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TakiMakik 4. versenyfeladata – 2014. május 

 

 

Mi, TakiMakik a 4. versenyfaladat elkészítésekor egy komplex, használható anyagot 

állítottunk össze, melynek célcsoportja a család.  

Saját tapasztalataink tolmácsolására egy rendhagyó formát választottunk. Egy szakácskönyvet 

állítottunk össze, aminek nyelvezete kivételes és emberközeli. Egy szakácskönyv közvetlen, a 

mindennapi életünk része és mindig jó dolgok sülnek ki belőle. Olyan dolog, amihez 

kedvvel és bizalommal nyúl a család bármely tagja. Egy ilyen orgánum lehetőséget nyújt arra, 

hogy ne követendő szakirodalomként tekintsünk a benne lévő tartalomra, hanem egy-egy 

recept kapcsán kedvet kapjunk annak elkészítéséhez, jelen esetben a megvalósításához. 

Mindenképp ösztönzőleg hat benne az, hogy kipróbált „életrecepteket” tart a kezében az 

Olvasó és felsejlik benne az a gondolat, hogy ez jó és ha másoknak sikerült, én is kipróbálom 

és menni fog! Így kívánjuk lépésről-lépésre jobbá, tudatosabbá, zöldebbé tenni 

környezetünket. 

 

Szeretettel küldjük mindenkinek Életfűszerek c. szakácskönyvünket, melyben ugyanúgy 

benne van szívünk, lelkünk és benne van egy komoly felkészültség is a tartalmat illetően.  

Fogadjátok szeretettel és jó szórakozást kívánunk hozzá!  

 

TakikMakik 
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Életfűszerek
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Előszó 

 

 
Kedves Olvasó! 

 

Egy rendhagyó, életfűszerekkel teli szakácskönyvet tart a kezében az Olvasó. 

Ízességével, könnyed hangulatával és gondolati esszenciájával kívánunk örömteli pillanatokat 

szerezni és hasznos útravalóval kedveskedni a család minden tagja számára. 

Egy kedves és lelkes csapat egy hideg, téli napon nagyot álmodott és olyan célokat 

tűzött ki maga elé, mellyel nemcsak a saját közvetlen környezetét teszi jobbá, hanem a 

természet erőit felhasználva és életvitelén változtatva a tágabb környezetének is hasznára lett 

és lesz a jövőben is. 

Egy receptgyűjtemény formájában szeretnénk megosztani fontosnak vélt 

gondolatainkat, tapasztalatainkat Veled, kedves Olvasó, melyet fűszereztünk életünk hasznos 

tapasztalataival és olyan köntösbe (bundába, pongyolába) bújtattunk, melynek olvasása 

reméljük, Számodra is akkora örömöt jelent, amilyen szeretettel és lelkesedéssel mi 

készítettük! 

 

Jó étvágyat kívánunk! 

TakiMakik 
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Receptek 
 

1. RECEPTEK A KONYHÁBA 
 

 

Főzés nagyi módra 

 

Hozzávalók: 

 1 db gáztűzhely 

 1 kis akarat 

 

Elkészítési idő: 5 másodperc 

Nehézségi fokozat: egyszerű 

 

Ahogy nagyanyáink, mi is helyezzük az ételt a lábasba, majd tegyük a tűzhelyre, és jól 

gyújtsunk alá. Ezt követően óvatosan kezdjük el tekergetni a szabályzót, míg a láng nagysága 

pontosan a lábas széléig nem ér. Ekkor megnyugodhatunk, mert így már nem pazaroljuk el a 

gázt azzal, hogy szükségtelenül nagy lángot használunk. 

Az összhatást fokozhatjuk fedő használatával is. (az energia negyedét megspóroljuk!)  

Fogyasszuk energiatakarékosan! 

 

 

 

Natúr hűtő energiatakarékos módra 

Hozzávalók: 

 

 1 db kedvesen brümmögő hűtő 

 1 db gumikesztyű 

 némi környezettudatos tisztítószer 

 sok-sok elszántság 

 egy csipet kitartás 

 

Elkészítési idő: alapvetően a hűtő korától és állapotától függ, de maximum egy óra 

 

Vegyünk három púpozott evőkanál elszántságot és vegyítsük kellő mennyiségű kitartással. 

Essünk neki a hűtőnek, de keményen, mossuk ki alaposan kívül belül (még a hátulját is). 

Örömmel konstatáljuk, ha elkészültünk és fogadjuk meg, hogy legközelebb nem hagyjuk 

ennyire elkoszolódni. Figyelem, a recept mellékhatása némi energiafogyasztás csökkenés. 
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Szennyes edény bő lében 

 

Hozzávalók: 

 egyszerű kézi mosogató 

 két dugó 

 szorgos kezek 

 

Elkészítési idő: felhalmozott edényfüggő 

 

Nincs is annál jobb, mint egy nagy halom szép tiszta edényt tudni a csöpögtetőn. Öröm a 

szemnek. Ha ezt az eredményt környezettudatosan akarjuk elérni, használjunk állóvizet. 

Áztassuk be bő vízben az edényeket és vacsa-vacsa kezecskéink fáradhatatlan használatával 

suvickoljuk fényesre és tisztára. Ha így teszünk azzal a boldog tudattal térhetünk nyugovóra, 

hogy nem pazaroltunk tiszta ivóvizet mosogatásra feleslegesen. 

 

 

 

Ami a fazékból kimaradt 

 

Hozzávalók: 

 minden zöldség- és gyümölcsdarab, ami a fazékból kimaradt 

 

Elkészítési idő: azonnal pár pillanat, a teljes végeredmény eléréséhez türelmes várakozás 

bízva a giliszták segítségében. 

 

Végy egy tálat vagy kisebb edényt a konyhában. A megpucolt zöldségek, gyümölcsök héját 

gyűjtsd össze naponta és esténként helyezd a komposztálóba, hadd találkozzon a sajátjaival. 

Te térj nyugovóra és bízz benne, hogy a kertedben most kezdődik a munka. Bízz a giliszták 

hasznos munkájában! 

A konyhai nyesedékek mellett hétvégén a lenyírt füvet is tedd bele, bár számíts rá, hogy 

ilyenkor a fű versenyre kelhet azért, hogy talajtakaróként és egyben felületi komposztként a 

veteményesbe kerüljön a láda helyett.  

Várj pár hónapot, akár egy évet is, néha forgasd meg a komposzt tartalmát, hagyd 

beérni. Tavasszal nem marad el a várva várt jutalom! 
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II: RECEPTEK KÖZLEKEDŐKNEK 
 

 

Gyerekszállítás okosan, világvégi lakhellyel fűszerezve nagycsalád módra 

 

Hozzávalók: 

 

 szervező készség 

 barátok 

 autó 

 

Elkészítési idő: negatív. Elkészítésével időnk marad.  

 

Fogj egy autót, néhány gyereket és egy erős idegekkel megáldott sofőrt. Keress egy-két másik 

családot hasonló adottságokkal.  

Az autót reggelente töltsd meg azokkal a gyerekekkel, akik ugyanabba az intézménybe járnak, 

a másik család autójával járj el hasonlóképpen egy másik intézmény irányába vagy délutáni 

fogyasztásra ütemezve. Ne felejts el egyeztetni a délutáni hazaútról, az ottfelejtett gyerek 

esetleg használhatatlan lesz hosszú időre! Végy egy percet, szánd rá, és gondold át, milyen 

ügyeket tudsz elintézni a szállítással egy időben! 

 

Személyes széljegyzet: a sofőrnek időnként szükséges néhány nyugodt reggel biztosítása 

annak érdekében, hogy valóban ízletesek és örömteliek maradjanak a reggelek!  

 

 

 

Jóindulatú autózás frissen sütve: 

Hozzávalók: 

 

 figyelem 

 bátorság 

 autó 

  

Elkészítési idő: csupán másodpercek 

Vegyünk egy autót egyenletes tempóval. Vegyünk egy figyelmes és bátor sofőrt, aki nem fél 

megosztani szabadságát és az utasteret. Vegyünk elkeseredett stopposokat az út szélén 

melegtől elgyötörve. Elegyítsük a hozzávalókat és ne lepődjünk meg, ha jó kis beszélgetések 

sülnek ki belőle. 
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Közlekedés zölden a zöldben 

 

Hozzávalók: 

 

 két darab láb vagy két kerék (lehetőleg pihenten) 

 

Elkészítési idő: kicsit több, mint általában, de hosszú távon megtérül 

 

Igen, a recept sokféle hozzávalóból elkészíthető, a világ tájain számtalan variációja ismert, 

mint pl. az indiai riksa vagy a mongol lóhát, az arab teve vagy a velencei gondola. A 

hozzávalók kiválasztásának egyetlen szempontja az, hogy ne legyen semmiféle káros anyag 

kibocsátása a választott alapanyagnak. Tudatos választásunk eredménye lehet némi fogyás és 

erősödés. Ha a recept elkészítésébe bevonunk másokat is, akkor remek közös időtöltés is lehet 

kerékpár túra vagy esti séta formájában. Ajánlom a munkából hazafelé utakra, mert remek 

alkalom letenni a felgyülemlett feszültséget és nem igényel különösebb anyagi befektetést. 

 

Duplamozgásos testedzés 

 

Hozzávalók:  

 némi elintéznivaló, lehetőleg edzés otthonunktól távol 

 kerékpár 

 

Elkészítési idő: távolság függő, de nem több, mint amennyi jól esik 

 

Használjuk ki a napsütötte órák számának tavasszal megfigyelhető emelkedését és ha lehet a 

különórákat, edzéseket közelítsük meg kerékpárral vagy gyalog. Dupla munka és dupla öröm 

is az alábbi módon: 
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Lassan érlelt érkezés 

 

Hozzávalók: 

 türelmes autós 

 

Elkészítési idő: "csak pár perccel több" 

 

Aki sokat autózik autópályán, ismeri az érzést, hogy állva marad a 200-zal repesztő BMW-k 

mellett a külső sávban. Akinek ennek ellenére van türelme 110 km/h-val haladni, mert 

pontosan tudja, hogy ezzel csak pár percet veszít, az rengeteg benzint takarít meg. Minél 

hosszabb a megtett út, annál több a megtakarítás. Emlékezzünk: Lassan járj, tovább érsz. 

(Akinek megjött a kedve annak ajánlom figyelmébe a go-slow mozgalmat is:))  
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III. RECEPTEK HIDEGRE, MELEGRE 
 

 

Friss, ropogós szigetelés 

 

Hozzávalók: 

 Erős anyagi megfontolás 

 Egy kis utánajárás 

 némi kézügyesség 

 

Elkészítési idő: a spórolás idejétől függ, de ha kicsit hosszúra is nyúlik, megéri 

 

Lakóingatlanunk fűtése ezen az égövön nem egyszerű feladat. Nem szeretünk fázni. De első 

lépésként ha fázunk, vegyünk vastagabb zoknit és pulóvert. Ha még mindig fáznánk, 

kapcsoljuk be a fűtést. Ha még mindig fáznánk, ellenőrzzük a fűtőtesteket, vajon 

légtelenítettük-e őket. Ha még ez sem segít és hajunk meg-meglibben a huzattól, ideje 

elgondolkodni a nyílászárók szigetelésén. A módszerek közül ki-ki pénztárcájának és a huzat 

mértékének függvényében válogathat az egyszerű házi készítésű párnáktól a teljes ablak 

cseréig.  

A recept elkészítésének lényege a megfontoltság és a fokozatosság, eredménye pedig a 

fűtésszámla karcsúsítása. 

 

 

 

Tavaszi kazántoros 

 

Hozzávalók: 

 egy jól fejlett kazán  

 egy jól fejlett kazánszerelő 

 figyelem 

 

Elkészítési idő: nagyban függ a kazánszerelőtől 

 

Ha tavasz, akkor karbantartás. Ha már nem használjuk, nézessük át legnagyobb 

fogyasztóinkat, köztük óriási számlákat termelni képes kazánunk, hogy minden rendben 

zajlik-e benne. Ellenőrzésre kerülhet a kijelző (hogy valóban a megfelelő értéket mutatja) és 

minden egyéb apró-cseprő dolog. Ha a kazánszerelő jó munkát végez akár energiát is 

spórolhatunk. 

 

 

 

Lávakövön sült papír 

 

Hozzávalók: 

 cserépkályha 

 feleslegessé vált papírhulladék 

 megfigyelőkészség 

 

Elkészítési idő: ez a megfigyelések helytállóságának függvénye, de elegendő egy pár nap 
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Ha már van cserépkályhánk és ilyen remek enyhe telünk, ne legyünk restek használni azt, 

akkor sem, ha kicsit macerásabb használni, mint a központi fűtést. A legnagyobb kihívás 

annak megfigyelése, hogy a szellőzők megfelelő beállításával hogyan érhető el a lehető 

leghosszabb melegítési idő. Aki igazán ügyes, már elsőre be tudja gyújtani a kályhát "egy 

gyufával", de a recept enélkül is elkészíthető. Nem mellesleg minden papírhulladék 

el"süthető" ilyen módon és nem kell elmenni még a szelektív gyűjtőig sem 

 

 

 

Kertesház hűtve, nyár(s)on 

 

Hozzávalók: 

 egy adag elszántság 

 egy adag odafigyelés 

 sötétítők 

 

Elkészítési idő - pár perc 

 

Amikor a forró nyári napokon a kellemes reggeli hőmérsékletet felváltja az egyre nagyobb 

meleg, a kommersz, egészségtelen légkondi helyett inkább egyedi házi-hűtést 

használjunk. Legfontosabb hozzávaló az ablakokkal, ajtókkal való játék. Melegben becsukni, 

este kinyitni, ha tűz a nap sötétíteni, ha árnyékban van az ablak, lehet fényt beengedni. A 

valódi lényegét ez adja a hűtésnek. Sokan esküsznek a felmosásra, vizes függönyre, ez csak 

különösen meleg lakások esetén ajánlott hozzávaló, a magas páratartalom ugyanis fokozza a 

melegérzetet. 

 

Ha igazán jó hűtött lakást szeretne valaki, ne főzzön napközben, vagy ne a házban! Irány a 

kert, a bogrács, a terasz, éljenek a nyers saláták, gyümölcsök. Amit muszáj megfőzni, hát este, 

vagy hajnalban, amikor a keletkező hőt és párát ki lehet engedni. Érdemes az ajtókat csukva 

tartani, és a leghűvösebb helyiségben tartózkodni. Egyik csapattagunk ezt választotta: 
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Panellakás hűtve, nyár(s)on 

 

Hozzávalók: 

 nagy adag elszántság 

 víz 

 tűrőképesség 

 sötétítő 

 

Elkészítési idő: igény szerinti gyakorisággal 5 perc 

 

A panellakást házilag hűtve az igazán profiknak ajánlom. Különösen nehéz az elkészítése. Ha 

panellakás nem áll rendelkezésre, helyettesíthetjük tetőtéri vagy rosszul szigetelt lakással is. A 

kertesháznál, vastag falú lakásoknál jól működő ablakkal játszós módszert érdemes 

alkalmazni, azonban egyes esetekben ez kevésbé emészthető hőmérsékletet eredményez. A 

tűző nap ellen mindenképpen árnyékoljunk, a csukott nyílászáró ízlés szerinti hőmérséklet 

felett elhagyható, légmozgásra cserélhető. Mozgó levegőnél kezdjük el használni a vizet. 

Mossuk fel a padlót, vizezzük be a sötétítőt, a függönyt. Tegyünk az ajtónyílásokba nedves 

lepedőt. Spricceljünk magunkra, egymásra vizet. Töltsük meg a kádat hideg vízzel - úgyis 

hamar langyos lesz -, készítsünk hideg limonádét, telepedjünk bele és képzeljük magunkat a 

tengerpartra. Végső esetben menjünk inkább kirándulni, költözzünk le az árnyékos parkba 

olvasni, társasjátékozni. 
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IV. FOGYÓKÚRÁS RECEPTEK ÁRAMSZÁMLÁK RÉSZÉRE  
 

 

TV-nasi reggel, délben, este 

 

Hozzávalók: 

 1 TV 

 1 kis odafigyelés 

 

Elkészítési idő: 5 másodperc 

Nehézségi fokozat: könnyű 

 

Ha már nem nézzük a TV-ét, kapcsoljuk ki. Nagyon egyszerű elkészíteni, és még az ínyencek 

is elégedettek lesznek az áramszámlával. 

 

 

 

Buggyantott (villany)körte 

 

Hozzávalók: 

 energiatakarékos izzók 

 

Elkészítési idő: percek csupán 

 

Aki szereti a körtét, tegye levesbe vagy süteménybe. Az ehhez szükséges anyagiakat pedig 

spórolja össze azzal, hogy a lakás izzóit szép lassan, komótosan lecserélgeti 

energiatakarékosra. Ráfordítási kapacitás függvényében ez lehet sziszifuszinak tűnő feladat, 

de hosszú távon meglesz az a körtére való... 

 

 

 

Húzott-töltős fagylalt 

 

Hozzávalók: 

 telefontöltő vagy ritkán használt elektromos készülékek 

 

Elkészítési idő: nincs is ilyen, nem érdemes erről beszélni 

 

Van egy jól meghatározható csuklómozdulat, amivel az ember az elektromos készülékek vagy 

telefon/laptop töltők dugóját kihúzza a falból. Most képzeljük el, Egy, két, Háá... Ugye szinte 

semmi. Az ezzel megspórolt energia anyagiakra váltható. Semmi mozdulat= megspórolt 

energia= FAGYIPÉÉÉÉÉNZ 
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Romantikus vacsora két személyre 

 

Hozzávalók:2 db romantikára vágyó fiatal (vagy aki annak érzi magát) 

 az elektromosság teljes körű kizárása (se villany, se tv, se internet) 

 némi kreativitás és szabadidő 

 ízlés szerint romantika (piknik, gyertyák) 

Elkészítési idő: nem érdemes törődni az idővel, minél hosszabban érleljük, annál finomabb 

Egy kellemes közös este szervezése némi frissen fogyasztott salátával és kedves kis 

szendvicsekkel, desszertként friss idény gyümölccsel. Ami igazán lényeges, hogy ne 

kapcsoljuk be a sütőt, ne aggódjunk azon feljön-e a szuflé, omlós lesz-e a hús, ne próbáljuk 

meg  végignézni a Híradót és ne pásztázzuk a Facebookot, hanem koncentráljunk egymásra. 

Az este ízlés szerint fűszerezhető romantikával gyertyák és kedves bókok formájában. 

Igazán bátrak egész napos romantikus piknikbe is belefoghatnak, ilyenkor a gyertyát  

pillangókergetéssel, az elektromosság hiányát kerékpárhasználattal lehet helyettesíteni. 

Gyerekekkel is megvalósítható

  

 

 

 

 

 



 

A dokumentum tartalma a TakiMakik energiaközösség tulajdonát képezik - ha szeretné felhasználni, kérjük, írjon az 

info@energiakozossegek.hu címre! 

V. EGYÉB ÍNYENCSÉGEK 
 

 

Villámgyors fürdés nagycsalád módra 

  

Hozzávalók: 

 zuhany 

 homokóra 

 lelkes családtagok 

 

Elkészítés: a homokóra függvénye 

 

A nagycsaládi sorbanállás a fürdőszoba előtt elkerülhető ezzel a könnyű és garantáltan 

villámgyors recepttel. A feladat csupán annyi, hogy minden kedves családtag a fürdőben 

elhelyezett homokórához igazítsa a zuhany alatt töltött időt. Szemfülesek a szappanozás 

idejére elzárják a vizet. Igazán ínyencek nyári melegben kombinálhatják a receptet csak hideg 

vízzel, így garantált a felfrissülés és a könnyű alvás a legnagyobb melegben is.  
 

 

 

Nagymosás csemege az év minden szakára 
 

Hozzávalók: 

 1 db mosógép 

 1 db kád + dugó /helyettesíthető több vödörrel/  

 1 db a mosógépet a káddal összekötő cső 

 1 kis átgondolás 

 

Elkészítési idő: háromszor 1 perc 

Nehézségi fokozat: közepes 
 

Gyűjtsd össze a mosatlan ruhákat, tedd a mosógépbe, majd programozd be és indítsd el. A 

második öblítést követően ne légy rest, hanem a mosógép által még háromszor kinyomott 

vizet gyűjtsd a kádba vagy a vödrökbe. Az így nyert enyhén mosószeres vizet használjuk 

felmosásra, ablakmosásra, vagy ízlés szerinti egyéb tisztításra.  
 

 

 

Szívből jövő meglepetés 
 

Hozzávalók: 

 jó szív 

 

Elkészítési idő: mi értelme számolni? 
 

Van olyan energia, amivel nem érdemes spórolni, ilyen a szeretetenergia. Különlegességét az 

adja, hogy minél többet használunk belőle, annál többet termel a szív. Ilyen formán, ha 

valóban a szívből jön, elhasználhatatlan mennyiségben áll rendelkezésre. Persze termelődését 

lehet fokozni, például azzal, ha számunkra kedves ételekről/italokról lemondunk és az így 

összegyűlt pénzt az arra rászorulóknak adjuk. Termeljünk ilyen energiát bővében, mert szépíti 

a lelket és a Mennyország felé húz.  


