Høstemelding, 2018, uke 36, 7. - 13. september
Radene det kan høstes fra er merket med pinner med hvitt “flagg”. Husk å ta med deg noe å
høste i, og en kniv/saks til å høste salat.
The rows you can harvest from are marked with a bamboo stick with a white ’flag’.
Remember to bring a knife/scissors, and something to put your veggies into.

Hva/What?

Hvor/Where?

Mengde/
Amount?

Hvordan / How?

Hodekål / white cabbage

Ved siden av
knutekål
Besides
kohlrabi

Eget forbruk
Own
consumption

Vri/skjær av
Twist or cut off

Beter/ Beets

Ved salat
nederst på
jordet

A few
Noen

Dra opp
Pull up

Litt til salaten,

Klip av
Snip off
<< Klipp gjerne av gamle
blomster, takk!
<< Snip off the old flowers,
thanks!
(more will come)

Besides salad
down in the
field

Spiselige blomster, som
ringblomst, blomkarse (også
bladene), agurkurt, asters,
shungiku
Edible flowers, like calendula
nasturtium (and the leaves),
borrage, aster,
shungiku/chrysanthemum

raryggen

on the ridge
HER KAN
DERE OGSÅ
HØSTE FRØ;
feks
ringblomst,
shungiku osv
(ta de som har
blitt brune og
tørre)
SAVE SEEDS IF
YOU WANT THE DRY AND
BROWN

kakepynt eller
blomstervasen.
A little bit for the
salad or vase is
allright to pick!

Grønnkål, 4 typer
(Vanlig, lilla, russisk og
palme)

Midten av
jordet, kålfelt
In the middle
of the field,
there is a sign
facing the
road

Eget forbruk,
Enough for your
own
consumption.

Skjær/brekk av.
HUSK: høst de nederste
bladene først, da
vekstpunktet er i toppen.
Kutter du toppen stopper den
å vokse!

Cut/snip off the leaves from
the BOTTOM and up. If you
take the top, it will stop
growing!
Knutekål / Khol rabi
SISTE UKE: LAST WEEK!

Midten av
jordet
Kålfelt (se på
kart)
In the middle
of the field,
there is a sign
facing the
road

Potet / Potatoes
Arielle (gul) & Troll (rødt
skall)

Potetjordet
The potatoe
patch

Så mye du
ønsker - de er
for store, så
bare ta så mye
dere vil!
As much as
you want - they
are too big!
TAKE THEM
ALL!!

Vri av - bladene kan også
spises
Twist off, you can also eat
the leaves.

Eget forbruk

Grave opp med spade, eller
greip. La greipet stå - og følg
radene!

Enough for your
own
consumption

Dig up with a spade, or a
gardening fork. Let the fork
stay where you have
harvested, and follow the
lines.

Mangold / Chard or
Silverbeet

Midten av
jordet og mer
lengre ned
mot
hovedveien.

Eget forbruk
Just enough for
your own
consumption

Skjær/knip av store blader flere vil vokse ut
Slice/break the big leaves off
at their base
Se på vår Facebook
medlems grupper: flere
diverse oppskrifter der.

VI KAN
HØSTE AV
ALL
MANGOLD
PÅ JORDET

See our FB members’ group
for several different reciepes.

In the middle
of the field
and also
further down,
there is a sign
facing the
road
ALL CHARD
EVERYWHER
E IN THE
FIELD CAN
BE
HARVESTED

Savoykål
Savoy cabbage

Ved hodekål
Besides white
cabbage

TIl eget forbruk

Kutt/cut

Brokkoli
Mange nye små skudd
igjen. They have set small
new shoots.

Bakken på
jordet
Kålfelt (se på
kart)
In “hill” of the
field, there is
a sign facing
the road

TIl eget forbruk

Solsikker

raryggen

1 hver
1 each

Sunflowers

on the ridge

For your own
consumption

Herbs (lovage, oregano,
thyme, chives)

I urtebedet
In the herb
bed

Cut heads, new florets will
sprout

Kutt av
Cut

Førstemann til
mølla

Urter (løpstikke, oregano,
timian, gressløk)

Kutt av buketter, den danner
nye

En smak
Just a taste

Buskbønner - få igjen
(og sukkererter - litt igjen)

På midten av
jordet, ved
sukkerertene

TIl eget forbruk

Nederst på
jordet ved
hovedveien

Få igjen, så
førstemann

Vri eller skjær av
Snip or cut off

For your own
consumption

Bush beans and sugar peas
- a few left

Gresskar
Pumpkin
MANY DIFFERENT TYPES.
TAKE THE BIGGEST FIRST

All the way
down by the
main road

Squash/ Zuccini
Grønn, stripete, gul og
“hvit”/ Green, w/stripes,
yellow and white

Midten av
jordet
In the middle
of the field,
there is a sign
facing the
road

Skjær av
Skjær av

Few left, first
one first

TIl eget forbruk

Vri eller skjær av

For your own
consumption

Snip or cut off

Vinterreddiker - rød
Winter radish - red

Et stykke ned
på jordet nærmere
gresskar

TIl eget forbruk

Dra opp

For your own
consumption

TYNNEHØSTE; ta de
STØRSTE først

DAIKON
Pull up
THINNING: harvest the big
ones first

Spisskål

Raryggen

1 til hver

Vri/plukk eller skjær av

Cabbage

On the ridge

1 each

Snip or pick off carefully

Midten av
jordet og sør
for tunnelen

TIl eget forbruk

Dra opp

For your own
consumption

Pull up

Løk - også RØD v
sukkererter
Onion also RED by sugar
peas

In the middle
of the field
and south of
the tunnel

Kålrot/Sweed

Kålfelt - ved
siden av
grønnkål

TIl eget forbruk

Dra opp / vri av

For your own
consumption

Pull up / twist

Eget forbruk

Skjær av

Own
consumption

Cut

By the kale

(All kålrotphotos
shamelessly stolen from
the internet, my apologies,
Nat)
Salatmix - miniblad

Nesten nede
ved
gresskarene
Almost down
by the
pumpkins

Mesclun mix

Salat - blad salad
Lettuce - leaf type

Nesten nede
ved
gresskarene

Eget forbruk

Skjær av - det vil gro ut nytt

Own
consumption

Cut - it will regrow

En smak

Skjær av blader

A taste

Snip off leaves

Eget forbruk

Kutt/vri eller dra opp

Own
consumption

Cut/twist or pull up

Almost down
by the
pumpkins

Orach (lilla og grønn) - en
plante som kan brukes som
spinat. En test!
Orach - can be used as
spinach. This is just a test

Stangselleri og rotselleri
Celery and celeriac

Ved siden av
reddikene
By the
radishes

Midten av
jordet - ved
fennikelen
Middle of the
field, besides
the fennel

Tomat

Tunnel

Fortsatt mange grønne,
men det dukker opp noen
røde, gule, oransje
innimellom

En smak

Plukk

A taste

Pick

Eget forbruk

Skjær / bryt av

Own
consumption

Cut / pick

Et syltetøyglass

Plukk

A jelly jar

Pick

Still many green, but some
red, yellow, orange
inbetween
Ruccola - bredbladet
-

Broad leaf (arugula)

Nede på
jordet, ved
reddiker og
salatmix.
Down by the
field by
radishes and
mesclun mix

Aronia / svartsurbær

På raryggen

Dugnader fremover:
Har fortsatt litt opphold på dugnad. En uke til er nok fint, før vi tar opp tråden igjen. Da blir
det utplanting og setting av hvitløk.
Nytt fra gartner’n
Nytt på høstemeldingen denne uken er rotselleri, spisskål, vinterreddik (rød daikon), ruccola
og aronia. Denne uken har vi hatt besøk av alle klassene på 9. Klassetrinnet på Ås
ungdomsskole. Nærmere 150 elever. De har andeler hos oss og kom denne uken for å lære
mer om grønnsaksdyrking, høsting og matlaging. De skal nemlig lage suppe på

skolekjøkkenet neste uke. En suppe som det tar 3 måneder og 30 minutter å lage. Tre
måneder dyrketid, og tretti minutter koketid. (De fikk lov å ta med seg noen kortvokste
gulrøtter, - men vi må vente litt til.) Dysterlia barnehage har også vært og høstet til sin
høsttakkefest.
Landbruksrådgivningen, ved rådgiver på økologisk Østafjells - Hans Gaffke, har også vært
på besøk og hadde ingenting å utsette. Vi snakket selvfølgelig mye om været, og vann. Han
bekreftet at det å dyrke grønngjødsel, gulrøtter og løk har vært vanskelig også hos de fleste
andre bønder. “Det er nok mange som har kastet bort penger på grønngjødselfrø i år”. Og
meldestokken. Den har det vært mye av overalt i år.
Poteter: det ser ut til at det faktisk kan være vanskelig for noen å høste poteter. Jeg finner til
stadighet poteter i radene som fint kan spises. Jeg plukket 10 kg poteter, noen med litt
skader fra greip, og andre, helt fine. Selv om en potet blir litt skadet kan den jo helt fint
spises. Det høstes også ikke slik at man følger en og en rad. Dette skyldes nok at vi startet
høstingen på midten av potetsortene, - og at det er vanskelig å se at det er poteter der hvor
potetriset har visnet ned. Men; hvis dere følger radene som er hyppet opp og fortsatt har
“topper” vil dere finne poteter - selv om riset er borte. Snart kan vi også høste av de sortene
vi satt sist.

