
 

Høstemelding Uke 30 

 

 Hva Hvor Hvordan Hvor mye pr. 
andel 

 

Poteter Ytterst i 
åkeren 

Bruk greip (står 
i åkeren). Stikk 
greipa ned 
under planten 
og vipp den litt 
opp. Dra i riset 
(stilkene). 

Et potetris, 
dvs en plante 

 

Gulrøtter Nærmest det 
grønne huset 

Ta de største 
som står for tett 

En bunt 
(10-12) for å 
smake. Små, 
men gode! 

 

Gulrøtter Nærmest det 
grønne huset 

Ta de største 
som står for tett 

En bunt for å 
smake. Små, 
men  gode! 

 

Grønnkål  Ta de nederste 
bladene på 
plantene 

Så mye du 
ønsker 

 

Sommerkål Det er flere 
planter i 
hvert hull. Ta 
de største 

Finn de største. 
Skjær av med 
kniv ved 
jordoverflata. 

2 stk. 

 

Sukkererter 
(ikke margerter) 

Langs veien i 
åkeren 

Ta de 
største/lengste 

Fyll et litermål 
eller lignende 



 

Persille. 
(bladpersille) 

I tunellen  En bunt 

 

Dill I åkeren. 
Høyre side av 
midtgangen 

Tynn ut 
plantene så de 
ikke står så tett 

En bunt. 

Gressløk I tunellen Klipp av hele 
planten 

 Så mye du 
ønsker 

Basilikum I tunellen Klipp av de 
største bladene 

Høst blader av 
2 planter 

 

Pak choi Venstre side 
av 
midtgangen i 
åkeren 

Er ikke som på 
bildet enda. 
Blomstrer 

Ta blader og 
blomster og 
smak i salat! 

 

Reddiker Det er flere 
planter i 
hvert hull. Ta 
de største 

De begynner å 
bli gamle og 
store 

3-4 stk. av de 
som er 
brukbare 

Tomater  I tunellen  5 stk hvis du 
finner noen 
modne 

Rødbeter På venstre 
side av 
åkeren 

Ta noen planter 
(blad og rot) 
som står for tett 
i samme hull 

En bunt 

Stangselleri På høyre side 
av åkeren 

Ta noen stilker 
for å smake 

4-5 stilker. En 
stilk fra hver 
plante 



 

Squash I tunellen Ta de største 3 stk. De 
vokser fort 

 

Pastinakk På venstre 
side av 
åkeren 

Plukk noen 
blader for å 
smake 

En bunt 

Urter: Salvie, 
mynte, 
Løpstikke, 
ruccola 

I åkeren Klipp i vei, de 
blir bare finere 
av å bli høsta. 

Så mye du 
ønsker 

 

Rips Til høyre i 
åkeren og i 
Brits hage 

De begynner å 
bli modne 

Ta en smak 

 

Solbær  Det er 30 
personer som 
skal smake, del 
med alle 

Da blir det ca. 
10 bær på 
hver.  

Stikkelsbær   For at alle skal 
få smake blir 
det vel ca ½ l 
på hver. 

Bringebær Til høyre i 
åkeren og i 
Brits hage 

Nå er det bare å 
høste. De 
modnes hver 
dag 

2-3 liter  

 


