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Przygotowałam na Waszą prośbę naszą listę zakupów awaryjnych. Potraktujcie ją proszę jako
inspirację a nie "kopiuj - wklej" do Waszego życia. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas ma inne
preferencje żywnościowe (możecie np. nie jeść mięsa itp), inną rodzinę czy inne warunki i w

końcu inną zasobność portfela. Nie jest to więc lista zakupów jakie macie zrobić, a lista zakupów
jakie my zrobiliśmy dla naszej 4 osobowej rodziny. I już chyba ostetcznie jest to tylko inspiracja,

ponieważ Wy możecie w ogóle nie chcieć robić dla siebie takich zakupów. Ta lista w żaden
sposób niczego i niczyjego podejścia nie ocenia. Przyjmuje się zakup 20 l wody na osobę na 10
dni i ok 4 kg produktów sypkich na osobę. Sami to sobie musicie wykalkulować i zobaczyć, czy

macie warunki, żeby takie zapasy przetrzymać. 

 
Kolejna zasada jest taka, że koniecznie trzeba zachować rozsądek przy takich zakupach. Widzę

w internecie zdjęcia pełne śmieciowego jedzenia, chińskich zupek, czy konserw w puszce. W
zakupach awaryjncyh nie chodzi o to, żeby kupić cokolwiek. Chodzi o to, żeby kupić zapas tego,

co naprawdę jemy na co dzień. Ja nie jem zupek ani konserw, więc tego na mojej liście nie
znajdziecie. 

 
Nie ma na niej również bardzo indywidualnych zakupów, takich jak mleko dla dziecka itd. Są to

własnie te sprawy, które każdy musi sam przemyśleć.
 

Przy zakupach proszę pamiętajcie o innych. Naprawdę nie chodzi o wykupienie połowy sklepu,
a później wyrzucenie tego do śmieci. Pamiętajmy o potrzebujących i tych, dla których pewne
produkty są potrzebne do życia bardziej. Wklejam Wam tutaj wiadomość od jednej z Was z

instagrama. 
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Niektórzy twierdzą, że zrobienie zakupów to atak paniki. Osobiście się z tym nie zgadzam, choć
w ogóle nie dziwię się panice. Socjologicznie mamy z nią do czytelnia wtedy, gdy czegoś nie

rozumiemy, nie wiemy czego się spodziewać, albo mamy wiele sprzecznych informacji. Jednak
dla mnie takie zakupy to tylko i wyłącznie przygotowanie się na to, co może się wydarzyć. A

mowa tutaj na przykład o kwarantannie. Gdyby się okazało, że w jakiś sposób mieliśmy kontakt
z kimś chorym, będziemy musieli być poddani kwarantannie. Może (może nie oznacza, że tak

się stanie) dojść do zamknięcia wielu placówek. Wiecie, nie jest moim celem pisanie tutaj
scenariusza. Po prostu chodzi o przygotowanie. 

 
Tak sobie myślę, że jako społeczeństwo 30 paro latków możemy mieć problem ze

zrozumieniem tego zjawiska, ponieważ dorastaliśmy w czasach, kiedy "chcę" oznacza "dostaję".
Nie doświadczyliśmy nigdy sytuacji, że coś jest niedostępne. Dlatego może nam być ciężko
wyobtrazić sobie taką sytuację. Mamy też w miarę stabilny klimat, który nie zmusza nas do
takiego planowania i gospodarowania zapasami. Osobiście kiedyś robiliśmy takie zapasy,
później przestaliśmy. Dlatego dla mnie zrobienie zapasów na kilka, kilkanaście dni nie jest
fanaberią ani dziwactwem, robiłam tak wiele razy. Choćby wtedy, kiedy miałam maleńkie

dziecko i zapasy żywności ratowały mi skórę, kiedy byłam chora i sama z dzieckiem w domu
kilka dni. No sytuacje są różne. W ogóle zawsze powinno się mieć w domu jakieś zapasy na kilka
dni, jednak ja przyznaję bez bicia, że porzuciłam taki proces kilka lat temu. Właśnie dlatego, że

wszystko mamy przeciez na wyciągnięcie ręki. 
 

Odnosząc się do wiadomosci mojej czytelniczki mieszkającej w Szwajcarii, robienie zakupów w
ogóle nie świadczy o panice. Chociaż można się zagalopować i wtedy być w tej skrajności. W

ogóle jestem przerażona faktem, że jako dorośli ludzie widzimy tylko skrajności. Z jednej strony
widzimy tylko panikę, a z drugiej olewactwo. Trochę jak małe dzieci, które zakryją oczy i wierzą,
że nikt ich nie widzi. Udawanie, że coś nie istnieje to też niebezpieczna skrajność, przez którą

można przegapić moment odpowiedni na przygotowanie się na coś. Ostatecznie wykorzystamy
te niewielkie zapasy w ciągu kilkunastu dni życia. Ot, tydzień bez zakupów i każdy będzie

zrelaksowany :)
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Jeśli ktoś z Was jeszcze nie widział listy produktów, którą opracował dla ludności Niemiecki
Urząd Ochrony Ludności i Pomocy na Wypadek Katastrof, pozostawię Wam ją tutaj. 

 
 

Zapasy na 10 dni dla jednej osoby (zapotrzebowanie na 2200 kcal dziennie): Niemiecki urząd
podaje orientacyjne ilości na jedną osobę:

 
 

20 l wody
3,5 kg zbóż, produktów zbożowych, chleba, ziemniaków, makaronu i ryżu.

2,5 kg owoców w puszkach lub słoikach i orzechów
4 kg suchych roślin strączkowych i warzyw w puszkach lub słoikach

2,6 kg mleka i produktów mlecznych
1,5 kg mięsa, ryb i jajek, ewentualnie jajek w proszku (świeże jajka mają trwałość kilka dni,

proszek kilka lat)
0,4 kg tłuszczu i olejów

 
Poniżej wklejam Wam jeszcze listę z federalnej broszury do zapasów interwencyjnych ze
szwajcarii, którą otrzymałam od swojej czytelniczki. Jak widać z tej wiadomości robienie

zakupów nie równa się automatycznie panice. 
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Spożywcze
- mleko

- makaron, kasza, ryż, ziemniaki
- mąka (również ziemniaczana)

- cukier
-proszek do pieczenia, kakao

- drożdże w proszku
- przetwory (np.ogórki, buraczki)

- puszki (np. pomidory, kukurydza, groszek, ciecierzyca)
- passata pomidorowa, hummus 

- gotowe sosy w słoiku z dobrym składem
- ketchup, majonez

-olej (ogólnie tłuszcze jak np. oliwa z oliwek)
- płatki śniadaniowe (u nas owsiane)

- masło
- jajka

- ser, wędlina (zamroziłam)
- świeże warzywa i owoce (pokroiłam i zamroziłam)

- masło orzechowe, dżemy, miód
- kawa, herbata
- przyprawy, sól

- mrożonki (można kupić pojedyncze warzywa i owoce oraz gotowe zupy)
- woda i soki

- chleb (może być tostowy, a zwykły zamrozić)
- można zamrozić zioła

- smoothie gotowe owocowe 
 
 

Chemia gospodarcza
-domestos, mydło

- chusteczki (mokre i zwykłe)
- rękawiczki lateksowe

- papier toaletowy
- szampon, odżywka

- dodatkowy podkład (plus inne kosmetyki mieć w zapasie)
- dezodorant

- proszek do prania, płyn do płukania
- tampony, podpaski

- płyn do naczyń/tabletki do zmywarki
 

Apteczne i pozostałe
- leki przeciwbólowe

- witaminy (D, C)
- olej z czarnuszki

- probiotyki
- elektrolity

- inne ważne dla każdego osobiście leki
świeczki , zapałki

- kilka dobrych książek 
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Na koniec podrzucę Wam coś, co mam nadzieję pozwoli uniknąć paniki. W internecie można
znaleźć stronę internetową, na której są aktualizowane statystyki na temat zachorowań w

danym kraju. mało niestety mówi się o liczbie wyleczonych przypadków, a ta jest napawająca
nadzieją. Zobaczcie. Po kliknięciu na obrazek przekieruje Was na stronę. 
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Na YT jest kanał, na którym na żywo można śledzić te liczby. Tutaj jest już podany nasz jeden
przypadek z Pl. Po kliknięciu na obrazek przekieruje Was na stronę. 

Na instagramie rzetelnym źródłem informacji jest konto Łukasza. Po kliknięciu na obrazek przekieruje
Was na jego instagram. 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.youtube.com/watch?v=Xz6A3xgYXac&feature=emb_logo
https://www.instagram.com/lukaszbok_kiks/

