Dysterjordet andelslandbruk 2017

Høstemelding uke 31 (28.7 – 4.8)
Radene det kan høstes fra er merket. Husk å ta med deg noe å høste i, og en kniv/saks til å høste
salat. Les høstereglene våre før du går ut i åker’n!
Her er kart over jordet, hovedveien til venstre:

Hva

Hvor

Hvordan

Hvor mye per
andel

Dill

Felt 1B

Skjær/klipp av ved
bakken
Knip av

Til eget forbruk

Knip eller skjær av
blader. Det vokser ut
nye blader, så ikke
kutt over hele planter.

Eget forbruk, dvs.
hva du bruker
fersk på en uke

Sukkererter, grønne og lilla! Felt 2b, vokser på hvit

Til eget forbruk

Mangold

netting
Felt 3A

Salat

Felt 3B

Klipp/skjær eller
plukk av blader. Vask
og oppbevar kaldt.

Eget forbruk, dvs.
hva du bruker
fersk på en uke

Shungiku - spiselig
krysantemum

Felt 3B

Knip av blomster

Eget forbruk
(bruk til pynt i
f.eks. salat)

Tynne i rødbetene!

3B

Så mye du vil

Nypotet (Arielle)

Felt 4

Lilla knutekål

Felt 5A

Tynn ut til 4-5 cm
mellom hver plante.
Både rot og blader
kan brukes.
Bruk greip og vipp
opp. La greipet stå
der du høstet. Riset
kan ligge i åkeren.
Knip eller skjær av
ved rota – ta den
største du finner!

Brokkoli

5B

Skjær over
brokkolihoder. Kutt
av de som blomstrer

Til eget forbruk
og konservering

Eget forbruk

1 stk

av de hodene
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også - da setter de
nye sideskudd.
Blomstrende brokkoli
kan også spises,
juices, eller i
kraftkjelen.

som er i ferd med
å blomstre.

Dra opp bunter.
La litt røtter sitte igjen
når du renser dem,
trives godt i
vannglass på
kjøkkenbenken.
Dra opp. Husk at
bladene brukes som
vårløk, i pestoer eller
kraftkjelen
Brekk av de nederste
bladene, ellers
stopper veksten

Eget forbruk

Bruk redskap som
står v. skiltet for å
løsne den og dra opp
etter bladene.
Skjær eller vri av.

En stk.

(forvell og frys)

Vårløk

6A

Løk
Ikke så store, men vi kan
begynne å høste.

6A

Grønnkål; russisk, vanlig,
palmekål

6A

Hvitløk

6B

Slangeagurk

Felt 8 i tunellen

Tomat

Felt 8 i tunellen

Basilikum

Felt 8 i sørenden av
tunellen

Sylteagurk

Felt 8, sør for tunellen

Knip av

Et syltetøysglass til hverJ
Kan også
brukes fersk i
salat, juice etc.

Squash

Felt 8, sør for tunellen

Vri/skjær av

Til eget forbruk

Begynner å bli
modne, førstemann
til mølla
Knip av topper, da vil
de buske seg og bli
enda frodigere.

Eget forbruk

Se an, til eget
forbruk.

En stk, ta den
største du finner
En smak
Til eget forbruk

Nytt fra gartner´n
Nå er høstsåingen av noe bladgrønt i gang, ellers er det luking som gjelder. Denne uka har gått med til
luking, trimming av tomatplanter samt såing av mizuna (asiatisk sennepssalat) og spirende brokkoli (bittesmå
brokkoliplanter). Lukingen fortsetter som før, - og nå kommer endelig litt regn. Da blir det fart på
(grønn)sakene!

