
Nyitott Kertek Biodobozrendszer  
Július 3-4, 2013  

 
 
 

Ezen a héten a tehéntrágyát forgattuk át, mely 
komposzttá alakul egy idő után. Mindig ebben az 
időszakban forgatjuk meg a komposztot, így késő ősszel 
már elég érett ahhoz, hogy bedolgozzuk a gazdaság 
földjébe. Nagyon nehéz ezt beintegrálni a szezonális 
munkák mellé, mert ilyenkor a legtöbb a tennivaló, 
emellett még nagy a hőség is. Amikor megkapjuk a 
trágyát, hosszúkás, szép formába rendezzük, majd 
beletesszük az úgynevezett komposzt preparátumokat, 
és megtesszük ugyanezt az oltást mégegyszer, mikor 
átforgatjuk a komposztot. A biodinamikus preparátumok 
abban segítenek, hogy a trágyából szerves és ásványi 
anyagokban gazdag komposzttá alakítsa, és ezúttal egy 
élő identitássá válik a komposzt. Mikor ezt a beoltott 
komposztot kivisszük a földekre, a kozmosz és a kérődző 

állatok információját is belevisszük a már élő földbe.  
 

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 

Kedves Dobozosok! 

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. 

Termék Egység Egységár mennyiség Érték (kb.) 

cukkini kg 500 0,5 250 

újkrumpli kg 480 1 480 

új sárgarépa cs 350 1 350 

újhagyma cs 280 1 280 

fűszerek cs 250 1 250 

mángold kg 700 0,7 490 

salimix kg 2000 0,2 400 

káposzta fej 1 500 

Brokkoli/karfiol adag 500 1 500 

zöldbab kg 800 0,5 400 

Koord. doboz 1 100 

Összesen 4000 



A hét fotója 

Recept-ajánló  

  

Jó étvágyat! 

Brokkoli és újkrumpli leves 
 

•1 kanál olíva olaj 
•1 kicsi hagyma, apróra vágva 
•1 gerezd fokhagyma 
•3 csésze zöldségleves 
•2 csésze brokkoli  

 
 1)Olíva olajban pirítsuk meg a hagymát és a fokhagymát,  
2)Adjuk hozzá a zöldséglevest és a krumplit, fedjük le az edényt és forraljuk 
 fel az egészt. Majd főzzük addig, míg a krumpli meg nem puhul, kb 15 perc. 
3)Adjuk hozzá a brokkolit és a kakukkfüvet, fedjük le 5 percre, míg a brokkoli 
gyönyörű világoszöld nem lesz. 
4)Mixeljük össze az egészet egy botmixerrel, adjunk hozzá sót és borsot ízlés 
szerint. Majd tálaláskor szórjunk egy kis snidlinget vagy tejfölt a leves tetejére. 

  

Hozzávalók: 
 
   

•3 közepes burgonya hámozva és negyedelv 
•1/4 kiskanál kakukkfű 
•só és bors ízesítés szerint 
•kis aprított snidling a tálaláshoz  
   vagy tejföl (ízlés szerint) 

 
 

A biodinamikus preparátumok  




