Dysterjordet andelslandbruk 2016

Høstemelding uke 30 (22.7-29.7)
Radene det kan høstes fra er merket med pinne med et hvitt flagg. Husk å ta med deg noe å høste i,
og en kniv til å høste. Les høstereglene våre før du går ut i åker’n!
Hva

Hvor

Hvordan

Hvor mye per
andel

Sylteagurk

Midt på jordet, vis
avis squash, ved
bønnestativene.

Skjær av

2-3 stk.

Squash

Midt på jordet, bakre
felt.

Skjær av. Ta de
største først!

1 stk.

Brokkoli

På nordsiden av
veksttunellen.

Skjær av buketten,
så kommer nye
sideskudd. Noen er
gått i blomst, de kan
fint brukes i wok og
salat!

1 til hver + evt.
en som er gått i
blomst.

Potet

Nesten nederst på
jordet, mot veien.

Til eget forbruk
(dvs. så mye
DU bruker på en
uke).

Svartkål (palmekål)

Nordsiden og
langsiden av tunellen.

Det står greip ved
enden av raden,
bruk dette godt på
siden av planta så
du ikke spidder
potetene. Let godt i
jorda og ta med alle
potete fra hver
plante.
Brekk av de
nederste bladene.

Et par blader.
Svartkål er mye
brukt i det
italienske
kjøkken!
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Ulike typer salat; Lollo,
romano, batavia og issalat.

Nord for tunnelen og
på jordet midt i
"bakken".
Grønne og røde
salater, hodesalat og
bladsalat.

Skjær over ved rota
på hodesalaten, og
ta blader på
bladsalat (da vokser
det ut nye).

Til eget forbruk.
NB! Tett
hodesalat også
egner seg godt
på grillen!

Grønnkål

På nordenden og
langsiden av tunnelen

Knekk av de
nederste bladene.

En liten bunt per
andel.

Løpstikke

På langsiden av
tunellen.

Salvie

På langsiden av
tunnelen.

Knip av blader.

Noen blader til
pastaen eller
annet

Vårløk

Ved siden av
svedjerugen/hvitløken
øverst på jordet. Står i
svart plast mellom
hvitløk og purre.

Ca. 4 per andel.
Både den
nederste, hvite
delen og de
grønne bladene
skal brukes!

Hvitløk

Øverst på jordet i sort
plast.

Jorda er veldig hard,
så bruk redskap som
ligger ved hvitløken
for å løsne røttene
og dra opp.
Ikke ta purren som
står foran!
Jorda er veldig hard,
så bruk redskap som
ligger der for å
løsne røttene og
rykk opp hele
planten.
Bladene har begynt
å bli litt gule, men
det som er grønt er
godt å bruke!

En liten kvast til
suppa eller
annet

2 stykker

