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Recept-ajánló 
Sült cékla, póré, alma es lilahagyma

Hozzávalók:
1 kilónyi cékla (4-8db minél kisebb
annál finomabb)
2 nagy öklömnyi lila hagyma
2 nagy öklömnyi alma
1-2 evőkanál méz
6 evőkanál balzsam ecet

A céklát meghámozom és apróra(kb. 2*2cm)vágom. A
lilahagymát is négy részre vágom. Beleteszem egy jénaiba
tálba, rácsorgatom a mézet, az ecetet és a fűszereket, majd
jól összeforgatom. Jénait tetővel a sütőben teszem olyan
200-220C-on. Egy jó órát kell sütni.Többször ránézek,
megforgatom, amikor kész belekeverem a kockára vágott
almát és egy 10 percet fedő nélkül sütöm.

Jó étvágyat!

1 teáskanál tengeri só
1 teáskanál borsikafű
1 teáskanál kömény mag
1 teáskanál rozmaring
1 teáskanál olívaolaj

Szécsi Ilka, az újbudai koordinátor

Már a szervezést is nagyon élveztem: több
bevásárlókört látogattam meg (érdi Naturkosár,
Szatyor), sok elkötelezett termelővel beszéltem,
vásárlókat toboroztam, végül májusban megvolt
az első szállítás is. Biozöldséget a soroksári
tangazdaságból hoztunk. 4 gyermekes anyukaként
nem tudtam vállalni, hogy minden átadást én
bonyolítsak, ezért a tagoknak is ki kellett venni a
részüket a munkából. Kialakult egy elkötelezett
csapat, akiket a közös érdeklődésen kívül a közös
munka is összetartott.

Fokozatosan növekedtünk: létszámunk elérte a 15
családot. Ám amikor véget ért a zöldség szezon
Soroksáron, a vásárlók egy része elpártolt. Akkor
kezdtem el keresni olyan forrást, amely egész
évben ellát bennünket zöldséggel. Mivel
szerettem volna programokat is szervezni ennek a
környezettudatos közösségnek, felkerestem
Tracey Wheatley-t, az Átalakuló Wekerle
szervezőjét, és tőle hallottam Matthew-ék
biozöldség-dobozáról.

Nagyon megtetszett az ötlet, mert egyrészt egész
évben szállít biozöldséget, másrészt leveszi a
vállunkról a szervezési munka nagy részét. Így vált
lehetővé, hogy a Zöldségkörnek most már bárki
tagja lehet önkéntes munka nélkül is. A
létszámunk meg is ugrott: most már 40-50 család
rendel rajtunk keresztül zöldséget. A biodobozban
azt szeretem, hogy így rá vagyok szorítva, hogy a
heti menü összeállításánál zöldségekből induljak
ki, ezáltal sok zöldfélét fogyasztunk. Sok különféle
táplálkozási irányzat van, de abban mind egyetért:
a zöldség egészséges. Mivel mindig a szezonnak
megfelelő zöldség érkezik, régi paraszti ételek
receptjeit is kipróbálom, mert ők is ezekből a
zöldfélékből főztek. Ezeket az ételeket a családom
is jobban elfogadja, mint a reformkosztot.


