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Termék Egység Egységár mennyiség Érték (kb.) 

fejessaláta 2 féle db 250 2 500 

vöröshagyma kg 420 1 420 

Sárgarépa Kg 330 1 330 

karalábé db 300 1 300 

rukkola cs 330 1 330 

Burgonya Kg 330 1 330 

zöld fokhagyma db 150 1 150 

zöldhagyma cs 330 1 330 

spenót kg 1200 0,5 600 

fűszerek cs 280 1 280 

salimix kg 2000 0,2 400 

Budapesto 

választható 

db 800 1 800 

Koordinátor doboz       100 

Összesen       4070 

Alapösszeg: 4070 Ft. A Budapesto választható, így a teljes összeg 4870 Ft 

Üdvözlünk mindenkit a Nyitott Kertek biodobozrendszerben. Egy hét 
szünet után ez lesz a második alkalom, Kelenföldön, és egy éve már 
Kispesten. Nagyon jó volt mindenkit élőben látni a múltkori 
alkalommal. Még mindig nehézségekbe ütközik a dobozok 
megtöltése, de már javában készülünk a nyári és őszi ültetésekkel és 
vetésekkel, melyek a nyári és az őszi dobozokat fogják bőségesen 
megtölteni. Sajnos a tavaszi vetés sokkal későbbre halasztódott, 
hiszen tél volt még március végéig – nemcsak nekünk, de más 
gazdaságoknak is okozott egy kis problémát. A Zsámboki Biokertben 
összeszedtük a maradék kora tavaszi termést és javában készülünk a 
nyári ültetéssel – paradicsom, paprika és uborka palántákkal. Az 
utóbbiak július végére, augusztusra várhatók a dobozokban, egészen 
szeptember végéig. Emellett szorgosan vetjük a rövid távú, 
zöldleveles zöldségeinket, úgymint rukkola, salátafélék, hogy addig 
is legyen mivel megtölteni gyomrunkat.  
 
Azt szeretnénk, hogy mostantól kezdve folyamatosan legyen 
dobozolás Kelenföldön, ahogy Kispesten eddig is tettük. Jóllehet, 
lesz olyan, hogy pár hétig kevesebb termék kerül a dobozokba, 
máskor meg jóval több – ez időjárás és szezonfüggő is. Ahogy jobb az 
idő, annál több termék áll majd rendelkezésünkre.  
 
Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy dobozaink megteljenek, 
értelemszerűen, abban az esetben, ha kevesebb a termék, a 
dobozok ára is alacsonyabb lesz. 

Az szállítás időpontja 2013. május 29-e szerda. Átvétel időtartama 16.00-
17.45-ig lesz. A pontos cím Etele út 55. csatolva láthatják egyik kedves 
koordinátorunk által rajzolt, beszkennelt képet, ajánlom, hogy hozzák 
magukkal, mert kicsit nehéz megtalálni a helyet elsőre. (3. Oldal) 
Természetesen ki fogunk rakni pár útmutató táblát a könnyebb tájékozódás 
kedvéért. Ha mégis elvesznek vagy bármi problémájuk van, hívják 
csoportjuk koordinátorát Szécsi Ilkát 0630 897 83 51 (Kelenföldi Zöldségkör) 
illetve Tóth Kornéliát 0630 414 2222 (a most csatlakozott tagok) számon. 

Mi egy pár éve létesült kis biogazdaság vagyunk, a szezonális 
zöldségek termesztése mellett, különleges salátafajták 
termesztésére is specializálódunk. Habár a gazdaság 2010-ben 
indult be Zsámbokon, már több évtizedes tapasztalattal 
rendelkezünk a biogazdálkodás terén. Biozöldségek mellett 
biotojás, takarmány-termeléssel és csirkék nevelésével is 
foglalkozunk. Földünket lovak segítségével szántjuk fel. Célunk, 
hogy minél többféle zöldségfajtát kis mennyiségben, de a lehető 
legjobb minőségben termeljük meg. 

Zsámboki Biokert 



A hét fotója 

Recept-ajánló  
Saláta-öntet – recept ötlet  

•olívaolaj 
•balzsamecet 
•méz 
•mustár 
•só, fűszerek, esetleg  
•fokhagyma 

  
Ezeket jól keverjétek össze, míg a méz fel nem 
oldódik. Salátákhoz kiváló! 

  Egészségetekre! 



Kelenföld dobozrendszer pontos információk  


