
 

Høstemelding - uke 29-30 
Husk å ta med egne poser eller kurver. Kniver og saks finnes ved 
døren (på veggen)  av redskapsboden, please put them back when 
you’re done harvesting, thanks. 
Harvesting your own food means you can stop using new 
plastic bags! Bring a basket or a fabric bag to the field to 
put your veggies into, or recycle your old bags then wash 
them out afterwards.   
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 
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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.  

Sitronmelisse 

 

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.  

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 både 
grønne topper og 
knoller. Største først 

 

Sukkererter 
 

Midt på jordet, de klatrer 
på nettet som er spent 
mellom staurene. 

Til salaten - not heaps, 
remember there are 
ca130 members!  
 

Knip av  
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Salat 

 

Ved siden av 
sukkerertene 

Til salaten

 

Skjær over hoder eller 
knip av enkeltblader 
(the bigger leaves 
around the egdes, when 
you do this and leave 
the ‘heart’ the smaller 
leaves will keep 
growing.) 
 

Nepe 

 

Ved siden av hvitløken, 
midt på jordet. 

Til eget forbruk Dra opp. Største først 

Nypotet 

 

Midt på jordet. 

 

Til eget forbruk Vipp opp med greip. 
Pass på at du får med 
alle. Følg raden. La 
greipet stå igjen der du 
slutter. 
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