
Nyitott Kertek Biodobozrendszer  
Július 31, 2013  

 
Forróság van, és július! Mostanság az állatok 
takarmányával és almával töltjük legtöbb időnket. Múlt 
héten volt a búza- és rozsaratás (ld. múlt heti hírlevél) - 
amint ezeket learattuk,  
valaki eljött hozzánk a faluból és összerakta nekünk a 
bálákat, mivel mi nem rendelkezünk ilyenfajta 
bálázógéppel. A széna nagyon fontos tojótyúkjainknak, 
hiszen így tartjuk tisztán tojódobozaikat és 
házukat.  Lovainknak szintén nagy szükségük van szénára 
nap, mint nap. Még mindig van elegendő mennyiségű 
lucerna és széna. Szilárd és Anti kézzel kaszálják és készítik 
össze a szénabálákat. Ha túl sok más munka is van, akkor 
kérünk csak segítséget a faluból. 
 
 
   
 
 
 
 

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 350 1 350 
új sárgarépa cs 300 1 300 
újhagyma cs 320 1 320 
fűszerek cs 250 1 250 
salimix kg 2000 0,2 400 
paprika kg 650 0,5 325 
uborka kg 500 0,5 250 
zöldbab kg 800 0,5 400 
paradicsom kg 500 1 500 
endívia fej 280 1 280 
káposzta adag 500 1 500 
Koord. dbz 1 100 
Összesen       4185 



A hét fotója Recept-ajánló  

  Jó étvágyat! 

Cukkini zöldséges vacsora 

1 nagy fej lilahagyma, vékonyra felszeletve 
2 kicsi cukkini, kb.1 cm szélesre szeletelve 
2 kicsi sütőtök, kb.1 cm szélesre szeletelve 
1 vagy 2 nagy érett paradicsom, felszeletelve 
Egy maroknyi friss bazsalikom felvágva 
Egy kis vaj 

1.      Pirítsa meg a lilahagymát egy kis olajon vagy vajon, majd adjon 
hozzá 2 evőkanál vízet és pirítsa tovább egy kicsit. 
2.      Amikor megpuhult a hagyma, adja hozzá a sütőtököt és süsse kb. 5 
percig, alkalmanként megkeverve. 
3.      Adja hozzá a paradicsomot és a bazsalikomot, fedje le a serpenyőt 
és főzze további 5 percig, amíg finoman összeérnek az ízek. 
Évek óta készítem ezt a fogást, nagyon egyszerű, hidegen és melegen is 
fogyasztható.  Én mindig cukkinivel és sütőtökkel szeretem készíteni, de 
általában azt használom fel ami éppen kéznél van. A recept 2 személyre 
szól, ami rizzsel tálalva főételként is fogyastzható. 

Hozzávalók: 
 
   

Zsámboki lovas kocsi 



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 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

