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Július az a hónap, amikor a nagy gabonaaratások zajlanak, 

jóllehet, hagyományosan egészen augusztus 20-áig húzódott, 

mert kézzel arattak.

A Zsámboki Biokert 3,5 hektár területű, ebből 1,5 hektárt 

vetettük be búzával és rozzsal, melyet tavaly ősszel vetettük el, 

miután előkészítettük a talajt lovainkkal. A vetést 

hagyományosan, lovas vetőgéppel végeztük, Sári és Kényes 

keményen dolgozott, hogy mindent szépen elvessünk.

A hosszú ősz, a téli és tavaszi nagy esőzések illetve havazások, 

meg a hosszú, meleg, napos, forró nyár a lehető legjobbat 

nyújtotta gabonáinknak. Mivel csak ilyen kis területen 

termesztünk gabonát, ezért nem érdemes, hogy legyen saját 

gabona-begyűjtő gépezetünk. A kézi szedés nagyon lassan zajlik, 

és nagyon szerencsések vagyunk, hogy a faluból kaptunk 

segítséget a kombájnos betakarítással. Csütörtök reggel megjött 

a kombájngép a Zsámbok Biokertbe, és nem sokkal később már 

takaros kis sorokba voltak szedve a széna, és a magvak pedig 

nagy kupacokba voltak rakva.

A rozst és a búzát főleg csirkéink takarmányaként 

termesztjük. 200 tojótyúkunknak (és pár kakasunknak) a 

betakarított 5 tonna az ételszükségleteik felét teszi ki.

Csirkéink és lovaink ellátnak minket jó minőségű trágyáikkal a 

követekező szezonra, jóllehet gazdaságunk nem teljesen zárt 

rendszerben működik, mégis nagyon támaszkodik magára. Az 

állatok együttese (csirkék és lovak) a takarmánynövényekkel 

együtt képezik a gazdaságunk alapját. Hozzunk össze sok-sok 

földigilisztát, méheket és virágokat a kertben, pár lelkes embert, 

a talajt és a csillagokat – és adódik egy igazi, élő gazdaság!

Üdvözlünk mindenkit!

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 350 0,6 210

újkrumpli kg 380 1 380

új sárgarépa cs 300 1 300

újhagyma cs 280 1 280

fűszerek cs 250 1 250

mángold kg 700 0,8 560

salimix kg 2000 0,2 400

karalábé db 200 1 200

uborka kg 500 0,5 250

zöldbab kg 800 0,3 240

paradicsom kg 500 1,5 750

fejessali adag 300 1 300

Koord. dbz 1 100

Összesen 4220



A hét fotója

Recept-ajánló

Jó étvágyat!

Hirtelen sült mángold parmezánnal

•1 és fél nagykanál vaj
•1 és fél nagykanál olíva olaj
•2 apróra vágott fokhagyma
•kevéske aprított száraz chili

Kombináljuk az egészet és süssük meg wokban, 

öt percig folyamatos keverés mellett. Tálaljuk

krumplival, salátával és szórjuk meg sajttal.

Hozzávalók:

•dobozban lévőmángold
•fél kanál citromlé
•Só
•Parmezán vagy egy általad 
választott sajtféle



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


