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Doboz Ajánlat

Újság és információk

Kedves Dobozosok!

Ilyenkor kezdjük el vetni egy-két őszi termést,
például feketeretek, rukkola, salátamix,
radicchio, tarlórépa. Átültettünk is káposztafélék
palántáit is. (karalábé, brokkoli, karfiol).

Jövő hét kedden (július 29-én) lesz egy ún.
Bemutató Üzem napunk. A téma a
kisgazdaságok működésének bemutatása lesz
termelőknek (őstermelők és MVH-s regisztrációs
számmal rendelkezők). Az a cél, hogy
bemutatjuk gazdaságunk termesztési és
értékesítési módszereit. További információ
található az ÖMKI honlapján.

Jővő héten fogunk beszámolni a Bemutató
Üzem napjáról.

-A Zsámboki Biokert csapata

2 éves csirkék eladók!!! 
(még 2-3 évig tojnak)

- 1500 ft / db (20 db felett)
- 1400 ft / kg + 400 ft (fagyasztott, 

lecsupaszítva, főzésre készen)

Termék egység mennyiség

Görögdinnye 
v sárgadinnye

db 1

Paprika kg 0.5

újburgonya kg 1

Sárgarépa cs 1

Cukkini kg 0,7

Zeller db 1

Sóska kg 0,5

Petrusgyökér cs 1

Paradicsom kg 1
Uborka v 
padlizsán

adag 1

Összesen: 4400

Fűszer cs 1
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Recept-ajánló 
Sóskás-kecskesajtos quiche

Jó étvágyat!

A Nyitott Kertek Box Scheme

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.

A tésztához a hozzávalókat 2-3 kanál hideg vízzel
összegyúrjuk. A tésztát fél órára a hűtőbe tesszük, majd
kinyújtjuk. Kb. 20 cm-es átmérőjű tortaformába terítjük,
majd 180 °C fokos sütőben 10 percig elősütjük. A
sütőből kivéve a tészta aljára morzsoljuk a kecskesajtot,
majd rászórjuk a csíkokra vágott sóskát és a felszeletelt
újhagymát. A tojásokat felverjük, megsózzuk, és a tejjel
öszszekeverve a tésztára öntjük. Megszórjuk reszelt
parmezánforgácsokkal, és 180 °C fokos sütőben 35 perc
alatt készre sütjük

Hozzávalók:
3 tojás 
1,5 dl tej
10 dkg lágy kecskesajt
5 dkg parmezán sajt  
só

20 dkg liszt
15 dkg Rama
csipet só
1 tojássárgája
15 dkg sóska
2 szál újhagyma 

http://www.ritakonyhaja.hu/component/search/?searchword=kukoricakem%C3%A9ny%C3%ADt%C5%91&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20&areas[0]=aisobi2Fields&areas[1]=aisobi2Categories
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Kelenföld dobozrendszer pontos információk:
Humusz-Ház, 1111 Budapest, Saru utca 11

átvételi ideje 16:00-17:45-ig.
Kabdebó Noémi - noemi.kabdebo@gmail.com

Koller Andrea - andi@humusz.hu
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.ribilizi@gmail.com
Szerdánként 16:00-18:00

1037 Toronya u. 33 (Óhegyi Népház)

mailto:noemi.kabdebo@gmail.com
mailto:andi@humusz.hu
https://maps.google.hu/maps?q=Budapest,+Saru+utca&hl=en&sll=47.501385,19.400577&sspn=1.93336,5.410767&oq=budapest+saru+u&hnear=1111+Budapest,+Saru+utca&t=m&z=16
mailto:malna.ribilizi@gmail.com

