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Doboz Ajánlat

Újság és információk

Kedves Dobozosok!

Ezzel a héttel elindult egy új szezon. Ugyan
nem hivatalos, de nálunk Zsámbokon úgy
ismerjük, mint "kis tavaszt". Az év ennek
szakában a napok már jelentősen
rövidülnek. Az éjszakák egyre hidegebbek,
ezáltal a zöld leveles zöldségeink boldogak
és jól érzik magukat a bőrükben, élénk
színt öltenek. Nagyon sok salátafélét
vetettük illetve palántáztunk is.

Reméljük, hogy jól telt a nyár, várunk vissza
benneteket az új tanévben, friss és
rendszeres biozöldségdobozainkkal! Ezen a
héten akciós a paradicsom, 5 kiló a
minimum rendelési mennyiség. A szokásos
módon, koordinátoraiknál jelezzétek
rendelési szándékotok.

-A Zsámboki Biokert csapata

Paradicsom AKCIÓ!!! Kiváló
minőség és ízvilág, többféle fajta, 

melyek lecsó, tésztaszószok
befőzéséhez nagyon jók! 

300ft/kg. Minimum rendelés: 5 kg.

Termék egység egységár mennyiség összesen

alma kg 300 1 300

zeller db 300 1 300
bazsalikom/ 
koriander

cs 280 1 280

sárgarépa kg 320 1 320

burgonya kg 300 1 300

sóska kg 800 0,8 640

kapor cs 280 1 ajándék

paradicsom kg 450 2 900
TV paprika kg 500 1 500
rukkola cs 320 1 320

Összesen: 4140

Koord. Doboz 100

fokhagyma kg 1800 0.1 180
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Recept-ajánló 
Gazpacho

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 zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk. A paradicsomot
leforrázzuk és meghámozzuk. A zöldpaprikát kicsumázzuk,
az uborkát és a hagymát egészen apró kockákra vágjuk.
A felaprózott zöldségekből 4 evőkanálnyit félreteszünk, a
többit turmixkehelybe szórjuk, hozzáadjuk a fokhagymát, a
borecetet, az olívaolajat, ízlés szerint sót, felöntjük 7-8 dl
jéghideg vízzel, jól összekeverjük, lefedjük, és 3 órára
behűtjük.

Tálaláskor a zsemlét apró kockákra vágjuk és megpirítjuk a
vajban/margarinban. A levest mélytányérokba vagy
tálkákba szedjük, a félretett zöldségkeverékkel és a pirított
zsemlekockákkal kínáljuk.

Hozzávalók:
40 dkg érett paradicsom
1 zöldpaprika
1 közepes uborka
1 kis fej hagyma
3 gerezd fokhagyma

2 evőkanál borecet
2-3 evőkanál olívaolaj
1 szikkadt zsemle vagy apróra
vágott száraz kenyér
3 dkg vaj vagy margarin

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.ribizli@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.ribizli@gmail.com

