
Høstemelding nr 7-2013
Periode: uke 32 (7/8 – 13/8)

Jeg vet jeg har nevnt det før, men jeg vil si det igjen: om du er uheldig og høster en liten 
grønnsak, ta den med deg og ikke legg den igjen på jordet. Dette gjelder også om den kanskje 
ikke ser like fine ut som de i butikken eller om den knakk da du prøvde å dra den opp. Det blir 
allerede kastet alt for mye mat her i verden, og det er trist om vi skal gjøre det samme. På et 
andelslandbruk deler vi på grønnsakene. Du betaler uansett ikke noe mer for å ta med deg den 
lille gulroten, og jeg slipper å bli trist når jeg går ute på jordet og ser forlatte grønnsaker.  

En annen ting å være oppmerksom på er at de grønnsakene som ikke har høstepinne (en rundt 
1 meter lang trepinne i enden av raden) ikke skal bli høstet av. Avlingen vil bli større om de 
får vokse mer. Som nevnt tidligere deler vi på grønnsakene, og om du høster de for tidlig blir 
det mindre på oss alle. Noen ganger vil det bli satt opp høstepinner på grønnsaker som det 
ikke står om her (om de for eksempel blir høsteklare midt i uken). 

Den første planten i løkfamilien er nå på listen. Det er flere rader med vårløk, men kun to er 
høsteklare (43 a og b). Dra opp hele, store planter og bruk alt i matlagingen. 

Helt øverst på jordet finner du flere sorter av mangold/bladbete som fortjener å bli prøvd om 
du ikke har erfaring med den fra før. 

I kålen har det vært noen insekter og spist litt på plantene, så hodekålen er litt hullete. Det er 
heller ikke så mange av den. 

I tillegg til å være fine å se på er kronbladene på ringblomster spiselige. De kan for eksempel 
bakes inn i kake eller være med å sette farge på salaten. 

Det er fremdeles lite brokkoli, men noe av det som har vært har ikke blitt høstet. 

Man kan finne noen knutekål og neper lenger ute i raden, men det er ikke så mye igjen av 
noen av dem. 

Hva Seng & rad Hvordan Hvor mye
Agurkurt 12, c Dra av blomst eller knip av 

unge blader
Mye

Bladpersille 33, b Klipp av blader. Ta de største Noe
Bondebønne 13 til 15 Riv av belger. Høst de største En del
Brokkoli 80, 81 Kutt av hodet. Ta med ett 

bladpar
Veldig lite

Dill 11, a og b Man kan høste både blomst og 
blad. Klipp av ved stilken

Noe

Gulrot 'Early 
Nantes'

23, 24 og 25 
(a og b)

Dra opp hele planten etter 
stilken. Ta de største og la de 
minste få stå

Noe

Hodekål 59 Skjær av hodet. Ta de større En
Honningurt 37 Klipp av blomster. Ikke til å 

spise
Mye

Knutekål 57 Kutt av stilken eller dra opp 
hele planten. Høst de store (ca. 
en knyttneve) og la de mindre 

En



stå
Koriander 11, c Klipp av blader. Ta de største. 

La stilken stå i fred
Noe

Kruspersille 33, c Klipp av blader. Ta de største Litt
Mainepe 
«Solanepe"

52, a og c Dra opp hele planten etter 
stilken. Høst de største og la de 
minste stå

Litt

Mangold 
'Lucullus', 
'Fordhook 
Giant' og 
'Rainbow 
Chard'

93,94 Skjær av stilkene ved basis. 
Høst de ytterste bladene og la de 
mindre lenger inn stå igjen 

En del

Reddik belger 8, a og b Knip, klipp eller riv av belgen. 
De største er trolig forvokste og 
ikke gode

Mange

Ringblomst 12 (a og b), 
32 (a) 39 (b 
og c)

Plukk blomstene Litt til å begynne med, 
mer senere i uken

Russisk 
grønnkål

10, c Klipp av blader Mye

Salat 40 Enten hele hoder om planten er 
stor, eller de større 
enkeltbladene om den bør vokse 
litt mer. La de minste få stå i 
fred

Noen

Sukkerert 16,17 Riv eller knip av belger. La de 
minste stå

En del

Vårløk 43, a og b Dra opp hele planten med 
røttene. Ta kun de største

Litt

PRAKTISK INFORMASJON

� Husk å gå mellom sengene.
� Det står høstepinner (lange trepinner med sengnummer og navn på grønnsaken) på 

enden av raden der hvor man kan høste.
� Lavere sengnummer mot elven.
� De sengene som har to eller tre rader er delt inn i a, b og eventuelt c, der a er nærmest 

elven. Om bare noen rader på sengen er klare til å bli høstet eller det er flere 
forskjellige grønnsaker på en seng vil det bli opplyst om hvilke rader det er snakk om.

Vel bekomme!


