego. Test ten składa się z komplementarnych zadań. A priori
jest elastyczny i łatwy do wdrożenia lub dostosowania dla różnych partnerów
europejskich. Szkolenie obejmuje wszystkie aspekty rzeczywistego środowiska pracy.
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Kluczowe działanie 1:
Ogólna wiedza na temat zrównoważonej restauracji
Jednostka szkoleniowa 1: pod koniec jednostki szkoleniowej, stażysta(ka) będzie mógł/mogła zrozumieć alternatywy dla konwencjonalnego żywienia, rozpoznać certyfikaty i etykiety, zrozumieć
znaczenie jedzenia produktów lokalnych i sezonowych.
Sekwencja 1: zasady ekologicznej restauracji
Sekwencja 2: dziedzictwo lokalne i kulturowe
Sekwencja 3: kalendarz produktów i zasad
Sekwencja 4: oznakowania i komponenty etykiet i produktów
Kluczowe działanie 2:
Szacunek dla środowiska, zmniejszenie ilości odpadów i ich recykling
Jednostka szkoleniowa 2: pod koniec jednostki szkoleniowej, stażysta(ka) będzie mógł/mogła w
sposób odpowiedzialny zarządzać energią, nauczyć się oszczędzać, zmniejszyć ilość odpadów i je
odzyskiwać.
Sekwencja 1: energia
Sekwencja 2: odpady

SPOSÓB KONTROLI:

• Test zostanie przeprowadzony w profesjonalnej kuchni.
• Test zostanie przeprowadzony w trakcie rzeczywistej sytuacji, w trakcie której osoba szkolona musi
przedstawić swoje osiągnięcia klientowi (model WBL, czyli work-based learning – nauki opartej na
pracy).

WARUNKI EGZAMINOWANIA:
1. Zadanie do wykonania
Stażysta będzie musiał wykonać menu dla 4 osób (przystawka, danie główne, deser i napój) w oparciu
o przepisy, które on sam skomponował, i w których będzie musiał przestrzegać następujących kryteriów:

• Stażysta będzie musiał wyjaśnić egzaminatorom, prosto i bez wprowadzania ich w szczegóły,

(wymieniając 3 powody), dlaczego jego wybór menu i napojów może być uznany za menu zrównoważonej restauracji (AC1 S1 – patrz: kluczowe działanie 1, sekwencja 1).

• Stażysta będzie musiał zaproponować zbilansowane pod względem odżywczym danie (cfr AC1 S1 –
patrz: kluczowe działanie 1, sekwencja 1).

• Stażysta będzie używać produktów pochodzących z krótkiego cyklu dystrybucyjnego oraz tych,
które mogą prezentować dziedzictwo kulturowe w regionie (cfr AC1 S2 – patrz: kluczowe działanie 1,
sekwencja 2).

• Stażysta będzie mógł przedstawić producenta(ów), dzięki któremu będzie mógł zrealizować swoje
menu (cfr AC1 S2 – patrz: kluczowe działanie 1, sekwencja 2).

• Stażysta musi zapewnić, że produkty, które są wykorzystywane w menu są produktami sezonowymi
(cfr AC1 S3 – patrz: kluczowe działanie 1, sekwencja 3).

• Stażysta musi zapewnić, że stosowane przez niego produkty są zrównoważone (cfr AC1 S4 – patrz:
kluczowe działanie 1, sekwencja 4).

• Stażysta będzie w stanie zaoferować alternatywę dla swojego menu w przypadku alergii lub nietolerancji (cfr AC1 S4 – patrz: kluczowe działanie 1, sekwencja 4).
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• Stażysta przygotuje menu korzystając z działań i technik wydajnych pod względem energetycznym
(cfr AC2 S1 – patrz: kluczowe działanie 2, sekwencja 1).

• Stażysta przygotuje menu minimalizując ilość odpadów oraz całkowicie wykorzystując produkty,
które wybrał (cfr AC2 S2 – patrz: kluczowe działanie 2, sekwencja 2).

2. Warunki realizacji (etapy realizacji będą określane w odniesieniu do ośrodka szkoleniowego
i ekspertów))

• Stażysta będzie miał 3 godziny na wykonanie kompozycji swojego menu i wyboru napojów, zgodnie z tym, co zostało zadane.

• Stażysta będzie miał 2 godziny, aby wykonać listę zamówień.
• Stażysta będzie miał 4 godziny na wykonanie swojego menu w kuchni.
• Stażysta musi przedstawić i przygotować klientowi swoje menu w 1 godzinę. Nie powinien sam serwować żywności i napojów, kelner zrobi to za niego. Musi on jednak sam przedstawić całe menu
przed posiłkiem i każdą jego część (przystawka, danie główne, deser) po każdej z tych usług.

• Stażysta będzie dysponował pomocą kuchenną w trakcie 4 godzin przygotowywania posiłków oraz
w ciągu godziny podczas ich prezentowania i podawania.

• Stażysta będzie wspierany przez trenera w trakcie obliczania ilości produktów na liście zamówień.
• Stażysta może skorzystać z Internetu i / lub kontaktować się ze swoim trenerem w celu znalezienia
lokalnych producentów, produktów BIO, Fair Trade.

• Budżet menu zostanie ustalony przez ośrodek szkoleniowy, w którym stażysta będzie zdawał test.
WARUNKI OCENY
1. Kryteria (zobacz poniższa tabelę)
2. Wskaźniki (zobacz poniższą tabelę)
3. Poziom osiągnięcia (zobacz poniższą tabelę)
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Kryteria

Warunki realizacji
testu są spełnione

Uzasadnienie podane
przez stażystę dlaczego
jego menu jest
zrównoważone jest
merytoryczne (trzy
argumenty)

Opracowane
i zrealizowane menu
jest samodzielne
(z uwzględnieniem
wsparcia i pomocy
przewidzianej
w warunkach realizacji)

Realizacja menu
jest zrównoważona
(ograniczono odpady,
nie zużyto zbyt dużo
energii...).

Wyjaśnienie
pochodzenia
produktów
i ich wartości jest
merytoryczne

Wskaźniki
Terminy realizacji były/ są przestrzegane

Wskaźnik musi
być spełniony

Podstawowe instrukcje realizacji zostały spełnione
(stworzenie menu dla 4 osób: przystawka, danie główne,
deser, napój)

Margines 1 błędu

Stażysta podał trzy powody, dlaczego jego menu jest
zrównoważone

Zostały podane
minimum 2 powody

Wyjaśnienia są poprawne, jasne i proste

Wskaźnik musi
być spełniony

Stażysta opiera się na swoich badaniach i/lub wiedzy,
wykorzystuje swoje materiały szkoleniowe, przeprowadził wcześniejsze badania itd.

Stażysta przynajmniej
raz odniósł się do swoich
pomocy naukowych

Instruktorzy / egzaminatorzy zostali poproszeni o pomoc (ciekawość, szczególna trudność ...) przy realizacji
menu

Nie więcej niż 3 prośby

Jeśli to konieczne, student zwrócił się do trenera, aby
poradzić sobie z trudnościami

Wskaźnik musi
być spełniony

Stażysta wykorzystał 3 techniki / czynności eko - restauracji w celu zrealizowania menu

Zostały użyte minimum
2 techniki / czynności

Stażysta użył technik przeciw marnotrawieniu składników (ponowne użycie, wykorzystanie wszystkiego, co
jest do konsumpcji, FIFO – pierwsze weszło, pierwsze
wyszło, czyli metoda kolejki)

Została użyta minimum
jedna technika

Jeśli to konieczne, student zwrócił się do trenera, aby
poradzić sobie z trudnościami

Wskaźnik musi
być spełniony

Stażysta podał dwa wyjaśnienia odnośnie wartości
odżywczych używanych produktów

Podano przynajmniej
1 element

Stażysta potrafi rozszyfrować główne znaczenie etykiet,
(rozkład tłuszczy/cukru/białka, zidentyfikować szkodliwe
produkty i sztuczne dodatki, kalorie)

Wskaźnik musi być
spełniony

Stażysta potrafi wyjaśnić różne oznakowania obecne na
wybranych produktach

Przynajmniej jedno
oznakowanie
zostało poprawnie
zidentyfikowane
i wyjaśnione

Stażysta wie, czy jeden z największych znanych alergenów jest obecny w przepisie (gluten, laktoza, orzechy)

Wskaźnik musi
być spełniony

Próg zaliczenia = 2/3, lub 9 /14 „OK”
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OK

KO

Dziękujemy wszystkim partnerom, którzy aktywnie przyczynili się do stworzenia niniejszej pomocy dydaktycznej.

Przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

