
Høstemelding & lukemelding nr 7-2015
Periode: uke 33

Praktisk informasjon:
– Høst kun grønnsakene i de senge, som er  markert med oransje maling på 

en pinne!

– Husk å gå mellom sengene
– 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

– Bruk de hvite bøttene når du luker og kast ugresset i haugen ved brakka. 
I sengene med bondebønner og solsikker kan du la ugresset ligge i 
sengene mellom bønnene – ikke i mellomgangene mellom sengene:-)

Vel bekomme og velkommen!



Hva kan jeg høste?
Hva Seng &rad Hvordan Hvor mye
Rapini 69 b Plukk  bladene Masse – den er ved å gå i 

blomst

Mizuna 69 a,c Plukk bladene Masse

Salat 47&48 Høst de største Masse



Brokkoli 12,13 og 14 Høst kun de store. De fleste 
er små og må vokse seg 
store. Høst kun de som er på 
størrelse med knyttneve!

Lite

Bonushøst
Meldestok

I hele åkeren Plukk bladene – og luk 
resten bort.

Brukes som spinat. Spis du 
ikke har lyst til å spise den, 
så luk den bort, når du går 
forbi den:-)

Rikelig – plukk løs. Dette er 
herlig ugress!



Hvor kan jeg hjelpe i åkeren?

Hvem Seng Hvordan
Salat 47-48 Flittige hender har allerede været her, men der er noe igjen å 

luke i begge sengene. Du er ikke i tvivl! 

Bønner 98-108 Det skulle også være enkelt..



Sellerirot 
og purre

64 De står i samme seng og er enkle å finne

Fennikel 62 Denne krever litt mer tålmodighet. Den er ca 5 cm høj og 
ligner litt på en liten gulerot og trenger hjelp!



Bonde-
bønnene

110-113 Dette er enkelt å se-her er masse melstok, og hvis du ikke har 
lyst til å spise den som salat, så er det en ugress, som trives 
godt i åkeren. Luk den bort, legg den mellom radene men ikke
mellom sengene...

I mellom-
gangene

Hvis du bor i nærheten og vil lufte gressklipperen – klipp en 
mellomgang eller to:-).

Vel bekomme og velkommen!


