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Pesztó, pesztó, „Budapesto”! Semmi kétség sincsen afelől, hogy 
a nyár kellős közepén járunk – tudjuk ezt nagyon jól, nemcsak a 
tropikus hőség és az éjszakai szúnyogok legyek miatt, hanem 
ekkor csináljuk a pesztót is. 
  
Már 10 éve annak, hogy elkezdtünk pesztót csinálni. Ahogy mi 
tudjuk, mi voltunk az első pesztóellőállító egység 
Magyarországon, arról nem is beszélve, hogy ökológiailag 
ellenőrzött minőségű. A nagy mennyiségű napsugárzás 
lehetővé teszi számunkra, hogy a szabad ég alatt termesszünk 
nagyon jó minőségű bazsalikomot. Ahogy az évek múltak, úgy 
változtattuk, jobbítottuk a pesztó receptjét, ezúttal arra is 
törekszünk, hogy lehető legtöbb összetevő a közelből 
származzon. Bazsalikomot és fokhagymát magunk termesztjük, 
a napraforgó olajat és diót más magyar biogazdáktól vásároljuk. 
A petrezselymes és csípős változatba friss petrezselymet illetve 
csípős paprikát adunk, szintén saját gazdaságunkból. 
 
Amit importálunk, az az olíva olaj és citromlé – Nápoly melletti 
biogazdaságból származnak, kik ismerőseink és barátaink. A 
recept, melyet használunk, az eredeti olasz genovai recept 
változata, bár a Budapesto ízvilága teljesen egyedi. 
  
Először frissen készülnek pesztóink a nyáron, majd 
pasztörizálunk is, a téli ínségesebb időkre, másokat pedig 
mélyhűtőben elraktározzuk. Pár boltban is kapható a pesztó, de 
legkönnyebben és a legegyszerűbben az Ökopiacon, illetve a 
dobozrendszeren keresztül lehet hozzájutni. A „Budapesto” 
nevet egy barátunk találta ki, és annyira megtetszett nekünk ez 
a név, hogy azóta is ezt használjuk. Szóval, ha pesztót keresel, 
ne menj tovább Budapesto-nál! 
 

 

   
 
 
 
 

Kedves Dobozosok! 

Kelenföld dobozrendszer pontos információk: 
Átvétel időtartama 16.00-17.45-ig lesz. A pontos cím Etele út 55. 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. 

Kispest dobozrendszer pontos információk: 
Koordinátor: Weszely Gabi 0630 490 67 09, Schneider Gabriella 0670 
2585955. Piac és dobozátvétel 16.00-19.00-ig csütörtökönként. Cím: 
1192, Pannónia út és Gutenberg utca sarkon lévő piac, Wekerle-telep. 

Termék Egység Egységár mennyiség Érték (kb.) 

cukkini kg 350 0,6 210 

újkrumpli kg 380 1 380 

új sárgarépa kg 350 0,75 260 

lilahagyma cs 320 1 320 

fűszerek cs 250 1 250 

tölgylev. Sali db 250 1 250 

fejtőbab adag 300 1 300 

padlizsán adag 250 1 250 

uborka kg 500 0,5 250 

Cse.kukorica db 120 5 600 

paradicsom kg 500 1 500 

sóska kg 700 0,5 350 

Koord dbz 1 100 

Összesen       4020 



A hét fotója 

Recept-ajánló  

  

Jó étvágyat! 

Édes-savanyú lencse-dahl grillezett padlizsánnal (2 főre) 

100g piros lencse, átmosva 
1 kiskanál kurkuma 
2 nagy kanál olaj 
1 közepes hagyma apróra vágva 
1 gerezd fokhagyma, aprítva 

 
 

 
 

 

 
 

•Egy fél liter vízbe tegyük bele a lencsét, kurkumát, kis sót és 
olajat, majd forraljuk 15 percig, vagy amíg meg nem puhul 
teljesen. Miközben fő, szedjük le a habot, mely a víz tetején 
képződött. Eközben olajon aranybarnára pirítsuk a hagymát, 
fokhagymát, gyömbért, kb 5 perc. 
•Adjuk hozzá a curry port, és főzzük további 2 percig, majd a 
lencsét adjuk hozzá és főzzük még 10 percig.  
•A sütőben pedig grillezzük meg a padlizsánt. Szeleteljük fel 
csíkokra, olajjal kenjük meg, sóval, borssal szórjuk, majd be a 
sütőbe. (jó, ha a padlizsánt megsózzuk és állni hagyjuk, majd 
törölgessük le a cseppeket. Így sokkal finomabb lesz.) 
 
  

Hozzávalók: 
 
   

Zsámboki Budapesto feldolgozás 

3cm friss gyömbér lereszelve 
1 kiskanál curry por 
1 padlizsán,  
   2 cm-s szeletekre vágva 
rizs, korianderlevél köretnek 

 
 
 

 
 
 

 
 



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 


