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Doboz Ajánlat

Kedves Dobozosok!

Ez az utolsó hírlevél 2014-ben! Ugyanis Karácsony és Újév
között szünetet tartunk, ám lehetőség lesz egy nagyobb
mennyiségű zöldségfélék rendelésére, melyre december 23.-
án, kedden kerül sor. Így nem fogytok ki biozöldségekből az
ünnepek alatt sem.

Kérjük, olvassátok el az alábbi információkat, hogy tisztán
értsük a dolgok menetét:
• 2014.12.17/18: dobozátvétel szokásosan (utolsó doboz)
• 2014.12.23: Karácsony előtti zöldségrendelések átvétele

(nincs doboz)
• 2015.01.07/08: első dobozátvétel 2015-ben a szokásosan

A januári hírlevelet a dobozajánlattal együtt január első
hetében fogjuk kiküldeni, a határidők ugyanazok maradnak.

A előkarácsonyi rendelésről tudnivalók:
Mivel egy hosszú szünet előtt állunk, úgy gondoljuk, hogy
azalatt is szeretnétek friss biozöldségeket fogyasztani az
ünnepek alatt, így egy speciális rendelésre lesz lehetőség, (ld
táblázat), melynek átvétele december 23.-án lesz. Ekkor nem
is készülünk dobozzal, csak a zöldségcsomagokkal személyre
szólóan.
Az átvételi pontok a következők: (kérjük, ezt tartsátok be)

9:00-10:30 Albertfalva (Szerelmey Miklós u. 19, 1116 )
11:00-12:00 Wekerle-telep (Pannónia út 40, 1192)
13:00-14:00 Óbuda (Toronya utca 33. Népház, 1037)

Nagyon szigorúak kell lennünk ezen időpontok betartásával,
mivel a tömeg az utakon igencsak nagy lesz 23-án délben, így
sajnos, aki későn érkezik, nem tudjuk megvárni. Kérjük, hogy
a rendelés mellé adjátok meg a telefonszámotokat is, mert
anélkül nem fogjuk elkészíteni a csomagot.

Továbbá kérünk mindenkit, hogy hozzatok megfelelő
dobozokat, táskákat, amikbe tudtok pakolni, ellenkező
esetben 1000Ft letéti díjat számolunk fel a műanyag
dobozért. (természetesen az 1000 Ft-t visszafizetjük, amint
visszahozzátok a dobozt).

-A Zsámboki Biokert csapata

Termék egység mennyiség mennyiség összesen

Sütőtök adag 700 1 700
Savanyú 
káposzta

db 450 0,5 kg 450

Vöröshagyma kg 450 0,8 360

Sárgarépa kg 350 1 350

Burgonya kg 300 1 300

Cékla kg 450 0,7 315

Alma kg 480 1 480

Póréhagyma db 300 1 300
Baby leaf 
salátakeverék

kg 2500 0,25 620

Összesen: 4200

Koord. Doboz/lebomló zacskó 100

Zsámboki
Biokert

Heti Hírlevél
December 17-18, 2014

A zöldségek mennyiségét illetően a kilós mennyiség a zöldség
mellet listázva az az alapegység, és egyben a minimum. Tehát pl.
sárgarépából minimum 3 kg-t lehet rendelni, de ha több kell, akkor
6 kg, illetve 9 kg-t és így tovább lehet rendelni. A megadott
mennyiségi kategóriákban tudjuk összeállítani a csomagot, más
mennyiségben nem lesz lehetőség.

Erre azért van szükség, hogy a rendszer tiszta legyen, mindenki
számára elérhető és mi magunknak is nyugodt, kellemes
karácsonyunk legyen!

A rendeléseket emailben kérjük, hogy adjátok le névvel,
telefonszámmal illetve az átvételi pont megjelölésével. A
rendelések leadási határideje: december 17. 12:00! Email
cím: naspolyafakft@gmail.com Katánál. 23.-án az átvételnél
elérhetőségünk: 06 70 369 48 73 (Matthew)

Mindenkinek köszönjük a hűséges dobozrendeléseket, szeretnénk
megköszönni mindenkinek a rendszeres résztvételt 2014-ben, a
rendszeres vásárlóerő nélkül nem tudnánk ezt a rendszert fenn
tartani. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk, nyugalmas
ünnepeket, és reméljük, hogy jövőre is tartotok velünk a
dobozokkal!
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Recept-ajánló 
Sült csirke almás-céklás salátával

Jó étvágyat!

Tegyük egymás mellé a csirkemell filéket, csorgassuk meg
olívaolajjal, daráljunk rá borsot, szórjuk meg a
fűszerkeverékkel, és enyhén sózzuk meg. Fedjük be
fóliával, és sütésig tegyük a hűtőszekrénybe, hogy a
fűszerek íze jól átjárja a húst.

Míg a hús pihen, készítsük el a céklasalátát. Hámozzuk meg
a nyers céklákat és az almát, majd éles vékonyszálú
reszelőn gyaluljuk le, vagy metéljük vékony csíkokra.
Tegyük egy nagy tálba, csorgassuk meg kevéske
olívaolajjal, citromlével és vörösbor ecettel. Daráljunk rá
borsot és hintsük meg sóval, majd keverjük jól össze.
Forrósítsunk fel pár evőkanálnyi olívaolajat egy nagy
serpenyőben, tegyük bele a befűszerezett csirkehúst, és
közepes hőfokon mindkét oldalát süssük pirosra. hogy
biztosak legyünk a csirkemell teljes átsüléséről,
serpenyővel együtt tegyük forró 160 fokos sütőbe, ahol 10
perc alatt készre süthetjük.

Tálaljunk nagy tányérra keveset a baby leaf keverék
salátából, tetejére halmozzunk a céklasalátából, majd
mellé helyezzük a felszeletelt csirkemellet. A saláta tetejét
pirított dióval megszórhatjuk.

Hozzávalók:
4 db csirkemell filé
4 evőkanál extra szűz olívaolaj 
1 db savanykás alma 
2 db közepes méretű cékla 

fél citrom level
2 evőkanál vörösbor ecet
só, darált bors
1 maréknyi baby leaf saláta-keverék 
1 teáskanál mexikói fűszerkeverék
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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.

Friss, jó minőségű

Biocsirke

Rendelésre
Konyhakész állapotban

1900 Ft/kg     kb. 1.5 kg/csirke

*Azárbanazelőkészítés

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!

mailto:naspolyafakft@gmail.com
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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.

2014.12.23 Előkarácsonyi rendelés zöldséglistája

egységár (Ft) egység
minimum mennyiség - 

egység

hány 

egység

minimum 

rendelési ár (Ft)

rendelési 

mennyiség

Burgonya 300 kg 5 kg 1500

Vöröshagyma 440 kg 2 kg 880

Lilahagyma 540 kg 2 kg 1080

Sárgarépa 335 kg 3 kg 1000

Gyökérzöldség 820 kg 1 kg 820

Sütőtök 335 kg 3 kg 1000

Póréhagyma 300 db 1 db 300

Feketeretek 450 kg 1 kg 450

Cékla 450 kg 2 kg 900

Káposzta 450 kg 3 kg 1350

Kelkáposzta 540 kg 2 kg 1080

Savanyú káposzta 450 kg 0,5 kg 450

Oriental mix 2500 kg 0,5 kg 1250

Fokhagyma 2200 kg 0,2 kg 440
Budapesto fagyasztott 

(medvehagymás, sima) 900 db 1 900
Budapesto pasztörizált 

(mandulás, csípős) 900 db 1 900

Lecsó 680 db 1 680


