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Doboz Ajánlat
Szeretnénk mindenkit meghívni
nyitott napunkra április 25-én 
szombaton nyitott napunkra!

Mindenkit nagyon szívesen látunk április 25-èn,
gazdaságunk nyílt napján! Hozzátok családtagjaitok s
barátaitokat is! A program 10-kor kezdôdik, kis kerti
munkával,illetve ebèdkèszítèssel. 12.30-kor lesz egy
vegetáriánus bográcsos ebèd, ám sütit mindenkitôl
szívesen látunk! Ebèd után körbevezetünk titeket a
gazdaságban, vègül egy megbeszèlès lesz, mit
gondoltok a dobozrendszerrõl, javaslatokról s más
kèrdèsekrôl. A program 3-ig tart. Hozzatok magatokkal
strapabíró cipôt, illetve esõkabátot is. Várunk titeket! A
pontos cím: 2116 Zsámbok, Szent László u. 52. Puskás
Ferenc Stadionoktól van direkt járat ide, kb 70 perc az
út. (www.menetrendek.hu, Volanbusz honlapja)
Kocsival az M3-as autópályán kell jönni a Tura/Bag
kijáratig, s onnan a falvakon át Zsámbokra. Ez így 50
perc. Kèrünk titeket, hogy ha tudjátok, osszátok meg
egymással kocsijaitok, a koordinátoraitok tudni fogják,
kik mennek, így meg tudjátok beszèlni egymás közt.

Nagyon sok munka van a kertben - mostanra már
lassacskán csak rohanunk annyira, hogy már azt se
tudjuk, mit is csinálunk. Èrdeklôdès a doboz ès a
Zsámboki Biokert iránt töretlenül nô! Dinamikus
fejlesztèsünk rèsze, hogy kèt fiatal, energetikus ès
környezet- ès emberbarát vállalkozással lèptünk
szövetsègre - Házikó ès Cargonómia. Az utóbbi a Házikó
mellè fog beköltözni a VII. Kerületben a Dembinszky
utcába, ahol is tervezünk egy új átvèteli pontot
hamarosan. Cargonómia a környezetbarát szállítás
mintapèldája, ugyanis speciális biciklikkel szállítanak.
Tervezzük, hogy így akár kisebb rendelèseket is
könnyen le tudunk bonyolítani velük. Több információ
errõl a hetekben. Nèzzètek meg a fotóikat is! Szinte
már egy saját critical mass!

-A Zsámboki Biokert csapata

Termék egység mennyiség mennyiség összesen

Mesclun mix  kg 2400 0,4 960

Alma kg 450 1 450

Tèli porcsín Kg 2000 0,1 200

Burgonya kg 360 1 360

Petrezselyemgyök
èr

Adag 400 1 400

Újhagyma cs 325 1 325

Sóska kg 1200 0,3 400

Mángold kg 1000 0,5 500

Sárgarèpa Cs 350 1 350

Összesen: 4045
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Recept-ajánló 
Mángolddal töltött lepénykenyér

Jó étvágyat!

Hozzávalók:
A tésztához
270 g finomliszt
3 ek joghurt
0.5 teáskanál sütőpor
0.5 kávéskanál instant élesztő
0.5 kávéskanál só
150 ml víz

A sütéshez
2 ek olívaolaj

Elkészítés
A tésztához
• A tészta összeállítása végtelenül egyszerű: minden

hozzávalót egy tálban alaposan összekeverünk. Ha
labdává összeállt, akkor néhány percig dagasztjuk.

• Kilisztezzük a tálat, és visszatesszük bele a tésztalabdát.
Egy konyharuhával letakarjuk és párnával lefedjük. 30
percig kelesztjük.

A töltelékhez
• A bacont felkockázzuk, majd a felhevített olívaolajon

megpirítjuk.
• A mángoldot és az újhagymát megmossuk, felaprítjuk

és hozzátesszük a pirított baconszalonnához. Felöntjük
fél dl vízzel, és addig főzzük, amíg a víz teljesen el nem
párolog alóla.

• Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a római köményt és
borsozzuk.

A sütéshez
• A lepénytésztát négy részre osztjuk, és mindegyiket 3-4

mm vastagságú, kör alakra kinyújtjuk.
• Nagy serpenyőben egy evőkanál olívaolajat hevítünk,

ráteszünk egy tésztalapot, a közepére halmozzuk a
mángoldos töltelék felét, rászórjuk az aprított olajbogyó
felét és fél adag fetasajttal megszórjuk. Egy másik
tésztalappal befedjük, a széleit összenyomkodjuk.

• 2-2 percig sütjük mindkét oldalát, majd a másik lepényt
is ugyanígy megsütjük.

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. forrás: http://www.nosalty.hu/recept/mangolddal-

toltott-lepenykenyer

A töltelékhez
2 ek olívaolaj
3 szelet bacon
17 dkg mángold
2 közepes db újhagyma
1 gerezd fokhagyma
0.5 kávéskanál
római kömény
bors ízlés szerint
8 db fekete olajbogyó
5 dkg feta sajt
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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 16:00-17:30-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 

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 

16:30-18:30

1037 Toronya u. 33 (Óhegyi Népház))

Gödölye: (Kicsi Szép Bolt) átvétel
2100 Szabadság u. 5.

toth_krisztina@invitel.hu
csütörtökönként 12:30-tól.

Az összes doboz kiszállítása és átvétele csütörtökönként

Heti Hírlevél
Április 23, 2015

www.cargonomia.hu www.haziko.farm



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 16:00-17:30-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 

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 

16:30-18:30

1037 Toronya u. 33 (Óhegyi Népház))

Gödölye: (Kicsi Szép Bolt) átvétel
2100 Szabadság u. 5.

toth_krisztina@invitel.hu
csütörtökönként 12:30-tól.

Az összes doboz kiszállítása és átvétele csütörtökönként

Heti Hírlevél
Április 23, 2015


