Kislábnyom tippek
Ajándékok takarékosan, kreatívan, zölden karácsonyra
A november végi nemzetközi “Ne vásárolj semmit!” nap szellemében készülünk a karácsonyra –
kézzel készült ajándékok és önmegtartóztatás
Az Occupy mozgalom már 2010-ben hadat üzent a fogyasztói karácsonynak - üdvözlőlapjukon a
következő szöveg olvasható: „Idén az az ajándékod, hogy a te nevedben is küzdök a gazdasági-társadalmi
igazságért - Cserébe szeretetet és együtt töltött időt kérek, nem bolti termékeket - A közösséget élvezd, ne
a fogyasztást!”
Abban feltétlenül megegyezhetünk, hogy a karácsonyi ünneplésben a főszerep az együttlété kellene, hogy
legyen. Az is tény azonban, hogy ajándékozni öröm... Milyen ajándékot készítsünk, ha el szeretnénk
kerülni a boltokat, környezetbarátok és energiatudatosak szeretnénk lenni, és ha lehet, spórolni is
szeretnénk…? Íme néhány ötlet, amelynek elkészítésébe, megvalósításába a család apraját-nagyját
bevonhatjuk1:
Konyha és finomságok:
Saját készítésű recept-gyűjtemény
Saját készítésű lekvár, savanyúság, szörp, befőtt, rumos gyümölcs, aszalt gyümölcsök
Eltett zöldségek (fokhagyma, zöldbab, padlizsán, paradicsom stb.)
Házilag füstölt kolbász, házi pálinka 
Száraz sütemények és természetesen mézeskalács
Teák év közben gyűjtögetett gyógynövényekből; fűszerkeverékek
Szárított gomba (szintén saját gyűjtésből)
Textil:
Hímzett terítő; batikolt tarisznya, póló vagy párna
Régi kötött pulóverekből új pulóver
Szintén bontott fonalból sapka-sál-kesztyű
Zsebes tároló a falra
Gyerekeknek:
Babák vagy állatkák zokniból, maradék anyagokból; fakanálbáb
Saját készítésű társasjáték, kártya, szókirakó
Kisautó fahulladékból, repülőmodell kartonból
Egyéb:
Szerencsét hozó keltetett búza 
Szaporított szobanövény, vetőmagok a kertből
Saját készítésű naptár családi fotókkal, rajzokkal
Apróságok: gipszből készült hűtőmágnes, mini virágcserépből festett csengők, képkeret,
gyerekrajzok, festett borosüveg, méhviasz gyertya, karácsonyfadíszek hulladékból
Ékszerek a legkülönfélébb alapanyagokból (gyöngy, termések stb.)
Házi szappan és egyéb otthon készült kozmetikumok, levendulás zsákocska illatosítónak
Szolgáltatás (gyerekvigyázás, barkácsolás, kert felásása, fényképezés stb.) használatára
feljogosító utalvány
Idő-utalvány: közös teázásra, kirándulásra, társasjátékozásra invitáló kártya
Dekoráció és csomagolás:
Használjunk saját készítésű, természetes anyagú (fa, üveg, szalma, csuhé, agyag, toboz stb.)
és tartós díszeket, lakásdekorációt.
Az ajándékokat többször használható csomagolóanyagba (vászonzsák, erős papírtáska,
kartondoboz) csomagoljuk.

Az adventi naptár is lehet öko:
pl. ha kinőtt zoknikból készítjük
és házi finomságokkal rakjuk tele

Díszek PET-palackból

Ha mégis venni szeretnénk valamit, keressünk kézi erővel vagy zöld energiával működő termékeket,
ajándékozzunk élményt vagy szolgáltatást és feltétlenül válasszunk tudatosan, a tudatos vásárlók 12
pontjának szem előtt tartásával!
További ötletek:
Ajándékozzunk megtakarítást: http://energiaklub.hu/hir/ajandekozzon-megtakaritast
Zöld és pénztárcakímélő:http://www.tudatosvasarlo.hu/cikk/tippek-zold-es-penztarcakimelokaracsonyhoz
Tudatos ajándéktippek: http://www.tudatosvasarlo.hu/cikk/tudatos-vasarlo-karacsonyi-ajandek-tippjei
A tippek és ötletek forrása a Kislábnyom Hírlevél 29. száma.
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