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Újság és információk

Kedves Dobozosok!

Boldog új évet kívánunk a 2015-s évre! A hideg
idő nagyon jó a talajnak illetve az idei
növénytermések egészségének is. A növekedés
most teljesen megállt a fóliasátrakban, így
most eléggé korlátozottan lesz friss zöldleveles
a dobozokban januárban, de sok új változtatást
tervezünk az idei dobozrendszerben. A
koordinátorokkal volt egy év végi nagy
találkozó, ahol is sok új ötlet merült fel, hogy
hogyan lehetne a dobozrendszert fejleszteni.
Kell nekünk egy kis idő, hogy kidolgozzuk, mi
lehetséges és ésszerű, de az elkövetkezendő
hetekben be fogjuk mutatni az új
ötleteket. Ezalatt is, akinek van jó ötlete, írjon
a koordinátorának, mi pedig mindent alaposan
végiggondolunk.

Továbbra is kapható ám nem friss ezúttal,
hanem fagyasztott csirke 1800 Ft/kg áron.
Mind szerdán és csütörtökön is.

Boldog és sikeres évet kívánunk nektek 2015-
re!

-A Zsámboki Biokert csapata

Termék egység mennyiség mennyiség összesen

fejes káposzta adag 700 1 700

spenót kg 1130 0.4 450

sárgarépa kg 350 1 350

burgonya kg 360 1 360

vöröshagyma kg 450 0.6 270

fokhagyma kg 2500 0.1 250

savanyú 
káposzta

db 450 1 450

lecsó v pesztó adag 700 1 700

Összesen: 3630

Koord. Doboz/lebomló zacskó 100

Heti Hírlevél
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Jó étvágyat! Elkészítés

• Az oldalast egy nappal korábban beáztatjuk.
• Egy nagy fazékban feltesszük főni kb. 4 liter 

vízzel.
• A káposztát átmossuk, ha túl savanyúnak 

ítélnénk.
• Ha félpuhára főtt, hozzátesszük a savanyú 

káposztát, a megpucolt vöröshagymát, a 
fokhagyma gerezdeket és a babérlevelet, borrsal 
és köménymaggal ízesítjük.

• A kolbászt karikára vágjuk, és a főzés vége előtt 
20 perccel (a káposzta után kb. 40 perccel) 
beletesszük a levesbe.

• Ha már majdnem minden megpuhult, 
felcsíkozzuk a szalonnát, kiolvasztjuk. A pörcöket 
félretesszük, a zsírra rászórjuk a paprikát, majd a 
lisztet, és gyorsan kikeverjük, majd felönjük kb. 1 
dl vízzel (akkor jó, ha kb. olyan sűrűségű, mint a 
kefír).

• Egy merőkanál levest belemerünk a tejfölbe, 
kikeverjük, és visszacsurgatjuk a levesbe.

• Egyet rottyantunk rajta, beleszórjuk a kimaradt 
szalonnapörcöket, és már tálalhatjuk is 
kenyérrel, és nagyon sok tejföllel.

.

Hozzávalók:
A leveshez
60 dkg savanyú káposzta
50 dkg füstölt oldalas
10 dkg csípős kolbász
1 nagy fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
4 db babérlevél
bors ízlés szerint
köménymag ízlés szerint
4 l víz

A Nyitott Kertek 

Bio-Doboz Rendszer

A kezdetektől fogva a közvetlen értékesítés volt a
Zsámboki Biokert célja. Korábbi tapasztalatainkból
okulva tudjuk, hogy nagyon sok előnnyel jár a
dobozrendszer és az azzal járó közösségi
szerveződés a gazdaság körül. Úgy gondoljuk, hogy
erősebbek vagyunk, ha együttműködünk
másokkal, így alakult meg a Nyitott Kertek
Dobozrendszer - mely három különböző gazdaság
együttműködéséből jött létre (Zsámboki Biokert,
Gódor Biokertészet, és a Babati Biotangazdaság). A
dobozrendszerről az elkövetkezendő hírlevelekben
olvashattok majd. Szeretnénk bemutatkozni
egytől-egyig, ki kicsoda a gazdaságban, hogy egy
kicsit közelebbről is megismerjétek kik vagyunk. Az
egyik legnagyobb előnye a dobozrendszernek
pontosan az, hogy van egy közvetlen kapcsolat a
termelők és vásárlóink,és a város és vidék között,
ezt szeretnénk most jobban erősíteni ezekkel a
bemutatkozásokkal.

A rántáshoz
20 dkg füstölt szalonna
(a pörcöket félretesszük, 
a végén a levesbe szórjuk)
2 teáskanál fűszerpaprika
4 csapott ek finomliszt
A tálaláshoz
2 dl tejföl
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Kelenföld dobozrendszer pontos információk:
Koordinator: Kabdebó Noémi - noemi.kabdebo@gmail.com

Koller Andrea - andi@humusz.hu

Humusz-Ház, 1111 Budapest, Saru utca 11

átvételi ideje 16:00-17:45-ig.

Humusz Ház Terkép

Kispest dobozrendszer pontos információk:
Koordinátor: Weszely Gabi 0630 490 67 09, 

Schneider Gabriella 0670 2585955 

Piac és dobozátvétel 16.00‐19.00ig csütörtökönként. 

Cím: 1192, Pannónia út és Gutenberg utca sarkon lévő piac

Wekerle telep.

Albertfalva Doboz Rendszer:
1116 Budapest, Szeremley Miklós u. 19. 

átvétel fél 4-fél 5-ig, 

illetve Szécsi Ilkánál 0630 8978351 lehet érdeklődni, 

ha később szeretnék átvenni a dobozokat.

Óbuda Doboz Rendszer:
Koordinátor: Vetier Márta, 

email: malna.ribizli@gmail.com 

Szerdánként 16:00-18:00

1037 Toronya u. 33 (Óhegyi Népház)

Gödölye: (Gödölye Szép Bolt) átvétel
2100 Szbadság u. 5.

toth_krisztina@invitel.hu
csütörtökönként 12:30-tól.

Fagyasztott, jó minőségű

Biocsirke

Rendelésre
Konyhakész állapotban

1800 Ft/kg     kb. 1.5 kg/csirke

*Az árban az előkészítés

is benne foglaltatik

Kérjük, hogy rendeléseiteket koordinátoraitoknak illetve
nekem küldjétek a naspolyafakft@gmail.com címre. A
megrenendeléseket blokkokban fogjuk elkészíteni,
kiszállítani. Telefonszámot adjatok meg, a kiszállítás

hetén hívni fogunk! Szerdán és csütörtökön is átvehető.

mailto:naspolyafakft@gmail.com
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