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Doboz Ajánlat

Újság és információk
Kedves Dobozosok!

Az ősz kezdetével hirtelen sok paradicsommal
lettünk ellátva. Az eső hamar véget vetett a
szabadföldi paradicsomoknak, de paradicsomaink a
fóliában nagyon jól tartják magukat, de mivel sokan
rendeltek (szerencsénkre), ezért szinte el is fogyott
a paradicsom. Így már a jövő héten kihúzzuk a
paradicsomnövényeinket, komposztot beforgatjuk
és az őszi vetést kezdjük el a helyén.

Nemrég sikerült teljesen átlátszó csomagolást
szereznünk, melynek anyaga kukoricából van
kinyerve. Ez teljesen 100%-ban lebomlik, tehát
komposztálható. Számunkra fontos, hogy minél
kevesebb nyomot hagyjunk a természetben és
környezetünkben. Sajnos, ezek a zacskók nagyon
drágák (40 Ft/zacskó), így ésszel fogjuk használni -
bár fontosnak tartjuk, hogy keressük a hagyományos
műanyag zacskó alternatíváit. Igaz, hogy a zacskó
úgy néz ki, mintha celofán lenne, de tényleg teljesen
lebomlik, és ugyanakkor strapabíró is - használjátok,
amennyiszer csak bírja.

Nem fogátok észrevenni a zacskó árát a dobozban, 
mivel a koordinátor doboz árába írjuk bele, 
legalábbis egyelőre. Szívesen olvasnánk 
visszajelzéseitekről. 

-A Zsámboki Biokert csapata

Termék egység mennyiség mennyiség összesen

póréhagyma db 290 1 290

karalábé db 260 1 260

lila
sonkahagyma

kg 500 0,7 350

fokhagyma kg 2000 0,1 200

sárgarépa kg 300 1 300

gyökérrépa cs 350 1 350

paprika kg 600 0,7 600

feketeretek v 
tarlórépa

cs 320 1 320

sóska kg 750 0,8 600

burgonya kg 300 1 300

Összesen: 4390

Kukorica db 180                  4                  720

Koord. Doboz/lebomló zacskó 100
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Recept-ajánló 
Pórés kukoricaleves

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 tisztított kukoricát kevés vízben kb. 20 perc alatt
megpároljuk. Közben a tisztított pórét apróra
vágjuk. Keveset félretehetünk belőle a díszítéshez.

• A megpuhult, kissé lehűtött kukoricáról éles késsel
levágjuk a szemeket.

• Egy lábasban 4 evőkanál olívaolajat hevítünk. Ezen
két percig üvegesre pároljuk a pórét.

• Hozzáadjuk a kukoricát. Tovább pároljuk a
hozzávalókat, majd pár perc múlva felöntjük vízzel,
hogy ellepje az egészet.

• Ha felforrt, akkor hozzáadjuk a tejszínt, ízlés szerint
sózzuk, borsozzuk. Folyamatos keverés mellett
forrásig hevítjük a levest, majd lehúzzuk a tűzről.

• Picit hűtsük, úgy sokkal finomabb. Tálaláskor
díszíthetjük frissen vágott újhagymával

Hozzávalók:
15 dkg csemegekukorica (1 cső)
1 közepes db póréhagyma
4 ek olívaolaj
3 dl víz
1 dl habtejszín
só ízlés szerint
bors ízlés szerint

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

