
Heti Hírlevél
Július 2-3, 2014

www.zsambokibiokert.hu
www.facebook.com/zsambokibiokert

Doboz Ajánlat

Újság és információk

Kedves Dobozosok!

Nagy szerencsénk volt az esővel ezen a héten, az
egész kertnek jót tett, de főleg a kukoricának
volt ez a legjobb (takarmány
tojótyúkjainknak.) Ugyanakkor jólesett nekünk
is egy kis szünet a nagy hőségben.

A paprika és a padlizsán rohamosan fejlődnek,
hamarosan már a dobozokból fognak
visszaköszönni. Hamarosan paradicsom is
lesz, még egy két hetet kell várni. Mivel
tavasszal a korai salátafajták foglalták el a helyet
a fóliában, ezért s paradicsom nem túl korai - de
garantáljuk az ízletes gyümölcsöket, mikor már
tényleg megérnek.

Luki és Csaba alaposan kitakarították és
meszelték a tyúkházat az újabba generációra
készülődve. Nagyon fontos, hogy alapos legyen
ez a nagy takarítás,,hogy ne öröklődjön át
különböző betegségek. A jövő héten fognak
átköltözni új helyükre.

-A Zsámboki Biokert csapata

2 éves csirkék eladók!!! 
(még 2-3 évig tojnak)

- 1500 ft / db (20 db felett)
- 1400 ft / kg + 400 ft (fagyasztott, 

lecsupaszítva, főzésre készen)

Termék egység mennyiség

Sárgabarack kg 1

Padlizsán vagy 
paprika

kg 0,6

Rukkola cs 1

Retek cs 1

Sárgarépa cs 1

Újhagyma cs 1

Újburgonya kg 1

Salimix kg 0,25

Cukkini v 
uborka

adag 1

Petrezselyem
gyökér

cs 1

Összesen: 4400

Szárzeller cs 1
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Recept-ajánló 
Joghurtos padlizsánsaláta

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.

Vágjuk kockákra a padlizsánt, tegyük egy szűrőre
és sózzuk meg alaposan, tegyük félre 20 percre.
Mjad öblítsük le róla a sót, szárogassuk meg,
majd egy alufóliába kibélelet tepsibe tegyük bele
a kockákat, fedjük is le.

Előmelegített sütőbe (200fok) süssük 40 percig.
Mialatt sül a padlizsán, a joghurtot keverjük össze
a sóval,borssal és fokhagymával. Öntsük össze az
egészet, majd tegyük 3 órára a hűtőbe.

Hozzávalók:
60 dkg padlizsán
4 dl joghurt
2 gerezd fokhagyma (vagy több, ízlés szerint)
só, bors szintén 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.ribilizi@gmail.com
Szerdánként 16:00-18:00

1037 Toronya u. 33 (Óhegyi Népház)
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