
Rig på vitamin A, C, karoten,
Omega 3 og mineraler, 
 vanddrivende og
afslappende 

Frø  til mad- og olie-
produktion og som 
 ernæringstilskud

Spise-
lig

Frugt
Blade

Også
bruges

 Blomster

3

Græskar
Grøntsag frugt
Latin: Cucurbita

Frø



Rig på vitamin C, A og kalium,
styrker  immuneforsvaret.

10

Spise-
lig

Rød / gul peber
Grøntsag frugt
Latinsk: Capsicum annuum 

Også
bruges 

Naturmedicin:  blod-
cirkulations salve mod gigt
og mod vitiligo (hvide
pletter i huden)

Frugt

https://netdoktor.dk/ordbog/vitiligo.htm


 Beta-karoten,  kalium og
calcium, men lavt i makro- og
mikro-næringsstoffer,

157

Spise-
lig

Aubergine
Grøntsag frugt
Latinsk: Solanum melongena

kosmetikOgså
bruges

Frugt



129

Også
bruges

Rig på folat og mineraler,
såsom mangan, fosfor,
magnesium og jern

Grøn gødning på grund af
kvælstoffiksering, den
producerer. I det antikke
Grækenland og Rom blev
bønner brugt til afstemning.

Spise-
lig

Fava/bred bønne
Grøntsag/frø/bælgfrugt
Latinsk: Vicia faba 

Frø



Indendørs i slutningen af
vinteren (marts-april)

Hold fugtig med hyppig
vanding

Dyrket som en etårig
plante, kan være flerårig i
varme lande

Plant i direkte sollys

Høstes grøn eller  godt
modne, røde eller gule

Blød, godt drænet jord

Dyrkes over hele Europa i
naturlig jord.

 134

10

Rød / gul peber

130



I løbet af foråret efter den
sidste frost (april-maj)

Hold fugtig med rigelig
vanding

Årlig plante med spiselige
blomster, blade, frugter
og frø.

Plant i fuld sollys

Om sommeren ca. 4 eller 5
måneder efter plantningen

Godt drænet jord

Dyrkes over hele Europa i
naturlig jord.

 49 19

3

Græskar



 3

I løbet af efteråret (oktober-
november)

Nok til at holde fugtigt for at
undgå tørhed

Dyrket som en etårig plante

Halvskygge

Når frøene i bælgfrugten når
en god størrelse

Foretrækker neutral og godt
drænet jord
Drives, hvor vinteren er mild

159 41

Fava/bred bønne

129



I slutningen af vinteren (april)

Hold fugtig med hyppig
vanding.

Årlig plante

Plant i direkte sollys.

Når de er godt modne og når
en ordentlig størrelse

Brug for frugtbar og godt
drænet jord

Dyrkes i tempererede klimaer

 41

157

Aubergine

130



Rig på folat og vitamin K,  A 
og C, calcium, magnesium og
mangan.

I Vestasien, Pakistan og det
nordlige Indien laves
Taramira olie fra frø  til
madlavning eller til massage.

115

Spise-
lig

Raket/Arugula
Bladgrøntsag
Latinsk: Eruca vesicaria 

Også
bruges

Blade



I Sydamerika kombineres
saften af røde søde kartofler
med limejuice for at lave et
stoffarvestof.

Knolde

Rig på komplekse
kulhydrater, kostfibre og
beta-caroten

122

Spise-
lig

Sød kartoffel
Rodgrøntsag
Latinsk: Ipomoea batatas 

Også
bruges



Blade

Spise-
lig Blomster

Løg

Blomster og blade
bruges til kosmetiske og
helbredende formål.

Indeholder vitamin A og C,
calcium, jern, fosfor, natrium
og kobber

Vilde plante
Latinsk: Allium ursinum 

150

Ramsløg

Også
bruges



Hud til at lave børster,
 i hjerte-kar-sygdomme
forskning som
modelorganisme. 

Proteiner,  vitaminer:  thiamin,
riboflavin og niacin.

17

Svinekød 

Spise-
lig Kød

Også
bruges



 

Fra marts, hvor natte-
temperaturen er mere end 15 ° C

Herbaceous flerårige
stokke

Når bladene begynder at blive
gule

Blød,  godt drænet sandjord

Dyrkes i tempererede områder
som det østlige USA og Kina

122

Sød kartoffel

Hold fugtig med hyppig
vanding

Direkte sollys

129 71



Fra februar til maj og fra
september til november

Moderat vanding

Dyrket som enårig
plante, men vilde arter
er flerårige

Direkte sollys eller halvskygge

Når bladene har den rigtige
størrelse (10/15 cm)

Blød,  godt drænet sandjord

Dyrkes i tempereret klima

Raket/Arugula
115

13049



Blade, rødder, frugt og korn
(hvede, byg)

En af de mest talrige store
pattedyr på planeten

Svinekød

15 - 20 år

Grise er nyttige at lufte
kompakte jordarter  og
forberede dem til såning.

Drives bedst: temperatur
mellem 20° og 21°

Frisk vand, frisk og ren luft

17

26



 3

january-marts/ september-
december

Flerårig herbaceous

Om foråret ( marts - april - maj)

Fugtig og let sur  jord

Dyrkes over hele Europa i
naturlig jord.

100

150

Ramsløg

Foretrækker fugtig jord

Skygge eller halvskygge

27



Fåremælk til ost og yoghurt,
uld til tøj, isolering,
lanolin/fedt til sæbe og lys

Fårekød indeholder en god
mængde protein og er også
en god kilde til jern

31

Får

Spise-
lig Kød Mælk

Også
bruges



Rig på protein og  stivelse,
vitamin B og  mineralsalte, som
kalium

Hovedkilden til kulhydrater, 
 giver  energi til kroppen;
kan også bruges til håndværk
med elever.

Pasta er et mel-baseret
produkt 

59

105

Pasta

Også
bruges



38

Abrikoser, appelsiner,
pærer, æbler, grapefrugt
og mange andre... 

Vand, nyttige mikronærings-
stoffer som kalium, C-vitamin,
folinsyre

Styrker immunforsvaret, 
 kan bruges i cocktails og til
madlavning

Frugtjuice 

Også
bruges



24

Meget brugt på pizzaer,
kan også ryges

Også
bruges

Natrium, kalium, magnesium,
beta-karoten og vitamin B12,
K, J

Mozzarella ost

En traditionel syditaliensk
mejeriost, fremstillet af
italiensk bøffelmælk



Pasta er god for sundheden,
meget lang holdbarhed

Basisfødevare; kan spises
med grøntsager,
bælgfrugter, kød eller fisk

59

Forskellige former, laves
 i kogende saltet vand

Pasta

Valg af mel af specielle korn-
sorter, vand, dej æltes
sammen, og pastaen formes i
forskellige faconer og tørres.



Græs-, urter, og
kløvervarianter

Får er firbenede, drøv-
tyggende pattedyr holdes
typisk som husdyr

Får

6 - 14 år

Får spiser alt grønt, producerer
en lav mængde affald, er lette
at opdrætte og håndtere.

Får tilpasser sig forskellige
miljøforhold.

Ferskvand, frugtbar jord og
ren luft

31

30155



Lavet med pasta filata (spundet
ostemasse) metode,  æltes 
 med hænderne, indtil man får
en glat, skinnende masse

Mælk fra italiensk bøffel,
opdrættet i syd-centrale
regioner (Campania)

Rig på kalorier, men ca. 50 g
med grøntsager er god to
eller tre gange om ugen

24

Generelt hvid, men kan
variere sæsonmæssigt til let
gul afhængigt af dyrets foder

Mozzarella ost



38

Kan laves derhjemme med en
saftpresser, så kan saften
filtreres for at fjerne fiber
eller frugtpulpen.

Madspild reduceres pga. af en
alternativ anvendelse af frugt;
pas på sukker i juicen

Skal drikkes straks, ellers
finder en oxidationsproces
sted 

Fremstilles ved at presse
frugt, kan tilsættes sukker

Frugtjuice



Det bruges i køkkenet til
fremstilling af slik eller som
urtete og til at rense leveren
og nyrerne     

Også
bruges

Rod

Stort antal aktive forbindelser,
herunder flavonoider,
ascorbinsyre, provitamin A og
calcium

Mælkebøtte
Vilde plante 
Latinsk: Taraxacum officinale

Spise-
lig

BladeBlomst

136



Kan koges eller man kan lave
en afkog, kan bruges som 
 naturlig gødning

Rod

 Folsyre og jern, bladene er
meget rige på mineralsalte

Brændenælde
Vilde  plante 
Latinsk:  Urtica dioica

143

Også
bruges

Spise-
lig Blade



        Figen
Frugttræ  
Latinsk:  Ficus carica

Rig på fibre, vitaminer, calcium
og andre mineralsalte. God for
fordøjelse, energi og sundere
knogler

Også
bruges

Latexen af figenblade og
kviste blev brugt til at kvælde
mælk i produktionen af
håndværksoste

Spise-
lig BladeFrugt

45



52

     Fennikelfrø
Krydderi
Latinsk:  Foeniculum vulgare

Antiinflammatoriske og
vanddrivende egenskaber,
fremmer fordøjelsen og
holder kolesterol lavt

Urtete, madlavning,
brødbagning

Spise-
lig Frø

Også
bruges

Stengel Blade



Oprindelse: Europea, Asien,
Nord Afrika og Nord Amerika

Brændenælde

Om foråret eller om
efteråret, både såning og
høst

Findes oft i marker og ikke-
dyrket land,  elsker fugtige og
kvælstofrige steder i hele verden

Elsker  halvskygge 

143

3786

Elsker  fugtige steder



Urteagtig plante, der vokser i
enge, på veje og i områder
med fugtig jord

Mælkebøtte

Marts til maj / april til juni
Blomster plukkes i april / maj
Rødder høstes om efteråret

Løs jord og åbne rum
 
Drives overalt i verden

 

Sol eller halvskygger

Vandes regelmæssigt 

35129 103 138 1312

136



52

Fennikelfrø
Små frugter,  kaldet frø,
vokser som græsgrene

Vilde planter drives i tørre
områder, især hvor der er god
soleksponering.

Om foråret i en dybde på en
centimeter; blomstringen er om
sommeren, og efter modningen 
 høstes frø i august

Jorden må aldrig tørre helt ud
Stammer fra Middelhavet, men
bredt spredt i mange andre
steder overalt i verden.



45
        Figen
Udbredt i forskellige
områder i verden, især i
Middelhavsområdet

Kan ikke lide fugtigt varmt klima
Regelmæssigt vanding

Plantes  midt på foråret. Et
ungt træ tager op til to år at
producere frugter, som 
 modnes om sensommeren og
det tidlige efterår

Tilpasser sig enhver jordtype, men
løs og godt drænet.
Middelhavsområdet, Stammer fra
det nordlige Lille-asien



Rig på vitamin C,  bekæmper
influenza, begrænser diarré,
fungerer som et fremragende
desinfektionsmiddel

Skræl bruges til kandiserede
frugter, limoncello likør og til
essenser;  frø til olie; rester til
dyrefoder

Citron
Frugttræ 
Latinsk:  Citrus limon

66

Spise-
lig     Frugt Blade

Også
bruges



73

 En af de mest komplette
fødevarer ernæringsmæssigt,
glutenfri og let fordøjelig

Kogevand rig på E-vitamin 
 renser dybt ansigtets hud;
bruges til massage; godt til at
lave maracas instrumenter

Ris
Plantebaseret korn - 
Latinsk:  Oryza sativa

Spise-
lig Frø,

primært efter raffinering

Også
bruges



80

       Loquat
Frugt træ - japansk mispel
Latinsk: Eriobotrya japonica

Spise-
lig Frugt

Vitamin A, B, C;
godt for tarmen og leveren

Også
bruges

Bladene: et naturligt middel
mod stærk hoste og kronisk
bronkitis



87

Rig på Omega-3, calcium,
magnesium og B-vitaminer,
er gode til hjerte og knogler
og anbefales mod kolesterol
eller diabetes

Nocino likør med grønne
frugter;  til farvning af stoffer
og møbler (også som blæk i
middelalderen)

        Valnød
Frugt sammensat af skal 
og frø
Latinsk:  Juglans regia

Spise-
lig Frø

Også
bruges



73

              Ris
Basisfødevare til ca. halvdelen af
verdens befolkning, især for
asiatisk køkken

Steder med lang eksponering
for sollys og høje temperaturer
Rigelig vandtilgængelighed

Såning i april på en veludrettet
grund, der efter helt nedsænket
af vand;
Høst i september - oktober

Tilpasser sig alle jordarter: sand,
ler, basisk eller sur osv., så længe
den er fugtig.
Dyrket i næsten alle lande.



66

       Citron
Krydsning af bitter appelsin
og cedertræ

Varm og fugtig med meget sollys

Blomstring om foråret og
høstes hele vinteren.

Bedst om foråret

Tilpasser sig næsten enhver
jordtype, men ikke  tungt ler
Dyrkes over hele verden,
den største producent er Indien

Hyppig vanding, også afhængig af
alderen af træet

12389



87
        Valnød
Vokser på meget langlivede og
majestætiske træer, der kan nå
op til 30 meter i højden

Solrige,  beskyttede og
kølige steder
Kan ikke lide både for
meget vand og tørke

Meget dyb, med lidt kalksten og
organisk rig jord.
Vokser i næsten overalt i
verden.

Om efteråret

Fra begyndelsen af september til
begyndelsen af november

108 94



80

        Loquat
Den grønne europæiske
huder gradvist blevet erstattet
af den gullige japansk hud 

Direkte sollys, let frosttolerante,
men bedre med varme vintre.
 
Vanding en gang om ugen

Træer plantes normalt om
efteråret.
Høsten efter moden i maj - juni

 

Jord med god dræning
Spredt i Sydøstasien, Østindien,
Australien, New Zealand, Madagaskar,
Middelhavsområdet



 Vitamin A, C, E, K, jern, calcium,
magnesium, natrium, kalium,
selen, zink

Foder til silkeorme, æteriske
olier ekstraheres som
aromastoffer til naturlig
kosmetik

94

Morbær
Frugttræ eller busk
Latinsk:  Morus

Spise-
lig Frugt/bær

Også
bruges



101

Figenkaktus
Frugttræ
Latinsk: Opuntia ficus
indica

Rig på vitaminer, især C og
mineraler inklusive kalium og
magnesium. Indeholder
mange fibre, der er gode til
tarmens funktion

Produktion af cremer, 
sæber, shampoo, 
læbestifter osv.

Spise-
lig

Frugt

Blomster

Blade

Også
bruges



   Mynte
Aromatisk urteagtig
plante-
Latinsk:  Mentha

108

Menthol, som er
forfriskende og hjælper
med fordøjelse, mod
hoste og køresyge

Urtete, pebermynte- og
mynteolie,  tandpasta

Spise-
lig Blade

Også
bruges





101
      Figenkaktus
En slægt af kaktus, der har
puder, en af de nemmeste
kaktusarter at dyrke

Maksimal soleksponering, 
 tåler tørhed, men meget
følsom over for kulde
Meget lidt vanding

Stiklinger (bedre end frø) plantes
om foråret
fra august til september (når
frugterne skifter farve fra grøn)

Tør, godt drænet  sandjord
Drives  i Mexico, USA, Chile,
Brasilien, Tyrkiet, Italien,
Mellemøsten, Nord- og Sydafrika



      Morbær
Associeret med visdommens
gudinde, Athena, hvide og
sorte morbærarter

Ideelle væksttemperatur mellem
18 - 22  C°, men om vinteren tåler
den kulden
Tåler ikke  tørhed

Bedst i februar, i slutningen af
vinteren
Frugter modnes omkring
begyndelsen af sommeren (juni)

Godt drænet, frugtbar, ikke våd
Native til Sydasien, fordelt over
Europa, Sydafrika, Syd- og
Nordamerika

94

150





108

          Mynte
Omkring 7.000 typer, 250
slægter, kun 600  er spiselige

Let at dyrke, let skyggefuldt og
fugtigt område
Vandes  en eller to gange om
ugen

Optimal  marts/april

Høstes når som helst

Rig på humus og organisk
materiale, fugtigt men godt drænet
Drives i hele Europa, Asien og Afrika

 15 12319 157 15937


