
Heti Hírlevél
November 19-20, 2014

www.zsambokibiokert.hu
www.facebook.com/zsambokibiokert

Doboz AjánlatÚjság és információk
Kedves Dobozosok!

Az enyhe időjárás továbbra is jelen van, ez nagy
segítség nekünk, hogy betakarítsuk a kinti
zöldségeket. A legtöbb zöldséget kintről már
behoztuk, csak pár salátaféle és egyéb zöldségek
vannak kint, kihasználva a jó időt.

Néhány szót ejtünk most a csomagolásról: célunk,
hogy minél kevesebb csomagolást használjunk fel,
hogy ne terheljük ezzel is a környezetet, kevesebb
szemetet termeljünk. Kérjük, használjátok újra a
komposztálható zacskóinkat, melyeket adunk a
dobozokban, míg lehet, majd dobjátok a komposztba,
vagy szelektíven a szintén a komposztba lehet dobni
A zacskók ára igencsak magas (35-40 Ft típustól
függően), de úgy gondoljuk, megéri őket a környezet

függvényében.

-A Zsámboki Biokert csapata

Termék egység egységár mennyiség összesen

Sütőtök db 700 1 700
Lecsó v 
zakuszka 720 
ml

db 680 1 680

Saláta mix kg 2500 0,2 500

Kis fejessaláta db 280 1 280

Sárgarépa kg 350 1 350

Burgonya kg 300 1 300

Petrusgyökér cs 380 1 380

Cékla kg 430 1 430
Tarlórépa cs 300 1 300
Mizuna cs 280 1 280

Összesen: 4300

Koord. Doboz/lebomló zacskó 100

Friss, jó minőségű

Biocsirke

Rendelésre
Konyhakész állapotban

1900 Ft/kg     kb. 1.5 kg/csirke
*Azárbanazelőkészítés

is benne foglaltatik

Kérjük, hogy rendeléseiteket koordinátoraitoknak

illetve nekem küldjétek a naspolyafakft@gmail.com

címre. A megrenendeléseket blokkokban fogjuk

elkészíteni, kiszállítani. Telefonszámot adjatok meg, a

kiszállítás hetén hívni fogunk!

mailto:naspolyafakft@gmail.com
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Recept-ajánló 
Tejszínes sütőtökkrémleves

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.

Az apróra vágott hagymát üvegesre fonnyasztjuk
az étolajon. Hozzáadjuk a kis kockákra vágott
burgonyát és a kockázott sütőtököt, majd
felöntjük a húslével és a tejjel.

Sóval, cukorral, reszelt szerecsendióval ízesítjük,
felforraljuk, és lefedve alacsony hőfokon puhára
főzzük. A levest szitán áttörjük vagy
összeturmixoljuk. A levest még egyszer
felforraljuk, és hozzáöntjük a tejszínt.
Pirított tökmaggal, vagy friss zöldfűszerekkel
tálaljuk.

Hozzávalók:
1 nagy fej vöröshagyma
1 evőkanál olaj
30 dkg burgonya
30 dkg sütőtök (héj nélkül)
4 dl csirkehúsleves
2 dl tej
só
cukor
reszelt szerecsendió
2 dl tejszín
petrezselyem

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

