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Nagy Doboz Ajánlat

Kedves Dobozosok!

Ahogy melegszik az idő, látjuk, hogy itt az idő egy
kicsit a zöld leveleseinkről beszélni. Nagyon sokféle
salátánk van most, reméljük, örültök nekik.

Kaptunk pár visszajelzést arról, hogy a saláta a
dobozukban hamar tönkrement. Mossuk vagy nem
mossuk a salátát mindig egy dilemma számunkra.
Mikor az idő hűvösebb, akkor nincs probléma, de
amint melegszik az idő, óvatosabban kell bánnunk
velük. Tapasztalatunk, hogy nagyon fontos, hogy
mossuk a salátát, mert ha nem, nagyon hamar
elhervadnak/kiszáradnak. Ám amikor vizesek, akkor
meg hamar megrohadnak.

Minden zöld levelest megmosunk, utána hagyjuk
lecsöpögni - éppen keresünk egy salátaszárító
szerkezetet, hogy jobban meg tudjanak száradni - és
utána tesszük zacskóba majd a dobozokba. Nagyon
ajánljuk, hogy vegyétek ki a zöld leveles zöldségeket
(spenót, salimix, rukkola) a zacskóból, amint
hazaértek. Mossátok újra hideg vízben, ha
szükséges, majd egy nedvszívó pamutra terítsétek
szét, hogy megszáradjon, majd szintén pamutzsákba
tegyétek bele és így tároljátok a hűtőben.
Tapasztaltuk, hogy így sokkal jobban elállnak a
salátafélék és más zöld levelesek. Műanyag
zacskóban tárolás nem a legjobb megoldás!

Termék egység ár mennyiség összesen

Újburgonya kg 650 1 700

Karalábé db 280 1 720

Sörretek cs 450 1 500

Mángold kg 900 0.5 280

Saláta db 240 2 350

Salimix kg 2000 0.3 360

Petrezs. zöld cs 250 1 ajándék

Spárga v
földieper! 
Választ kérünk!

kg 2800 0.5 1400

Összesen: 4410
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Koordinátor doboz 100

Kis Doboz Ajánlat
Termék

Földi eper  0,5 kg
Fejessaláta 1 db
Salimix 0,15 kg
Spenót 0,4 kg
Újhagyma 1 cs

Retek  1 cs

Összesen: 3000
*A dobozok tartalmának változtatását jogát fenntartjuk.

Persze, ha még mindig érkezik panasz, szívesen
meghallgatjuk őket és találunk egy jó megoldást,
pótoljuk a hiányosságot, ha mi is azt látjuk, hogy az
indokolt. Alacsony a széndioxid kibocsátásunk, kevés a
hulladékunk. Kérünk titeket, hogy ebben a szellemben
segítsetek nekünk a megfelelő tárolással.

Írjátok meg tapasztalataitok! Amit leginkább nem
akarunk, az a boldogtalan vásárló!

Üdvözöl a
Zsámboki Biokert csapata
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Recept-ajánló 
Chilis-spenótos tészta

Jó étvágyat!

Hozzávalók:
• 1 csokor újhagyma lila, vagy lilahagyma
• spenót a dobozból
• chili szárított, aprított
• só, bors
• földimogyoró
• tészta

Elkészítés:

Főzzük ki a tésztát, spagetti a legjobb. A hagymát
pirítsuk meg, adjuk hozzá a chilit, majd a csíkokra
vágott spenótot főzzük meg egy kicsit. Ne főzzük
túl, nem lesz akkor ropogós! A végén vegyük le a
tűzről, és adjunk hozzá földimogyorót vagy
helyettesíthetjük más magvakkal is. Sózzuk,
borsozzuk. Tésztával tálaljuk.
Lehet rászórni sajtot, tejfölt.

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.yelp.com/biz_photos/toss-noodle-bar-
berkeley?select=w_ebE-8aRkeNlNSw_Qaw2g
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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 Remetehegyi út 155 )

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