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Február 17-21. Felkészülési hét 

 

Az Energiával Zöldülj Okosan csapat élén hat elszánt csajszi áll, név szerint Ági, Bori, 

Gabi,Linda, Rebi és én, Hajni. 

Mi hatan eldöntöttük, hogy kezdőként megteszünk minden tőlünk telhetőt annak 

érdekében, hogy csökkentsük családunk és háztartásunk karbonlábnyomát. 

Miután megtörtént az első böjti óraleolvasás háziasszonyokként rögtön elkezdtük 

tervezni a böjti időszak első húsmentes pénteki menüjét.  

Szóba került a húsmentesség mellett az egészséges, bio alapanyagok helyi termelőktől 

való beszerzése, a szezonális alapanyagokból való főzés és beszélgettünk a kosár-és 

zöldségközösségek lehetőségéről is.  

Ezzel együtt mindannyian törekszünk bevásárlásainkat a helyi piacon és lehetőség 

szerint csomagolásmentesen beszerezni. 

Pénteki húsmentes feladatot mindannyiunknak sikerült teljesíteni napi 5 étkezéssel 

számolva. 

                                                                                                                                

Készült többek között tojás-és tonhalkrém, tejfölös-

gombás penne, palacsinta, bundáskenyér és tonhalsaláta 

is.  

A hétvégi feladat a következő heti feladatokra való 

felkészülés volt. Ennek részeként közösen kitaláltuk a 

következő heti csapatszintű egyéni vállalást valamint a 

csapat koordinátoraként részt vettem a 3. koordinátori 

képzésen is. 

Mint később is látható lesz, az autómentességre is 

törekedtünk, de gyakran nem rajtunk múlt, hogy ez nem 

valósulhatott meg. 
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Február 22-28. Hálószoba 

 

Mindannyian lejjebb vettük a fűtést nappalra illetve éjszakára, de Boriéknál házközponti 

fűtés van, Gabiék pedig fával fűtenek ezért ők ketten ebben nem tudtak részt venni. 

Ezért találtuk ki a hétre a mikrómentességet amit a 

munkahelyi melegítéseket és néhány éjszakai SOS 

kakaómelegítéstől eltekintve mindannyian tartottunk. 

Melegítettünk kávéhoz vizet vízforralóban, készült kakaó 

gáztűzhelyen, melegítettünk sparhelten és a sütő grill 

funkciójával. 

Rebiéknek nincs mikrójuk, ezért ő vállalta, hogy nem indítja 

a kávégépet és a héten inkább teát iszik. Ehhez 

csatlakozott Ági is a férjével, akik a napi 3 x indítást egyre 

csökkentették, amit azóta is tartanak. 

A továbbiakban mindenki felmérte a kevésbé használt helységeket a lakásban és lejjebb 

állítottuk a termosztátokat. 

Pénteken ismét a húsmentességet választottuk. 

Ági készült sárgarépás- füstöltsajtos krémjét többen is megcsináltuk, többen csináltunk 

brokkolikrém levest, készült krumplistészta, lángos és kakaós gombóc is. 

A hétvégén mindannyian végignéztük a helységekben található fűtőtesteket és  

környéküket illetve tovább ötleteltünk a következő heti feladatokhoz. 

 

Március 1-7. Fürdőszoba 

 

Az óralolvasás és az ellenőrző lista kitöltése mellett további célokat tűztünk ki magunk 

elé. 

Megbeszéltük, hogy a mosások számán nem nagyon tudunk csökkenteni, mert többen 

több gyerkőccel vannak otthon, de számba vettük a lehetőségeket: 

- tényleg csak akkor mossuk ki a ruhát ha már elkerülhetetlen, 

- használjunk színfogó kendőt hogy kevesebbszer kelljen elindítani a gépet, 

- ha elindítjuk a mosógépet, legyen tele, 

- alacsony hőmérsékleten rövid mosás… 

…és úgy döntöttünk, héten mindannyian 30 fokon fogunk mosni. 
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Linda beszámolója: 

” A héten 2 adagot 30 fokon mostam a megszokott 40 fok helyett, de a vasalással együtt több energiát 

fogyasztott, mint a 60 fokos program.” 

Gabiék a közös családi fürdőzésből felfogott vízben áztatták a függönyöket, amiket 

később 30 fokon mosott ki. 

Ági beszámolója:  

„Egyéni vállalásként a kád vizét ezen a héten 3szor felfogtam és áztattam bele és a hőfokot 30 fokra 

állítottam. Korábban nem szoktam áztatni, most kipróbáltam ezt a módszert. Sajnos háztartási helyiség 

(gépek helye) és a kád messze van egymástól, így valószínűleg ezt csak makacs foltok esetében fogom 

használni a későbbiekben. 

A mosógépnél jóval többször használtam a 30 fokos energiatakarékos mosást, ezt azonban a jövőben is 

alkalmazni fogom.” 

Rebi beszámolója: 

„Gyűjtöttük a zuhanyzás alatt a vizet és wc öbítéshez használtuk. Ruhák mosása 30 fokon (kivéve pelenkák) 

sikerült (közös vállalás). Fürdőben csak az egyik lámpát kapcsoltuk fel, ha bent voltunk.” 

Bori, Rebi és én is saját magunk keverjük a mosószerünket és öblítő helyett ecetet és 

illóolajokat használunk. Megosztottuk saját receptjeinket Gabival és Lindával is. 

 

Lemértük a mosógép 40 fokos eco és napi rövid programjának 

energiafogyasztását is, amiből rövid program került ki nyertesen.  

 

 

Egy jókedvű teljesítés eredményeképpen többen választottunk magunknak zenét a 

zuhanyozáshoz, és ezzel mértük ki tud a legrövidebb idő alatt a leghatékonyabban 

lezuhanyozni. Volt, akinél a férjek is csatlakoztak a kihíváshoz. 

 

Linda egyéni vállalása és tusolásuk táblázta: 

„heti vállalás epilátor mellőzése  8-án lemértem az epilátor fogyasztása 0 KWh a mérő szerint… 

 

5 perc alatti zuhany Zene Imi  Linda 
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hétfő Don Omar ft Luceuza, 

Daddy Yankee, Akon & 

Pitbull: Danza Kuduro 

2:47 2:56 

kedd Arch Enemy: The eagle 

flies aone 

2:39 2:25 

szerda Magyar Rózsa: Hajmási 

Péter – A lányok, a 

lányok – Te rongyos élet 

2:48 2:21 

csütörtök  

/hajmosónap/ 

Rocker Rádió 8 21 

péntek Dorothy: 

Szívparancsolat 

2:32 2:34 

szombat Armin van Buuren: Blah 

blah blah 

2:38 2:21 

 

Fürdőszobai kütyüinket táblázatba szedtük (3. melléklet) és megbeszéltük, hogy ki 

hogyan tudná a „nagyobb fogyasztókat” hatékonyabban használni. 

Gabiék a héten csak egyszer használták az autót, Ágik is előkapták a bringákat és a 

gyerekekkel így mentek oviba. Én nem vezetek autót viszont a férjemnek munkaeszköz 

így mi csak félig vagyunk autómentesek. 

Viszont a héten mindannyian megtartottuk a húsmentes pénteket. 

Készült többek között parajos-fetás sajtkrém, karfiolleves, krumplis tészta, 

babfőzelék. 

A héten többen is vállaltuk, hogy a hétvégi bevásárlást bevásárlólistával intézzük, és 

arra voltunk kíváncsiak, a következő bevásárlásig mennyi mindent használunk fel a 

vásároltakból. A következő heti egyéni feladatunk a bevásárlólista elfogyasztása nevet 

kapta   

 

Március 8-14. Konyha 

 

Az óralolvasás és az ellenőrző lista kitöltése mellett elkészült a heti energia-és 

hústakarékos menünk némi nyers fogással. 

Hatan vagyunk, így mindenkire jutott egy napi menü 

(koordinátorként jó példát mutatva én két napot vállaltam 

be  

HETI MENÜ (2021. március 8 - 14)  
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HÉTFŐ reggel: mazsolás zabkása (rizstej,zabpehely,mazsola, fahéj) főzés nélkül 

 (Hajni ) tízórai: nyers sárgarépa és almahasábok 

             ebéd: tejfölös majorannás gombaleves árpagyöngyével 

                        sóskakrém tükörtojással  

             uzsonna: natúr joghurt (termelőtől saját üvegben elhozva) házi lekvárral ízesítve 

             vacsora: tonhalkrém pirítóssal és újhagymával 

KEDD (Bori) 

 reggeli 

  Málnás smoothie – elkészítési idő kb 5perc 

   hozzávalók /fő: 150g joghurt, 1,5 dl víz, 25g zabpehely, 100g alma, 100g málna 

 tízórai: 

  hámozott alma és narancs 

 ebéd 

  Bazsalikomos zöldségleves – elkészítés: 1 óra 

   hozzávalók 4 személyre: 10dkg sárgarépa, 10dkg cukkini, 10dkg fehérrépa, 10dkg friss 

karalábé, 2-3 szárzeller, 20dkg zöldborsó, 10dkg kelkáposzta levél, 1 fej vöröshagyma, 2 

gerezd fokhagyma, 1 csokor bazsalikom, só, bors, olivaolaj 

  Pirított gomba juhtúrós túrógombóccal – elkészítés 1óra 

   hozzávalók 4 személyre: 40dkg tehéntúró, 20dkg juhtúró, 10dkg tönkölybúzadara, 2 tojás, 2 

csokor snidling v újhagyma, 50dkg csiperke, 1 gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezselyem, 

olivaolaj, só 

 Uzsonna. 

  befőtt 

 Vacsora 

  padlizsánkrém, zöldborsókrém sima vagy pirított kenyérrel, mellé almás-diós szárzeller saláta 

SZERDA  

(Gabi) 

Reggeli - hidegtál 

kefír kiflivel vagy zsömlével, sajtokkal és zöldségekkel 

hozzávalók /fő: 1 pohár kefír, 1 pékáru, mackósajt, 1-2 szelet trappista sajt, 1-2 szelet füstölt 

sajt, paradicsom, paprika, hagyma, uborka, retek 

Tízórai: 

nyers (levesbe kerülő) zöldségek, gyümölcsök: répa, karalábé, alma, körte, banán 

Ebéd: 

bableves lángossal/fánkkal 

Uzsonna. 

maradék fánk/lángos 

Vacsora 

lágytojás pirítóssal, karotta salátával  

hozzávalók: 1-2 db sárgarépa, fél káposzta, 2 db pritamin paprika (reggelről maradt zöldségek 

felhasználásával) vékony szeletekre vágva, lesózva, kikeverve tejföllel, mustárral, majonézzel, 

fűszerezve sóval, borssal és pár csepp citromlével ( megszórhatjuk a reggeliről, ebédről 

maradt reszelt sajttal, felhasználhatjuk a maradék tejfölt/kefírt is akár) 

 

CSÜTÖRTÖK (Linda) 
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Reggeli Tavaszi túrókrém pirítóssal 

Hozzávalók: túró, kefir, póréhagyma, retek, fejes saláta, petrezselyemzöld, bazsalikom, só 

Tízórai Alma 

Ebéd Almás csirkecomb krumplipürével 

A filézett csirkecombot sózzuk. Az almát megmossuk és héjastól (ha szép) vékony szeletekre 
vágjuk. Egy lapos hőálló edényt vékonyan kikenünk olajjal és a húst belesorakoztatjuk, majd 
almával befedjük, a tetejét reszelt sajttal meghintjük és forró sütőben pirosra sütjük. 

Uzsonna Gyümölcssaláta 

Vacsora Margarita melegszendvics 

Kenyér, margarin, mozzarella, paradicsom, újhagyma 

 

PÉNTEK (Ági) 

reggel: tükörtojás kaliforniai paprikával, házi kovászos kenyérrel 

tízórai: nincs (igény esetén gyümölcs) 

ebéd:  húsgombóc leves (húsgombóc: darált hús+rizs+tojás+fűszerek, répa, krumpli, borsó) 

  darástészta házi meggylekvárral 

uzsonna: alma/banán/meggykompót 

vacsora: töltött gombafejek (töltelék: gombatönkök, szalonna, ricotta, hagyma, sajt) 

 

 

SZOMBAT (Rebi) 

reggel: almás zabkása  

 hozzávalók: zabkása, kókusztej, alma, mazsola, méz 

tízórai: medvehagymás házi pogácsa 

 (egybe megsütve két tepsi, lefagyasztva, fagyasztóból kivéve) 

ebéd: brokkoli krémleves 

 hozzávalók: brokkoli, krumpli, fűszerek, víz, tejszín 

 tonhalas tészta 

 hozzávalók: tészta, tonhal konzerv, házi sűrített paradicsom, bazsalikom, fűszerek 

uzsonna: aszalt gyümölcsök 

 (mazsola, aszalt szilva, almaszirom) 

vacsora: medvehagymás sajtkrém kenyérrel 

 hozzávalók: medvehagyma, krémsajt, vaj, fokhagyma, só bors, házi kenyér 

 

VASÁRNAP (Hajni) 

reggeli: hagymás tojásrántotta uborkával és rozskenyérrel 

tízórai: házi zabpelyhes süti (maradék banánból és almából) serpenyőben 5 percig sütve 

ebéd: csülkös bableves (a húst és a zöldségeket busszal a saját dobozomba hoztam haza, bab 

áztatóvizét és a zöldségek mosóvizét a szobanövények kapják, a zöldséghéj a komposztálóba kerül)       

szilvásgombóc 

uzsonna: narancs, banán 

vacsora: libazsíros pirítós savanyú káposztával 
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Összeírtuk konyhai kütyünket egy táblázatba (3. sz. melléklet), megbeszéltük, mi az ami 

kiváltható nem elektromos változattal. 

„Elfogyasztottuk” bevásárlólistánkat, felmértük kamránk és hűtőnk tartalmát és előre 

pakoltuk a közeli lejáratú termékeket az élelmiszerpazarlás megelőzése érdekében. 

 

Ági beszámolója: 

 

„Nagyon tetszett és később is alkalmazni fogom a bevásárolt dolgokról készülő 

listát, amit a konyhába jól látható helyre tettem ki, és aztán kihúzogattam, ami 

elfogyott. 5 nap alatt a nagy része elfogyott a romlandó dolgoknak, és még az 

aznapi menü is egyértelműen körvonalazódott, így ettünk péntek este salátát:) „ 

 

Ági saját maga süti otthonra kenyereiket elektromos 

sütőjében, ezért addig kísérletezett ameddig olyan méretű 

kenyereket nem tudott sütni, hogy egyszerre megsüljenek, 

így a sütőt csak egyszer kell bemelegítenie. 

 

                                                                                                                           

Beállítottuk hűtőink helyes hőfokát, megbeszéltük a 

mosogatáshoz használt víz mennyiségének lehetőségeit és 

Ágival mindketten e héttől lavort/tálat használunk a 

mosogatóban.  

 

Az eheti húsmentes napunkon készült gombapörkölt 

nokedlivel, sóskafőzelék krumplival és tükörtojással, 

édestúrós kenyér. 

 

 

 

 

 

 

Március 15-21 Nappali 
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Ezen a héten energiamegtakarítás szempontjából a nappalinkat mértük fel. Miután 

mindannyian itt töltjük a legtöbb időt (nagyjából mindenkinél egybe van a konyhával) 

ezért az előző hetekben kapott tippek alapján mindenki felmérte mennyi energiát 

használ és hogy ezeket hol és hogyan lehetne megtakarítani. 

Számba vettük a világítást, hogy csak ott legyen ahol tényleg szükséges, felmértük a 

fűtőtestek környezetét, állapotát. 

A készenléti állapot általában a set-top boxokat, routerek és a legújabb tv-ket érinti 

leginkább háztartásainkban. A stand-by üzemmód kiemelt téma volt a héten, de nem 

tudtunk erre  megoldást találni az általánosságban elterjedt „ne kapcsolgasd mert 

tönkre megy” miatt. 

Emellett én igyekszem legalább a routert kikapcsolni, ha tudom, hogy több napra nem 

fogjuk használni. 

Gabiék ezen a héten az autómentességet választották, a héten csak kétszer használták, 

azt is csak rövid távra. 

Mi többiek pénteken ismét konyhai tudásunkat csillogtattuk a húsmentes menük 

elkészítésével. 

Óraolvasás és ellenőrző lista kipipálva  

 

Március 22-28. Értékelés 

 

Az utolsó hetünk már a levezetésről szólt. 

Egyéni feladatként mindenki átnézte milyen vegyszereket használ a tavaszi 

nagytakarításhoz. 

Akármennyire is igyekszünk környezettudatosan és fenntarthatóan élni, több 

háztartásban is megtalálhatók a hagyományos piaci klóros fertőtlenítők, vízkő-és 

zsíroldók, bolti felülettisztítók. 

Ismereteink bővítése érdekében több olyan tartalmat is megosztottunk egymással a 

bolti vegyszerek káros hatásairól és próbáltunk egymásnak ötleteket adni 

környezetbarát szerek beszerzésében, elkészítésében. 

Én mindenkinek MosóMami citromsavas mindenesét ajánlottam, ami szerintem kitűnő 

felülettisztító (fél liter meleg vízben kell feloldani 2 evőkanál citromsavat). 

Ismét beszélgettünk mosási szokásainkról, mert ebben az esetben többen is használunk 

saját magunk által készített mosószert és öblítőt. 
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Ezen felbuzdulva Linda ismét kipróbálja az ecetes öblítést, hátha most sikerül hosszú 

távon is alkalmaznia. 

A második heti ovi-és sulimentességtől kicsit megfáradva mással nem is nagyon 

készültünk erre a hétre. 

Egyedül Gabi volt aktív, ő az alábbi dolgok használatát mellőzi húsvétig: 

„A három elektromos eszköz, amit megkísérlünk Húsvétig nem használni: hajszárító, vízforraló, 

konyhai robotgépek bármelyike, (mikrót továbbra sem).” 

 

Az viszont elmondhatom, hogy a húsmentes péntek ismét jól sikerült.  

 

Összefoglalva az elmúlt 40 napot elmondhatom, hogy a tippek és feladatok során sokat 

megtudtunk saját háztartásunk és saját rossz szokásaink okozta energiafogyasztásról. 

A lányoktól több esetben hallottam egy-egy tipp vagy vállalás után, hogy mennyire 

bejött nekik és ezt továbbra is folytatni fogják. 

Nagyon tetszett, hogy a karbonböjt alatt minden olyan területhez kaptunk ötletet, 

amivel a „másfél-fokos” életmód kialakítható, a verseny szempontjából pedig remélem, 

hogy ezidő alatt sikerült néhány százalék energiát is megspórolnunk. 

 

1. sz. melléklet Ágiék (a) és Rebiék (b) óraleolvasása 

 
a) táblázat 

 

Dátum GÁZÓRA VILLANYÓRA 

2021. 02. 17 880 1791 

2021. 02. 24 899 1867 

2021. 03. 03 916 1941 

2021. 03. 10 936 2023 

2021. 03. 17 963 2118 

 

b) táblázat 

0. hét 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5.hét 

Gáz: 1168 Gáz: 1227 Gáz: 1272 Gáz: 1334 Gáz: 1384   

Villany: 
1223 

Villany: 
1260 

Villany: 1292 Villany: 1330 Villany: 1363   
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2. sz. melléklet Fogyasztás mérések: 

 

Mosás     Vasalás Össz 

60 fok 1:50 0,699     

50 fok 1:48 0,881     

40 fok 1:23 0,62     

30 fok 1:32 0,398 0,311 0,709 

        

Laptop 8:56 0,105   

PC 8:51 0,635   

TV 12:00 0,2 Kb 4 órát 

ment+standby 

Rádió 3:00 0,006 naponta kb 

ennyit megy 

Router 24:46:00 0,12   

        

Hűtő       

4 fok 25 

óra 

9:52 0,835   

3 fok 24 

óra 

8:45 0,745   

        

Kazán 24:46:00 1,519   

        

Kenyérpirító       

8 szelet 0:07 0,091   

        

Hajszárító       

2 hő 3 

fokozat 

0:04 0,076   

 

3. sz. melléklet 

 

a) fürdőszobai kütyük 
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b) konyhai kütyük 

 

kütyü /
család mosógép hajszárító hajsütő vas elektromos fogkefe hajvágó villanyborotva orrszőrnyíró epillátor

elektr. 

bőrkeményedés 

eltávolító/sarokreszel

ő

elektr. 

gyantázó szett

elektr. 

szemöldök 

formázó

elektr. 

(arc)masszírozó

/sminkeltávolító

elektr. lázmérő

1. Boros cs.

1 hajszarito, 1 ember 

hasznalja, heti 2-3*

Van, alkalmakra 

hasznalom, 

fodrász helyett😁 Van, 2 db Nincs Van, heti 2-3*

Borotvaval 

egybekotott eszkoz 

van Van, havi egyszer Nincs Nincs Nincs Nincs Van

2. Lay - Őri cs. 1 db, 2 családtag 

használja fejenként 

heti egyszer, hideg 

időben. Nyáron nem nincs nincs nincs nincs nincs van, havi egyszer kb nincs nincs nincs nincs

nincs, még 

van egy 

higanyos 

régről, bár azt 

3. család (Gecse-Záhonyi)

1db van, heti 1-2szer 

használjuk nincs nincs

van, 1-1,5 havonta 

egy nyírás

van, hetente 1-2szer 

használva nincs

van, kb havonta 1-2 

alkalommal nincs nincs

4. család (Liki család)

A+10% 10 éves 

Elektrolux, de bírja az 

ecetes öblítőt :)

mi hárman heti 2×3-

szor használjuk, 

ráadásul 2000Wattos 

😔

hajformázó és het 

1x használom 

(400 W)

1 db és napi 

használatban, de 

annak ellenére hogy 

napi 2x mosom, 

elég heti 1x tölteni nincs nincs nincs 

nincs, normál fém 

borotvát használunk

1 db használaton 

kívül

1 db 

használaton 

kívül 3 db

5. család (Szlanyinka Gabi)

A++ , 7 kg töltet , 

9999l/év, 187 kWh/év, 

B - centrifuga, kb 6 

éves elöltöltős mosógép 

1 db van, heti 1-2szer 

használja gyerkőc, 

én csak nagyon 

ritkán, inkább 

törölközőbe 

csavarom a hajam

Rowenta 1600W nincs nincs

1 db, 1 fő használja 

havi 1-2szer

Braun 6 W

1 db , mióta férjnek 

szakálla van, 

nagyon ritkán 

használja

állítólag túl csikis 

így a célszemély 

nem használja... :)

1 db aa elemmel 

működik

18 éve van meg 

ugyanaz a darab, 

ritkán használom, 

inkább a borotvát 

részesítem előnyben

Braun 10 W nincs nincs nincs nincs 2 db

6. család (Lieber család)

A+++ 6 kg.  60 fok 

0,699 KWh, 40 fok 0,62 

KWh, 30 fok 0,398 Kwh

Heti 2x használom, 

2000 W-os. 

Megmértem a 

tegnapi szárítás 5 

perc 0,076 kwh volt.

hajvasaló heti 3-4x 

használom, nem 

találom a 

teljesítményét :(

2 db napi 

használatban 1,4 W 

kb 2-3 hetente kell 

tölteni, +1 db ami 

elemmel működik

1 db 10W kéthetente 

van használva 1 

nyírásra, +1 

szakállvágó heti 

használatban, nem 

találom a 

teljesítményét :(

1 db 3,5 W ritkán 

van használatban, 

inkább a kézi 

borotvát használják 

a fiúk

1 db elemes 

kéthetente van 

használva1 nyírásra

1 db 7,5 W hetente 1-

2x használom

sarokreszelő 1 db 

elemes nincs nincs nincs nincs

kütyü /

család

főzőlap sütő vízforraló kenyérpirító

multifunkciós 

kenyérpirító + 

gofrisütő + grill kontakt grill

multifunkciós 

robotgép turmixgép kenyérsütő kávéfőző botmixer mák/kávédarló sous vide gép aszaló mikró rádio

elektromos 

konzervnyitó

elektromos 

kés/szeletelő

elektromos 

habverő

popcorn 

készító Huto Mosogatogep Paraelszivo Fagyaszto

1. Boros cs.

Indukcios A+, ontisztito Nincs Nincs Nincs 1 db Nincs Van Nincs Automata darslos Van Nincs

Van, ritkan, 

devrendszerese

n hasznaljuk Nincs 1000w Nincs Nincs Nincs Botmixerrel Nincs

Fagyasztos no 

frost a 

haztartasi 

helyisegben es 

egy kisebb a Van Van Hutonel emlitve

2. Lay - Őri cs.

Indukciós

A+ pirolitikus 

öntisztító

1 db  1500W

napi 

használatban

1 db 

napi használatban, 

fogyasztását fejből 

nem tudom nincs nincs

van, kb 

kétnaponta 

használom nincs nincs nincs

1 db napi használatban

Teljesítményéről lövésem sincs, 

mert van vagy 15 éves és már 

minden is lekopott róla... nincs nincs nincs van 700W nincs nincs nincs

1 db, 300W

heti 1-2 

használat nincs

3. család (Gecse-Záhonyi)

kerámialapos A+ nincs nincs nincs nincs

van, 5 éves, kb 

2 naponta 

használom

robotgéppel 

együtt nincs

1 presszó kávéfőző 

950W, 7éves 1db, kb 2 naponta használom nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs robotgépben nincs A+++ van, A++ nincs hűtővel egyben

4. család (Liki család)

gázrózsás

15 éves 

Whirlpool 3,2 

kW (örököltük)

1 db 2200W 

napi 

használatban

1 db 870 W heti 

egyszer, amikor 

marad kenyér nincs

van, de nem 

használjuk

van, havonta 1x 

használjuk

robotgéppel 

együtt nincs

kotyogós és 

kapszulás is van van, 200 W van nincs nincs van, 800 W van nincs nincs robotgépben nincs A++ A++ 

van, de a 

fürdőben 

használjuk hűtővel egyben

5. család (Szlanyinka Gabi)

A+ 

kerámialapos

A+ pirolitikus 

öntisztító 1 db  2200 W nincs 1 db  750 W nincs

5 évvel ezelőtt 

elromlott

* botmixerrel 

együtt nincs

1 db 

presszókávéfőző 

napi használatban 

730 W 1 db 600 W

van, alkalmi 

használatban nincs nincs nincs nincs nincs nincs robotgépben

alkalmi 

használatban - 

örökölt

A+++,  

kombinált hűtő 

(255l +98l ), no 

frost, 183 

kWh/év A++, 9 terítékes 

van, üzemen 

kívül hűtővel egyben

6. család (Lieber család) indukciós nincs 

használatban, 

gáztűzhelyet 

használunk gáztűzhely

 1 db 900 W 

napi 

használatban

1 db 870 W napi 

használatban nincs nincs

1200 W heti 

használatban

robotgépbe 

beépítve nincs nincs használatban 170 W ritkán használom nincs nincs nincs

700 W napi 

használatban

van, nem tudom 

a fogyasztását 

napi 

használatban nincs

1 db,szeletelő, 

nincs 

használatban

robotgép és 

botmixer nincs

napi fogyasztás 

0,8 KWh nincs

van, nem tudom 

a fogyasztását hűtőben


