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Doboz Ajánlat

Újság és információk
Kedves Dobozosok!

Nagyon élveztük a tisztább, világosabb időjárást
a nagy és rendszeres esőzések közepette. Zöld
leveleseink szaporán nőnek, ám a gyomok is
nőnek vele együtt.

2 héttel ezelőtt (szeptember 10-11) minőségi
problémák voltak a kukoricával egyeseknek.
Nagyon sajnáljuk, Gódor Toncsi nagyon szívesen
adna helyette valami más terméket
pótolásképpen. Amennyiben rendeltetek
dobozt a szeptember 10-11-i héten, és nem volt
jó a kukorica, kérjük jelezzétek
koordinátorotoknak, és a dobozhoz adunk még
extrát.

Önkénteseink közül Zsuzsa és Béla elkezdték a
zsámboki iskolakert projektet, mikor is minden
héten egy osztály jön és tölt el egy-két órát az új
Zsámboki Iskolakertünkben.

Szép hétvégét, és jó étvágyat a helyi és 
biozöldségekhez!

-A Zsámboki Biokert csapata

Termék egység egységár mennyiség összesen

salimix kg 2500 0.2 500

spenót kg 850 0.6 510

fokhagyma kg 2200 0.1 220

lilahagyma kg 420 0.5 210

póréhagyma db 300 1 300

karalábé db 250 1 250

sárgarépa kg 290 1 290
petrezselyemg
yökér

cs 350 1 350

koriander cs 280 1 ajándék

rukkola cs 320 1 320

Összesen: 4020

burgonya kg             300                1                300

Koord. Doboz/lebomló zacskó 100

Paprika                   kg             650               0.6              390

Fűszer cs 300                1                280
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Recept-ajánló 
Spenótos-póréhagymás quiche

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 tölteléknél a korábbi receptekhez hasonlóan 6 db tojást
és egy pohár (125ml) natúr joghurtot kutyultam össze. A
felkarikázott póréhagymát (1 nagyobb szál) kevés
olívaolajon megfonnyasztottam és rádobtam a
spenótleveleket is (25 dkg). Fedő alatt megvártam amíg a
spenót teljesen összeesik, nem főztem túl sokáig így.
Hozzáöntjük a tejszínt is.

A lisztet egy tálba szitáljuk, csipet sóval és a kockákra
vágott vajjal morzsás állagúra dolgozzuk (ha éppen nem a
gép teszi helyettünk), a hideg vizet folyamatosan
adagoljuk hozzá, csak éppen annyit, hogy összeálljon a
massza, ne legyen túl száraz, de túl ragacsos sem.
(Általában 5 evőkanál a maximum, amit a liszt felvesz.) Ha
összegyúrtuk, fóliába betekerjük és hűtőbe tesszük még
vagy fél órára. A hűtőből kivesszük, nem túl lisztes
felületen kinyújtjuk és kb. 26 cm átmérőjű pite (vagy
lepény) formába illesztgetjük, úgy hogy a szélét nem
vágjuk le (már azt, ami a formából kilógna, mert sütés
közben ez összetöpped egy kicsit, visszahúzódik.) 200
fokra előmelegített sütőben sütjük a tésztát, méghozzá
úgy, hogy sütőpapírral béleljük ki tetejét és kerámia
babszemeket teszünk rá nehezéknek, hogy ne
púposodjon fel (a sima rizsszemek is prímán betöltik ezt a
funkciót). 20 percig sütjük így kerámia babostúl
(rizsestűl), majd kivesszük a sütőből és ,pucéran' (babok
vagy rizs nélkül) további 5 percig pirítjuk. A tészta széle
aranybarnás lesz, közepe pedig halványan kezd sárgulni,
barnulgatni. A 90%-ban megsült tésztát aztán megtöltjük:

A tészta aljára megágyaztam a pórés spenótot,
felöntöttem a tojásos joghurttal és baby paradicsomot
valamint felkockázott, vagy elmorzsolgatott fetát szórtam
a tetejére.

Hozzávalók:
A tésztához:
350 gramm liszt
170 gramm vaj
csipet só
3-5 evőkanál nagyon hideg víz

A töltelékbe:
6 tojás
125ml natúr joghurt
250 ml tejszín
só, bors
200 gramm paradicsom (baby)
1 db póréhagyma
25 dkg spenót
100 gramm feta 

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
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