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Høstemelding uke 29 (14. – 21.7) 
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 
Mangold 

 

Felt 3A 
 

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 
 

Salat 

 

Felt 3B Klipp/skjær eller plukk 
av blader. Her kan du 
lage din egen 
salatmiks av 
plukksalater i mange 
fasonger og farger. 
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) 

Nypotet (Arielle) 

 

Felt 4 Bruk greip og vipp 
opp. La greipet stå 
der du høstet. Riset 
kan ligge i åkeren. 
 

Eget forbruk 
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Reddik i flere farger 

 

5A 
 

Dra opp etter 
bladene 

Til eget forbruk 

Ruccola, bredbladet 

 

5A Knip av blader Til eget forbruk 

Lilla knutekål  

 
 

Felt 5A Knip eller skjær av 
ved rota – ta den 
største du finner! 
 

1 stk  

Brokkoli 

 

5B 
 

Skjær over 
brokkolihoder. La 
planten stå - de setter 
nye sideskudd som 
kan høstes. 

Til eget forbruk  

Vårløk 

 

6A Dra opp bunter Eget forbruk 

Hvitløk 6B Dra opp etter bladene En stk. 
Squash, grønn 

 

Felt 8, sør for tunellen Knip av En stk. 

 
Nytt fra gartner´n 
Nå begynner det å komme en del å putte i kurven. Det blir godt med brokkoli i ukene framover, og squashen 
har også begynt å produsere frukter. Nypotetene er klare, og løkvekstene kan endelig bidra til å utvide 
smaksbildet på tallerkenen. Det er som vanlig mye luking som nå har vært på programmet. Potetene har blitt 
hyppet og vi er snart i mål med å binde opp og trimme tomatene. Ellers hadde vi besøk av Hans Gaffke fra 
Norsk Landbruksrådgivning og gartnere med flere fra flere andelslandbruk på Østlandet torsdag 13. Jeg og 
Kjersti viste dem rundt på jordet og vi avrundet med lunsj. Det var interessant og lærerikt å få utveksle 
erfaringer. I tillegg fikk vi mye ros for hva vi har fått til, så det er bare å klappe seg selv på skuldra - i år kan vi 
være stolte:) 


