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Recept-ajánló 
Pak Choi saláta

Hozzávalók:
2 db sárgarépa
4 szál újhagyma
2 evőkanál szójaszósz
0.25 kiskanál őrölt gyömbér
1 db kis piros csilipaprika
1 csipet barna cukor
2 db kisebb bordás kel

A bordás kel leveleit tisztítsuk meg, mossuk meg, rázogassuk szárazra, és
vágjuk 1 cm széles csíkokra. Hámozzuk meg a sárgarépát, és hosszában
vágjunk mindegyikbe öt keskeny vájatot, hogy szeleteléskor vékony, virág
formájú szeleteket kapjunk.
Az újhagyma fehér részeit vágjuk apró kockákra, a zöld részeket pedig
vékony karikákra. Rendezzük el négy nagy tányéron a csíkokra vágott
salátát, a sárgarépát és a hagymát.
A tofut vágjuk 4 cm-es kockákra. Hosszában vágjuk félbe a csilipaprikát, a
magokat gondosan távolítsuk el. Mossuk meg, és vágjuk kis kockákra.
A vinaigrette-mártáshoz tegyünk egy tálba 2 evőkanál földimogyoró-olajat,
a citrom levét, a szójaszószt, az őrölt gyömbért és az ázsiai citromfüvet, a
barna cukrot és egy kevés sót. Habverővel keverjük az egészet simára.
Adjuk hozzá a felkockázott csilipaprikát, keverjük össze, és a mártást
csurgassuk a kitálalt zöldségekre.
Egy teflonserpenyőben forrósítsunk fel 1 evőkanál olajat, és közepes
hőfokon pirítsuk a tofukockákat minden oldalukon ropogós barnára. Adjuk
hozzá a földimogyorót, és rövid ideig pirítsuk együtt a tofuval. Mindkettőt
szórjuk még forrón a salátaadagok tetejére. Díszítsük korianderzölddel és
tálaljuk.

Jó étvágyat!

4 dkg pörkölt földimogyoró
0.25 kiskanál őrölt ázsiai citromfű (ha van)
2 evőkanál citromlé
20 dkg füstölt tofu
3 evőkanál földimogyoró-olaj (optimális, de 
hagy
1 evőkanál apróra vágott korianderzöld a 
díszítéshez
só

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.


