
TUDATOSABB KARÁCSONY

Közeledik az év legszebb időszaka, ugye szinte ti is érzitek a mézeskalács, a forralt bor  
és a fenyő illatát? Biztosan sokat gondolkodtatok már azon, hogy milyen ajándékokat vesztek 
szeretteiteknek, illetve, hogy milyen finomságok kerüljenek az ünnepi asztalra. A karácsonyi 
készülődésben azonban sajnos sokszor háttérbe szorul a környezettudatosság, jellemzőbb 
ránk, hogy „karácsonykor belefér” címszóval kicsit megengedőbbek vagyunk magunkkal 
szemben. Nincs ezzel semmi gond, néha tényleg lehetünk engedékenyebbek. Ettől függetlenül 
azért vannak bizonyos lépések és gyakorlatok, amelyeket ilyenkor is könnyen alkalmazha-
tunk és mégsem megy az ünnepi hangulat(unk) rovására. 

A	KIHÍVÁS	LEGFŐBB	CÉLJA

A kihívásnak a tudatosabb karácsony nevet adtuk, tudatosan! Tettük ezt azért, mert már kis 
lépésekkel is sokat tudunk tenni egy zöldebb karácsonyért. Fókuszunkban a hulladékcsökkentés 
és azon belül is az ételek, valamint a papír áll.  

MIBŐL	ÁLL	A	KIHÍVÁS?	

Kihívás – étkezés   
Karácsonykor hajlamosak vagyunk mindenből sokkal többet főzni, mint amennyit az adott 
étkezés során meg tudunk enni. Ráadásul karácsonykor nem csak egy ebédről vagy vacsoráról 
van szó, hanem több napon keresztül jóval többet eszünk-iszunk a szükségesnél. Igaz ez  
a süteményekre is. Te is be szoktad vinni az ünnepek után a munkahelyedre a maradék süte-
ményt, mert otthon már rá sem bírsz nézni? 

Szeretnénk, ha idén megpróbálnátok figyelni arra, hogy minél kevesebb étel hulladék keletkezzen 
az ünnepek alatt. Sokat tanulhatunk egymástól is, tehát gyűjtsétek össze azon tippeket, 
amelyek nektek beváltak az étel hulladék és a maradék ételek csökkentésére. 
Szívesen veszünk – természetesen plusz pontért – olyan recepteket is, amelyek tipikus ünnepi 
ételek maradékának újrafelhasználásával készülnek.
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Kihívás – papír csomagolás 
Minden karácsonyi képeslapon a karácsonyfa alatt ott sorakoznak a szebbnél szebben becso-
magolt ajándékok. A boltokban már hetek, ha nem hónapok óta árulják a különböző színes, 
mintás, ünnepi hangulatú csomagoló papírokat. A karácsony része, hogy szépen becsomagoljuk 
az ajándékokat, de annak is az ünnep velejárójának kell lennie, hogy az ajándékozást követően 
a csomagolás megy a kukába? Ráadásul úgy, hogy globális papírhiány van a megnövekedett 
kereslet miatt. Neked nem fáj a szíved azért a sok alig használt papírért? 

Idén próbáljunk ki alternatív opciókat, hogy csökkenthessük a papír hulladékot! Gondolkodjatok 
zöldebb csomagolási technikákon és osszátok meg egymással a gyakorlataitokat, 
majd fényképekkel örökítsétek meg az eredményt.

MIT KELL BEKÜLDENI? 

A karácsonyi készülődés idejére nem szeretnénk még több terhet tenni rátok, így a feladatok 
beküldését is leegyszerűsítettük. Minden beadványt a Facebook csoporton keresztül kell 
megosszatok. Mivel a Facebookra általában egyének posztolnak, fontos, hogy a szöveg-
ben vagy kommentben szerepeljen a beküldő gyógyszertár neve, no és a csapatotok 
neve. Ha esetleg nem vagytok fent Facebookon, akkor természetesen e-mailben is elfogadjuk  
a beadványokat.

kihívás esetén az alábbiakat várjuk:
Az Ökopatika Facebook csoportban osszátok meg egymással, hogy ti milyen módon szoktatok 
ügyelni arra, hogy karácsonykor ne kelljen ételt kidobni. Tippek szólhatnak az előkészítési 
folyamatról, de a karácsonyi ebédek és vacsorák maradékainak megmentéséről is. Képeknek is 
örülünk, de a leírás is elégséges. Receptért pedig plusz pont jár!

kihívás esetén megküldendők:
A Facebook csoportban, képekkel illusztrálva mutassátok be, hogy milyen csomagolási  
hulladék csökkentő javaslataitok vannak, pl. fotót a csodás csomagolásokról. Ezek lehetnek 
anyaghasználat csökkentési tippek, de akár papír újrahasznosítási módszerek is.

SZORGALMI FELADAT 

Szolgalmi feladatot külön nem adunk, de plusz pont jár azért, ha mindkét feladat kapcsán 
megosztjátok gyakorlataitokat. Egy csoporttól többen is posztolhattok bónusz pontokért, de 
jelezzük, hogy a minőség és nem a mennyiség a fő pontozási szempont.  

HOVA KELL BEKÜLDENI? 

    Az Ökopatika Facebook csoportba, poszt formájában.
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https://www.facebook.com/groups/2857169874509897
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MI	ALAPJÁN	PONTOZUNK?	

– Feladat teljesítése, határidő betartása– A beküldött anyag tartalmazza a kiírásban szereplő elemeket– Rossz válasz nincs, negatív pont sincs– Értékeljük a kreatív megoldásokat– A szorgalmi feladat hiánya negatív pontot nem von maga után, de végrehajtása plusz ponttal jár.

MILYEN	NYEREMÉNYRE	SZÁMÍTHATTOK?	

A decemberi verseny nyertes gyógyszertári közösségét egy 15.000 forint értékű csomaggal 
ajándékozzuk meg.

HOVA	FORDULHATTOK	A	KÉRDÉSEITEKKEL?	

Szakmai partnerünknek, a KSZGYSZ-nek van egy   „Zöld Karácsony”   Facebook csoportja, 
ide belépve is tudtok majd ötleteket meríteni.
Kérdéseiteket az   okopatika@hungaropharma.hu   címre várjuk. Vagy, ha úgy  
gondoljátok, sokakat érdekelhet a válasz, nyugodtan kérdezzek az  Ökopatika Facebook 
csoportban,  a kihívás poszthoz kapcsolódó kommentben, megjegyzésben.

https://www.facebook.com/groups/2857169874509897
https://www.facebook.com/groups/681156981999780



