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Kedves Dobozosok, 
 
Ezen a héten nagy buzgalommal ültetünk és készülünk a nyári 
szezonra. Késő tavaszig a fóliasátrunk csak salátákból és más 
zöldlevelesekből állt, mint például mizuna, rukkola. 
Most viszont a nyári szezonban a hagyományos zöldségekkel 
és gyümölcsökkel töltjük meg, mint például, paradicsom, 
paprika, padlizsán. Most éppen az átmeneti időszakban 
vagyunk tavasz és nyár között gazdaságunkban, ami azt is 
jelenti, hogy lazítjuk a talajt és érett komposztot dolgozunk be 
a földbe. A fóliában lévő nyári zöldségek, a paprika, 
paradicsom és uborka már kacsintanak felfelé, így szorgosan 
adjuk alájuk a kötéltámaszt. Csepegtető-öntözőrendszert 
állítottunk fel, és jó vastagon lefedtük szalmával a növényeket 
a jobb vízgazdálkodásáért. Emellett nagyon sokat segít a 
gyomnövények korlátozásában is.  
     
Ezen a héten jóval többen vagyunk, mert négy kilencedikes 
tanuló a Kispesti Waldorf Iskolából jöttek hozzánk 
mezőgazdasági gyakorlatra. Lelkesek, és érdeklődők ebben az 
új helyzetben, tanulnak tőlünk, és ismerkednek a vidéki 
élettel. 

Az szállítás időpontja 2013. Június 5-e szerda. Átvétel időtartama 16.00-
17.45-ig lesz. A pontos cím Etele út 55. csatolva láthatják egyik kedves 
koordinátorunk által rajzolt, beszkennelt képet, ajánlom, hogy hozzák 
magukkal, mert kicsit nehéz megtalálni a helyet elsőre. (3. Oldal) 
Természetesen ki fogunk rakni pár útmutató táblát a könnyebb tájékozódás 
kedvéért. 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. 

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 

Termék Egység Egységár mennyiség Érték (kb.) 

fejessaláta 2 féle db 250 2 500 

vöröshagyma kg 380 0,5 190 

Sárgarépa Kg 330 0,8 265 

karalábé db 220 2 440 

mizuna vörös cs 300 1 300 

Burgonya Kg 250 1,5 375 

újhagyma db 280 1 280 

borsó cs 330 1 330 

Sárgarépa cs kg 1000 0,3 300 

hónapos retek cs 350 1 350 

pak choi cs 280 1 280 

cékla kg 400 1 400 

édeskömény db 280 1 280 

Tojás válasz. db 60 6 360 

Koordi. doboz 1 100 

Összesen       4390 



A hét fotója 

Recept-ajánló  

  

Jó étvágyat! 

“Marvel of Four Seasons” saláta, tavasz 
a legjobb időszak a jó minőségű és 
sokszínű saláták termelésére   

Különleges recept Hollandiából: 
Mizunás krumplipüré (4 főre) 

•800gr krumpli 
•egy nagy köteg mizuna 
•tej, vaj, só, bors ízlés szerint 

Főzzük meg a krumplit, hámozzuk meg, és öntsük ki a vizet. 
Törjük össze, és közben adjuk hozzá vajat, tejet vagy tejfölt és 
ízesítsük sóval-borssal.  

  A mizunát aprítsuk fel 1cm-s darabokra és a főzés legvégén 
keverjük hozzá krumplipüréhez. Salátával tálaljuk.   

  

Ezen a héten jóval többen vagyunk, mert négy 
kilencedikes tanuló a Kispesti Waldorf Iskolából jöttek 
hozzánk mezőgazdasági gyakorlatra. Lelkesek, és 
érdeklődők ebben az új helyzetben, tanulnak tőlünk, és 
ismerkednek a vidéki élettel. 



Kelenföld dobozrendszer pontos információk  


