
Høstemelding - uke 27-28 
Husk å ta med egne poser eller karve. Kniver og saks finnes 
ved døren (på veggen)  av redskapsboden. 
Harvesting your own food means you can really cut 
down on plastic! Bring a basket or a fabric bag to the 
field to put your veggies into.  
You’ll find a bamboo stick with a white flag at the top of 
the row of the vegetables to harvest.  

Hva? Hvor? Hvor mye? Hvordan? 

Reddik 
(forskjellige sorter 
) 

 
 

Midt i “bakken” på 
jordet, og merket 
med skilt og pinne 
med hvit vimpel. 

 

Så mye som du vil.  
Take as many as 
you like.  
Come back for 
more!  

 

Dra opp 
Just pull up. 

 

Knutekål

 
 

Kålfelt nede mot 
hovedveien

 
 

2-3 stykk Dra opp/skjær over 
ved rota 
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Løpstikke 

 
 

Urtebed 
 

Bare å ta med seg 
en smak?  
Just a taste!  

Klipp av 

Timian - begge 
med hvit og lilla 
blomster 

 
 

Urtebed 

 

Bare å ta med seg 
en smak?  
Just a taste!  

 

Klipp av 

Salvie 

 
 

Urtespiralen 

 

Bare å ta med seg 
en smak?  
Just a taste!  

Klipp av stemmen, 
ikke ta bare 
bladene.  

Gressløk @ steder: 
Lang veien / ved 
drivhuset OG pa 
urtebedd 

Bare å ta med seg 
en smak?  
Just a taste!  

Klipp av 

2 



 
 

 

Mynte 
(peppermynte, 
eplemynte) 

 

Neddenfor 
urtespiralen. Det 
står også eplemynte 
i kasser ved 
utedoen. 

 

Bare å ta med seg 
en smak?  
Just a taste!  

Klipp av, ikke ta 
bare bladene.  

Sitron melissa 

 

Urtebedd og 
urtespiralen 

Bare å ta med seg 
en smak?  
Just a taste!  

Klipp av, ikke ta 
bare bladene.  

Oregano (gresk) 

 

Urtebedd og 
urtespiralen 
 

Bare å ta med seg 
en smak?  
Just a taste!  

Klipp av, ikke ta 
bare bladene.  

3 



Løk - gul og rød  

 

Midt i “bakken” på 
jordet, og merket 
med skilt og pinne 
med hvit vimpel 

Til salaten eller 
grillen 
 

Dra opp. Bruk 
(spisse) bode grønn 
topper og knoller.  

 

Gammelhvitløken 
The old garlic 

A bit hard to find, so 
look closely at the 
photos. They are by 
the black plastic, in 
front of the tunnel, 
across the way from 
the herb bed.  

Bare å ta med seg 
flere.  

Grave opp. Dig up.  
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