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Ökopatika közösségi verseny 

3. kihívás 2020. december – Környezetbarát ünnepek 
 

A Kígyó Gyógyszertár (Siklós) feladata 

 
Öko Siklósi Kígyó 

Kedves Öko Csapat, a decemberi kihívás minden kolléganőnket szíven találta, mert mindenki imád 
ilyenkor díszíteni, sütni, főzni. Szorgosan neki is láttunk a karácsonyi dekoráció készítésének, volt 
ahol még a lelkes unokák is kivették részüket a ökoskodásból: 

 
Parag Noémi ajtó kopogtatót készített, valamint dokumentálta, 
hogy helyi termelőktől vásárol, és mindig bio élelmiszert 
fogyaszt. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Balázs Dorottya kézzel készített adventi koszorúja. Fakéreg 
hasábból, mohából, meg tobozokból készítette. A szarvas teste és feje eltört seprűnyélből 
készült. Valamint idei évben cserepes fenyőt választott. 
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Jandura Károlyné és az unokái által közösen készített karácsonyi kis fenyőjük, ők még le is 
jegyezték a használt anyagokat : papír guriga (kutya, macska), karton papír (karàcsonyfa, díszek), 
újsàg papír (karàcsonyfa díszítése, ill. kivàgott ajàndékok a fa alatt), papírzsebkendő (hó). 

 

 

Szendrői Lilla és unokahúga közösen készítettek fali dekorációt, valamint adventi koszorút és téli 
kopogtatót: 
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Söllei-Juhász Lejla kültéri díszitést készített fa ágakból, és borostyán levélből. E melett lefotóztatta, 
hogy az idei évben fiáék osztályában milyen újrahasznosított csomagolást használtak 
mikulásozáskor. 
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RECEPTEK 
Avokádós-banános csokipuding 4 főre (Dóri receptje) 

 
• 2 db érett banán 
• 4 ek cukrozatlan kakaópor 
• 3 dl zsíros kókusztej 
• 2 ek porcukor 
• tejszínhab 
• gránátalma 

 
Az avokádót, a banánokat, a kakaóport, a kókusztejet, és a porcukrot botmixerrel addig turmixoljuk, 
amíg igazi csokipuding állagú nem lesz. Kiszedjük kis tálkákba és a tetejére tejszínhabot 
kanalazunk, amit gránátalmával szórunk meg. 

Öko mert: a túl érett banánt meg avokádót nem kell kidobni, és nem kell bolti pudingport vásárolni, 
ha finom desszertet akarunk otthonra :) 

 
Sütés nélküli zserbógólyó (Ancsa receptje) 

• 15 dkg puha aszalt sárgabarack 

• 15 dkg darált dió 

• 2 evőkanál porcukor 

• 2 evőkanál baracklekvár 

• 0.5 dl rum 

• 5 dkg dióbél 

• 1 evőkanál vaj 

• 8 dkg étcsokoládé 

Az aszalt sárgabarackot aprítsd nagyon kicsi kockákra, majd 25 percre áztasd rumba, és időnként 

keverd át. Közben a dióbelet vágd durvára, és tedd félre. 

A rumba áztatott sárgabarackot alaposan nyomkodd ki, majd keverd össze a darált dióval és a 
porcukorral, és adj hozzá annyi baracklekvárt, hogy a massza összeálljon, és könnyen formázható 
legyen, majd gyúrj belőle dió méretű golyókat. 

Vízgőz felett olvaszd fel a csokoládét, add hozzá a vajat, és várd meg, míg felolvad. Utána vedd le a 
gőzről, és forgasd bele a csokimázba a zserbógolyókat, majd mielőtt megszilárdul rajtuk a 
csokibevonat, szórd meg őket durvára aprított dióval, vagy díszítsd egy negyed dióbéllel. A 
zserbógolyókat tálalásig tárold hűvös helyen. 

Öko mert: Nem kell sütni, minden összetevő megtalálható otthon 
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Raffaello golyó (Lilla receptje) 

• 25 dkg tehéntúró 

• 15 dkg cukor 

• 1 csomag vaníliás cukor 

• 15 dkg kókuszreszelék 

• 0.5 citromból nyert citromhéj 

• 10 dkg kókuszreszelék (beforgatáshoz) 

• 15 dkg mandula (sótlan, a golyó közepébe) 

Egy tálban elkészítjük a hozzávalókat, összedolgozzuk és hagyjuk állni, hogy a kókusz 
megpuhuljon benne. 
Aztán golyókat formálunk belőle, közepébe nyomjunk egy mandulát, és forgassuk 
kókuszreszelékbe. 
Öko mert: Ha nagyon szeretjük a híres Raffaello golyót, nem kell az üzletben megvásárolni, otthon 
is elkészíthetjük. 

 
Kókuszos keksztekercs (Ági receptje) 

 
• 50dkg darált keksz 

• 20dkg porcukor 

• 4dkg kakaópor 

• 1csom vaníliás cukor 

• tej 

• kókuszreszelék 

• 10dkg vaj 

• 15dkg porcukor 

• 10dkg kókuszreszelék 

Összekeverjük a darált kekszet, a porcukrot, a kakaóport és a vaníliás cukrot, majd összegyúrjuk 
annyi tejjel, hogy nyújtható tésztát kapjunk. Ezután a tésztát 2 részre osztjuk A puha vajat habosra 
keverjük a porcukorral, majd belekeverjük a kókuszreszeléket. Az egyik tésztát kinyújtjuk, és 
kókuszreszelékkel megszórt folpackra helyezzük. Megkenjük a krémmel, majd szorosan feltekerjük. 
Ugyanígy elkészítjük a másik tekercset is, és 3-5 órára hűtőbe tesszük. Felszeletelve tálaljuk. 

 
 

Öko mert: egyszerű alapanyagok kellenek hozzá, egyszerű az elkészítése, nem kell hozzá 
semmilyen elektromos kis konyhagépet használni. 
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Sport szelet (Lejla receptje) 

A sportszelethez 
• 50 dkg háztartási keksz 
• 25 dkg vaj 
• 2 dl tej 
• 20 dkg nádcukor 
• 3 ek cukrozatlan kakaópor 
• 20 ml rumaroma 
• 1 db vanília (rúd) 

A tetejére 
• 15 dkg étcsokoládé 

• 1 ek napraforgó olaj 

A kekszet ledaráljuk, majd belekeverjük a kakaót és a porított vaníliarudat. A vajat, a tejet és a 
cukrot addig melegítjük, míg a cukor teljesen elolvad. A meleg tejes egyveleget a kekszhez adjuk, a 
rumaroma kíséretében. Alaposan összedolgozzuk. A tésztát sütőpapírral bélelt (kb. fél gáztepsinyi 
méretű) tepsibe egyengetjük és hűvösebb helyen, 1-2 órán át szikkadni hagyjuk. A darabokra tört 
csokit vízgőz felett felolvasztjuk, hozzákeverjük az olajat és bevonjuk vele a tészta tetejét. 

Megvárjuk, míg a csokimáz megdermed, s csak aztán szeleteljük. 

Öko mert: mindenki kedvenc sport szeletét nem kell megvásárolni. 

 
Waldorf saláta (Tamás receptje) 

• 3 nagy db zeller (gumó ) 
• 4 db alma (savanykás) 
• 10 dkg ementáli sajt 
• 3 dl habtejszín 
• 2 ek majonéz 
• só ízlés szerint 
• 2 ek citromlé 
• bors ízlés szerint (őrölt) 
• 2 marék dió 

A zellert és az almát meghámozzuk és gyufaszál vékonyságúra szeleteljük. Citrommal 
meglocsoljuk. A sajtot is hasonlóképpen felvágjuk. A diót durvára vágjuk. A tejszínt habbá verjük, 
majd hozzákeverjük a majonézt. Egy tálban összekeverjük a zellert, almát, sajtot és a diót. Ráöntjük 
a tejszínt. Enyhén sózzuk, borsozzuk. Hűtve tálaljuk. 

 
 

Öko mert: Nagyon finom húsmentes előételt készíthetünk ezzel a recepttel. 
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Szuper egészséges muffin (Noémi receptje) 

• másfél csésze zabpehely 

• méz 

• friss gyümölcs, mazsola 

• fahéj 

• pépesre darált sárgarépa vagy alma vagy kifacsart narancslé 

Utóbbiból annyit adjunk hozzá a zabpehelyhez, hogy ellepje. Összekeverjük, és lefedjük légmentes 
edénybe, majd 3-4 órára a hűtőszekrénybe tessz ük. Ez után összekeverjük, majd hozzáadunk egy 
kávéskanál fahajat, másfél evőkanál mézet, és széttrancsírozott mazsolát. Ha van idei, friss vágott 
gyümölcsünk rakhatunk rá. Muffin formába öntjük és 150 fokon, 40-45 percig, tűpróbáig sütjük. 
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POSZTER KÉSZíTÉS 
Számítógépen megszerkesztettük a posztert, melyhez minden patikai dolgozó odaírta a 
saját ötletét. 
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