
Η Συνταγή της καλής 
λειτουργίας του Συλλογικού Μπαξέ

Υλικά 
• 1 γειτονιά ή οµάδα ατόµων 
• Χώρος για φύτεµα 
• Σπόροι και νεαρά φυτά 
(Εποχικά λαχανικά, αρωµατικά φυτά, 
φρουτόδεντρα, λουλούδια)
• Πρόσβαση σε νερό 

∆ιαδικασία 
Μαζεύουµε τα υλικά και ετοιµάζουµε το 
χώµα. Φυτεύουµε τους σπόρους και τα 
νεαρά φυτά. Στη συνέχεια φροντίζουµε 
να ποτίζονται συχνά σε συνεργασία µε 
τους γείτονες µας και την οµάδα.
Όταν µεγαλώσουν αρκετά συµφωνούµε 
µεταξύ µας πότε και πώς θα κοπούν 
αυτά που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε.
Προσπαθούµε να κόβουµε το χρήσιµο 

µέρος τον λαχανικών αφήνοντας τη ρίζα 
στο χώµα για να συνεχίσει να 
µεγαλώνει το φυτό. Αντικαθιστούµε τα 
φυτά που κόψαµε µε καινούριους 
σπόρους ή βλαστάρια , διασφαλίζοντας 
έτσι τον κύκλο της ζωής του κήπου µας. 
Συνεχίζουµε τη φροντίδα και το πότισµα 
τους ανάλογα. Χρησιµοποιούµε τα 
λαχανικά ή αρωµατικά φυτά που κόψαµε 

στο φαγητό και τις σαλάτες µας. 
Στόχος µας είναι να 
χρησιµοποιούνται τα λαχανικά απ’όλα 
τα άτοµα που ασχολούνται εντατικά 
µε τον κήπο. Οργανώνουµε 
γεύµατα «Συλλογικής Κουζίνας» 
στον Κήπο όταν ο καιρός µας το 
επιτρέπει.

• Εργαλεία   
• Καθηµερινή χρήση και φροντίδα 
• Συλλογικότητα και συνεργασία 
• Κοινωνικοποίηση 
• Πολλή όρεξη



The recipe for running and enjoying the 
Collective Bahçe the right way

• 1 neighborhood or a group of people 
• Appropriate space for planting
• Seeds and young plants 
(Seasonal vegetables, herbs, fruit trees, 
flowers)
• Access to water

We gather the ingredients prepare 
the soil. We plant the seeds and 
young plants. We then make sure 
that they are watered often with 
the help of neighbors and the team.
As soon as they grow or blossom, we 
agree amongst ourselves when and 
how they will be cut in accordance 
to need.
We try to cut efficiently, so that 

we use the valuable part of the 
plant e.g. what is edible, while at 
the same time we leave its roots in 
the ground to continue the plant’s 
natural growth and production. We 
replace any cut plants to ensure the 
circle of life of our garden. We 
continue taking care of them and 
supplying them with water or or-
ganic fertilisers when necessary. 

We use these vegetables or herbal 
plants for our food. Our goal is for 
everyone involved in the garden to be 
able to benefit from the garden’s 
crops.
When the weather is good we organ-
ise “Collective kitchen” type of meals 
in the Garden so that we can share 
knowledge and food with others.

• Tools
• Daily use and caring of the garden
• Collectivenees and cooperation
• Socialisation
• Lots of energy and motivation

Materials

Procedure


