
Høstemelding nr 15-2015
Periode: uke 41

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

en pinne!

 Husk å gå mellom sengene
 Ta med en liten kniv
 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 Seng &rad Hvordan Hvor mye
Hodekål 1+8 Høst de største – mest opp 

mot Borgestad

Spisskål 2+11 Høst de største – mest opp 
mot Borgestad

Savoykål 5&6 Stor forskjell på størrelsen – 
høst de med faste hoder.

Skjær forsiktig hodet fri.



Rødkål 8+10 Høst de største som har 
samlet seg til faste hoder

Brokkoli 12,13, 14 & 
15

Her er der bare sideskudd  
igjen. 

Kålrot 16 Høst de største

Gul Nepe 18 Høst høst! Mye igjen



Vinterreddik 19 Høst i vei.
Kan spises rå og tilberedt, 
f.eks. I gryte

Grønnkål 22 Plukk bladene

Palmekål 23 Plukk bladene



Potet 30&31 Bruk greip eller spade.
Grav forsiktig rundt 
potetrisene, som nå er visne, 
og plukk alle potetene fra 
hver plante. Noen er ganske 
små og noen er store. 

Flytt pinnene slik at neste 
mann ser hvor han skal 
fortsette.

Masse- høst i vei – de begynner å
råtne pga regnet

Squash 32,33 & 65 Høst de som er. Nå blir det 
kalde netter og det er ikke 
sikkert de rekker og 
produsere mere.

Rødløk &
Gul løk

35-46 Alle sengene er klar – så 
høst i vei!

Bruk toppen, f.eks. i suppe 



Salat 47&48 Plukk bladene

Gulerot 56 Bruk greip til å løsne 
røttene, så toppen ikke 
plukkes av!

Ringblomst 59 Plukk litt med hjem til en 
vase eller til pynt på salaten



Purre 64 Purre er en test i år. Derfor 
er der bare to til hver.
Du kan høste nå eller du kan
vente. 

Blomkarse 65 Plukk blader og blomster – 
begge dele kan spises og ser 
fint ut i salaten.

Mangold 68 Plukk bladene.
Kan brukes i salaten eller i 
f.eks. Pai eller til dolmas



Rapini 69 b Plukk  bladene
I blomst, grov nå

Masse 

Mizuna 69 a,c Plukk bladene
I blomst, grov nå.

Masse

Bønner 101, 103,104
& 107

De gjemmer seg i ugrasset, 
men de er der – så gå på 
skattejakt!

Mye 



Bonde-
bønner

109, 111 
&112 

Høst de største.

IKKE høst seng nr 113. De 
skal modne så vi kan høste 
frø til neste sesong.

Sukkererter 114-115 Flest langt oppe i rekkene


