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Először is szeretnénk üdvözölni új tagjainkat 
dobozrendszereinkbe, a koordinátorok lelkes csapata 
plakátokat tett ki a biodobozrendszer népszerűsítése végett a 
város különböző pontjain. 
 
Ezen a héten összeszedtük az összes fokhagymát, éppen 
szárítjuk őket egy picit, minden nap megforgatjuk, majd mikor 
már elég száraz, de nem túlságosan, össze fogjuk fonni őket 
szép csokrokba. A képeken is lehet ezeket látni.  
 
Kedden pedig nagy buzgalommal készültünk egy Amerikában 
élő magyarok csoportjának fogadására. Az Amerikai-Magyar 
Szövetség  fontosnak tartja, hogy az ott élő fiatalokkal 
megismertessék hazájuk kultúráját, történelmét, mégis tudják, 
honnan származnak. Így jött el hozzánk egy húsz fő huszonéves 
csoport. Bemutattuk a gazdaságunkat, majd szedtünk pár 
zöldséget és végül bográcsban főztünk paprikás krumplit. Nagy 
sikere volt a késő délutánnak, nagyon érdeklődő csoport volt, 
sokat kérdeztek, és a főztünk is nagyon ízlett nekik. A Magyar 
Televízió pár munkatársa is becsatlakozott a programba, 
készítettek egy videófelvételt.  
 
Nagyon jó volt látni, hogy már fiatalon ennyire érdeklődőek, 
segítőkészek voltak a biogazdálkodás iránt. Egyikükről alig 
lehetett letörölni a mosolyt az arcáról, mikor látta csirkéinket 
boldogan szaladgálni - sok szomorú dolgot látott 
nagyüzemekben, ez is egy elismerés volt nekünk.  
 
Úgy tűnik, mivel ilyen nagy sikere volt, jövőre is jönnek majd, 
reméljük szokást lehet majd ebből csinálni. 
 

 

   
 
 
 
 

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.) 

szárzeller cs 280 1 280 

újkrumpli kg 400 1 400 

új sárgarépa cs 350 1 350 

újhagyma cs 280 1 280 

fűszerek cs 250 1 250 

paprika adag 450 1 450 

salimix kg 2000 0,2 400 

káposzta adag 500 1 500 

uborka kg 500 0,5 250 

zöldbab kg 800 0,4 320 

tarlórépa cs 300 1 300 

fejessali db 250 1 250 

Koord dbz. 1 100 

Összesen 4130 



A hét fotója 

Recept-ajánló  

  

Jó étvágyat! 

zöldbabfőzeléke 

•4 evőkanál étolaj 
•600 g zöldbab 
•1 közepes fej hagyma 
•300 ml víz 
•só 
 
 

 
 
 

 
 

A vöröshagymát megtisztítjuk, és finomra aprítjuk. Kevés olajon 
megpirítjuk a hagymát. Hozzáadjuk a zöldbabot. Ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk. Vízzel felöntjük, összekeverjük. Fedő alatt kb 
10-15 perc alatt omlósra pároljuk a babot Most elkészítjük a 
habarást. A tejfölt, a lisztet, és a pirospaprikát csomómentesre 
keverjük egy habverő segítségével. A habaráshoz folyamatos, 
gyors keverés mellett hozzácsurgatjuk a bab levét - ezzel 
hőkiegyenlítünk-, majd a habarást a babhoz keverjük, 
visszatesszük a tűzhelyre, és főzelék állagúra sűrítjük. Ha túl sűrű 
lesz a főzelék, víz hozzáadásával állítjuk be a sűrűséget! Ízlésünk 
szerint után ízesítjük sóval, borssal. Esetleg tejföllel, 
fűszerpaprikával díszítve tálaljuk. 
  

Hozzávalók: 
 
   

Zsámboki fokhagymá 

•200 ml tejföl  
•3 púpozott teáskanál búzaliszt  
•2 púpozott teáskanál fűszerpaprika 
 
 
 

 
 
 

 
 



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 


