
 

Høstemelding, 2018, uke 34, 24. august - 30. august 
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  
form 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 

 
  

 

Raryggen 
 
On the ridge 
  

A few 
Noen 
  

Dra opp 
Pull up 
  

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 

  

  

  

 Litt til salaten, 

kakepynt eller 

blomstervasen. 

  
A little bit for the 

salad or vase is 

allright to pick! 

  

  

  

  

Klip av 

Snip off 

<< Klipp gjerne av gamle 

blomster, takk! 

<< Snip off the old flowers, 

thanks!  

(more will come) 

  

 



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 
nederstebladene 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 
  

 

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

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

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

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

 

Potetjordet 
The potatoe 
patch 

Eget forbruk 
  
Enough for your 
own 
consumption 

Grave opp med spade, eller 
greip 
Dig up with a  spade, or a 
gardening fork. 

 



Meldestokk / Lambs 
quarters 
 

 

Hele jordet 
Over the 
whole field! 

As much as you 
like! 
  
Så mye du vil 

Dette er et ugras på hele 
jordet, men er godt å spise! 
Prøv den i salat, i stuing, 
blanchert...  
Rykk opp hele planten men 
knip av rota og ta med 
skuddet.  
This is a ’weed’ but its’ totally 
edible and delicious in 
salads, or steamed, or in 
soups or stir-fries. Rip up the 
whole plant, and you’ll be 
doing us a favour! 

Mangold / Chard or 
Silverbeet 
 

 

Midten av 
jordet og mer 
lengre ned 
mot 
hovedveien. 
 
In the middle 
of the field 
and also 
further down, 
there is a sign 
facing the 
road 
  
  
  
  
  
  

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.  
 
See our FB members’ group 
for several different reciepes.  

Savoykål 
Savoy cabbage 
 

Ved hodekål 
 
Besides white 
cabbage 
  
  

TIl eget forbruk 
 

 Kutt/cut 
  

 



 

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

TIl eget forbruk 
  
For your own 
consumption 
 

 Kutt av buketter, den danner 
nye 
  
Cut heads, new florets will 
sprout 
 

 

Solsikker 
 
Sunflowers 
  

raryggen 

  

on the ridge 

 

1 hver 
1 each 
 
Førstemann til 
mølla 

 Kutt av 
  
Cut 

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

I urtebedet 
In the herb 
bed 
  

En smak 
  
Just a taste 

  

 



Buskbønner 
 
(og sukkererter - litt igjen) 
 
Bush beans (and sugar peas 
- a few left) 
  

 

På midten av 
jordet, ved 
sukkerertene 

TIl eget forbruk 
  
For your own 
consumption 

Vri eller skjær av 
Snip or cut off 
  

Gresskar 
 
Pumpkin 
 
MANY DIFFERENT TYPES. 
TAKE THE BIGGEST FIRST 

 

Nederst på 
jordet ved 
hovedveien 
 
All the way 
down by the 
main road 

1 til hver 
 
1 each 

Skjær av 
  
Skjær av 

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 
  

TIl eget forbruk 
  
For your own 
consumption 
  

Vri eller skjær av 
  
Snip or cut off 

  

 



 

Reddiker 
Fortsatt litt små, men vi kan 
begynne høste litt 
 
Still small, but we can start 
harvesting 

Et stykke ned 
på jordet - 
nærmere 
gresskar 
 

TIl eget forbruk 
  
For your own 
consumption 

Dra opp Pull up  

 

Stangbønner lilla, FÅ IGJEN 
Climbing beans, FEW LEFT 
 

Tunnelen 
Tunnel 

Få igjen - ta 
resten 
 
Just a few left, 
take the rest 

Vri/plukk eller skjær av 
  
Snip or pick off carefully 

 



Løk 
Onion 
 

 

Midten av 
jordet og sør 
for tunnelen 
  
In the middle 
of the field 
and south of 
the tunnel 

TIl eget forbruk 
  
For your own 
consumption 

Dra opp 
  
Pull up 
 

 

Kålrot/Sweed 

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

Kålfelt - ved 
siden av 
grønnkål 
 
By the kale 

 

TIl eget forbruk 
  
For your own 
consumption 

Dra opp / vri av 
  
Pull up / twist 

 

Salatmix - miniblad 
 
Mesclun mix

 

Nesten nede 
ved 
gresskarene 
 
Almost down 
by the 
pumpkins 

Eget forbruk 
 
Own 
consumption 

Skjær av 
 
Cut 

 



Salat - blad salad 
 
Lettuce - leaf type 

 
 

Nesten nede 
ved 
gresskarene 
 
Almost down 
by the 
pumpkins 

Eget forbruk 
 
Own 
consumption 

Skjær av - det vil gro ut nytt 
 
Cut - it will regrow 

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

 

Ved siden av 
reddikene 
 
By the 
radishes 

En smak 
 
A taste 

Skjær av blader 
 
Snip off leaves 

  
 
Dugnader fremover: 
Tirsdag 28.08 
 
Dugndader for september kommer på neste høstemelding. 
 
Nytt fra gartner’n 
Nytt på høstemeldingen denne uken er solsikker (det er ikke så mange - var egentlig ikke 
ment for høsting, men jeg synes dere skal få dem med hjem!), mer beter, savoykål, 
buskbønner igjen, mer mangold, salatmiks (sennepssalat), bladsalat - og gresskarene 

 



begynner å bli ferdig. Fortsatt en del gresskar som kommer, så det er ikke bråhast med å 
høste, men greit å ta de største før folk går på slang tenker jeg. 
 
Nattetemperaturene begynner å bli lavere, og stormen som besøkte oss har gjort sitt til at 
plantene vi hadde i tunnelen har fått seg en kraftig trøkk. Det ser ut til at agurkene og 
stangbønnene ikke klarer å gi så mye mer, men tomatene har klart seg. Vi får nok dessverre 
litt mindre tomater enn vi kunne ha fått, og modningen går saktere nå. Jeg holder øye med 
plantene, og tipper vi må nok modne en del grønne tomater hjemme på benken. Gir dere 
beskjed neste uke om dette. 
 
Jeg har forresten satt opp en magnetskive på redskapsboden hvor jeg har festet sakser og 
kniver som jeg har funnet på jordet. Kanskje din er der? 
 
Det begynner å bli mindre å stelle med på jordet, men denne uken har jeg også plantet ut litt. 
Noe kinakål, og sådd rug som grønngjødsel på et par senger. Spinat og feldsalat går i jorda 
de neste ukene. Veldig hyggelig å møte så mange som høster nå for tiden. Det er stas! 

 


