Høstemelding, 2018, uke 41, 12. - 18. okt.
Husk å ta med deg noe å høste i, og en kniv/saks til å høste salat.
Remember to bring a knife/scissors, and something to put your veggies into.
______________________________________________________________________
Nytt fra Nat (daglig leder)
Hei hei alle sammen,
Soup by the fire! Jeg inviterer deg til suppe neste uke,
onsdag kl16. Bli med! Høst før eller etter spis litt suppe
med meg.
Everyone welcome! Alle velkommen :D

أﻫﻼ ﺑﻚ

Fermenteringskurs ved Amy Lam. Lære å lage ‘sour
kraut’ (som surkål); 50kr (til medlemmer.), Onsdag,
24. okt, kl.18-19:30. Fyl skjemma her:https://goo.gl/forms/IyHHy8XUWpgheRQ72
Og, hvis du er interessert i å lage ‘kimchi’ med Amy på en annen dag:
https://goo.gl/forms/PzVf9rwndkh5j56L2
Komposteringskurs (kurs og også en dugnad)
Gunnar Bengtsson skal holder et kurs om kompost på jordet med teori og praksis,
Søndag28.10.2018 kl.12:00-15:00.

Hva/What?

Hvor/Where?

Mengde?

Hvordan / How?

Potet / Potatoes

Potetjordet
The potatoe
patch
Arielle (gul) &
Troll (rødt
skall),
Kjøttpotet
(ruglete),
Eufonuka,
Sarpomira
(rødt skall)

Husk å ta litten
potenter.
Remember to
also take even
the small
potatoes!

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

Eget forbruk
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.

Walking Stick Cabbage

Ved Solsikene
(ser ut som
grønnkål)

Eget forbruk,
Enough for your
own
consumption.

Klipp av bladene og bruk
som grønnkål

Eget forbruk,
Enough for your
own
consumption.

Dra opp

A few
Noen

Dra opp
Pull up

Beside the
sunflowers
(looks like
kale)

Nepe / Turnips

Ved redikker.
Beside the
raddishes

Beter/ Beets

Ved salat
nederst på
jordet
Beside the
salad/lettuce
down in the
field

Pull up

Blomster / Flowers

Raryggen

Litt til salaten,

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

On the ridge
Høste frø, ta
de som har
blitt brune og
tørre.
Save seeds,
they are dry
and brown.

kakepynt eller
blomstervasen.

Midten av
jordet, kålfelt

Eget forbruk,
Enough for your
own
consumption.

 kjær/brekk av.
S
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!

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

A little bit for the
salad or vase is all
right to pick!

Pull off petals and soak in oil
for a nice moisturiser.
Grønnkål, 4 typer
(Vanlig, lilla, russisk og
palme)

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

Mangold / Chard or
Silverbeet

Midten av
jordet og mer
lengre ned
mot
hovedveien.
VI KAN
HØSTE AV
ALL
MANGOLD
PÅ JORDET
In the middle
of the field
and also
further down,
there is a sign
facing the
road

Se på vår Facebook
medlems grupper: flere
diverse oppskrifter der.
See our FB members’ group
for several different recipes.

ALL CHARD
EVERYWHER
E IN THE
FIELD CAN
BE
HARVESTED
Savoykål
Savoy cabbage

Ved hodekål

TIl eget forbruk

Kutt/cut

TIl eget forbruk

Kutt av buketter, den danner
nye

Besides white
cabbage

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

For your own
consumption

Cut heads, new florets will
sprout

Solsikker
Sunflowers

Raryggen
on the ridge

Eget forbruk
Own
consumption

Kutt av
Cut

Førstemann til
mølla

Urter (løpstikke, oregano,
timian, gressløk)
Herbs (lovage, oregano,
thyme, chives)

I urtebedet
In the herb
bed

En smak
Just a taste

Urtebedd (the half moon)
trenger luking, hvis du kan.
The half-moon herb bed
needs weeding!!!

Vinterreddiker - rød og hvit
Winter radish - red and
white DAIKON

Et stykke ned
på jordet nærmere
gresskar

TIl eget forbruk

Dra opp

For your own
consumption

TYNNEHØSTE; ta de
STØRSTE først
Pull up
THINNING: harvest the big
ones first

Spisskål / Pointy Cabbage

Salatmix - miniblad
Msculun (salad leaf) mix

Raryggen

Eget forbruk

Vri/plukk eller skjær av

On the ridge

Own
consumption

Snip or pick off carefully

Nesten nede
ved
gresskarene

Eget forbruk

Skjær av

Own
consumption

Cut

En smak

Skjær av blader
Snip off leaves

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 a test crop

Ved siden av
reddikene

A taste
By the
radishes

(I’m loving this
lightly sauteed
with a little
garlic, and
water: Nat)

Stangselleri og rotselleri
Celery and celeriac

Midten av
jordet - ved
fennikelen

Eget forbruk

Kutt/vri eller dra opp

Own
consumption

Cut/twist or pull up

Eget forbruk

Skjær / bryt av

Own
consumption

Cut / pick

Et syltetøyglass

Plukk

A jelly jar

Pick

Eget forbruk
Own
consumption

Kutt / cut

Middle of the
field, besides
the fennel

Ruccola - bredbladet
Broad leaf arugula/rocket

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

(photo by Brita Jaksjø)
Aronia / svartsurbær

Koriander og persille
Coriander and parsley

På raryggen

Ved reddiker
By the
radishes

Hon Sai Tai

Ved
reddiker/by
radishes.

Rød kål

Kålfelt

Gulrot / Carrots
Yellow/orange/purple

Ved beter og
ved bønner

Til eget forbruk /
own
consumption.

Til eget forbruk /
own
consumption.

Eget forbruk /
own
consumption

Kutt hele planter eller blader. /
Cut whole plants or pick
leaves.
Upper part of stems are best!

Vri av /twist

Dra opp, evt bruk greip
Pull up or use a fork

Dugnader fremover:
Komppostering dugnad (kurs med ‘certificate’ at the end) 28. Okt, kl.12-15. (For alle
interesserte (regnes somdugnad for andelshavere, alle deltagere får kursbevis)
Teori: Hvordan brytes organiske materialer ned i naturen? Hvorfor kompostere? Ulike
komposteringsmetoder. Egnedematerialer. Rankekompostforhagebruketter biodynamisk
metode. Temperatur, tid og ettermodning.
Praksis: Legge en ferdig rankekompost på Dysterjordet.
Potetopptaksdugnad 21.10 kl 12 - 15 og 27.10 samme tid, men vi er avhengig av ok
kjøreforhold for traktor så det er værforbehold.

Nytt fra gartner’n

Nå kan dere høste av alt på jordet! Ta de største grønnsakene først (noen av betene,
nepene osv vokser fortsatt litt).
Håkon.

