
Bladene kan spises som
spinat.

Quinoa er rig på fibre, mineraler,
antioxidanter og alle 9 essentielle
aminosyrer. En superfood til din
krop.

Spise-
lig

Quinoa
Grain (spiselige frø)

Latinsk: Chenopodium quinoa 

Frø Bladene

Også
bruges

46



Kiwi er fyldt med C-vitamin og
kostfibre. Det holder dit hjerte
sundt.

Rødderne og stilkene 
 som beroligende
midler, hjælper med at
rense urinvejen.

Spise-
lig

Kiwi
               frugt/bær

Latinsk: Actinidia deliciosa

Også
bruges

Frugt

109



Brombær er fyldt med
vitaminer og mineraler; er rige
på  antioxidanter, der at holde
cellerne sunde.

Roden og bladene kan
bruges medicinsk til
behandling af diarré,
ondt i halsen og sår.

Spise-
lig

Brombær
Spiselige bær/frugt

Latinsk: Rubus fruticosus

Også
bruges

Frugt, bær Unge blade & 
 spirer

53



Rige på antioxidanter med
masser af vitamin A og 
 mineraler. De hjælper med
fordøjelsen og beskytter huden.

Frugt

Spise-
lig

Fersken
spiselige frugt

Latinsk: Prunus persica

Også
bruges

95

Saft, juice,
marmelad,
tørret frugt



Plant om foråret lige efter den
sidste frost.

Vand et par gange om ugen i
vækstsæsonen

Flerårige planter, som har
brug for han- og hun-
blomster til at danne frø

Plantes i fuld sollys eller i
skygge.

Moden når man nemt kan
høste frugterne

Vokser i sand, lerjord og tung
jord.

Kan dyrkes overalt i Europa.

19 15393

Kiwi
109



Plant om foråret lige efter den
sidste frost.

Hold jorden fugtig, indtil
stiklinger spirer.

Flerårig eller årlig urteagtig
blomstrende plante

Plant i fuld sollys

Vent, indtil planterne kaster
deres blade.

De fleste jordarter, men fore-
trækker godt drænet lerjord.
Kan dyrkes i lande med længere
solrig perioder.

Quinoa

48

46

130 108118



152

Plant om efteråret.

Vand et par gange om ugen i
løbet af den første sommer.

Flerårige træer

Plant i fuld sollys.

Ferskner kan let plukkes når
de er modne: kan også
modnes ved stuetemperatur.

Har brug for ler eller loam.
Vokser i det meste af Europa,
men sjælden i nordic lande.

Fersken

95



Plant om foråret lige efter den
sidste frost.

Vand et par gange om ugen
efter plantning, hvis det
plantes om sommeren.

Flerårige planter;
typisk toårige "stokke" fra
den flerårige rod.

Plant i fuld sollys.

Når bær er fyldig er de let at
plukke.

Foretrækker godt drænet
sand- eller lerjord.
Kan dyrkes overalt i Europa. 

123

Brombær

53



Rig i vitamin C og K, højt i
antioxidanter, god for huden
og helbredet generelt.

Frugt

Marmelade, gelé,  juice,
saft, ansigtsmasker  

Spise-
lig

spiselige frugt/bær

Latinsk: Ribes rubrum

Også
bruges

74

Ribs



Rig på fiber, kalium og en
række vitaminer og andre
mineraler; god for øjne og hud.

Frugt

Juice, gelé / marmelade
snack med tørret frugt,
vin, vindruekerneolie

Spise-
lig

spiselige frugt

Latinsk:  Ribes rubrum

Også
bruges

116

Drue

Frø/kerne



Rig på protein og vitamin A, C &
K, jern, folat og mange flere,
god for muskler.

bælgefrugt

Latinsk: Pisum sativum

Skuddene, der
inkluderer bladene,
stilken, blomsten og
tendrils er spiselige.

Spise-
lig

Også
bruges

Ært

123

Bladen Frø med
bælgenStengler



Høj i antioxidanter; hjælpe
med at bekæmpe
sæsonbetingede allergier og
bakterier; holde hjertet og
knoglerne sunde.

Grøntsag løg
Latinsk: Allium cepa 
aggregatum

chutney, skalotteløg confit,
dressinger

Spise-
lig

Også
bruges

Skalotteløg

137

Bladene Blomster

Spirer Løg



15

Plantes i det tidlige forår.

Vand straks efter plantning.

Flerårige vinstokke

Plantes i fuld spllys.

Når de er saftige - efterår.

Druer foretrækker sur jord.
Dyrkes i de fleste dele af
Europa, specielle sorter til
skandinaviske lande.

Drue

116

60 123



Plant om efteråret.

Kun regelmæssig vanding
i første sommer 

Flerårig, plant dem en gang og
nyd dem i en livstid.

Plant i fuld sol eller delvis
skygge.

Rød og saftigt udseende

Næsten alle jordarter med
god dræning

Kan vokse over hele Europa

Ribs

74

130160



100

Midt i november til midten af
marts.

Vand i tør perioder.

Flerårig som de fleste løg

Plant i fuld sollys.

Høst efter dit behov / din
smag.

Rig, let, veldrænet jord

Dyrkes i hele Europe

Skalotteløg

34 19

137



19

Plant om foråret eller
sensommeren

Vanding efter plantning eller
når det er varmt

Årlig plante, så opbevar nogle
frø til næste år.

Fuld sollys er ideel

Når størrelsen passer til din
smag, men inden modenhed.

Tåler de fleste jordarter
undtagen tung lerjord.

Kan vokse over hele Europa

Ært

7748 91

123

5315713477



Mange næringsstoffer,
mineraler og antioxidanter,
fyldt med vitaminerne E, A, C,
B6 og K. De holder kroppen
sund.

Rod grøntsag

Latinsk: Raphanus sativus

Sylted

Spise-
lig

Også
bruges

Radise

158

Bladene Frø
Frøkapsler/skulper



Vitamin A, C og K; mineraler
såsom jern og mangan. Det
holder dine øjne og knogler i
fremragende stand.

Grøntsag løg
Latinsk:  Allium porrum

Confit, chutney, supper

Spise-
lig

Også
bruges

Porre

151

Bladene Løg



Rig på vitaminer C & B6 &
mangan; beskytter kroppen
mod mikrobielle infektioner og
kulde og er godt for hjertet

Grøntsag løg

Latinsk: Allium sativum

Lindrer kløende hud og
atletens fod medicin, et
naturligt svampe-
dræbende og moskito
afvisende middel.

Spise-
lig

Også
bruges

Hvidløg

130

Bladene LøgBlomster



Lavt i kalorier, men højt i
mange næringsstoffer, især
fiber, vitamin K & C. De er
superfoods i koldt vejr.

Grøntsag
Latinsk: Brassica oleracea
var. gemmifera

Spise-
lig

Også
bruges

Rosenkål

Stegt med frugt, 
som salad

144

Stilken Rosenknop



2

I køligt vejr tidligt forår og
efterår.

Har ikke brug for meget vand.

Flerårig plante

Plant i fuld sollys.

Når den hvide stilk eller skaft
er mindst 7 cm lang.

Foretrækker sur, men tåler let
alkalisk jord.

Dyrkes over hele Europa.

Porre

19 137

151

49



100

Forår eller efterår.

Behøver ikke for meget vand.

Årlig eller toårig

Plant i fuld sollys eller  delvis i
skygge.

Når rødderne er ca. 3 cm i
diameter ved jordoverfladen.

Frugtbar
fugtighedsfastholdende jord.

Vokser over hele Europa.

Radise

134 41

158



100

Tidligt forår eller midt-/ 
 sensommeren.

Regelmæssig vanding

Toårige planter

Plant i fuld sollys.

Når knopperne er ca. 3 cm i
diameter.

Let, godt drænet jord

Kan dyrkes i de fleste dele af
Europa.

Rosenkål

19

144

4191 133



128

Plantes om efteråret

Regelmæssig vanding,
medmindre jorden er
dækket godt med barkflis. 

Flerårig

Plant i fuld sollys

Inden alle bladene er blevet
brune.

Let, godt drænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa.

Hvidløg

118

130

89



En fremragende kilde til
vitamin K, mangan, jern,
vitamin A og vitamin C, calcium,
magnesium og omega-3
fedtsyrer.

Æterisk olie, der bruges
til behandling af  sår og
hudinfektioner.

    Urt

Latinsk: Ocimum basilicum

Spise-
lig

Også
bruges

Basilikum

Bladene Blomsterknoppen

60



Rig på antioxidanter med
mange gavnlige næringsstoffer
men få kalorier og kulhydrater.
Godt for helbredet.

Ekstraheret til
fremstilling af æterisk
olie, der bruges til ånde,
mave, muskler, led, hals
og til afslapning.

Urt
Latinsk: Artemisia dracunculus

Spise-
lig

Også
bruges

Tarragon

Bladene

81



Rig på vitamin A, B6, C, E, K; 
 folat, calcium, jern, kalium og
iod. Godt for øjne og hud.

Brøndkarse olie

   Urt

Latinsk: Nasturtium officinale

Spise-
lig

Også
bruges

Brøndkarse

Bladene

102



Rige på B-vitaminer, jern,
magnesium, kalium og zink.
En af de bedste kilder til
plantebaseret protein og fiber.

Bælgfrugter

Latinsk: Lens culinaris

Supper, salater, vegansk
burger

Spise-
lig

Også
bruges

Linser

Frø

67



Spires indendørs inden den
sidste  frost om foråret.

Vand kun efter stiklinger
plantes.

Flerårig urt, malurt

Plant i fuld sollys.

Når der er nok blade.

Tåler alle typer jord.

Kan dyrkes over hele Europa.

Tarragon

81

157



161

Plant stikling i det tidlige forår.

Vand  en gang om ugen.
Indendørs, vand dagligt.

   En årlig urt

Plant i fuld sollys.

Når der er nok store blade.

Let, rig, veldrænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa. 

Basilikum

157

60



Spir indendørs 2-3 uger inden
den sidste forventede frost om
foråret.

Vedligehold jævn fugt, men
stop med at vande, når
bælgen begynder at tørre.

Årlige bælgfrugter

Plant i fuld sollys.

110 dage efter såning.

 Løs, næringsrig, veldrænet
jord.
Kan dyrkes i mange dele af
Europa.

Linser 

26

67

134



Spir indendørs inden den
sidste  frost om foråret.

Hold fugtig med regel-
mæssig vanding eller dæk
godt med barkflis.

Flerårig urt

Plant i skygge eller fuld
sollys.

Så snart stiklinger er tre uger
gamle.

Våd / fugtig jord.

Kan dyrkes i de fleste dele af
Europa.

Brøndkarse

60

102



Rig på protein, kostfibre, folat
og mineraler, såsom jern og
fosfor. Hjælper med
fordøjelsen.

bælgfrugter

Latinsk: Cicer arietinum

Kikærterpulver som mel 

Spise-
lig

Også
bruges

Kikærter

Frø

32

De friske grønne
bælg



Rige på omega-3 fedtsyrer
ALA, lignaner og fiber. Gode
for muskler og  knoglerne.

Frø
Latinsk: Linum
usitatissimum

Linolie: ernæringstilskud
og træbeskyttelse.
Hørfibre:  fremstilling af
papir og linned.

Spise-
lig

Også
bruges

Hørfrø

Frø

88



Kohud  bruges til
tæpper eller møbler.
Mælk omdannes til
ost.

Ko

Spise-
lig Kød Mælk

Også
bruges

Oksekødsprotein og komælk
kan fremme vedligeholdelse og
vækst af muskler. Spis mindre
eller mere baseret på dit
diætvalg / behov.

11

Hunkvæg: Kvie (ung), ko 

Hankvæg: Tyr



4

Ænder hjælper i haven
ved at spise snegle,
snegle, insekter og andre
skadedyr.

And

Spise-
lig Kød Æg

Også
bruges

Kødet er en god kilde til selen og
zink og indeholder store mængder
jern.

Lever



Det tidlige forår, sensommer/
efterår i moderat klimazoner.

Hold jorden fugtig i
vækstsæsonen.

Årlig plante

Plant i fuld sollys.

Når ca. 90% af frø bælge er 
 solbrune eller guld.

Plant i  godt drænet jord.

Kan dyrkes i nogle dele af
Europa.

Hørfrø

88

1926



Spirindendørs 2-3 uger inden
den sidste  frost om foråret.

Vand en gang om ugen i
kølige områder, hold jorden
fugtig i tørre områder.

Vilde kikærter er for det meste
flerårige, men nogle kikærter
er årlige

Plant i fuld sollys.

100 dage fra plantedato.

Løs, næringsrig, veldrænet
jord.
Kan dyrkes i mange dele af
Europa.

Kikærter

32

9119 100



Spiser skadedyr i haven
dræbersnegl,  skræl, græs,
ukrudt, blade, alger.

Familie: Anatidae
Kongerige: Animalia
Klasse: Aves

And

Hvis ikke slagtet: 5 – 10 år.

Bortset fra at bekæmpe skadedyr
og ukrudt ilter ændernes fødder
vandet, og deres lort befrugter
jorden.

Ænder drives i ethvert klima.

Tæt indhegning, hvis det er
rovdyr. 

4

41 2 3



Frie økologiske køer spiser
masser af græs og sunde korn. 

Kvæg
Arter:  tyr/kvie
Kongerige: Animalia
Familie: Bovidae

Ko

Hvis ikke slagtet: 18 – 22 år.

Græsning af køer på meget store
græsarealer kan reducere CO2
og genoprette jordfunktion og
fertilitet. 

Tamme køer blev introduceret i
Europa i neolitikum/yngre
stenalder.

De græsser i grønne marker det
meste af året. I stor bedrifter står
de i stalde hele deres levetid.

11

15 107 140



Grøntsager kan bruges
som krydderier.
Tørrede frugter er
sunde snacks.

Tørrede frugter
og grøntsager

18

Også
bruges

5 19 48 49 71
91 120 130

Mister noget af deres
ernæringsmæssige værdi, når
de tørres , såsom vitamin C &
beta-karoten, men bevarer de
fleste mineraler.



25

2 81
108 118

God til hydrering og
immunforsvar,
næringsstoffer,
 vitaminer og mineraler.

Rester  kan fodres til
høns og ænder. Alle
andre rester kan
komposteres.

Urtete

Other
uses

128
135 154

16 53 103
109

134
107



39

147

Rugbrød er lavt i gluten, rig på
fiber og vitamin B og er fyldt
med energi.

Rester kan fodres til
høns og ænder.

Rugbrød

Også
bruges 4 33





I tusinder af år er urtete blevet
konsumeret af medicinske
årsager.

Urtete

Urtete eller vand: skær eller skræl
frugter eller urter, hæld kold eller
kogende vand på. Vent 3 minutter til
3 timer (kold vand). Ingredienser kan
også trækkes ud med alkohol eller
olie. 

Man kan også bruge friske
frugter til at lave te med kold
eller varm vand.

Kan laves efter smag, f.eks.ra
tørrede blade af urter eller
rødder kan tilpasses diætbehov
eller smag.

25

Varm urtete



Snacks eller krydderier. Dehydrering er
en af de ældste metoder til
konservering af mad og  frø i
forhistorisk tid.

Tørrede frugter og
grøntsager

Kan tørres i solen, i en ovn
eller i en fødevare-
dehydrator.

Madforsyning i vinter-
sæsonen og madspild
undgås.

Tørret frugt kan vare i 12
måneder, mens grøntsager kan
konserveres i 6 til 12 måneder. 

18





Som sandwich eller til frokost med
ost, røget laks, sild, pålæg.
Oprindelse af rug: Asien.

Rugbrød

Trin 1: Klargøring af dejen. 
Trin 2. Lad dejen hæve i 1-2 timer 
Trin 3: Ælt kortvarigt for at slå eventuelle
luftbobler ud, lad den derefter hæve et sted
yderligere 1 - 1,5 time. 
Trin 4: Bages i 30 minutter, indtil den er klar.

Dyrkning af rug kræver ofte
intensiv arealanvendelse. 
 Forskellige afgrøder bør vælges.

Kan spises dagligt, men det
er altid bedre at have mad
variation. Holdbarhed er 5 til
7 dage.

39

1 23 93 155


