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Hivatalosan is elkezdődött a nyár kertünk számára is. 
Most vagyunk az év csúcsán, mikor is a Nap a 
legmagasabban áll az égen és hatalmas tüzeket raknak 
Szent János ünnepekor, június 24.-én. A kertben minden 
úgy tűnik, hogy egyszerre gyorsulnak az események, de 
ugyanakkor lassulnak is. Növények gyorsan nőhetnek, 
jóllehet több esetben túl sokszor, hiszen magra mennek. 
Embereink a farmokon szintén vissza kell venniük 
energiájukból, mert a nap túl erősen melegít, legalábbis 
dél körül, bár a nagy meleget igénylő növények viszont 
nagyon élvezik az igazi nyarat a hosszú és hideg tavasz 
után.  
 
A zöldségek választéka nő ugyan, de még mindig érezzük 
a hosszú, hideg évszak következményeit. A mostani 
zöldségfajták még mindig a korai stádiumban vannak. 
Ahogy a évszak változik, az árak is csökkenni fognak, 
tehát több zöldség lesz a dobozban ugyannyi pénzért.  

  
 

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 

Üdvözölünk mindenkit! 

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 500 0,5 250 

újkrumpli kg 480 1 480 

új sárgarépa cs 350 1 350 

újhagyma cs 280 1 280 

fűszerek cs 250 1 250 

új fokhagyma adag 300 1 300 

borsó kg 920 0,5 460 

fejessali db 250 2 500 

brokkoli v. káposzta 

v. kelkáposzta 

adag 500 1 500 

sóska kg 700 0,6 420 

karalábé db 225 2 450 

Koordinátor doboz 1 100 

Összesen       4340 



A hét fotója 

Recept-ajánló  

  

Jó étvágyat! 

Újkrumpli-saláta mentával 
 
 

1kg újkrumpli 
250g tejföl 
1 citrom leve és héja 
friss mentalevelek finomra aprítva 
1 chilipaprika finomra aprítva - ha 
szeretjük a csípőset 

 
Főzzük meg az újkrumplit egy kis sóval, majd öntsük ki a vizet, és vágjuk ketté 
őket. Egy tálban keverjük össze a tejfölt, citromlevet és héját, a mentaleveleket 
és a chilit is, ha akarjuk, majd az egészet jó alaposan keverjük össze, tegyük a 
hűtőbe, hogy összeálljanak az ízek és hűljön egy picit, majd tálaljuk.  

  

A múlt héten 30 ember látogatott meg minket két északkeleti magyar faluból. A Pro-Cserehát Egyesület keretében zajlott a 
látogatás, ők már évek óta szerveznek különböző biokertészeti kurzusokat a szociálisan hátrányos helyzetű embereknek 
Magyarország keleti részén. Ezzel az egyesülettel működtünk együtt az elmúlt pár évben, segítettünk a szakmai tudás 
továbbadásában úgymint különböző kertészeti technikák biogazdaságokban. Nagyon jó volt őket fogadni a Zsámboki Biokertben, 
megmutattuk nekik a gazdaságot és megosztottuk egymással a különböző technikákat. Mi is tanultunk tőlük pár hasznos tippet az 
uborkatermesztésről. Még fogunk egymással beszélni. Aki szeretne többet megtudni, látogassa meg a honlapjukat a 
www.bffd.hu/rolunk.html.  

Ebben a nagy melegben mi sem eshet nekünk jobban, mint egy hideg, hűsítő 
saláta akár főételként is. 

   




