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Nagy Doboz Ajánlat

Kedves Dobozosok!

Nagyon jól mennek a dobozrendelések, és nagy az
érdeklődés a kis dobozaink iránt is. Még mindig
dolgozunk a kis dobozok mennyiségein, hogyanjain –
nagyon köszönjük türelmeteket, míg kitapasztaljuk,
hogy működik a legjobban. Próbálunk beszerezni egy
összecsukható dobozt Ausztriából, mely szívós,
praktikus és szép is lesz egyben – időközben kérjük
türelmeteket a különböző dobozokkal, amikbe tesszük
a kis dobozok tartalmát.

Elégedettek vagyunk, hogy nagyobb választékot
tudunk felajánlani a kis dobozok tartalmával. Ahogy
láthatjátok, a kis dobozok a könnyen fogyasztható
zöldségekben gazdag, melyből főleg a salátának
örülnek nagyon. Ha felváltva rendeltek egyik héten kis,
másik héten nagy dobozt, vagy egyszerre rendelitek
mind a kettőt, reméljük, hogy megkapjátok a
számotokra tökéletes mennyiséget. Tervezzük, hogy
kialakítunk, egy olyan rendszert, ahol lehet rárendelni a
dobozokra plusz zöldségeket egységes mennyiségben.
Ez egy kis időbe telik, míg kidolgozzuk ezt a listát –
reméljük, hogy szeptembertől lesz erre lehetőségetek.
Így több lesz a rugalmasság és a választék is. Ez idő
alatt ajánljuk, hogy tapasztaljátok ki, mi a legjobb
nektek, a kis illetve a nagy doboz.A Zsámboki Biokert
tojásait már lehet rendelni pluszban,
dobozrendelőknek kedvezményes áron: 500Ft/6 db
(normál ára 530Ft) Koordinátoraitoknál jelezzétek, ha
kértek tojást.

Termék egység mennyiség mennyiség összesen

Sörretek cs 520 1 520

Kínai kel db 420 1 420

Új fokhagyma cs 290 1 290

Mángold kg 900 0,6 560

Alma kg 450 1 450

Burgonya kg 360 1 360

Sárgarépa cs 330 1 330

Mesclun mix  kg 2400 0,3 720

Fejessaláta
1 nagy v.

2 kis
300 300

Újhagyma cs 330 1 330

Összesen: 4380
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Koordinátor doboz 100

Kis Doboz Ajánlat

Termék
Spárga  0,3kg

Karalábé 1 nagyobb db
Mesclun salátamix 0,2kg

Újhagyma 1cs
Pak choi 1 nagyobb db

Saláta 2 db kis fej

Összesen: 3000

A héten friss bio spárga lesz a kis dobozban. Ez
ugyanonnan jön, ahonnan az alma is jött egész télen.
Német Gyula vezeti ezt a farmot, főleg gyümölcsöket
termeszt (alma, körte), illetve epret és spárgát.
(www.organickingdom.hu). Gyulát az Ökopiacról
ismerjük, ahol is hamar jó hírnévre tett szert termékei
kiváló minőségével.

Üdvözöl a
Zsámboki Biokert csapata

http://www.organickingdom.hu/
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Recept-ajánló 
Almás-majonézes kínai kel saláta

Jó étvágyat!

Hozzávalók:
0.5 kg kínai kel
2 nagy db alma (savanykás, lehetőleg pirosas héjú)
1 közepes fej lilahagyma
20 dkg tejföl(20%-os)
4 ek majonéz
1 ek mustár
0.5 ek citromlé
0.5 ek cukor
só ízlés szerint
négyszínű bors ízlés szerint

Elkészítés:

• A tejfölt a majonézzel, mustárral, citromlével, cukorral, 
sóval és borssal egy tálban alaposan összekeverjük.

• A kínai kelt és a lilahagymát megtisztítjuk, az almákat 
megmossuk.

• A kínai kelt leveleire szedjük, míg el nem jutunk a 
zsengébb közepéig. A leveleket hosszában félbe vágjuk, 
majd 1 cm széles csíkokra vágjuk. (Ha túl erős ízre is és 
állagra is a levél középső erezett része, nyugodtan vágjunk 
ki belőle; bár ennyivel kevesebb lesz a salátánk.:) A 
középső részt "felkarikázzuk".

• Az almát négy részre vágjuk, megfosztjuk magházától, 
majd 1x1 cm-es kockákra vágjuk.

• A hagymát szintén négy részre vágjuk, majd vékonyan 
felszeleteljük.

• A zöldségeket és az almát egy tálba tesszük, ráöntjük a 
majonézes mártást, alaposan összekeverjük, majd 1-2 
órára a hűtőbe tesszük.

A Nyitott Kertek 
Bio-Doboz Rendszer

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.

forrás:

http://www.nosalty.hu/recept/almas-majonezes-kinai-
kel-salata
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Kelenföld doboz rendszer pontos információk:
Koordinator: Kabdebó Noémi - noemi.kabdebo@gmail.com

Koller Andrea - andi@humusz.hu

Humusz-Ház, 1111 Budapest, Saru utca 11

átvételi ideje 16:00-17:30-ig.

Humusz Ház Terkép

Kispest doboz rendszer pontos információk:
Koordinátor: Weszely Gabi 0630 490 67 09, 

Schneider Gabriella 0670 2585955 

Piac és dobozátvétel 16.00‐19.00ig 

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.ribizli@gmail.com 

16:30-18:30

1037 Toronya u. 33 (Óhegyi Népház))

Gödölye: (Kicsi Szép Bolt) átvétel
2100 Szabadság u. 5.

toth_krisztina@invitel.hu
csütörtökönként 12:30-tól.

Az összes doboz kiszállítása és átvétele csütörtökönként

Cargonomia Doboz Rendszer:
1071, Dembinszky utca 32

átvételi ideje 16:00-18:30
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átvételi ideje 16:00-18:30


