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Egy átlagos magyar háztartás összes energiafogyasztásának nagyjából 5-7%-át 

fordítja főzésre, azaz a fűtés és melegvíz előállítás után az ételek elkészítésére 

költjük a legtöbbet. Éppen ezért jó tudni, hogyan csökkenthetjük a főzéshez 

köthető energiafogyasztást. Bár jelentős energia-felhasználó ez a terület, jókora 

megtakarítási lehetőségeket is rejt magában, néhány egyszerű ötlettel 

csökkenthetjük a főzéshez köthető energiafogyasztást. 

Sütés-főzés okosan  

 Az edények anyaga, minősége, formája befolyásolja a főzéskor felhasznált 

energia mennyiségét. Használjuk a jó hővezetésű anyagokból, például 

acélból, öntöttvasból vagy zománcozott vasból készült edényeket!  

 Ügyeljünk rá, hogy megfelelő méretű edényt használjunk. Ha a lábas alján 

túlér a gázláng vagy a főzőlap, akár 30%-kal több energiát használunk el – 

feleslegesen. Kisebb átmérőjű főzőlapon ugyanaz a mennyiségű étel ugyan 

hosszabb idő alatt készül el, de energiatakarékosabb. 

 A főzési idő csökkentése, és a hőveszteség elkerülése érdekében használjunk 

méretben egyező fedőt a fazekakon, lábosokon. 

 A villamos serpenyők és főzőedények jobb hatásfokúak, gyorsabbak. A 

magas teljesítményű gyors főzőlap ugyan időt takarít meg, de több energiát 

használ el. 

 Légkeveréses edényben akár 30-50%-kal kevesebb energiafelhasználással 

főzhetünk. 



 Amikor csak lehet, használjunk kuktát vagy egyéb nyomástartó gőzölő 

edényt, a főzéshez szükséges energia akár 70%-át megtakaríthatjuk így. 

 A főzőlap munkafelülete legyen mindig tiszta, szennyeződésmentes, mert így 

érhető el a legjobb hőátadás. 

 A sütőt is tartsuk mindig tisztán, hiszen a tiszta sütő jobban visszaveri a hőt, 

így ezáltal is takarékoskodhatunk az energiával. 

 

 



 

 Használjuk ki az elektromos főzőlap és a sütők tartalék hőjét is! Mindkettőt 

bátran kikapcsolhatjuk a főzési-sütési idő vége előtt pár perccel, a maradék hő 

bőven elég lesz arra, hogy az étel elkészüljön. 

 Sok recept feleslegesen ajánlja a sütő előmelegítését, pedig arra csak néhány 

speciális fogásnál van szükség, például kenyérsütésnél 

 A sütés befejeztével a felmelegedett sütőt felhasználhatod kenyér 

szárításához, amiből például zsemlemorzsát készíthetsz! 

 Ha sütünk, ne nyitogassuk állandóan a sütőajtót. 

 Ha sütőt használsz, tekerd lejjebb a fűtést télen, hiszen ez is fűtőtestként 

funkciónál! 

 Ha az étel felforrt, vegyük kisebb fokozatra a főzőlapot. 

 Ha kisebb darabokra vágjuk a főznivalót, hamarabb kész lesz! 

 Tészta főzésénél készenléte előtt 5 perccel, ha elzárjuk a tűzhely kapcsolóját 

és lefedjük az edényt, akkor is puha lesz! 

 Víz forralásánál a sót csak a forráspont után tegyük bele, mert a sós víznek 

magasabb a forráspontja, ezért tovább kell melegíteni! 

 Mindig megfelelő mennyiségű vizet forraljunk! Általában a forralt víz fel 

nem használt része a lefolyóban végzi. Ne pazaroljunk! Ha mégis marad, 

hagyjuk kihűlni, a növények örülni fognak neki. 

A hűtő beállítása, karbantartása  

 A hűtő- és fagyasztószekrény – folyamatos működése miatt – egy átlagos 

család villamosenergia-fogyasztásának körülbelül 30 százalékáért felel, ezért 

különösen fontos, hogy hatékony („A” vagy „A+” energiahatékony osztályú), 

és kevésbé zajos berendezést válasszunk. 



 Mindig akkora hűtőszekrényt vásároljunk, amekkora háztartásunk igényeinek 

megfelel. Többszemélyes háztartás esetén felnőttenként 60 literes térfogattal 

számolhatunk. 

 Ha többet szeretnénk fagyasztani, akkor fagyasztóládát vegyünk. A felülről 

nyitható fagyasztóláda energiafogyasztása gyártmánytól függően 20-40 

százalékkal kedvezőbb, mint a fagyasztószekrényé. 

 Ha lehet, ne állítsuk a hűtőt radiátor, tűzhely vagy mosogatógép mellé, ne 

legyen alatta padlófűtés, és ne érje közvetlen napsütés sem, mert ez is növeli a 

gép fogyasztását. 

 A hűtő hátán lévő kondenzációs rácsot tartsuk tisztán a hatékony légcsere 

érdekében. Ha ezt elmulasztjuk, a felhasznált energia akár 30%-a is 

elveszhet! 

 Olvasszuk le rendszeresen a fagyasztót, hogy megkíméljük a túlterheléstől. A 

No-Frost készülékeket ugyan nem kell leolvasztani, mert nem képződik dér a 

fagyasztótérben, azonban nemcsak drágábbak, de akár 10-30 százalékkal is 

több áramot fogyasztanak. 

 A hűtőgép ajtajának záródását rendszeresen ellenőrizzük, és a zárófelületet 

tartsuk tisztán. Ha egy papírlap befér az ajtó tömítésénél, cseréljük ki, hogy 

megfelelő fokon hűthessen. 

 Ne tegyünk meleg ételt a hűtőbe, illetve lehetőleg kerüljük a hűtő ajtajának 

gyakori nyitogatását, mert a bejutó meleg levegőt újabb energiafelhasználás 

árán kell a gépnek lehűtenie. 

 A folyadékokat mindig lefedve tegyük a hűtőszekrénybe, különben 

párolognak és túlterhelhetik a kompresszort. 

 Nem mindent szükséges a hűtőszekrényben tárolni: a zöldségeket, 

gyümölcsöket télen hidegen tarthatjuk az ablakpárkányon vagy a lakás egy 

hűvösebb pontján is. 



 Ha tehetjük, a konyha mellett alakítsunk ki kamrát a zöldségek, gyümölcsök, 

tartós élelmiszerek stb. tárolására. Így az élelmiszerek hűtésére fordított 

energiaköltségeket jelentősen csökkenthetjük és kisebb hűtő is elegendő lesz! 

 

 

 

 Fordítsunk figyelmet a megfelelő hőfok beállítására is és ezt rendszeresen 

ellenőrizzük hűtőhőmérővel. Az élelmiszerek tárolására elegendő, ha a 

hűtőszekrényben +5 ºC, a fagyasztórészben pedig –18 °C van. A túlhűtés nem 

befolyásolja az élelmiszer-biztonságot, az áramszámlát viszont növeli. Ha túl 

alacsony a hőmérséklet, fokonként kb. 5%-kal nő a fogyasztás. Ha pedig az 

ajánlottnál melegebbre állítjuk, akkor hiába takarékoskodunk az energiával, 

az ételek könnyebben megromlanak, ami nagyobb veszteséget okoz, mint 

amennyit megtakarítunk a takarékoskodással. A hűtő hőmérsékletének 

rendszeres ellenőrzése segít abban, hogy mérsékeljük a fogyasztásunk, és 

ezzel energiát és pénzt takarítsunk meg. 

Mosogatás  



 Ha mosogatógépünk van, csak akkor indítsuk el, ha tele tudjuk pakolni. 

 Ha leöblítjük az edényeket, mielőtt berakjuk a gépbe, kétszer annyi vizet 

használunk el egy mosogatáshoz. 

 A kevésbé szennyezett edényeket elég rövid programmal, mérsékelt 

hőmérsékleten elmosogatni, ami kevesebb elektromos energiát és vizet 

igényel. 

 Ha nincs mosogatógépünk, gyűjtsük össze a mosandókat, és egyszerre, 

állóvízben mosogassunk és öblítsünk. Az edények öblítővizét használjuk fel 

pl. öntözésre, felmosásra vagy a WC öblítésére. 

 Ha nincs lehetőségünk másként, csak folyó vízben mosogatni, fontoljuk meg 

a konyhai csaptelepek víztakarékos csapokkal, betétekkel való felszerelését, 

így csökkenthetjük vízszámlánkat. 

 

 

További konyhai eszközök  

 A vízforraló sok energiát használ, ezért csak annyi vizet forraljunk, amennyi 

kell! Egy európai átlag napi 1 liter vizet forral fel feleslegesen, viszont ha 



minden európai csak annyi vizet forralna fel naponta, amennyire éppen 

szüksége van, a megtakarított energiából megoldható lenne a kontinens 

egyharmadának közvilágítása. 

 Amit lehet, kézi erővel oldjunk meg. (pl.: morzsaporszívózás helyett rázzuk ki 

a terítőt és söpörjünk fel, a kenyeret ne elektromos késsel vágjuk). 

 Használjunk a konyhában is helyi világítást. 

 Kerüljük a felesleges, nem – vagy alig - használt konyhai elektromos 

eszközöket, és részesítsük előnyben a kézi erőt! 

 Ne a mikróval olvasszuk ki a mélyhűtött dolgokat – inkább vegyük ki a 

fagyasztott ételt előző este és hagyjuk magától felengedni. 

 Ha nem muszáj, ne használjuk a szagelszívót, inkább nyissunk ablakot! 

Vigyázz, ha sokáig használod az elszívót és nem szellőztetsz, oxigénhiányos 

lehet a levegő, ami rosszulléthez vezethet! 

 Ha új konyhai eszközt választunk, lehetőség szerint energiatakarékosat 

szerezzünk be. 

Csökkentsük ételeink karbon-lábnyomát!  

 Válasszunk helyi és szezonális termékeket, kerüljük a sok csomagolást, 

csökkentsük a hús- és tejtermékek arányát étrendünkben, de legfőképp 

együnk meg mindent, amit megveszünk, ne termeljünk élelmiszerhulladékot! 

 Étrendünkbe beiktathatunk nyers vagy kevés főzést/sütést igénylő ételeket is. 

 A zöldséget és a gyümölcsöt csöpögtető edény segítségével, álló vízben 

mossuk. Ha lehet, egy tálat használva, így a mosóvizet másra is 

felhasználhatjuk, pl. szobanövények öntözésére. 

 A zöldségeket ne főzzük bő lében, inkább csak pároljuk – ez egészségesebb 

is. 



 A maradékokat együk meg másnap vagy fagyasszuk le. A kukába kerülő étel 

jelentősen növeli a CO2-kibocsátásunkat! Ha nem termelünk élelmiszer-

hulladékot, átlagosan 25%-kal csökkentjük az étkezéshez kapcsolható 

karbon-lábnyomunkat. 

 

 

 

 Klímabarát ételek - az élelmiszerek közül a bárány- és marhahúsnak, 

valamint a sajtoknak a legnagyobb a karbon-lábnyoma, legalábbis a 

nagyüzemi élelmiszertermelésből származó termékek esetében. Már csak 

ezért is érdemes csökkenteni a húsfogyasztásunkat! 

 Ha lehetőségünk van rá, legjobb, ha helyi, szezonális és bio élelmiszereket 

vásárolunk. Ha valamilyen okból nem tudunk bio élelmiszereket beszerezni, 

akkor is törekedjünk arra, hogy helyi vagy legalább magyar ételt válasszunk! 

 Mérjük fel, majd csökkentsük heti húsfogyasztásunkat, iktassunk be hetente 

húsmentes napokat. 

 Csatlakozzunk bevásárló közösséghez vagy helyi élelmiszer hálózathoz. 

 



 

 

 

 

 

Érdekli, hogy mennyi lehet a saját és családja karbonlábnyoma? Az alábbi oldalon könnyen kiszámolhatja! 

https://bocs.eu/karbonlabnyom-szenlabnyom-kalkulator/ 

https://bocs.eu/karbonlabnyom-szenlabnyom-kalkulator/

