
7

God kilde til kalium og vitamin
C. Rig på antioxidanter.
Naturlig antiinflammatorisk
med kardiovaskulære fordele.

Blomster og frugt
bruges til kosmetik, og
barken til at fremstille
medicin.

Spise-
lig

Kirsbær
Stenfrugt, busk eller træ
Latinsk: Prunus avium

Frugt/bær

Også
bruges



35

Fuld af vitaminer, fibre og
antioxidanter. Godt for
hjertet, da de sænker
blodtrykket og kolesterol.

Blade, blomster og frugt
bruges til kosmetik og
medicinsk.

Spise-
lig

Jordbær
Fruit of a perennial herb
Latinsk:  Fragaria sp.

Frugt

Også
bruges



14

Løvfældende busk
Latinsk:  Sambucus

Blomster Frugt 

Højt indhold af C-vitamin og
antioxidanter. Vanddrivende
og lindrer symptomer på
forkølelse.

Bærene bruges til mad
farvning og barken 
 medicinsk.

Spise-
lig

Hyldebær

Også
bruges



42

Grøntsag, flerårig urt
Latinsk: Foeniculum vulgare

Højt i fiber, kalium, folat, C-
vitamin, vitamin B-6. God til
fordøjelsessystemet og hjertet.

Æteriske olier
ekstraheret fra fennikel
bruges i kosmetik og
medicin, især hygiejne.

Spise-
lig

Fennikel

Også
bruges

RødderFrø Blade



Spir indendørs i tidligt forår,
flyt udendørs efter sidste frost.

Hold fugtig. Vand dagligt.

En slægtning til rosen
(Rosaceae-familien), ikke en
bær, men en nøddefrugt.  

Jordbær

Plant i fuld sollys.

Høst frugt, når den er rød.

Brug for rig jord.

Kan dyrkes over hele Europa i
naturlig jord og potter.

 3

35

108 135



Udendørs i det tidlige efterår;
2,5 cm dyb.

En gang om ugen.

De fleste sorter kryds-
bestøver, de har brug for et
andet træ til bestøvning. 

Kirsbær

Plant i fuld sollys og god
luftcirkulation.

Det tager 7-10 år, indtil den
producerer sin første frugt.

Brug for godt drænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa i
naturlig jord.

 3

7

93 62



 33

Så om foråret, 1 cm dyb.

En eller to gange om ugen.

Blomstrende plantearter i
gulerodsfamilien.

Fennikel

Plant i fuld sollys..

Høst blade når de spirer,
knolde efter 13 uger,   5-7 cm
store, blomster ca. 90 dage.

Fugtig, frugtbar og godt drænet 

Kan dyrkes over hele Europa i
naturlig jord.

42

157



 3

14

160

Udendørs i det tidlige efterår,
0,6 cm dyb.

En gang om ugen.

Raw bær og andre dele af
planten er giftige.

Hyldebær

Plant i fuld sollys og god
luftcirkulation.

Det tager 3 år fra frø eller
mindre stikling.

Fugtig, frugtbar og godt drænet 

Kan dyrkes over hele Europa i
naturlig jord.

153



28

God kilde til C-vitamin, 
thiamin, folat og kalium.

Blomster og frugt
bruges i kosmetik, især
til parfume.

Spise-
lig

Appelsin
Frugt af appelsintræer
Latinsk: Citrus x sinensis 

Frugt

Også
bruges



21

God kilde til fiber, vitaminer
(A, C, B6), kalium, mineral
mangan og sunde kulhydrater.

Producerer tannin rig
kakishibu, som afviser
vand og kan vandtætte
f.eks. paraplyer.

Spise-
lig

Kaki
Bær fra Kaki træet
Latinsk: Diospyros kaki

Frugt

Også
bruges



49

 Lavt på kalorier, men rig på
vitaminer og mineraler, mange
medicinske anvendelser,
antiinflammatorisk.

Løgskind kan bruges
som farvestof, mange
medicinske anvendelser.

Spise-
lig

Løg
Løg grøntsag
Latinsk: Allium cepa 

Også
bruges

Løg Bladene Frø



56

Meget rig på antioxidanter,
mange medicinske
anvendelser, nyttigt til at
sænke kolesterol.

Kan bruges som et grønt
stoffarvestof eller i
kosmetik, da det hjælper
med at fjerne toksiner.

Spise-
lig

Artiskok
Grøntsag
Latinsk:  Cynara cardunculus
var. scolymus

Også
bruges

Blomster



Udendørs i løbet af foråret. 7
år at producere frugt.

En gang om ugen

Løvfældende træer, blandt
de ældste dyrkede planter

Khaki

Plant i fuld sollys.

Brug for godt drænet jord.

 ugt er moden, når den er
orange og blød.

Kan dyrkes over hele Europa i
naturlig jord.

 

21



Udendørs om foråret, 1 cm
dyb.

En gang om ugen.

Stedsegrønne træ af familien
Rutaceae. Bærer frugt en
gang om året.

Appelsin

Plant i fuld sollys, kan lide
fugtige forhold.

Det tager 7 år, indtil det
producerer frugt.

Brug for godt drænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa i
naturlig jord.

 3123

28

62



 3

56

Årlig plante.

Udendørs når som helst på
året, afhængigt af sort.

En gang om ugen.

Plant i fuld sollys.

Brug for mindst 110 dage for
at nå modenhed.

God jord, regelmæssig
næring.
Kan dyrkes over hele Europa. 

Artiskok

89



 3

49

103

Årlige løg, nogle planter kan 
dyrkes hele året.

Udendørs når som helst på
året, afhængigt af variant.

En gang om ugen.

Plant i fuld sollys.

Brug for mindst 90 dage for
at nå modenhed.

Godt drænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa
udendørs.

Løg

128



63

Højt i fiber og næringsstoffer,
herunder kobber, folat og
vitamin A, C og K. Lavt
kalorieindhold og fedtfrit.

Som naturmedicin:
vanddrivende og
afføringsmiddel.

Spise-
lig

Escarole
Grøntsag med grønne blade
Latinsk: escarioal

Også
bruges

Bladene



77

Kogte blade er rige på vitamin
K, A og C. Den kogte rod har
hovedsagelig C-vitamin.

God til knogler og
åndedrætsorganer.
Forhindrer acne og gør
håret skinnende.

Spise-
lig

Majroe
Rodgrøntsag 
Latinsk: Brassica rapa subsp.
rapa

Også
bruges

Rødderne Bladene



91

Lavt kalorieindhold og højt
kostfiber.
Kan forårsage alvorlig allergi.

Selleri stilke bruges i
hudplejeprodukter.
Populær til detox juice.

Spise-
lig

Selleri
Grøntsag med grønne blade
Latinsk: Apium graveolens 

Også
bruges

Rødderne Bladene Frø



126

Bladene er rige på vitamin A, C,
K. Frø med højt kostfiber,
calcium, selen, jern,
magnesium og mangan.

Anvendes til aroma i
medicin og som duft i
kosmetik og sæbe.

Spise-
lig

Koriander
Årlig urt
Latinsk: Coriandrum sativum

Også
bruges

BladeneFrø Rødderne



 3

77

Årlig grøntsag. 
Kan lide køligt vejr.

Kan sås i sen vinter, forår eller
sensommer. De har brug for 2
måneder til at modne, før det
bliver for varmt eller fryser.

Hold det fugtigt, men undgå
overvanding.

Plant i fuld sollys.

Godt drænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa
udendørs.

Majroe

123 99



 

63

Årlig grøntsag af
cikoriefamilien.

Varme kan gøre det bittert og
sejt. Den plantes bedst om
efteråret og høstes om
vinteren.

Regelmæssigt

Plant i fuld sollys.

Godt drænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa
udendørs.

Escarole



126

 3

Årlig urt af
Apiaceae familien.

Tidligt forår til sent efterår.

En gang om ugen.

Plant i fuld sollys.

Høst blade 70 dage efter såning
eller frø, når de er tørre.

Fugtig godt drænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa i
potter udendørs.

Koriander

34 19



 3

91

Toårig marsk jord plant.

Kan sås fra efterår og forår.

Sug jorden, når du vander.

Plant i fuld sollys.

Klar til høst 85 til 120 dage
efter plantning.

Fugtfastholdende jord.

Kan dyrkes over hele Europa
udendørs.

Selleri

144 34



Kognitiv stimulant, kan hjælpe
med at forbedre hukommelses- 
ydelsen og kendt for at øge
årvågenhed og fokus.

140

Rosmarinolie bruges i
kosmetik og til
aromaterapi.

Spise-
lig

Rosmarin
Flerårig urt
Latinsk: Salvia rosmarinus 

Også
bruges

BladeneBlomsterne



Rig på vitamin A og C, god kilde
til kobber, fiber, jern og
mangan.

154

Anti-bakteriel og anti-
inflammatorisk, mange
medicinske anvendelser
og i kosmetik.

Spise-
lig

Timian
Flerårig urt
Latinsk: Thymus

Også
bruges

BladeneBlomsterne



119

Rig på thiamin, folat, calcium,
jern, magnesium, mangan,
fosfor og zink.

Mange medicinske og
kosmetiske anvendelser.

Spise-
lig

Valmuefrø
Oliefrø fra valmuen
 Latinsk: Papaver somniferum

Også
bruges

Frø (Birkes)



133

 Rig på kalorier, protein,
kostfibre, niacin, jern, zink,
mangan, magnesium og
phosphor.

Græskarfrøolie bruges i
naturlige lægemidler og
til hudplejeprodukter.

Spise-
lig

Græskarkerne
Spiseligt kerner af græskar
Latinsk: cucubita 

Også
bruges

Frø/kerner



154

 157

Aromatisk flerårig urt fra
myntefamilien

Indendørs sen vinter.

En gang om ugen.

Plant i fuld sollys.

Skær og tør blade lige inden
blomstringen.

Godt drænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa
udendørs.

Timian

55



140

 3

Træagtig busk, stedsegrøn
med nålelignende blade. 

Udendørs om foråret.

En gang om ugen.

Plant i fuld sollys.

Høst når som helst, men
bedst i løbet af foråret og
sommeren.

Godt drænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa
udendørs.

Rosemarin

86 64



 157

Sent forår, når frostfare er
forbi.
Brug for mindst 100 dage for
at græskar når modenhed.

133

Oliefrø produceres årligt og
spises ofte ristet og saltet.

En gang om ugen.

Plant i fuld sollys.

Godt drænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa
udendørs.

Græskarkerne

144



 3110

Udendørs om foråret eller
efteråret det næste år.
Årlig høst, når bælg og frø er
tørre.

119

Bruges hovedsageligt til
bagning af kager, bagværk
og brød (birkes).

En gang om ugen

Plant i fuld sollys.

Godt drænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa
udendørs.

Valmuefrø



147

Rig kilde til essentielle
næringsstoffer, såsom protein,
kostfibre og B-vitaminer.

Anvendes i kosmetik og
nogle medicinske
fordele.

Spise-
lig

Rug
Græs - dyrkes som korn. 
Latinsk:  Secale cereale

Også
bruges

Frø



Meget rig på antioxidanter, .
mange medicinske
anvendelser (Calendula),
nyttigt til at sænke kolesterol.

Kan bruges som et grønt
stoffarvestof eller i
kosmetik, da det hjælper
med at fjerne toksiner.

Blomstrende plante
Latinsk: Calendula officinalis

62

Spise-
lig

Morgenfrue

Også
bruges

Blomsterne



God kilde til calcium, fosfor, B-
vitaminer, kalium, vitamin D og
protein.

Mange medicinske og
kosmetiske
anvendelser.

Mælk

Oprindelse: 

Også
bruges

70

11 31



84

Antiseptiske, anti-
inflammatoriske, antioxidante,
antibakterielle, anti-svampe og
immunstyrkende egenskaber.

Anvendes til hud-
plejeprodukter, f.eks.
mod acne. Bruges også
til at lakere violiner.

Propolis

Oprindelse : bier

Også
bruges



 3

62

Flerårig, men dør ofte  når
det er kold om vinteren.

Sow in spring for blooms all
summer and autumn.

En gang om ugen.

Plant i fuld sollys.

Harvest flowers in the
morning. 

Tolerate most soil.

Kan dyrkes over hele Europa
udendørs.

Morgenfrue

2 94



147

 

Plant dette flerårige vinter-
græs om efteråret.
Brug for mindst 60 dage for
at nå modenhed.

Et dæknings- og foder-
afgrøde, der bruges som
blomst, hel eller valset.

En gang om ugen.

Plant i fuld sollys.

Godt drænet jord.

Kan dyrkes over hele Europa
udendørs.

Rug



Harpiksholdig blanding, som
honningbier producerer.

Propolis

Produceret af bier, der
blander spyt og bivoks
med væske fra planter.

Brugt af bier til at klæbe
sammen deres bikuber,
ingen økologiske ulemper.

Kosttilskud, kommercielt i
mange former (dråber,
granulat osv.)

84



Kan mælkes fra geder,
køer eller får.

Mælken, der sælges
kommercielt, er normalt
pasteuriseret.

Komælk overproduktion er
blevet kritiseret for dens
negative klimaeffekt.

1 glas om dagen kan være
godt, men bedre skummet
og fra ged eller får.

70

Mælk



Glutenfri, en god fiberkilde og
rig på mineraler, godt for
hjertesundheden.

98

Oprindelse:

Boghvede
brød

Også
bruges

111

Noodles,  biscuits,
breads, cakes, pastry,
cereals and snacks, 
 drinks, beer.



Afhængigt af kildet til melet er
det mere eller mindre sundt.
Grundlæggende ingrediens til
mest forarbejdede fødevarer.

Mel bruges i mange
industriproduktioner
som fortyknings-
middel.

105

Mel

Mange oprindelser, såsom:

Også
bruges

26 44 48 73 111 139 147



Rig på næringsstoffer, men også
højt indhold af mættet fedt (80%
smørfedt).

Biprodukter:
kærnemælk. Bruges i
pastry, kager, osv.

Smør

Oprindelse: 

Også
bruges

112

69 11 31



De indeholder oliesyre, som
hjælper med at øge det "gode"
kolesterol, antioxidanter. Sorte
sorter er sundere.

161

Olie og oliven har også et
kosmetisk potentiale, især
på grund af indholdet af
antioxidanter og anti-
aging stoffer

Frugt af oliventræet 
Latinsk: Olea europaea

Frugt

Olive

Spise-
lig

Også
bruges



Mel er et formalet pulver fra
korn eller andre stivelses-
holdige plantefødevarer.

Ekstraheret fra forskellige
planter, f.eks. kartoffel,
korn, majs, yam, boghvede 

Bruges til madlavning,
bagning og som fortyknings-
middel i mange produkter 
( yoghurt, pølser, saucer).

105

Plantebaseret pulver.

Mel



98

Stammer fra Tibet og det
sydvestlige Kina.

Boghvede brød

Boghvede brød
produceres ofte som en
surdej. 

Som alle produkter, hvis
overproduceret, er det ikke
bæredygtigt.

Kan spises dagligt. Opbevar
ikke i køleskabet, da det
tørrer ud.



Plantning  fra efterår til det
tidlige forår

Modstår tørke selv i mange
måneder

Frugt af den flerårige plante,
der tilhører Oleaceae
familien.

Foretrækker sollys og er følsomt
over for lave temperaturer

Årlig høst: oktober-december
Planten kræver toårig beskæring

Foretrækker løs eller mellem-
struktureret, veldrænet jord,  klarer
sig også  på andre jordarter
Middelhavsområdet

121

161

Olive



Mejeriprodukt. Halvfast
emulsion.

Smør

Lavet af fedt og protein af
mælk eller fløde fra 
 pattedyr.

Høj negativ økologisk effekt
på grund af overproduktion.

 Bør spises i små
mængder, max 1
spiseskefuld om dagen.

112


