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Kva?

Kor?

Purreløk/vårløk/rødbete/kvitbete Hovudfelt

Kor mykje?
Ta det du vil
ha om det er
noko igjen.
Ta det du vil
ha

Jordskokk

Hovudfelt – dei
høgeplantene ved
sida av maisen

Grønnkål

Hovudfelt og bak
lageret.

Ta det du vil
ha

Hovudkål

Hovudfelt.

Ta det du vil
ha

Rosenkål

Hovudfelt (ved sida 2 planter til
av hovedkåla)
dei som ikkje
tok sist veke.

Rødkål

Hovudfelt (heilt
inntil steingjerde)

1 kål til dei
som ikkje tok
sist veke

Korleis?

Riv/spa opp planten med
greip. Grav godt nedi og
prøv å få med alle dei
små jordskokkane også.
Ta frå enden av ei rekke.
Ta dei ytterste/nederste
blada, 2-3 blad på kvar
plante.
Skjer av kålet under
kålhovudet. La resten av
blada stå igjen.
Ta med deg heile stelken
om du vil, eller riv/skjer
av alle rosenkåla på
stelken.
Skjer av kålet og la resten
av planten stå igjen.

Andre kommentarer

Rosenkåla har ikkje blitt så
vellukka. Dei fleste er veldig
små, men fint om dei blir
brukte allikevel.
Rødkåla er veldig små, men
vi håpar dei smakar godt
allikevel.

Gulrot

Hovudfeltet

10 gulrot

Persillerot, stangselleri og
knollselleri

Hovudfelt

Polkabeter

Bak lageret

Ta det du vil
om du finn
noko som kan
brukast.
Ta det du vil
ha

Knutekål

Inni
redskapsrommet

Ta det du vil
ha

Ruccola

Bak lageret

Urter

Urtekasser

Ta det du
treng
Plukk det du
treng.

Dra opp gulrota etter
lauvet. Knekk av lauvet
og legg det i gangane
mellom sengene. Om dei
er vanskelege å få opp,
kan du løysa dei med ei
greip.

Riv opp polkabetane og
vri eller skjer av lauvet.
Gje lauvet til geitene eller
kast det i
komposthaugen ved
steingarden.
Me har hausta resten av
knutekåla. Det står i kassar
inni redskapsrommet.
Maisen bør hentast fort.
Plukk enkeltblad, ikkje riv
opp planten
Plukk/klipp av litt frå kvar
plante, ikkje heile
planten.

