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Ökopatika közösségi verseny 

3. kihívás 2020. december – Környezetbarát ünnepek 

 

A Cédrus Patika (Budapest) feladata 
 

 

Ahogy ajánlottátok, végigmentünk mi is a listán és sorra vettük, amiket már korábbi években, de 
idén különös odafigyeléssel igyekeztünk megvalósítani: 

1.) Tervezés 
 

 listát írunk az ételek beszerzéséhez, hogy lehetőleg csak 1x kelljen elmenni 
bevásárolni 

 a fagyasztható ételeket jóval hamarabb megvesszük és lefagyasztjuk 
 megkérdezzük a családban, ki-mit szeretne enni és az igények alapján tervezzük 

meg az egész menüt előre 
 helyi termelőktől, szezonális alapanyagokat szerzünk be 
 házilag készítünk kenyeret, süteményt, likőr stb. (akár jóval hamarabb) 

 
2.) Díszítés 

 
 az adventi koszorút régi gyertyák, díszek beépítésével alkotjuk meg 
 kertből vett ágakat, terményeket használunk fel 
 saját készítésű, sokáig eltartható, lehetőleg természetes anyagból készül díszekkel 

díszítjük fel a lakást és a karácsonyfát 
 

3.) Ajándékozás 
 

 csak gyerekeket ajándékozunk, ha a felnőttek kapnak ajándékot az inkább valami 
olyat veszünk, ami hasznos vagy élményt ajándékozunk. A legnagyobb ajándék 
úgyis az, hogy az ünnepek alatt együtt lehetünk 

 olyan apró ajándékokat vásárolunk, ami egyben egyesületet, alapítványt támogat 
 újságpapírba vagy tavalyi évekből eltett papírba csomagolunk 
 úgy csomagolunk, hogy maga a csomagolás is ajándék pl. sálba csomagolt 

fürdőgolyó 
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4.) Vendéglátás 
 

 idén csak a legszűkebb családok ünnepelnek, nem lesz vendégsereg 
 az igények alapján tájékozódunk, próbálunk úgy főzni, hogy ne legyen maradék. 

Ha mégis lesz, akkor remek receptek vannak a maradékok felhasználására pl. 
quiche sütés 

 egyszerre csak annyit melegítünk fel az ételekből, amennyit megeszünk 
 ha mégis találkozik a család, megbeszélni, hogy ki mit főz pl. valaki a húst/halat, 

valaki a köretet, valaki a desszertet vállalja 
 a megmarad ételt, maradékot szétosztjuk a rászorulóknak vagy barátok, kollégák 

házi kedvencek is részesülhetnek a romlandókból 
 az asztalon textilszalvétát fogunk használni az egyszer használatos papír helyett 

 
5.) Energiatakarékosság 

 
 próbálunk olyan főzési módszereket találni, amelyek energiatakarékosabbak pl. 

lazac gravlax-szal elkészítve vagy édességnek főzést, sütést nem igénylő 
pohárdesszertek 

 nem használunk fényfüzéreket vagy kevesebbet, mint szoktunk. Ha nagyon 
hiányozna az ünnepi hangulathoz, akkor alacsony fogyasztású led-eset használni, 
ha tudunk napelemeset vagy időkapcsolóval 

 csak sötétben kapcsolunk lámpát, „fényeket” és csakis ott, ahol épp tartózkodunk 
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POSZTER/PLAKÁT 

Csak utólag láttuk, hogy a plakátkészítés mozzanatait is dokumentálni kellett volna. A teljes 
folyamatábra sajnos lemaradt. 

Plakátunk egyébként is rendhagyó 😊 A róla készült videót itt éritek el:  

https://cedruspatika-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cedrus_cedruspatika_hu/EQuE1mb4dshGvI8adtQq0AwBspeE
K5uLyxhJQCir2fTCeQ?e=UinRQe 

Ötletünk alapját pedig a következő kezdeményezés adta 

https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2018/04/05/orasplakat-madareteto-svedorszag/ 
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Ötletek és megvalósítások képekben: 

Adventi koszorú régi díszek, gyertyák és kerti növények felhasználásával 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevásárlás a termelői piacon (Pancs piac)  
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Műanyag és üveg tárolók visszaváltása, újra felhasználása  

 

Tervezés, sütés főzés 
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Díszek, ajándék ötletek, csomagolás  

Fa tálca, karácsonyfadíszek muffin papírból, PET palackból és só-liszt gyurmából, horgolt 
hóemberek, amelyek minden évben kikerülnek az asztalra 
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Energiatakarékos megoldások 
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Szorgalmi feladat 

A közös Facebook csoportba „dobtuk be” a következő recepteket az ünnepekre: 

 

Hógolyó pofonegyszerűen 

Kevés hozzávalóval elkészthető. Nem kell sütni! 

https://www.mindmegette.hu/hogolyo-pofonegyszeruen.recept/?fbclid=IwAR0-DhVw-
wBDqIir6SPI2JkfqjgVr6dSNSBpGSMQdrYiD6juPB8pJuyCI3U 

 

Pillekönnyű citromtorta 

Nagyon finom desszert, már elkészítettük párszor. Ehhez is kevés hozzávaló kell és sütés nélkül 
elkészíthető. 

https://www.mindmegette.hu/pillekonnyu-
citromtorta.recept/?fbclid=IwAR3NC4IX3SUpMOZdFAikAOBVyZQMNDJrundp2CFYTmRgMj5sQct4
JgmTd48 

 

Mézeskalácsgolyók sütés nélkül 

Igazi karácsonyi desszert, amely könnyen elkészíthető és sütést nem igényel. 

https://www.mindmegette.hu/mezeskalacsgolyok-sutes-
nelkul.recept/?fbclid=IwAR1v99bUG7BWS2ll9KGMCpunDcHutYlp4IvqMJYoXgMyjvYeKQyMp1Sgv
UA 

 

Baileys-es fekete-erdő tiramisu 

A recept szerint a tojásokat a cukorral vízgőz felett megmelegítjük, de ez a rész elhagyható, 
amivel energiát spórolunk. Igaz, hogy a meggyet kis ideig főzni kell, de sütést nem igényel és 
igazán különleges karácsonyi desszert. 

https://streetkitchen.hu/karacsony/karacsonyi_desszertek/baileys-es-fekete-erdo-
tiramisu/?fbclid=IwAR2IllQORkmWie4wB5tc8z1ZJer6s_NQdetOcLmlLpSjY0Oqd_J8XBhDVL0 

 


