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Ha visszagondolok a gyerekkoromra, 
a  városi  emberek  a  hétvégén  bol-
dogan ültek az autóikba és mentek 

a környező településeken kialakított zárt-
kertjeikbe. Itt mindenki zöldséget-gyümöl-
csöt termelt, együtt volt a család. szinte kö-
telező volt elolvasni Bálint  gazda legújabb 
cikkét. szegedi születésű vagyok, nekünk is 
volt egy ilyen kertünk, amit elsősorban 
apuval műveltük. Később lehetett már 
ezekre a telkekre építeni is, majd újabb tíz 
év elteltével egyre többen adták fel városi 
életformájukat, és költöztek ki ezekre a la-
kóövezetté nyilvánított részekre.
Ha valaki azon töri a fejét, hogy létrehoz-
zon egy saját zöldségeskertet, vagy csak né-
hány tő paradicsomra vágyik, akkor az 
alábbi gondolatokkal szeretnék segíteni ab-
ban, hogyan fogjon bele.
Én hat darab, 8-10 négyzetméter területű, 
közepesen kiemelt zöldségágyban, és egy 

8  négyzetméteres  kis  üvegházban  terme- 
lek annyi epret, többféle salátát, borsót, ese-
tenként zöldbabot vagy futóbabot, céklát, 
mángoldot, paradicsomot, uborkát, paprikát, 
cukkinit, rebarbarát, metélőpetrezselymet, 
különböző dísz- és sütőtököt, valamint csi-
csókát, ami a családunknak több mint elég.

sült	paradicsom
A paradicsom leveleihez imádok hozzáérni, 
mert  nagyon  szeretem  a  jellegzetes  keser-
nyés  illatukat.  Változatos  fajtákat  ültetek.  
Van óriás, tojásdad, kerek, szilva-, befőző-, 
koktél-, fürtös, sárga, piros, barna... nekünk 
ez a legfontosabb zöldség, összehasonlítha-
tatlan a boltban kapható paradicsommal. 
Ízesebb,  zamatosabb,  illatosabb,  savasabb,  
édesebb, és igazán nem túlzok! Esszük fris-
sen, fagyasztunk télire a pörkölthöz, készí-
tünk belőle ivólevet, és ami mindent visz, az 

a sült paradicsom! Ezt a receptet leírom: egy 
mély tepsi aljára terítünk vastagon szeletelt 
vöröshagymát, majd mindenféle koktélpa-
radicsomot halmozunk rá. Minél több fajta 
és színű paradicsom van benne, annál látvá-
nyosabb  a  végeredmény,  ezután  sózzuk,  
borsozzuk, majd mehet bele a kb. három fej-
nyi  fokhagymagerezd,  2-3  babérlevél,  nagy  
csokornyi bazsalikomlevél. Meglocsoljuk 
egy kevés olívaolajjal, jól összekeverjük, és 
irány a 180 °C-os sütő. Amikor már azt lát-
juk, hogy egy-egy paradicsom széle elkezd 
megégni és a felpúpozott paradicsom szé-
pen  belesimult  a  tepsibe,  készen  is  van.  
1-2 dl-es kigőzölt üvegekbe töltjük, majd le-
zárásként  egy  kiskanál  olaj  kerül  minden  
üvegbe. Jöhet a plédekkel kibélelt lavór, vagy 
bármi  dunsztolásra  alkalmas  edény,  láda,  
majd a meleg dunsztban hagyjuk kihűlni.
Ez a gyorsan elkészíthető ételek közül is az 
egyik nagy kedvencünk. Főtt makarónival 

örömkert A	hAszonkert
láthatóan megváltoztak a kerttulajdonosok szokásai, szinte mindenki vágyik egy kisebb vagy nagyobb 

haszonkertre, kertecskére. Az elmúlt bő egy év hozadéka az is, hogy vannak olyan országrészek, ahol 
alig lehet már eladó házat, portát találni, felértékelődött a vidék. De ha csak ismerőseim szűkebb köré-

ben nézek körül, akkor is azt látom, hogy igényként merült fel a zöldségeskert építése.

Bejárat a zöldségeskertbe

sóskúti kőből készült 
kiemelt ágyak, 
a háttérben a palántanevelő
üvegházam

Paradicsomteríték egy reggeli szedés után
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vagy penne tésztával összekeverve, parme-
zán vagy egyéb sajttal megszórva tíz perc 
alatt elkészül, de ételízesítőként is imád-
juk. Felbontás után a hűtőben tároljuk.

néhány gondolat a paprikáról
Kertünkben zöld húsú, kosszarvú, kápia, 
pritamin és mindenféle chili terem. A fehér 

húsú paprikákat nem próbálom. szárított 
paprikafüzérrel viszont én látom el az egész 
családot és a barátokat. néha az igazán csí-
pősek is elcsábítanak, például a Csokoládé 
Habanero, vagy a narancs Habanero. Ezeket 
ledarálom, sóval, olajjal keverem össze és 
1 dl-es üvegekbe töltöm, majd a tetejére is-
mét olaj kerül, ami a levegőtől teljesen elzár-
ja, felbontás után a hűtőben tároljuk. Ebből a 

chilirajongó családtagok is csak 1-2 üveggel 
tudnak elfogyasztani évente. A kedvenc a 
Jalapeno savanyúság, ezt mindenki imádja, 
mert éppen ott és úgy csíp, ahogyan kell, és 
zamatosan ropog őkelme.

A	csicsókarejtély
Sajnos még ma sem vette át méltó helyét a 
magyar konyhában. A családunkban apu 
cukorbeteg volt, és erre a bajra köztudot-
tan nagyon ajánlják a csicsóka fogyasztá-
sát. Ezért a fent említettek fényében csicsó-
katermesztésbe  kezdtünk.  A  második  évi  
termés  25-30  kg-ot  nyomott,  amit  két  
krumplisládában  tároltunk  be  a  színben  
egy sátorponyva alatt.  Amikor anyu kérte, 
hogy hozzak be egy kis csicsókát, alig volt a 
láda alján pár kilónyi.  Senki  sem tudta,  mi 
történhetett, hová került, ki vitte el. Amíg 
egyszer észre nem vettük, hogy a vizslánk, 
aki amúgy mindenevő volt, a szájában egy 
csicsókával jelent meg. így derült fény a 
csendes tolvaj személyére.
Évek óta ültetek két tövet, amit a tél folya-
mán, ha nincs átfagyva a föld, bármikor fel 
lehet szedni, sőt, azt tapasztaltam, hogy 
sokkal jobban eláll így. Mi ezt a zöldséget 
tepsibe  szórva  sütjük  együtt  krumplival,  
édesburgonyával,  sárgarépával,  zellerrel,  
céklával, hagymával. sózzuk, borsozzuk, 

Mángold – mi imádjukPici, apró és éppen nagyon csíp!

A zöldséges melletti tyúkudvar, 
egyesek szerint luxushotel a csirkéknek

Kakukkfű, menta a konyhához 
közel is elérhető
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kőAngyAl 
HArmonikus kert

A kertépítés során számunkra a legfontosabb, 
hogy olyan teret alkossunk,

ami harmonizál a lakóépülettel, 
a kertet használók személyiségével 

és a használat céljaival.
www.koangyal.hu
info@koangyal.hu
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olívaolajjal meglocsoljuk, és irány a sütő. 
Fokhagymás joghurttal  tálalva finom, táp-
láló köret, akár könnyű főétel is lehet.

a bazsalikomtól a tormáig
A zöldségek mellett néhány fűszert is ter-
mesztünk: kakukkfű, bazsalikom, tárkony, 
metélőhagyma, oregánó, menta, borsikafű, 
rozmaring, torma, ezek egy része a zöld-
ségágyásokban,  más  része  a  díszkertben,  
vagy éppen a konyhához közel, egy bádog-
edényben, bádogkannában illatozik.
A  tormától  és  a  bazsalikomtól  eltekintve  
ezeket mindig kiemelt ágyba vagy edénybe 
ültetem. Az alsó réteg kavics és téglaőrle-
mény, az ültetőközeg pedig termőföld és 
kétszer rostált kavics 1:1 arányú keveréke. 
Minél jobban éheztetjük őket, annál jobban 

meghálálják,  a  siker  titka  a  kevés  víz  és  a  
kevés tápanyag.
Mindig kell valami új is, például fodroskel, 
mángold,  amit  imádunk  a  halételekhez,  só-
val, fokhagymával fűszerezve, főtt krumpli-
val tálalva. A nashi körte (japán körte) is az 
első gyümölcsét érleli, az istenek gyümölcse, 
a  datolyaszilva  pedig  a  díszkertben  egyre  
többet terem, a csúcstermés már több mint 
40 darab gyümölcs. nagyon szép lombú fa, 
bátran  ajánlom  kisebb  díszfának  is.  Izga-
lommal várom a jövő évet, amikor már a há-
roméves mandula is termést hozhat.

Örömteli szüret
Az egész zöldségest automata csepegtető-
rendszerrel öntözöm, a növényágyakat 30-
60 cm magasra kiemeltem, egy részüket 

sóskúti kőből, másikat durisol elemekből 
építettem, az utakat agroszövettel takar-
tam  és  ágdarálékkal  borítottam  vastagon.  
A gyümölcsfák, a málna, a szeder, a piros és 
fekete ribizli, a josta az eredeti talajban nö-
vekszik, de ezek talaját is vastagon borítot-
tam ágdarálékkal.
A haszonkertet célszerű a kert napsütötte 
részén kialakítani. Ha az automatikus ön-
tözést biztosítjuk, és gondoskodunk a talaj 
takarásáról,  akkor heti  egy óra munkával 
fenntartható,  és  nagyon  sok  kellemes,  
örömteli szüreti perccel leszünk boldo-
gabbak,  hiszen  lesz  nekünk  illatos,  friss  
zöldség, fűszer a főzéshez, menta, leven-
dula a koktélokhoz, vagy virágszörp a téli 
hónapokra.

Gombás Attila 

A zöldségesben nem csak haszonnövényeket 
ültetünk, a dísztök éppen virágzik

Folyton érő málna 
– erről még október végén is szüretelünkelső termését mutatja a nashi körte


