
Høstemelding Uke 34 2019 

Her kommer høstemelding i ny grønnsak-uke! Og husk at du kan høst for to uker om gangen, altså 

annenhver uke, hvis du vil. 

 Du kan få grønnsakene levert i Kristiansand, Søgne eller Mandal. Nytt Vipps nr. for grønnsaker: 

Kjøp og betal – Mjåland gård øko-grønnsaker VIPPS 570844. Skriv Mandal, Kristiansand eller Søgne. 

Levering koster 100 kr. Utlevering: Kristiansand: Skråstad gård i Torridalsveien 240 hos Ole Magne 

Omdahl. Søgne: Sunnkost. Mandal: Helseboden.  Siste frist for bestilling er onsdag kl. 16.  

Poteter – står på kjølerom – 10 poteter til hver andel 

Sommerkål – står på kjølerom – 1 kål til hver andel 

Nå skjer det noe hver onsdag: Fra kl. 10.30 og kl.18 vil det være folk i åkeren som kan hjelpe og ofte 

vil det være aktiviteter. Så onsdag er en fin dag for høsting og luking og hyggelig samvær. Nå onsdag 

blir det høsting av all dill, så velkommen til å bli med! 

Det er kanskje litt jordbær igjen i de to tuneller nærmest veien. Taket er tatt av! Fri plukking av 

jordbær, men da må du skynde deg. 

Salat i skolehagen! Ertene er litt blandet, rett og slett: Så dere må lete etter sukkerertene. 

Margertene er klitt seige i skallet. Det meste er sukkerert.   

Ta med kniv og eller saks og bøtte eller pose til å høste i.  Det meste er i åkeren, litt urter i kassene 

ved hagebordet ved åkeren, og resten er i drivhustunellen bortenfor Frivilligsentralen.   

Tomater og agurker og squash  er det ikke så bra med i år, så det blir ikke så stor avling.  

 

Sett av dagen lørdag 21.september! Da blir det åpen økologisk gård på Mjåland fra kl.12-16 med 

aktiviteter, mat og moro. Be med venner som er nysgjerrig på andelslandbruk og økologisk drift 

Bilde Grønnsak Enhet Hvor Hvordan Mengde pr 
andel 

 

Krondill 
Og vanlig 
dill 

stk I åkeren, på 
høyre side 

klipp av 
kronene 

 
og klipp litt av 

dillbladene 

Et par 

 

agurker stk I drivhus-
tunellen 

Kutt av  1 hvis du 
finner 



Bilde Grønnsak Enhet Hvor Hvordan Mengde pr 
andel 

 

squash stk   1 hvis du 
finner 

 

Sukkerert 
NB! IKKE 
marg-ert 
Margert er 
seige. Vi 
spiser 
ertene inni 

stk I åkeren rett 
ved 

sittegruppa  

Kutt av En halv 
kurv hvis 
du finner 

 

Romanesco
- kål 

stk I åkren til 
venstre. Går 
fort i blomst 

Kutt med kniv. 
La resten stå 

1 

 knutekål    1 

 purre    1 

 

brokkoli   Kutt med kniv 
under hodet. 
Det kommer 

nye små 

1 
Hvis du 
finner 

 

blomkål stk  Kutt med kniv 
under hodet. 
La resten stå. 
Det kommer 

nye små 

1 hvis du 
finner 

 

Løk. NB! Alt 
det grønne 
kan spises! 
Kjempefint 
til salat 

stk I åkeren  
Gule og røde 

Vri og dra opp En gul og 
en rød 

 

Gulrot. Må 
tynnes!  
Vokser seg 
stadig større 

 I åkeren Ta en og en 
innimellom. 
Rikk litt fram 
og tilbake og 

dra. Eller bruk 
løvetannspyd 

En stor 
bunt 

 Sommerkål 
innimellom 

 På 
kjølerommet 

 1 



Bilde Grønnsak Enhet Hvor Hvordan Mengde pr 
andel 

 

Basilikum  
plante
r å 
klippe 
på 

I drivhus-
tunellen 

Kutt eller klipp 
helt nede ved 

rota. Nye 
vokser opp 

En stor 
bunt  

 

Tomater stykke
r 

I drivhus-
tunellen 

Plukk de som 
er mest 
modne 

 2-3 hvis du 
finner. Lite 
tomat noen 

uker 
framover 

 

Pepper-
mynte og 
andre urter 

bunt Kassene ved 
bordet 

ved åkeren 

Kutt eller klipp Fritt 

 

Ruccola bunt I drivhus-
tunellen 

Kutt eller 
klipp, 

Denne bør 
kuttes ned nå 

 
En bukett 

Salat i skolehagen ved 
drivhustunellen 

Grønne 
salathoder 

stk Til venstre 
for drivhus-

tunellen 

Plukk bladene  20-30 
blader 

 

Rødbeter 
ta de 
største 

Liten 
bunt 

I åkeren 
Tynnes. 

Rikk litt fram 
og tilbake og 
dra forsiktig 

3-5   

 

 


