
 

Környezettudatos Karácsony  

Minden évben megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogyan tudnánk 

Karácsonyunkat kicsit „zöldebbé” alakítani anélkül, hogy ehhez fenekestül 

felforgatnánk életünket. Összegyűjtöttünk pár ötletet, amivel szeretnénk 

hozzájárulni az ünnepi előkészületek és takarítási munkálatok 

környezettudatosabb lebonyolításához. 

Takarítás zölden, avagy néhány meglepő ötlet: 

Fekete tea az ablakra: 

 

A fekete tea csersavtartalma segít leolvasztani a koszt az ablakról, ezzel is takaríthatunk. Csak főzzünk le három filtert 

2,5 liter vízben, várjuk meg, amíg kihűl, majd töltsük spriccelős flakonba, és dolgozzunk vele ugyanúgy, mint a bolti 

ablaktisztító szerekkel. A teát ugyanebben a formában felmosáshoz is használhatjuk, és szép fényes lesz tőle a padló. 

Duguláselhárítás: 

 

Nem kell külön erre gyártott tisztítószereket vennünk, ha lassan folyik le a kád a sok hajszáltól, használjunk helyette 

ecetet és szódabikarbónát. Öntsünk 150 gramm szódabikarbónát a lefolyóba, majd mehet utána bő egy deci ecet. 

Ezután takarjuk le a lefolyót egy nedves ruhával, várjunk öt percet, majd öblítsük le jó meleg vízzel. 

Vécétisztítás természetesen: 

 

Ez az a terület, amit különösen durva vegyszerekkel szoktunk bespriccelni az itt tenyésző 

baktériumok miatt, de ide is készíthetünk házi verziót természetes alapanyagokkal. Öntsünk ki 

egy tálba 250 gramm szódabikarbónát, majd keverjünk hozzá 10-10 csepp teafaolajat és 

levendulaolajat. Amikor a vécét takarítanánk, akkor öntsünk fel egy részt belőle egy kis ecettel, és 

ezt a bugyborékoló elegyet öntsük be a kagylóba. 

 

Általános tisztítószer: 

 

Ez a filléres keverék 250 milliliter hidrogén-peroxid, fél liter víz és fél deci citromlé 

keverékéből áll, és tökéletesen ártalmatlan, csak a kosznak kell tartania tőle. Egy 

hétnél tovább viszont biztosan nem áll el, ezért csak annyit keverjünk ki, amennyit 

elhasználunk pár napon belül. 

 

 



Illatosított öblítő: 

 

Az ecet az egyik legjobb öblítőpótló, nemcsak a ruhát lágyítja, de a mosószermaradványokat is segít eltüntetni az 

anyagból. Ha szeretnénk, hogy a ruháink illatozzanak mosás után, akkor illóolajat is használhatunk hozzá, egy liter 

ecethez tíz csepp elég, és ebből mosásonként bő egy decit használjunk el. Jó választás például a levendula, mert 

finom az illata és antibakteriális hatású. 

 

Fenyőfa és díszítése: 

 Vágott fa helyett vehetünk gyökeres, élő fenyőt, ami aztán elültethető a kertben. 

 Használhatunk vázába helyezett fenyőgallyat is„karácsonyfa”gyanánt. 

 A lakás és a fenyő szépítésére válasszunk természetes anyagokat, textilt, vesszőt, gyékényt, 

agyagot, üveget, papírt, szárított virágoz, termést. 

 A fényfüzérek mindenképpen energiatakarékos LED-es füzérek legyenek. Ezeknek sem kell egész 

nap világítaniuk. Amikor alszunk, vagy házon kívül vagyunk, akkor feleslegesen működnek. 

Ajándékok kérdése: 

 Ha nincs ötletünk az ajándékozásra, tudjuk meg szeretteinktől, minek örülnének leginkább. Így 

elkerülhetjük, hogy a szekrények mélyén drasztikus mértékben növekedjen a „kacat” kategóriába 

sorolható eszközök száma.  

 Tárgyi ajándékok helyett részesítsük előnyben a színház- és mozijegyeket, utazásokat, 

tanfolyamokat, de adhatunk kirándulásra, takarításra vagy masszírozásra beváltható „kuponokat”. 

 Saját ajándékutalványt is adhatunk, elmaradt beszélgetés pótlására, jövőbeni együtt sportolásra, 

sütésre stb. 

 

 

 Ajándékaink legyenek tartós, javítható darabok.  

 Néhány ötlet környezetbarát ajándékra: „zöld” témájú könyv, komposztkeret, fonott vesszőkosár, 

vászon bevásárlószatyor, napelemes számológép, újratölthető akku (elem) és -töltő, bioélelmiszer, 

madáretető és odú, foszfátmentes tisztítószer, kertészeti utalvány. 



 Válasszuk a kisebb, kevesebb, környezetkímélőbb csomagolással ellátott árukat. Igyekezzünk a 

boltok polcain hagyni a „túlcsomagolt” cikkeket.  

 Papír csomagolóanyag helyett csomagolhatunk masnival átkötött textilkendőbe, készíthetünk 

maradék anyagból ünnepi zsákot, vagy régi cipős dobozból díszdobozt. Vagy egyszerűen nem 

csomagoljuk be az ajándékot a Greenpeace „Ne csomagolj!” mozgalmához csatlakozva. 

 Ünnepek után szervezzünk „cserebulit” munkahelyen, iskolában. Jó alkalom arra, hogy a nekünk 

nem tetsző, karácsonyi ajándékokat elcseréljük. 

 Vásárlási körútjainkra vigyünk többszöri cipekedésre alkalmas vászontáskát, utasítsuk vissza a 

pénztáros által elővett műanyag változatot. 

 Vásárláskor támogassuk a helyi termelőket: a hipermarketek helyett irány a karácsonyi vásár és a 

kisebb boltok!  

 

A nagy ünnepi készülődés közepette ne felejtsük el a Karácsony valódi 
jelentését! 

    

 

 

Boldog Zöldebb Karácsonyt kívánunk Mindenkinek! 


