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A nyár közepe tökéletes alkalom arra, hogy különböző 
projektekbe kezdjük bele, amire nincsen időnk tavasszal, kora 
nyáron illetve ősszel. Jelenleg gazdaságunk szép tiszta, alig van 
gyomnövény, így lehetőségünk van arra, hogy ösvényeket 
alakítsunk ki. A talaj gyönyörű fekete agyagos föld, de amint 
eső éri gyönyörű fekete ingovánnyá válik. Múlt télen jó sokat 
csúszkáltunk, estünk el a sárban, mikor az állatainkat etettük és 
szedtük össze a tojást. Reméljük, hogy ebben az évben ez már 
nem lesz akkora probléma, mert kollégáink, Árpi, Szilárd és egy 
önkéntes, Mátyás, aki mezőgazdaságot tanul a váci Szakképző 
Iskolában, szorgosan teszik le a betonkockákat. 
  
A hidegebb éjszakák hatására a leveles zöldségeink, salátáink 
kezdenek magukhoz térni, kevésbe stresszelnek, hiszen tudnak 
legalább éjszaka regenerálódni és pihenni, ahogyan mi is. Ezen 
a héten elkezdtük a lecsó-befőzést is, de erről majd mesélünk 
bővebben máskor! 
 
Kellemes utolsó napokat a nyári szezonból!  
 

 

   
 
 
 
 

Kedves Dobozosok! 

Kelenföld dobozrendszer pontos információk: 
Átvétel időtartama 16.00-17.45-ig lesz. A pontos cím Etele út 55. 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. 

Kispest dobozrendszer pontos információk: 
Koordinátor: Weszely Gabi 0630 490 67 09, Schneider Gabriella 0670 
2585955. Piac és dobozátvétel 16.00-19.00-ig csütörtökönként. Cím: 
1192, Pannónia út és Gutenberg utca sarkon lévő piac, Wekerle-telep. 

Termék Egység Egységár mennyiség Érték (kb.) 

erőspaprika mix kg 600 0,2 120 

sárgarépa kg 380 1 380 

zöldbab kg 800 0,5 400 

lilahagyma kg 520 0,3 156 

fűszerek cs 250 1 250 

saláta fej 280 1 280 

uborka kg 500 0,5 250 

padlizsán kg 700 0,4 280 

paradicsom kg 500 1 500 

sóska kg 700 1 700 

főzőtök kg 360 1,5 540 

Koord dbz 1 100 

Összesen 3956 



A hét fotója 

Recept-ajánló  

  

Jó étvágyat! 

Gyors csipős zöldbabos 

0,5 - 1 kg zöldbab 
0,5kg spenót 
fokhagyma 
erős paprika 

 
 

 
 

 

 
 

Aprítsuk fel a fehérhagymát, fokhagymát, 
erőspaprikát, és olajon pirítsuk meg. Vágjuk fel 
1-2 centisre a zöldbabot, a padlizsánt, a 
paradicsomot. Adjuk hozzá a hagymakeverékhez, 
és amíg fő, aprítsuk fel a spenótot vékony 
csíkokra. Sót, sorsot tegyünk bele. Amint 
megsült a padlizsán, vegyük le a tűzről az edényt 
(wokos a legjobb) és keverjük bele a sóskát. 
  

Hozzávalók: 
 
   

Zsámboki Lecsó Fesztivál 

3-4 paradicsom 
1-2 padlizsán 
3 fehérhagyma 
Só, bors 
 
 
 

 
 
 

 
 



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 


