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A környezettudatos ünnepi készülődés igen fontos része, hogy milyen menüt, és milyen
alapanyagokból tervezünk elkészíteni! Érdemes szem előtt tartani az alábbi bevásárlási, főzési
szempontokat, ha azt szeretnénk, hogy minél kisebb legyen a környezeti hatásunk.

MIT?
Törekedjünk olyan ételsor összeállítására, amely ízletes, egészséges, továbbá szezonális
és klímabarát is. Azaz helyi gazdaságokból, lehetőleg bio termelésből származó, az évszakra
jellemző alapanyagokból, energiatakarékosan készülő ételeket tálaljunk.

MIBŐL?






A menüt úgy állítsuk össze, hogy
minél kevesebb legyen benne a hús;
minél több legyen a zöldség és gyümölcs, azon belül is a hazai és szezonális;
ne feledjük a különböző magvakat (dió, mogyoró, tökmag, napraforgó);
legyenek nyers fogások is (még a mákos bejgli is lehet nyers!);
minél kevesebb dolgot kelljen beszerezni – nézzük át a kamrát, a hűtőt, a fagyasztót, és
tervezzük bele a menübe a használható készleteket!

3. K IHÍVÁS – 2020. DECEMBER
W W W.OKOPATIK A.HU

HONNAN?
A legjobb, ha helyi termelőktől vásárolunk és/vagy ha megtehetjük, a saját vagy családi kert
terményeit fogyasztjuk. Amikor csak lehetséges, vegyünk bio termékeket, és válasszunk olyan
árut, ami nincs túlcsomagolva. A Keresd a helyit!, a Termelőtől.hu vagy
a Microker.hu oldalak segítenek megtalálni a hozzánk legközelebb lévő termelőket.

HOGYAN?
A menü összeállításakor az ételek elkészítésének módja is lényeges szempont! Olyan ételeket
válasszunk, amelyeket minél kevesebb ideig kell főzni, sütni (ld. pár perces sütést igénylő
aprósütik, gyorsan elkészülő krémlevesek, hamar kisüthető csirkecsíkok stb.) vagy lehet
egyidőben készíteni. Azaz főzzünk energiahatékonyan, a maradék hővel pedig tartsuk
melegen a konyhát.






Az is fontos, hogy
ne süssünk semmit olajban;
használjunk energiatakarékos emeletes edényeket (pl. pároláshoz), hőtároló edényeket, kuktát;
ne vásároljunk és ne főzzünk többet, illetve a tányérunkra se szedjünk több ételt, mint
amennyit biztosan meg tudunk enni;
ha mégis van maradék, gondoskodjunk róla, hogy ne a kukába kerüljön!

TOVÁBBI OLVASNIVALÓ
Klímabarát ünnepi receptek karácsonyra
Új ételek karácsonyi maradékból
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