
3. Közösségi versenyfeladat – különdíjért

Életet a Földnek csoport 

Az alábbiakban részletezünk néhány érdekes, vicces “zöld járvány” történetet, ami a 
közösségünk családjainál történt.


1. Bilizős 
	 A kényszerű otthonlétet az egyik család arra használta fel, hogy bilire szoktassák 
2,5 éves kislányukat. Ideálisnak tűnt ez az időszak, hiszen otthonukat hetekig nem 
hagyták el, ugyanakkor az idő is egyre melegebb lett.

	 Ez ugyan mostanában jelentős energia- és vízhasználás növekedést okoz náluk a 
véletlen balesetek miatt, ugyanakkor máris meglátszik a kukába kerülő szemét 
mennyiségének csökkenése – mivel eddig eldobható pelenkát használtak.




2. Home office “standby kihívás” 
	 Bizonyára sok csoportban van olyan család, ahol 
“haza került az iroda”. Nyomtató, képernyő(k), mikrofon, 
webkamera, számítógép, egér, hangfal…és még 
sorolhatnánk. Mindehhez áramellátás kell, a dugókat 
pedig ki kellene húzni használat után. Ha már van közös 
elosztó, amit le lehet kapcsolni, már közelebb jutottunk a 
megoldáshoz, azonban nem érünk semmit vele, ha 
ELFELEJTJÜK lekapcsolni, amikor kell! 

	 Erre született az egyik családnál az alábbi képen 
látható frappáns megoldás: az ajtófélfáról lelógó papír 
minden esetben, amikor a családfő távozik a dolgozó 
szobából, gyengéden megsimogatja a fejét, 
figyelmeztetve őt “kötelességére” :)




3. Alsógödi Szomszédasszonyok (Juhász Nóra beszámolója)


	 “Március közepén, a kijárási korlátozás kezdetekor, 25 szomszédasszonyt 
meghívva szerveztünk egy online csoportot, hogy segítsük egymást a háztartási 
teendőkben, beszerzésben. A csoport azóta is 23 aktív tagot számol. Magam is 
meglepődtem, mennyi hasonló szemléletű, segítőkész ember él a közvetlen közelünkben, 
akikkel összefoghatunk a bajban. Reméljük, ez az összefogás később is folytatódik. 


És, hogy segíti elő ez a csoport a ”zöldülést”?

1. Megosztjuk egymással az információt, ha valaki webáruházból rendel, vagy online 

vásárol. Ezekhez az időpontokhoz, és kiszállításokhoz lehet csatlakozni. Ez így a futár 
cégeknek, kiszállítóknak is kevesebb időpont, fuvar, kevesebb csomagolás, mi pedig 
biciklivel, gyalog szedjük össze egymástól a vásárolt termékeket. 


2. Sokat csereberélünk, így nem kell újat venni. (gyerekruha, kovász megosztás, 
vetőmagok a kiskertekbe (hisz egyre többen bővítették a veteményesüket), palánták, 
építőanyag)


3. Helyi termelőket támogatunk. Közösen rendelünk tőlük egyikőnk garázsába. 
Termelőnek igy van nagyobb megrendelése, egy utat kell bejárnia a kiszállításkor, mi 
pedig biciklivel, gyalog szedjük össze egymástól az árut. 


4. Nálunk szélesebb körben felvetődött a Kosár Egyesület gondolata.  A létrehozott 
szomszédasszonyi közösség, ennek az induló Kosár Közösségnek egy első kis sejtje 
lehet a jövőben.”


Ebbe a csoportba 5 olyan háztartás “asszonya” is bekerült, akik az “Életet a Földnek” 
csoport tagjai is. 


A csoport számos hasznos tevékenységéről szóljanak az alábbi fényképek is:


Recept- és tapasztalat csere házi (kovászos)kenyér sütéséről, kovász cserebere:

(bevált receptek gyűjteménye a beszámoló végén)




Közös sajtrendelés:

(A helyi termelő egy helyre szállította az összes megrendelt sajtot, a többi család biciklivel 
vagy gyalog ment érte.)


Nyálkendő, cipő és növény cserebere:


Közös online rendelések (pl. maszk, biobolt, tesco stb.):




Bevásárlás egymásnak: aki boltba, vagy patikába ment, megkérdezte a többieket, 
hozhat-e nekik bármit.


Hasznos tippek megosztása:

- hogyan neveljünk palántát tojástartóban;

- milyen finom szörp készülhet, ha a lekváros üveget kiöblítve a vizet nem a lefolyóba, 

hanem a poharakba töltjük;

- hogyan lehet újra nevelni a már megevett saláta, répa megmaradt végét;

- …


És még sok más… :)


Bevált kenyér receptjeink: 

https://egy.hu/gasztro/kovaszos-kenyer-kezdoknek-106999?
fbclid=IwAR1mrozhNlxRTsYQ9pREmR0dUeGWtnbm8tTGES2C6Dwv9vTnyRb6Q_pUKVg

(kifejezetten kezdőknek is ajánlható)


https://smuczerhanna.com/2019/01/03/rozsos-aszalt-szilvas-piritott-magvas-kenyer/?
fbclid=IwAR22utAvsNyd5HFS0u40zsRPKsAi4tvlAY5a3pyPmfYo9w8yccy55mqq_gk


https://www.youtube.com/watch?
v=iDHFgaz5UJc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1G3mubSJVk94mJdRdvw5wIMqfTDOXx
_0PrTk0bJnKJRXYM4opLv2wrfqU


https://www.limarapeksege.com/2011/02/express-nagyon-magvas-kenyer-rachell.html?
m=1&fbclid=IwAR04VnMNde0Z3zjPRGaRiU-IENJADzciNdzUftxn9-K4-QmJYSICWF-Ffgk


“Én azóta szeretek kenyeret sütni mióta van ez a receptem, és nem kell kézzel 
dagasztanom. De van aki pont a kézzel dagasztásban leli örömét. 


50 dkg liszt (hangulat és készletfüggő, hogy mennyi teljes kiőrlésű, rozs.. stb. megy bele) 

1 kk. sikér (bio boltban kapható, elhagyható, de segíti, hogy rugalmasabb legyen a tészta, 
nekem nagyon sokat segített) 

1 dkg élesztő (gyakorlatban az 5 dkg-osnak a negyede) 

270 ml langyos víz 

csipetnyi cukor 

1-2 ek. olaj

késhegynyi aszkorbinsav (patikából, más néven C vitamin, szintén elhagyható, vagy kis 
ecettel helyettesíthető) 


https://egy.hu/gasztro/kovaszos-kenyer-kezdoknek-106999?fbclid=IwAR1mrozhNlxRTsYQ9pREmR0dUeGWtnbm8tTGES2C6Dwv9vTnyRb6Q_pUKVg
https://egy.hu/gasztro/kovaszos-kenyer-kezdoknek-106999?fbclid=IwAR1mrozhNlxRTsYQ9pREmR0dUeGWtnbm8tTGES2C6Dwv9vTnyRb6Q_pUKVg
https://smuczerhanna.com/2019/01/03/rozsos-aszalt-szilvas-piritott-magvas-kenyer/?fbclid=IwAR22utAvsNyd5HFS0u40zsRPKsAi4tvlAY5a3pyPmfYo9w8yccy55mqq_gk
https://smuczerhanna.com/2019/01/03/rozsos-aszalt-szilvas-piritott-magvas-kenyer/?fbclid=IwAR22utAvsNyd5HFS0u40zsRPKsAi4tvlAY5a3pyPmfYo9w8yccy55mqq_gk
https://www.youtube.com/watch?v=iDHFgaz5UJc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1G3mubSJVk94mJdRdvw5wIMqfTDOXx_0PrTk0bJnKJRXYM4opLv2wrfqU
https://www.youtube.com/watch?v=iDHFgaz5UJc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1G3mubSJVk94mJdRdvw5wIMqfTDOXx_0PrTk0bJnKJRXYM4opLv2wrfqU
https://www.youtube.com/watch?v=iDHFgaz5UJc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1G3mubSJVk94mJdRdvw5wIMqfTDOXx_0PrTk0bJnKJRXYM4opLv2wrfqU
https://www.limarapeksege.com/2011/02/express-nagyon-magvas-kenyer-rachell.html?m=1&fbclid=IwAR04VnMNde0Z3zjPRGaRiU-IENJADzciNdzUftxn9-K4-QmJYSICWF-Ffgk
https://www.limarapeksege.com/2011/02/express-nagyon-magvas-kenyer-rachell.html?m=1&fbclid=IwAR04VnMNde0Z3zjPRGaRiU-IENJADzciNdzUftxn9-K4-QmJYSICWF-Ffgk


1 tk. só


Én nem futtatom általában az élesztőt, hanem bedobálom a robotgép tálába, és mikor 
már kicsit dolgozott, javítom, ha kell kis liszttel vagy folyadékkal. Majd 5 perc alapos 
dagasztás. 


30-60 perc kelesztés, míg duplája nem lesz. 

Átgyúrom, formázom. 

Tepsin kell további 30-45 percet keleszteni. 

Bespriccelem, bevágom (beszórom maggal). 

Előmelegített sütő alsó-felső sütés 225 fok 15 perc, majd 205 fok 30-45 perc. 

Kivétel után újra bespriccelem.”


Kenyér: 600g fehér liszt, 230g teljes kiőrlésű, 500 dl víz, 160g érett rozs kovász 8 órával 
az etetés után. Agyag edényben sütve:




JÓ SÜTÖGETÉST! :)


