
Brugt i kulinariske
køkken og some
urtemedicin

 Vitaminer C, A, E, D, K, B 

Spise
-lig 

Laurbærblade
Urt - krydderi
Latinsk: Laurus nobilis

Bladene

Også
bruges

132



Bruges til blandt andet
gryn af boghvede, mel
og flager

B vitamins, thiamin, proteiner

Spise
-lig
 

Knudehvede familie
 Latinsk: Fagopyrum Mill

Frø - korn

Også
bruges

Boghvede

111



Spise
-lig

Byg
Græss familie
Latinsk: Hordeum

Frø - korn

Produktion af
bygmalt i brygning
og gryn

Også
bruges

Vitaminer B, C, E

125



Kan dyrkes som
sommerafgrøde (høst i juli)

Hold let fugtig med hyppig
lavvanding

Plantes om efteråret eller 
 efteråret, afhængigt af arten

Byg

Plant i direkte sollys

Når frø er tilstrækkeligt tørt

Brug for sand til moderat 
tung lerjord
Can be grown all over Europe
in natural soil 

 

125

26139



 April-maj

Regelmæssig vanding

May be annual or multiannual,
depending on the species

Buckwheat

Plant I direkte sollys, udvikles 
 bedst ved 20°C

Høst sidst i juli.

Let nærig jord.

Kan dyrkes over hele Europa i
naturlig jord.

 3

111

139 44



Om efteråret, straks efter at 
frø er høstet

Behøver ikke vandes ofte

Flerårg plante

Delvis sollys

hele året

Jord med  pH 6,5-7,5

Fortrinsvis i
Middelhavslandene

 3

Laurbærblade 
132

45



Har en smertestillende
virkning, bekæmper
kræftfremkaldende
celler

Vitamin K 

Spise
-lig

Slægt af planter i senneps-
familien
Latinsk: Brassica

Bladene

Også
bruges

Kål
34



Vitaminer K, A og C,
magnesium, kalium, jern

Hovedsageligt i
middelhavskost

Spise
-lig

Familie: rødbeder
Latinsk: Beta vulgaris

Stengler

Også
bruges

Bladbede

55

Bladene



Vitaminer B, D, E, mineraler
såsom kalium, fosfor,
magnesium, selen og jern

Som et anti-
inflammatorisk og
diastolisk lægemiddel

Spise
-lig

Grøntsager, af græsfamilien
Latinsk: Zea mays

Frø - korn

Også
bruges

Majs

48



Vitaminer B, A, C, calcium, jern,
mangan, fosfor, magnesium, 
zink, kobber, kalium, natrium og
proteiner

antibakteriel

Spise
-lig

Urt i sellerifamilien 
Apiaceae
Latinsk: Anethum

Stengler

Også
bruges

Dild
118



Såning i maj

Hyppig vanding

Årlig plante
Kål

Direkte sollys

Efteråret - september,
oktober

Lerjord, der bevarer fugt

Kan dyrkes over hele Europa i
naturlig jord.

 349 108 78

34



Såning om foråret

Elsker fugtig jord

Årlig, da den bedste høst
normalt er i det første år

Bladbede

Kan lide fuld sol, men tåler
delvis skygge

Skær de ydre blade 4 cm over
jorden, når de er modne

Fugtig, humusrig jord

Kan dyrkes over hele Europa i
naturlig jord.

 341 129 129154

55



Så dildfrø ca. 1 cm dybt og 45  cm
fra hinanden

Elsker fugtig jord

Årlig og muligvis selvsående
plante

Elsker direkte sollys

Så snart planten har fire til fem
blade, kan den høstes

Godt drænet jord, der er rig på
organisk materiale

Kan dyrkes over hele Europa. 

Dild

 

118

134 84 127



Mindst 8-10 ° C jord i en dybde
på 5 cm

Regelmæssig vanding

Årlig plant

Majs

Kan lide solen, har brug for en
temperatur over 10 ° C

Sent på sommeren, det tidlige
efterår

 Foretrækker dybe, fugtige
jordarter

Kan dyrkes over hele Europa.

 129 26 20

48

134



Vitamin C

Frugt er velegnet til
gelé, syltetøj, juice

Spise
-lig

Type stikkelsbærbuske
Latinsk: Ribes

Frugt

Også
bruges

Solbær
153



Vitaminer C, A, B i P

Værtsplante til sommer-
fugl,har en god effekt på
muskelsystemer

Spise
-lig

Art:  Ribes
Latinsk: Hominem

Frugt

Også
bruges

Stikkelsbær
160



Vitaminer K og A

Fremmer sundhed generelt,
brugt i religiøse og
sundhedssammenhæng i
historien 

Spise
-lig

Plante af daisy familien
Asteraceae
Latinsk: Lactuca sativa

Bladene

Også
bruges

Salat
41



Rig på mangan 
og vitamin C

Anvendes til tekstil
produktion

Spise
-lig

Tropisk plante med en spiselig
frugt i familien Bromeliaceae
Latinsk: Ananas comosus

Frugt

Også
bruges

Ananas
6



Såning om efteråret

Elsker fugtig jord

Busk med torner, der vokser til
en højde på 1,5 meter

Vokser bedst i varme og sol 

Frugten  modnes fra 
midten af juni til august

Nærrig sand og sand-lerjord

Kan dyrkes over hele Europa.

Stikkelsbær
160

130 1414153



Plantes bedst om efteråret fra
oktober

Elsker fugtig jord

Flerårig plante

Elsker køligere steder

Høstes over flere uger om
sommeren

Jord, der holder godt på fugt

Kan dyrkes over hele Europa. 

Solbær

153

160 2 14



Plantes om efteråret fra frø eller om  foråret
som stiklinger

Hyppig vanding

Årlig plante

Elsker direkte sollys

medio-juni til august

Nærrig frugtbar sand eller sand-ler jord.

Dyrkes overalt i Europa

Salat
41

12414815712949145 159



I den varme sæson

Årlig plante

Elsker direkte sollys

18-24 måneder efter
etableringen af plantagen

Nærrig, sur, let jord  

  Sydamerika, Asien,
  kan også dyrkes i Europa

Ananas

Fugtig jord, kan dyrkes som
potteplante, selvforsynende

146 19

6



Vitaminer C, A, B6, 
mangan, thiamin,
riboflavin, calcium, zink

Bladene kan bruges
friske eller tørret i urtete,
astringerende 

Spise
-lig

Af rosenfamilien
Latinsk: Rubus idaeus

Frugt

Også
bruges

Hindbær
13



Vitamin C, kalium, jern

Tanninkilde (læder
garvning), blade og stengler:
sennepsfarvet farvestof

Spise
-lig

Boghvede familie, Polygonaceae
Latinsk: Rumex

Bladene

Også
bruges

Syre
146



Rig på antioxidanter,
vitaminer A, C

Indeholder meget vand,
god væske for kroppen

Spise
-lig

Plante af familie agurker
Latinsk: Citrullus

Frugt

Også
bruges

Vandmelon
20



Vitaminer E, B, magnesium,
jern, calcium, fosfor,
kalium, zink, natrium,
kobber, mangan

Anvendes i bageri,
konfekture, pasta,
madlavningsprodukter

Spise
-lig

Familie: græs
Latinsk: Triticum

Frø

Også
bruges

Hvede 

Blomsterne

139



Fra fø om foråret eller ved splittelse af
jordstængler om efteråret

Elsker fugtig jord

Årlig, toårig og flerårig plante

Skygge eller sollys

Unge blade  in maj inden de bliver
bitter

Ler,nærrig 

Kan dyrkes over hele Europa. 

Syre

196

146



Stokke plantes om efteråret
eller foråret

Let fugtig jord

Flerarig plante

Elsker direkte sollys

Høstes når frugten er moden i
august

Vel-drænet jord

Kan dyrkes over hele Europa. 

Hindbær
13

49 130



Vinterhvede - oktober, 
Sommerhvede - marts

Moderat fugtig jord 

Årlige plante

Sollys

Høstes august til september 

Nærrig jord

Kan dyrkes over hele Europa. 

Hvede

48 26

139



Spiring af frø 5 uger inden planting om
foråret

Elsker fugtig jord

Årlig frugt

Sollys

Høstes fra august til september 

Nærrig, fugtig jord

Kan dyrkes over hele Europa 

Vandmelon

48

20

158 106



Vitaminer C, PP, B1, karoten

Virker alkalisk og forhindrer
forsuring af kroppen

Spise
-lig

Italiensk græskar variant
Latinsk: Cucurbita pepo

Frugt

Også
bruges

Zucchini
27



Link til andre kort:
mælk / ost / yoghurt

Fløde

Spise
-lig Mælk

Også
bruges

Mejeri produkt

69



83

Eventuelt link til andet
kort: ko / svin

Læder

Spise
-lig

ikke spiselig

Også
bruges

Skind fra dyr



Link til andre kort:
juice

Honning

Spise
-lig Fra blomsternektar

Også
bruges

Sødemiddel, pålæg

76



Mælk

 højere fedtlag fra 
mælken

Fløde

Kort levetid

Køer udleder drivhusgas
når de bøvser

Fløde produceres over hele
verden

Skummet fra toppen af
mælk inden homogenisering

69

70104



Såning i maj

Moderat jordfugtighed

Årlig plante

Sollys

Høstes fra  juni til oc
ktober

Nærrig, let sur til neutral (pH
6-7)

Kan dyrkes over hele Europa. 

Zucchini

49 19

27



Produceres af bier 

Styrker hjertet, beroliger nerverne,
genopliver hjernen, helbreder sår,
har antibakterielle egenskaber

Nektar

Honning

Lang levetid
Produceres over hele
verden

Lavet af bier ved at behandle
nektarblomsten af planter

76

38



83

11

Råhud og skind fra dyr

Holdbart og fleksibelt
materiale fra animalsk råhud
og skind

Læder

Langholdbarhed 

Bruges til: fodtøj, bilsæder, tøj,
tasker, bogbindinger, mode
tilbehør, møbler, osv.

Fremstilles over hele verden

Garvning af animalsk råhud og
skind

17



104

Mejeriprodukt

Link til andre kort:
mælk/fløde

Yoghurt

Fremstilles af: mælk (kort
nr 70)

Også
bruges



97

Olie

Link  til andre kort:
solsikke, fisk

      Olie

Oprindelse: af plante, dyr,
fisk 

Også
bruges

Oliven-, raps-, linseed-,
laksolie, fx. 



90

Hovedsagelig: grøntsager, urter

Link til andre kort:
chilli. peber/kumin og
andre

Krydderier

Lavet af  planter, urter,
grøntsager, fx.: timian, peber,
basilikum, spids-kommen)

Også
bruges



Produceret ved bakteriel
gæring af mælk

Yoghurt

Produceret ved bakteriel gæring
af mælk; bakterier, der bruges til
at fremstille yoghurt er kendt
som yoghurtkulturer

Naturligt probiotisk, højt
calciumindhold, god effekt
på knogler

Populær over hele verden;
kort forbrugs holdbarhed

104

70 69



3

97

Flydende, uopløselige i vand, men
opløselige i organiske opløsnings-
midler, meget tyktflydende

Olie 

Kan presses, raffineres fra
planter eller tages fra animalsk
fedt

Sunde, især plantebaserede og fra
fisk er rige på omega 3; andre  kan
hæve kolesterolniveauer i blodet

Populær over hele verden;
lang holdbarhed

79



3

90

Fra frø, frugt, rod, bark eller andre
plantestoffer, der primært bruges
til at krydre eller farve maden

Krydderier

Skelnes fra urter, som er blade,
blomster eller stængler fra
planter, der bruges til aroma
eller som garnering

Anvendes i medicin, religiøse
ritualer, kosmetik eller parfume

Populær over hele verden;
lang holdbarhed

120 13050


