
113

Spise-
lig

Banan 
Aflange spiselige frugt
(botanisk  bær)
Latinsk: Musa

Frugt
 efter skrælning

Fibre, bananvin,
bananøl

Også
bruges

Vitamin B 6, C, magnesium, kostfibre,
reducerer hævelse, beskytter mod type 2-
diabetes, hjælper med vægttab, styrker
nervesystemet, fremmer produktion af
hvide blodlegemer.



36

Spise-
lig

Chia
Spiselige frø 
Latisnsk: Salvia Hispanica

Frø

Også
bruges

B-vitaminer, thiamin, niacin,
riboflavin, folat, protein,
magnesium, fosfor. Omega -3,
Rig på antioxidanter.

i brød



120

Spise-
lige 

Chili peber

Frugt

Også 
bruges

Vitamin A, C, B6, K, kalium, kobber, 
sinapinsyre som antioxidant og
ferulinsyre mod kroniske
sygdomme. 

Frugt, natskyggefamilie 
Latinsk: Capsicum Annuum

som krydderi i en række
forskellige fødevarer,
 i en række drinks.



134

Spiselige
dele

Agurk

Også
bruges

Frugt,  bruges som grøntsag
Latinsk: Cucumis sativus

Frugt

Vitamin B6, C, K, niacin, thiamin,
folat, calcium, jern, magnesium,
mangan, fosfor, kalium, natrium,
zink.

Lægemiddel,
kosmetik



Plant om foråret

Hold medium fugtigt, vanding
hver dag

Det tager fra 3-14
dage til at vokse.

Chia

Plant i fuld sollys

Før det er for brunt

Godt drænet jord

Dyrkes i USA (sydøst)

36

60 154



Plant om foråret og sommeren

hyppig vanding

Det tager 9-12 måneder
for en banan at vokse
efter såning

Banan

Plant i fuld sollys

Størrelse er ikke en god indikator, 75-
80 dage efter blomsterproduktion

Rig, godt drænet jord

Kan dyrkes over hele Europa

75 152

113



Når jorden er opvarmet (forår
eller sommer)

Regelmæssigt vanding

Agurk

Direkte sollys i mindst 6 timer
om dagen

Når størrelse og farve matcher
dens variant
Vel- drænet, leragtig, frugtbar, 
 pH 5,5-7,0
Kan dyrkes over hele verden.

 121

134

Høstes55-70 dage efter 
spiring, afhængigt af variant,
vejret, næring

9148118 15899



Sent vinter spires indendørs, 
 tages udendørs om foråret

Jævn fugtig start, og plant
derefter i godt drænet jord

Det tager fra 60-150 dage,
for sødere varianter  60-
90 dage til modning

Chili peber

Plant i fuld sollys

Inden den første frost

Frugtbar, fugtig, godt drænet

Kan dyrkes i varmt og tørt klima.

 

120

60 130



71

Spise-
lig

Grønne bønner

Også
bruges

 En urteagtig etårig plante
Latinsk: Phaseolus vulgaris

Frø 
eller umodne frugter

Vitamin A, B6, C, K, folat, niacin,
thiamin, riboflavin, calcium, jern,
magnesium, mangan, fosfor,
kalium, zink, fluor.

 i supper, sandwich og
salater.



8

Spise-
lig

Pomelo

Også
bruges

vokser på træer
Latinsk: Citrus Maxima 

Frugt

Vitamin C, B6, thiamin, niacin, jern,
magnesium, mangan, fosfor, kalium,
natrium, zink, hjælper også med at
regulere blodtrykket.

 Juice eller bruges i
salat



15

Spiselige
dele

Oregano

Også
bruges

En blomstrende plante i
myntefamilien
Latinsk: Origanum vulgare

Dens blade (tørret
som en urt eller
frisk)

Frisk som antibakterielt middel og
kilde til fiber, vitamin K, mangan,
jern, E-vitamin, tryptophan og
calcium.

Oregano olie



141

Spise-
lig

Mango

Også
bruges

En stenfrugt
Latinsk: Mangifera indica 

Frugt

Frisk mango indeholder en række
næringsstoffer, men kun vitamin C
og folat er i betydelige mængder
af den daglige værdi, henholdsvis
44% og 11%.

Mango bruges meget i køkkenet
og til at fremstille juice, 
smoothies,is, frugtbarer.



Fra december til februar

Vanding en gang om ugen
skal være konsistent og dyb.

Pomelo

Helt eller delvis sollys

Sent på efteråret

Fra groft sand til tung ler

Bedst at dyrke i middelhavet og
varmere klimaer,

 

Den største citrusfrugt fra
familien Rutaceae

8

62



Fra april-august

Jorden skal altid være fugtig.

Grønne bønner

Fuld sollys

Når de er moden - 55 dage
efter plantning om foråret

Moderat næringsrig,  6,0-6,2pH

Kan vokse over hele verden.

 

71

Deres oprindelige område
er Peru og
Mellemamerika

71

120



Midt på efteråret eller begyndelsen
af foråret

Vand regelmæssigt, men lad ikke
planten sidde med "våde fødder" i
blød jord.

Mango

Fuld sollys

Slutningen af foråret til midten af
efteråret.

Rig, godt drænet

Bedst at dyrke i frostfrie tropiske og
varmere subtropiske klimaer

 

Frugten tager tre til fem
måneder at modnes, efter at
træet har blomstret.

141

28



Ved plantning fra frø,
udendørs 6 uger før frost

Vanding er kun er nødvendigt,
når jorden er meget tør.

Oregano

Helt eller delvis sollys

Juni (eller inden blomstring)

Let, godt drænet

Bedst at dyrke i middelhavet og
varmere klimaer

 

Bedst lige inden den
blomstrer i det sene forår

15

120 144



148

Spise-
lig

Passionsfrugt

Også 
bruges

 En stokke med blomst
Latinsk: Passiflora edulis

Frugt

Frisk passionsfrugt indeholder C-
vitamin, kostfibre, B-vitaminer
riboflavin og niacin, jern og fosfor.

 Juice, desserter som
passionsfrugtmousse, is, 
cocktails.



127

Spise-
lig

Mandarin

Også
bruges

 Et lille citrus træ med frugt,
der ligner andre appelsiner.
Latinsk: Citrus reticulata

Frugt

Indeholder vitamin A, B og et højt
niveau af C-vitamin, en kraftig
antioxidant, der neutraliserer frie
radikaler, forhindrer infektioner,
kramper og opkastning.

 Juice, Skræl kan bruges som
krydderi i madlavning, bagning,
drinks eller slik.



Spise-
lig

99

Blomsterkarse

Også
bruges

 Etårige og flerårige urteagtige
blomstrende planter.
Latinsk:  NasturtiumT ropaeolum

Blomst

Rig på  vitamin C, styrker immun-
forsvaret ved at tackle ondt i halsen,
hoste og forkølelse, samt bakterielle og
svampeinfektioner.

Fantastisk pynt (også kaldes 
 Tallerkensmækker,
insekt- og skadedyr-
afvisende, levende kompost



Spise-
lig

Jordskok

Også
bruges

 Kaldes også sunroot, sunchoke
eller jord æble.
Latinsk: Helianthus tuberosus

Knolden

Rig på jern, der giver energi og
kalium og vitamin B1, som
understøtter muskler og nerver.

Fremstilling af pickles, relishes og
kosttilskud.

78



Vinter

Om sommeren  og under  tørt vejr:
hyppig vanding

Mandarin

Fuld sol eller delvis skygge

Slutningen af efteråret og starten af
vinteren

Sand, veldrænet jord med et neutralt
pH-niveau

Drives bedst i subtropisk klima.

 

Træet kan tage fire til syv år
at blomstre og frugter.

127

42 123 9311889 99



Foråret og midt på sommeren

Vand dybt et par gange om
ugen

Passionsfrugt

Fuld sol eller delvis skygge 
i varme områder

Frugter modner på forskellige
tidspunkter af året

Rig på organisk materiale, godt
drænet 
Bedst  i subtropisk klima

 

Det tager 18 måneder til to år
at blomstre og bære frugt.

148

35 151 41 49 9319



To til tre uger før den  sidste frost om
foråret

Regelmæssig vandforsyning, men den
kan overleve lange tørkeperioder, når
den først er etableret.

Jordskok 

Fuld sol til delvis skygge

Omkring det sene efterår og midten af
vinteren

Løs, frugtbar jord

Bedst at vokse i køligere klimaer.

 

Det tager fra to til tre
uger.

134 86

78

128 34159 57



Fem til seks uger før sidste frost
om foråret

Vandes en eller to gange ugentligt

Blomsterkarse

Fuld sol

Maj til september

Gennemsnitlig, medium fugtighed,
godt drænet 
Bedst at dyrke i Middelhavet og
tempererede klimaer

 

Det tager mellem 35 og 52
dage at blomstre.

99

134 27158 77



Spise-
lig

Grønkål

Også
bruges

 også kaldet bladkål, tilhører
en gruppe kål.
Latinsk: Brassica oleracea

Blade

Rig på vitamin A, C, B6, folat og
mangan, sænker kolesterol,
forebygger kræft, et højt
vandindhold, men få kalorier (god
for at tabe sig)

 i salater, supper, smoothies,
nudler og pesto

64



Spise-
lig
 

Bønneurt/Sar

Også
bruges

Krydderurt, flerårig eller årlig
Latinsk: Satureja montana/hortensis  

Blade

God for fordøjelsen,  antidiarrheal,
antispasmodisk og antibakteriel 

De urteagtige dele af stilkene og
bladene  anvendes i fødevare-,
medicinsk og farmaceutisk
industri.

92

Stilke



Spise-
lig

Safran

Også
bruges

 Blomstrende planter af Crocus-
slægten i irisfamilien Iridaceae
Latinsk: Crocus sativus

Blomster

Kraftfuldt krydderi med mange
antioxidanter.  Sundhedsmæssige
fordele,  forbedrer humør, libido
og  vægttab. 

De tørrede  trådlignende dele
af blomsten bruges til at
fremstille safran krydderi,
stærk gul farvestof

85



Spise-
lig

Gåsefod
 

Også
bruges

  Flerårige eller årlige urteagtige
blomstrende planter
Latinsk: Chenopodium

Blade

Rig på protein, calcium, 
fosfor og vitamin A og C

 i fødevare-, medicinsk og
farmaceutisk industri.

Frø

106



Spring om foråret på tidspunktet for den
gennemsnitlige sidste frostdato.

Det kræver regelmæssig jævn vanding, indtil
den er etableret. Når salte er etableret, kan
det holdes på den tørre side.

Fuld sol

Vent indtil din sommer sar er mindst 6
inches høj til høst.

Godt drænet jord

Bedst at vokse i middelhavsklima

 

Det tager fra 7 til 14 dage

49

Bønneurt/Sar

154 135 110

92



Start forårsfrø indendørs +/- 6 uger
før sidste frost 

Vandes godt for vedvarende
vækst og for at forhindre, at
blade bliver for hårde

Fuld sol til delvis skygge

Sommer til tidligt efterår, sidst på
efteråret eller om vinteren,
afhængigt af regioner.

Rig, veldrænet jord

Drives bedst  i køligere klimaer.

 

Det tager fra 55 til 75
dage at modne.

91

Grønkål
64

100 26 49



Efterår og vinter

Regelmæssigt, især ved høje
temperaturer

Fuld sol 

Fra maj til juli

Rig på organisk materiale og
sandjord
Drives bedst  i køligere klima

 

Den vokser hurtigt,
normalt efter 8 dage

Gåsefod

2620

106

48 134 3



Fra juli til medio september

Vand i aktive vækstperioder,
normalt leveret af nedbør.

Fuld sol 

I løbet af oktober, plukkes tidligt
om morgenen, når blomsten
stadig er lukket.

Rig, veldrænet jord

Drives bedst i middelhavsklima.

 

Det tager fra 6 til 10 uger.

156 3

Safran

154 140 89

85



Cikorie
57

Spise-
lig

Også
bruges

 Træagtig, flerårig urt af mælke-
bøttefamilien Asteraceae
Latinsk: Cichorium intybus 

Blade

God kilde til inulin, en type
præbiotisk fiber,  øger vægttab,
forbedrer tarmsundhed.

Kaffe erstatning
Smag til brygning af øl
Bach blomster ingrediens

Rødder



Spidskommen

Spise-
lig

Også
bruges

 Blomstrende plante i familien
Apiaceae.
Latinsk: Cuminum cyminum

Frø

God kilde til magnesium, jern,
calcium og fosfor.
Rig på vitamin E, A, C, K og B6.

Krydderi i mad,
Ingrediens i kosmetik,
olie,
perrfume

50



1

Højt i en række vitaminer og
mineraler, hjælper med
vægttab, gavnligt for øjnene.

Madlavning, desserter,
behandling af hår,
læderrenser, lim

Æg

Spise-
lig

Også
bruges

Æggehvide

Blommen



29

Silke har en glat, blød
struktur,  i modsætning til
mange syntetiske fibre.

Tøj
Møbler
Medicin

Silke

Anvendelige
dele

Fiberen

Også
bruges



Start spiring indendørs, plant 4
uger inden den sidste frost 

Regelmæssigt vanding, skal
ikke overvandes.

Fuld sol

Efterår

Godt drænet, frugtbar sand-/
lerjord 
Drives bedst i varme og tørre
klimaer.

 

 7 til 14 dage til at spire

Spidskommen

3426

50

134



Om efteråret eller det tidlige forår.

Regelmæssigt vanding hver uge.

Direkte sollys

Varierer afhængigt af, hvordan du 
 planten skal bruges.

Godt drænet, dyb, frugtbar

Drives overalt i verden.

 

2 - 4 uger 

Cikorie

49

57

42 1937



29

Dyrkning af silkeormene
på morbærblade

Proteinfiber består  af fibroin og
produceres af  insektlarver til
dannelse af kokoner.

Silke

3-4 år

Stort CO2 aftryk, stor
forbrug af vand

Kina og Indien

I en halmramme



Kvalitetsfoder, ferskvand

Æg lægges af hun-dyr af
mange forskellige arter

Æg

I køleskab i tre til fem uger

Emission af drivhusgasser
og forurening af jord og
vand

Overalt i verden

Rengør reder hyppigt,
drives bedst i friarealer.

1



155

70

Rig kilde på protein, calcium og
vitamin B12.
Forbygger osteoporose og har
en positiv virkning på tand-
hygiejnen.

Revet ost,
hytteost og mange
lokale ostespecialiteter

Ost

Oprindelse: laves af mælk
af hun-dyr, link til kort:

Også
bruges



43

48 105

Rig på næringsstoffer, som
calcium, jern, protein,
vitaminer og andre mineraler.

Kringle, bagel,
croissant, donut,
og mange lokale
specialiteter

Brød

Oprindelse: 

Også
bruges

119



22

Rig på mikroelementer, proteiner,
vitaminer og andre naturlige
komponenter, god for  sundheden.

Teriyaki og
mange lokale
specialiteter,
hundmad

Tørret kød

Kød af hjorte, rensdyr,
struds, oksekød, kalkun, ...

Også
bruges

11





En basisfødevare, del af
den daglige kost.

Brød

Den fremstilles af en dej
med mel og vand, normalt
ved bagning.

Et brød udsender ca. en halv kilo
kuldioxid. 43% af brødets
drivhusgasemissioner kan tilskrives
den gødning, der bruges til dyrkning
af hvede.

Det repræsenterer 1/10 af de
kalorier, der forbruges af de
fleste mennesker i Vesten.
Brød ved stuetemperatur varer
typisk 3-4 dage.

43



Det er et mejeriprodukt.
Der er mange typer af det.

Ost

Mælk syrnes normalt, og tilsætning
af løbeenzymer får
mælkeproteinerne til at koagulere.
De faste stoffer (ostemasse)
adskilles fra væsken (valle) og
presses til endelig form.

Det har et højt CO2-fodaftryk,
fordi det tager meget mælk at
producere  ost.

I 2014 var verdensproduktionen
af ost fra helkomælk 18,7
millioner ton. 
Levetiden afhænger af typen af
ost.

155





Mange lande har deres egen form
for tørrede kødprodukter.
Produktnavnet varierer, ligesom
den form, det spises i.

Tørret kød

Madtørring: Hæmmer
væksten af bakterier, gær
og skimmel gennem
fjernelse af vand.

Det beskytter mennesker mod
madforgiftning. Drivhusgasser
på grund af animalsk landbrug.

50 gr. af tørret kød er lavet
af ca. 160 gr. råt kød. 
Levetid: to-tre uger

22


