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Semmi enyhülés…Forróság a köbön! Nap, mint nap 30 fok 
felett van a hőmérséklet, eső sem segít, ilyenkor jó a jó hideg 
uborkasaláta joghurttal és kaporral! Recept alább. 
 
Szóval a hőség…Legjobban a salátaféléink, leveleseink, főleg a 
saláták és rukkola sínylik meg ezt a könyörtelen időt, többi jól 
van, de csak akkor, ha eleget locsolunk, mit meg is teszünk nap, 
mint nap. 
  
Állataink még jobban szenvednek a hőségtől. 12 tojós tyúkot 
vesztettünk el a hétvége alatt – az oka a nagy hőség volt. Sötét, 
hűvösebbnek tűnő sarokba menekültek, sajnos így sem élték 
túl. A többi csirke továbbra is jól van, jóllehet kevesebb tojást 
tojnak, de legalább egészségesek. 
  
Lovainkkal is dolgoztunk, hiszen elkezdtük az őszi 
talajelőkészítést, bár nagyon odafigyelünk lovainkra, csak kora 
reggel és késő délután, estefele dolgozunk velük. 
  
Dobozaink is megsínylik a hőséget, főleg a MOM parki, a 
legrégebbi és legrendszeresebb piacunk, melyet 
szombatonként tartunk. Az év ebben az időszakában legtöbben 
elmennek nyaralni, menekülnek a főváros nagy melege elől, így 
jóval kevesebb a vásárlónk is – kissé ironikus, hiszen ilyenkor 
bővelkedik a kert minden földi jóval. Ezen a héten több, mint 
50 féle zöldségfélét szedtünk össze piacainkra, paradicsomtól, 
uborkától és paprikától kezdve a zellerig, korianderig és 
raddichióig, és még sok minden más is. A sokféleségünkről 
vagyunk híresek, legfőképpen a friss, és szokatlan salátáinkról 
és friss fűszernövényinkről. 

 

   
 
 
 
 

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. 



A hét fotója 

Recept-ajánló  

  
Jó étvágyat! 

Frissítő uborkasaláta kaporral 
 
 

0,5 kg uborka 
egy csokor kapor 
2-3 gerezd fokhagyma, ízlés szerint 
só, bors 
egy nagy joghurt 

 

 
 

 

 
 

Vágjuk apróra, vagy vékony szeletekre az uborkát. Aprítsuk 
fel a kaprot, a fokhagymát. Egy tálba öntsük a joghurtot és 
keverjük össze először a kaporral és fokhagymával, sóval 
és borssal szórjuk meg, majd keverjük jól össze. Végül 
adjuk hozzá az uborkát, keverjük jól össze, hogy 
mindenhova jusson a joghurt. Tegyük a hűtőbe negyed 
órára. Garantált a felfrissülés!!! 
 
  

Hozzávalók: 
 
   

Budapest Biopiac 



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 


