
Zsámboki Biokert 
 
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.  

Termék Egység Egységár mennyiség Érték (kb.) 

salimix Kg 1800 0,25 450 

vöröshagyma kg 420 1 420 

Sárgarépa Kg 330 1 330 

spenót kg 1200 0,3 360 

rukkola cs 330 1 330 

Burgonya Kg 330 1 330 

fejessaláta db 250 2 500 

zöldhagyma cs 330 1 330 

cékla kg 420 0,7 295 

fűszerek cs 250 1 250 

pak choi db 300 1 300 

tojás választható db 360 6 360 

Koordinátor dbz       100 

Alapösszeg:  3995 Ft. A tojás választható, így a teljes összeg 4355 Ft 

 
Az első szállítás időpontja 2013. május 15-e szerda. Átvétel időtartama 16.00-
17.45-ig lesz. A pontos cím Etele út 55. csatolva láthatják egyik kedves 
koordinátorunk által rajzolt, beszkennelt képet, ajánlom, hogy hozzák 
magukkal, mert kicsit nehéz megtalálni a helyet elsőre. (3. Oldal) 
Természetesen ki fogunk rakni pár útmutató táblát a könnyebb tájékozódás 
kedvéért. 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. 

 
Az első alkalom után lesz egy hét szünet, mialatt szeretnénk, hogy 
visszajelezzenek koordinátoraiknak észrevételeikről, javaslataikról. Erre az egy 
hetes szünetre azért is szükség lesz, mert sajnos a hosszú tél ellehetetlenítette 
a szokásos kezdést a gazdaságunkban, nem tudtunk idejében elvetni, 
kipalántázni a zöldségeinket. Most már egy hónapja jó idő van, teljes 
erőbedobással dolgozunk a gazdaságban, próbáljuk behozni az elveszett időt. 
Lassan sikerül ezt behozni, de értelemszerűen minden később érik meg a 
betakarításra. Ezért kérjük türelmüket. Júniustól, amint a babfélék, borsó, 
cukkini megérnek, könnyebb lesz mindenkit ellátni a szezonális és friss 
zöldségeinkkel. A következő alkalom május 29-e szerda lesz. 

Üdvözlünk mindenkit! Végre-valahára elindult a Nyitott Kertek 
Biodobozrendszer kelenföldi bázisa. A kelenföldi dobozrendszert 
a Zsámboki Biokert koordinálja, szervezi, szállítja, Zsámbok a 
központja. Másik két gazdaság, Galgahévíz - Gódor Biokert Bt. és 
Babati Tangazdaság segít a dobozok megtöltésében. A Zsámboki 
Biokert profilja legfőképpen a szezonális és friss zöldségek 
termesztése úgymint salátafélék, ázsiai zöldleveles zöldségek, 
melyeket nem lehet elraktározni. Míg a Gódorék gazdaságának 
fő profilja a hosszan eltartható téli zöldségek, úgymint burgonya, 
vöröshagyma, sárgarépa stb. A babati gazdaság vegyesen termeli 
a biozöldségeket. Ezekből tevődik össze egy színes, harmonikus 
és változatos biozöldségek tömegkelege.  
 
Most éppen pak choi lesz az első bemutatkozó dobozunkban, 
mely sokak számára ismeretlen ázsiai salátaféle. Ezért különféle 
receptekkel is készülni fogunk hétről-hétre, hogy megkönnyítsük 
a zöldségek felhasználását, illetve izgalmasabbá varázsoljuk 
ételeik ízvilágát. Mivel a Zsámboki Biokert sokféle zöldségfélét 
termel, ezért a receptek a hagyományos magyar receptek 
mellett  nemzetközi jelleget is vehetnek fel, vegetáriánus 
beütéssel. De lehet kreatívkodni, hozzátenni, elvenni a 
receptekből, nincsenek kőbe vésve!  

Nyitott Kertek Biodobozrendszer 
May 15, 2013 
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A hét fotója 

A tél nagyon elhúzódott, de az utóbbi 
három hétben hatalmas átalakuláson 
esett át zsámboki gazdaságunk.  
Szilárd kollégánk éppen cukkini 
palántázás után meglocsolja a 
növényeket. A háttérben többek 
között hagymafélék és sok friss zöld 
levelest is lehet itt látni, mint például 
spenótot, salátaféléket.  

Recept-ajánló 
Pak Choi stir-fry (4 főre) 
 
1 teáskanál olaj sütéshez 
2 db hagyma 
4 gerezd fokhagyma 
1 db pak choi 
4 db répa 
0,2 kg spenót  
egy csipet só vagy szójaszósz 
reszelt gyömbér vagy chili (aki szereti a csípős illetve ázsiai ízvilágot) 

Szeleteljük fel a hagymát, pak choit és a répát. A répát célszerű 
vékony csíkokra vágni, mert a stir-fry egy gyors főzési stílus. A 
spenótot is mossuk meg, majd vágjuk fel vékony csíkokra. Nagy 
serpenyőben vagy wok-ban hevítsük fel az olajat, és pirítsuk meg a 
hagymát. Majd adjuk hozzá a kinyomott fokhagyma gerezdeket és 
a fűszereket, aki kívánja - keverjük folyamatosan. Adjuk hozzá a 
felszeletelt répát, hagyjuk egy kicsit főzni (2-3 perc) folyamatos 
keverés mellett, majd a pak choit is tegyük bele 2 percre. A 
csíkokra vágott spenótot majd a főzés végén a tűzről levéve 
tegyük bele az edénybe és keverjük jól össze az összetevőket.  
 
Ki hogyan szereti, ha puhább répát szeretnének, akkor főzzék a 
répát és a pak choit egy kicsit hosszabban, illetve lehet hozzáadni 
egy kis vizet, hogy ne égjen oda. Rizzsel és salátalevelekkel 
tálaljuk. Sok sikert!  



Kelenföld dobozrendszer pontos információk 
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