
 

Høstemelding uke 34 

 Hva Hvor Hvordan Hvor mye pr. 
andel 

 

Poteter Ytterst i 
åkeren 

Tas opp med 
greip som står i 
åkeren 

Så mye du 
ønsker 

 

Gulrøtter 
 

Nærmest det 
grønne huset 

Ta de største 
som står for tett 
Ikke ta alle på et 
sted. 

20 gulrøtter 

 

Gulrøtter Nærmest det 
grønne huset 

Ta de største 
som står for tett 
Ikke ta alle på et 
sted 

20 gulrøtter 

 

Grønnkål  Ta det nederste 
bladet på flere 
planter. 
PS! Oppskrift på 
grønnkålchips 
på vår FB-side! 

Så mye du 
ønsker. 

 

Sommerkål  Finn de største 
som er lyse på 
«hodet» 

Ta 1 stk. 

 

Blomkål Finnes flere 
steder i 
åkeren 

Ta kun de som 
er store og fine 

1 i løpet av 
denne og 
neste uke  

 Brokkoli Til venstre i 
åkeren. Etter 
vårløken 

Ta de største. 
Kutt av 
hodet/buketten
, ikke heile 
planta 

1 stk 



 

Sukkererter 
(Ikke Margerter) 

Langs veien i 
åkeren 

Ta de 
største/lengste 

Så mye du 
ønsker 

 

Aspargesbønner Venstre side 
av åkeren 

 Så mye du 
trenger i løpet 
av uka 

 

Persille. 
(bladpersille) 

I tunellen  En bunt 

 

Dill I åkeren. 
Høyre side av 
midtgangen 

Tynn ut 
plantene så de 
ikke står så tett 

10 planter 

Gressløk I tunellen Klipp av hele 
planten langt 
nede 

 Så mye du 
ønsker 

 

Løk  Til venstre i 
åkeren 

De begynner å 
bli fin størrelse 
på dem 

4 rød og 4 gul.  
Bruk gjerne 
bladene også. 

 

Vårløk I åkeren Rykk opp heile 
planta. Ha 
gjerne med en 
kniv til å fjerne 
røtter og jord. 

7 stk. 

 

Salatløk I åkeren Ikke så store 
enda 

 2 stk 

 

Basilikum I tunellen Klipp av de 
største de 
øverste 
skuddene 

Klipp av på en 
plante 



 

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 

 3-4 stk. av de 
som er 
brukbare 

 

Tomater  I tunellen  10 stk  
1 bifftomat 

 

Rødbeter På venstre 
side av 
åkeren 

Ta de største 5 stk 

 

Stangselleri På høyre side 
av åkeren 

Ta noen stilker 
for å smake 

4-5 stilker. En 
stilk på hver 
plante 

 

Squash I tunellen Squashen 
kommer seg 
igjen 

1 stk 

 

Agurk I tunellen  1 stk 

Pastinakk På venstre 
side av 
åkeren 

Bidra til tynning 
når du høster, 
ikke ta alle 
pastinakkene på 
ett sted. 

5 stk 

Urter: Salvie, 
mynte, 
Løpstikke, 
ruccola 

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

Så mye du 
ønsker 

 


