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Kedves Dobozosok! 

Termék Egység Egységár mennyiség Érték (kb.) 

Póréhagyma db 1 280 280 

Vöröshagyma kg 0,5 450 225 

Répa    kg 1 350 350 

Krumpli   kg 1 320 320 

Feketeretek  cs 1 380 380 

Zeller         adag 1 300 300 

Hokkaido tök  kg 1,5 330 500 

lecsó üveg 1 600 600 

Salimix kg 0,25 2000 500 

mángold kg 0,5 800 400 

Fűszer  cs 1 250 250 

Koord dbz         100 

Összesen       4205 

A múlt szombaton megtartottuk az első betakarítási 
ünnepünket Zsámbokon. Gyönyörű októberi napsütéses 
napunk volt. Kicsit lassan érkeztek az emberek, és kicsit 
lassan rázódtak bele a munkába, de ahogy elkezdődött 
az aratás a kukoricásban, tökökkel és babbal, mindenki 
nagy lelkesedéssel végezte munkáját, és nagyon jól is 
sikerült. Mindenki nagyon élvezte a szabadföldi közös 
munkát, a jó időt. Nagyon finom bográcsost ettünk 
ebédre, majd délután bemutattuk a kertet, a tyúkházat 
és a lovakat.  
 
A legjobb része a napnak az volt, amikor a gyerekek 
felültek a lovaskocsira, és Szilárd, a lovasember 
megkocsikáztatta őket a gazdaság területén. Köszönjük 
azoknak, akik eljöttek és segítettek. Akik nem tudtak 
eljönni, nagy kár érte, de jövőre ugyanekkor újra 
megtartjuk az ünnepet, lesznek más alkalmak is! 



A hét fotója 
    Recept-ajánló  

  Jó étvágyat! 

Hozzávalók: 
 
   

Zsámboki Biokert Nyitott Nap 
Póréhagymás hokkaidó tök sütve 

• 3 hagyma félholdakra vágva 
• 1 póré karikákra vágva 
• Hokkaidó tök félholdakra vágva, hámozva 
• 0,5 kg krumpli vékonyra szeletelve 
• olívaolaj, só, bors 

Tegyük az egészet egy tepsibe, locsoljuk le 
olajjal, sóval, borssal szórjuk. 
Tegyük be az előmelegített sütőbe. Időnként 
nézzük rá, rázzuk össze a tartalmat. Kb. 1 
órát kell sütni, vagy amíg meg nem puhul a 
sok zöldség. 



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 


