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Nagy Doboz Ajánlat

Kedves Dobozosok!

A múlt héten bevezettük az új online rendelési
rendszert, mely egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a
dobozrendelést mindenki számára. Idővel szeretnénk
nagyobb választékot is bemutatni nektek.

Mivel a rendszer még új és mg nem mindenki próbálta
ki, így újra leírjuk, hogyan kell bejelentkezni. Minden
tagnak magának kell fellépnie az általunk kialakított
online felületre és beírnia magát, hogy kér-e dobozt,
hova kéri, illetve telefonszámot. Ezen a linken lehet
ezt elérni, nézzétek meg :
http://cargonomia.hu/rendelj-zoldsegdobozt-hazhoz/

Amint megjön a hírlevél, a linken egy rendelési táblázat
lesz elérhető ( csütörtöktől hétfő este 6-ig, ekkor a
rendelés lezárul). Ezt követően hétfő este 6-tól
csütörtök estig/hírlevél kiküldéséig) érdeklődő
kérdések vannak.

A koordinátorok fogják kiküldeni nektek a hírlevelet és
a linket, mire a hírlevelet megkapjátok, a link már aktív
lesz, tehát fel lehet iratkozni a dobozra. Ezt követően
kaptok egy válasz emailt, hogy megkaptuk a rendelést.

Akinek nem sikerült valamiért regisztrálni, rendelni a
megadott linken, az a koordinátoránál adja le a
rendelést a héten (mivel ez még új), de hétfő 12-ig,
hogy a koordinátoraink be tudják írni az adataitokat a
rendszerbe. Reméljük, hamar kialakul az új rendszer, s
mindenki könnyebbnek fogja ezt találni.

Termék egység ár mennyiség összesen

Főzőtök db 550 1 550

Zöldbab kg 800 0,5 400

Zöldborsó kg 900 1 900

Újburgonya kg 550 1 550

Sárgarépa cs 350 1 350

Salimix kg 2000 0,3 600

Karalábé db 300 1 300

Főzőhagyma cs 350 1 350

Fűszer cs 280 1 ajándék

Összesen: 4100

Heti Hírlevél
Június 25, 2015

Koordinátor doboz 100

Kis Doboz Ajánlat

Termék
Uborka 1 db

Édeskömény 1 db
Zöldbab 0,5 kg
Cukkini 0,6 kg
Sárgarépa 1 cs
Salimix 0,2 kg

Raddichio 1 db

Összesen: 3000

*A dobozok tartalmának változtatását jogát fenntartjuk.
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Üdvözöl a
Zsámboki Biokert csapata
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Recept-ajánló 
Rántott cukkini/főzőtök zöldbabsalátával

Jó étvágyat!

Hozzávalók:
A rántott cukkinihez:
1 db cukkini
3 db tojás
kukoricaliszt
zsemlemorzsa
2 evőkanál szezámmag
só
őrölt fehérbors
olaj a sütéshez

Elkészítés:

A cukkinit vékonyan szeleteljük fel, majd ízlés szerint sózzuk 
be, és hagyjuk legalább fél órát állni. Alaposan csepegtessük 
le, majd panírozzuk be. A tojásokat üssük fel egy tálba, majd 
sózzuk, borsozzuk, és keverjük össze. A lecsepegtetett 
cukkinit először forgassuk bele a lisztbe, majd az ízesített 
tojásba, végül pedig a szezámmaggal összekevert 
zsemlemorzsába.

Egy tepsit béleljünk ki sütőpapírral, majd locsoljuk meg egy 
kevés olajjal, helyezzük rá a bepanírozott cukkinit, majd 
szintén locsoljuk meg egy kevés olajjal. Helyezzük 
előmelegített sütőbe, majd közepes hőmérsékleten süssük 
szép pirosra.

A zöldbabot daraboljuk fel ízlés szerint, majd enyhén sós 
vízben főzzük roppanósra. Szűrjük le, majd hűtsük ki egészen.

Az olajat keverjük alaposan össze a mézzel, a citromlével, egy 
csipet sóval és a magos mustárral, majd öntsük rá a kihűlt 
zöldbabra. Kézzel forgassuk alaposan össze, majd hagyjuk 
kicsit állni, hogy az ízek jól összeérjenek (ízlés szerint több 
mézet is tehetünk hozzá, ha édesebben szeretjük).

Tálaláskor a rántott cukkinit rizzsel és a zöldbabsalátával 
kínáljuk.

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.mindmegette.hu/rantott-cukkini-zoldbabsalataval.recept

Heti Hírlevél
Június 25, 2015

A zöldbabsalátához:
50 dkg zöldbab
só
3-4 evőkanál olívaolaj
1 citrom leve
2 evőkanál méz
2 teáskanál magos
dijoni mustár

http://www.mindmegette.hu/rantott-cukkini-zoldbabsalataval.recept


Heti Hírlevél
Június 25, 2015

Kelenföld doboz rendszer pontos információk:
Koordinator: Kabdebó Noémi - noemi.kabdebo@gmail.com

dorka@humusz.hu (Harazin Dorka)

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:

Nyari Szunet: Kaphato a dobozokat a Kelenföld 

doboz rendszer átvétele ponttól

Óbuda Doboz Rendszer:
16:30-18:30

A pontos átvétele helyszin valtozik

Gödölye: (Szép Bolt) átvétel
Gödölye Szép Bolt, 2100 Gödöllő, Szabadság út 5.

godolloiszatyor@gmail.com
csütörtökönként 12:30-tól.

Az összes doboz kiszállítása és átvétele csütörtökönként

Cargonomia Doboz Rendszer:
1071, Dembinszky utca 32

átvételi ideje 16:00-18:30

mailto:noemi.kabdebo@gmail.com
mailto:dorka@humusz.hu
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Gödölye: (Szép Bolt) átvétel
Gödölye Szép Bolt, 2100 Gödöllő, Szabadság út 5.

godolloiszatyor@gmail.com
csütörtökönként 12:30-tól.

Az összes doboz kiszállítása és átvétele csütörtökönként
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Cargonomia Doboz Rendszer:
info@cargonomia.hu

1071, Dembinszky utca 32

átvételi ideje 16:00-18:30
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