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Doboz Ajánlat

Újság és információk

Kedves Dobozosok!

Most már semmi kérdés nincsen, megérkezett a
nyár! A magas hőmérséklet miatt át kell alakítani a
munka rutinját a kertben. Korábban kezdünk, hogy
még a hajnal hűvösében tudjunk nyugodtan
dolgozni. Az öntözési rendszer túl van terhelve és
vigyáznunk kell arra is, hogy a fóliasátrakban ne
legyen túl meleg. Szerencsére, a nagy fóliasátraink
úgy vannak megalkotva, hogy az oldalfalakat fel,
illetve le lehet engedni, hogy segítsük a levegő
áramlását, bár nagyon oda kell figyelni.

A száraz időjárás nagyon jó a széna kaszálására. Az
egyik szomszédunk bálákba kötötte a lucernánkat.
Szilárd, Árpi és Luki hozták be a bálákat, felpolcolták,
így a lovaknak nem kell aggódniuk, hogy nem lesz
télire ennivaló.

Nagyon sajnáljuk, hogy Szilárd elmegy a csapatból.
Hűséges és szerves része volt a Zsámboki Biokertnek
már a kezdetektől. Lovakkal való kapcsolata,
munkája és bánásmódja sokakat inspirált. Humora
és barátságos arca nagyon fog nekünk hiányozni.
Kívánunk neki minden jót - a jövő héten lesz vele egy
utolsó interjú a következő hírlevélben.

Termék egység mennyiség

Főzőtök db 1

Sárgarépa  cs 1

Petrusgyökér cs 1

újkrumpli kg 1

cékla cs 1

saláta adag 1

Mángold kg 1

Karalábé db 1
Fejeskáposzta fej 1

Zöldborsó adag 1

Összesen: 4400

-A Zsámboki Biokert csapata

2 éves csirkék eladók!!! (még 2-3 
évig tojnak)

- 2000 ft / db (élő+szállítás)
- 1500 ft / db (20 db felett)
- 1400 ft / kg + 400 ft (fagyasztott, 
lecsupaszítva, főzésre készen)



Heti Hírlevél
Június 18-19, 2014

Recept-ajánló 
Kapros töksaláta

Jó étvágyat!

A Nyitott Kertek Box Scheme

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 saláta öntetéhez a kefirt simára keverjük a
citromlével, a mustárral, kevés sóval, a porcukorral és
a megmosott finomra aprított kaporral. Hidegre
tesszük. A tököt meghámozzuk, magos belét kidobjuk,
majd a tököt reszelőn lereszeljük (vagy gyalun
legyaluljuk). A lereszelt tököt megsózzuk, és alaposan
összekeverjük, ezután hozzáadjuk a megtisztított és
vékonyra karikázott zöldhagymát, zöldjével együtt.
15-20 percnyi állás után az öntetet rálocsoljuk, ismét
jól összekeverjük, és megmosott lecsöpögtetett
salátalevelekkel bélelt tálba öntjük. Végül befedjük és
a hűtőszekrényben fél napig érleljük.

Hozzávalók:
1 kg főzőtök
1 csokor zöldhagyma (a szárával együtt)
2 dl kefir
1 csokor kapor
1 citrom level
1 teáskanál só
1 teáskanál porcukor
1 teáskanál mustár
a tálaláshoz néhány salátalevél.

http://www.ritakonyhaja.hu/component/search/?searchword=kukoricakem%C3%A9ny%C3%ADt%C5%91&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20&areas[0]=aisobi2Fields&areas[1]=aisobi2Categories


Heti Hírlevél
Június 18-19, 2014

Kelenföld dobozrendszer pontos információk:
Humusz-Ház, 1111 Budapest, Saru utca 11

átvételi ideje 16:00-17:45-ig.
Kabdebó Noémi - noemi.kabdebo@gmail.com

Koller Andrea - andi@humusz.hu
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.ribilizi@gmail.com
Szerdánként 16:00-18:00

1037 Toronya u. 33 (Óhegyi Népház)

mailto:noemi.kabdebo@gmail.com
mailto:andi@humusz.hu
https://maps.google.hu/maps?q=Budapest,+Saru+utca&hl=en&sll=47.501385,19.400577&sspn=1.93336,5.410767&oq=budapest+saru+u&hnear=1111+Budapest,+Saru+utca&t=m&z=16
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