
Heti Hírlevél
Április 16-17, 2014

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

Doboz Ajánlat

Újság és információk
Kedves Dobozosok!

Az időjárás egyre inkább igazi tavaszi jelleget
vesz fel, ezen a héten végre volt egy kis eső is.
Nagyon jókor jött az eső, mert sajnos egy kis
probléma adódott az öntözés berendezésével.
Termelésünk nagyon függ a megfelelő
öntözéstől, ha nincs elég víz, akkor sajnos a
zöldségek látják ennek kárát. Jelenleg ez egy
nagy kihívás nekünk, és nem csak nekünk,
hanem az összes mezőgazdasági rendszer
számára, hogy hogyan legyen folyamatos, mindig
megújuló vízforrás. Ez nem egy olyan probléma,
amelyet ebben a hírlevélben meg tudunk oldani,
egyszerűen csak tudatában kell lennünk ennek a
problémának, mind farmerek és a vásárlók
körében is, hiszen a vízkészlet hosszú távon már
igencsak problémás.

Termék egység mennyiség

radicchio db 1

spenót kg 0.7

petrus cs 1

salimix kg 0.25

pasztinák kg 0.6

Porcsín/ madár sali kg 0.15

lecsó 720ml db 1

vöröshagyma kg 0.6

sárgarépa kg 1

burgonya kg 1

Összesen: 4400

-A Zsámboki Biokert csapata

Ezen a héten is volt egy gyakorlat
gazdaságunkban az ECOVOC kurzus résztvevőivel.
Matthew az egyik tanár a 380 órás gyakorlati
képzésnek, melyet a SZIE/GAK szervez Gödöllőn
Biozöldség termesztés címmel. A kurzus
novemberben kezdődött, a tanulók (mind saját
költségüket fedező felnőttek) már befejezték az
elméletet, és most kezdik a kurzus gyakorlati
részét. A teljes kurzus októbertől októberig tart, a
következő tanfolyam 2014 októberében
kezdődik. Akit érdekel, hogy megcsinálja a
kurzust, a GAK honlapján (www.gak.hu/ECOVOC)
tudnak érdeklődni a részletek felől.

http://www.gak.hu/ECOVOC
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Recept-ajánló 
Raddichio saláta

Hozzávalók 3-4 személyre:

Ezeket gondosan, sokáig kevergessük, hogy minden
feloldódjon. Amint ez elkészült, öntsük rá a salátára, és
tálaljuk.

Könnyű ételként szórhatunk rá kecskesajtot, kéksajtot,
pirítóssal. Vagy pedig rizzsel, árpával, vagy más körettel
tálaljuk!

Jó étvágyat!

• Egy nagy fej raddichio saláta
• apróra vágva
• szeletelve téli porcsín
• 3 gerezd fokhagyma
• madársaláta és salimix

kívánt mennyiségben

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.

Öntethez:
3/4 pohár olívaolaj
kupicányi balzsamecet
1 evőkanál mustár
1 evőkanál méz
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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, 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.

mailto:noemi.kabdebo@gmail.com
mailto:andi@humusz.hu
https://maps.google.hu/maps?q=Budapest,+Saru+utca&hl=en&sll=47.501385,19.400577&sspn=1.93336,5.410767&oq=budapest+saru+u&hnear=1111+Budapest,+Saru+utca&t=m&z=16

