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A nyár véglegesen megérkezett hozzánk - abból is látjuk, hogy a 
paradicsomjaink már szépen kezdenek beérni, szép piros színt 
felvenni. A legtöbb paradicsomot fóliaházban termesztjük, 
hiszen így könnyebb a különböző betegségeket megelőzni, 
illetve idejekorán észrevenni és gyógyítani. Két fóliasátrunk van 
jelenleg, mindegyiknek megvan a saját vetésforgója. Télen 
salátafélékkel töltjük meg őket és nyáron az egyikben csak 
paradicsomot, a másikban meg uborkát, padlizsánt és paprikát 
termesztünk.  
 
Mivel nem fűtjük a fóliasátrainkat, meg kell várnunk a tavaszi 
salátafélék végét, hogy aztán palántázzuk a nyári gyümölcs és 
zöldségeinket. Így paradicsomjaink nem érnek túl korán, de 
most ennek is eljött az ideje. Ez az igazi paradicsom, hiszen arra 
fókuszálunk, hogy minél jobb ízviláguk legyen, régi fajtákat 
termesztünk, és nem azt tartjuk fontosnak, hogy minél többet 
teremjenek. Ahogy belemegyünk a nyárba, egyre több 
paradicsomunk lesz, most ezen a héten még csak egy kóstoló 
lesz a dobozban. 
 
Paradicsomjaink egészségét szénatakarással és 
csepegtetőrendszerrel oldjuk meg. Csak környezetkímmélő 
technikákat alkalmazunk, úgymint narancsolaj és biodinamikus 
preparátumok - próbáljuk a réz és a kén használatát mellőzni, 
jóllehet ez engedélyezve van a Biokontroll Kft. által. Próbálunk 
minél természetbarátibb módon megtartani talajunk 
egészségét.  
 
Más érdekesség, hogy egy kollégánk jövő héten fog házasodni, 
itt is szeretnénk neki gratulálni és szép, békés jövőt kívánni 
nekik! 
 

 

   
 
 
 
 

Kedves Dobozosok! 

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 350 0,6 210 

fejessali db 200 1 200 

új sárgarépa cs 300 1 300 

fokhagyma adag 250 1 250 

fűszerek cs 200 1 200 

sóska kg 800 0,7 560 

salimix kg 2000 0,2 400 

káposzta adag 500 1 500 

karalábé db 200 1 200 

paradicsom kg 800 0,5 400 

uborka kg 500 0,7 350 

cékla cs 320 1 320 

Koord. dbz 1 100 

Összesen 3990 



A hét fotója 

Recept-ajánló  

  

Jó étvágyat! 

“Sóskata” 

•Cékla 
•Hagyma 
•Fokhagyma 
 

 
 

Olajon pirítsuk meg a hagymát és fokhagymát, majd adjuk 
hozzá a apróra felkockázott céklát, főzzük, míg meg nem 
puhul a cékla. Adjuk hozzá a sót és borsot. Majd vegyük le a 
tűzről és adjuk hozzá az apró csíkokra felszeletelt 
sóskaleveleket és keverjük össze az egészet majd tálaljuk. 

  

Hozzávalók: 
 
   

•Sóska 
•Olívaolaj 
•só és bors ízlés szerint 
 
 

Zsámboki paradicsom  



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 


