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Lassanként beindul a nyári szezon, a sok 
esőzés után végre sikerült folytatni a 
megkezdett munkánkat. A szomszédos nagy 
mezőt készítjük elő lovakkal, mert júliusban 
felépítünk ott is egy nagy fóliasátrat, hogy 
télen is se szenvedjünk hiányt a friss 
zöldségekben. A leendő fóliasátort mögött 
pedig tök- illetve szabadtéri paradicsomot 
ültettünk, melyek szeptember-októberben 
lesznek az asztalokon.  
 

Végre itt a nyár! 

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 

Üdvözölünk mindenkit! 

Termék Egység Egységár mennyiség Érték (kb.) 

cukkini v. főzőtök kg 600 1 600 

újkrumpli kg 500 1,5 750 

új sárgarépa cs 360 1 360 

újhagyma cs 300 1 300 

petrezselyemzöld cs 250 1 250 

radicchio db 300 1 300 

borsó kg 920 0,5 460 

salimix kg 2000 0,2 400 

brokkoli v. káposzta adag 500 1 500 

Koordinátor doboz 1 100 

Összesen 4020 

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. 



A hét fotója 

Recept-ajánló  

  

Jó étvágyat! 

Grillezett újkrumpli és cukkini radicchioval 

1 kg újkrumpli puhára főzve  
2 közepes cukkini  
olaj a főzéshez (napraforgó ajánlott) 
Só és frissen őrölt bors  
1 nagy fej radicchio 
1/2 csésze balzsam vagy almaecet  

 
Melegítsük elő a grillsütőt, magas fokozaton. Szeleteljük fel a krumplit és a 
cukkinit fél centis darabokra, és kenjük meg olívaolajjal mindkét oldalát, illetve 
szórjunk rá sót, borsot. Grillezzük meg ezeket aranybarnára, kb 3-4 percig 
oldalanként. Kenjük meg a radicchiot is olajjal, tegyük a grillre egy nagyon rövid 
időre. Rakjuk össze az ecetet, hagymát, mustárt és mézet, és keverjük össze 
rendesen. Majd adjuk hozzá lassanként az olívaolajat, hogy jól összekeveredjen. 
Sóval és borssal szórjuk.  Tegyük a grillezett zöldségeket egy tálba, adjuk hozzá 
az ecetes öntetet, majd a végén szórjuk meg a kecskesajttal és az apróra vágott 
snidlinggel.   

  

pár újhagyma apróra vágva 
1 kanál Dijon mustár 
2 kiskanál méz 
3/4 csésze olíva olaj  
10 dkg kecskesajt, apróra törve 
snidling apróra vágva 

zöldborsó szedés a kertben  




