
107

Spise-
lig 

Ingefær
Rodgrøntsag 
Latinsk: Zingiber officinale

Rødder, knolde 

Også
bruges

Vitaminer B 1, 2, 3, 5, 6, C, E
og  folat, magnesium,
kalium, zink, anti-
inflammatorisk

 

 som krydderier, i
kager, i mange drinks
og te,  i urtemedicin 



149

Rødder eller
jordstængler

Også
bruges

Vitamin  C, beta-caroten.
kalium, zink, curcumin,
gurkemeje, anti-oxidanter,
anti-inflammatorisk

Spise-
lig

Kurkuma
Rodgrøntsag
Latinsk: Curcuma longa

 

Brugt som krydderi, i
kaker, i manche drinks  
og te, i urtemedicin, 
 som farvestof 



Spise-
lig

Grøntsag
Latinsk: asparagus officinalis

Det er en hvid version,
hvor skuddene er
dækket af jord.

Også
bruges

Masser af  fiber, ant-
oxidanter og vitaminer A, C, K,
god for fordøjelsessystemet

Stængler, kun den unge
skud

Asparges

121
121



Spise-
lig

Broccoli
Grøntsag
Latinsk: Brassica oleracea

Anvendes i medicine
som kosttilskud.

Også
bruges

Rig på fiber, ant-
oxidanter, vitamin C, K, jern  og
kalium. God for øjne,  sænker
kolesterol.

86
121

Stængler, blade og blomster



Plant i september/oktober 

Godt drænet jord

Flerårig, vokser fra
jordstængler 
  

Plant i lidt skygge 

9-10 måneder til at modnes

Varm, fugtig, frugtb 

Indien og Syd-Øst Asien 

 375 120

Kurkuma
149



plant om foråret fra roden 

Hold fugtig med hyppig 
 vanding 

Flerårig, blomstrer og
giver frø det andet år

Plant i skygge 

Tager ti måneder til at modne

Varm, fugtig jord 

Indien og I mange land over
hele kloden

 3

107

130 33

Ingefær



Frøplanter i det tidlige
forår/efterår

Let dyb og hyppig vanding 

Flerårige varianter i
permakulturhaver 

Kan lide skygge arealer

Efter cirka 50 dage

Organisk barkflis til at holde
fugt væk

Kan dyrkes overalt i Europa 

 3 11

Broccoli

100128

86



Frø eller kroner plantes om
foråret

Godt drænet jord,
vindbeskyttet, i grøfter

Flerårig, blomstrer og
giver  frø det andet år

Kan lide fuld sol 

Først efter 2 år om foråret
plukkes skuddene.

Brug for blød sandjord, kan
lide saltvand ved havet.

Kan dyrkes over hele Europa 

 389 17

Asparges

60

121



Spise-
lig

Spinat
grøntsag
Latinsk: Brassica oleracea

Anvendes i medicin
som kosttilskud.

Også
bruges

Rig på fiber, ant-oxidanter,
Vitaminer C, K, A, B 2,jern  og
magnesium. Godt for
knoglerne.

93
121

Stængler    Blade  



Rig på fiber, vitaminer A, B 1, 2, 3,
5, 6, C, E, K, calcium, kalium, zink. 
 sænker kolesterol, bekæmper
kræftceller, god for fordøjelsen.

Spise-
lig

Rabarber
grøntsag
Latinsk: Rheum rhaponticum

Anvendes i mange
desserter,marmelade og
slik.

Også
bruges

58
121

Stængler 



Rig på omega-6 fedtsyre, jern,
vitaminer B6, A, C, thiamin,
folat, anti-inflammatorisk, 
 mod luftvejssygdomme

Spise-
lig

Borage
Grøntsag/urt
Latinsk: Boragum officinalis

Brugt som grøntsag, I 
 urtemedicin og frøerne
presses til olie

Også
bruges

121

Blomster    Blade   Frø

142



114

Rig på  fiber, vitaminer B, K, E
og folsyre, godt for hjertet og
nyrerne.

Spise-
lig

Pastinak
Rod grøntsag
Latinsk: Pastinaca sativa 

Rødder

Bruges mest til mad,
velsmagende som chips
og kan bruges i kager.

Også
bruges



Plant fra kroner og
grundstamme i det tidlige
forår

Vokser i enhver jord,  kræver
kølig jord til dvalen

Flerårig, kommer op
hvert forår

Kan lide solrige arealer

Stængler kan høstes 3 gange
om  seasonen - maj til juli

Organisk barkflis, hold fugtig 

Overalt i Europa, men
foretrækker moderat klima. 

 3 494949

Rabarber

58

13049



Frøplanteri det tidlige
forår/efterår 

Let, dyb, hyppig  vanding

Flerårige varietianter i
permakulturhaver

Kan lide skygge områder 

Efter cirka 50 dage

Organisk barkflis for at holde
fugt væk.

Kan dyrkes overalt i Europa 

 3

Spinat
93

37130



Februar - marts

KHold fugtig med hyppig
vanding.

Flerårig, de blomstrer og
giver frø det andet år.

Pastinak

Plant i fuldt sollys

Høstes bedst efter den første
frost og gennem vinteren.

Brug for blød sandjord

Dyrkes pveralt i Europa i
natur jord. 

 3

114

19 31



SFrø sået efter den første frost

Hyppig vanding

Årlig plante, selvsående

Sol eller delvis skygge

Fra det sene forår

Envher type jord, men riger 
 jord giver stærkere planter.

Kan dyrkes overalt i Europa 

 3

Borage

35 93 162

142



100

Spise-
lig

Rødbede
Rod grøntsager
Latinsk: Beta vulgaris

Rødder Blade

til mad- og tekstil-
farvning og i medicin.

Også
bruges

Vitamin B9 og C, folat,
magnesium. God for  leveren. 



Spise-
lig

Æble
Vokser på æbletræer
Latinsk: Malus domestica

Frugt

i desserter og måltider,
tørret, æblecider og
eddike, pektin for at
fremstille marmelade.

Også
bruges

Fiber, C-vitamin, kalium og
antioxidanter. God for
hjertet og blodsukker
kontrol.

11



Spise-
lig

Rosa rogusa 
Pink rynket rose
Latinsk: Rosa Rogusa 

Frugt              Blomster

marmelade, desserter,
pulver i kosttilskud
mod gigt og
infektioner, te

Også
bruges

Meget høj i C-vitamin, A,
calcium og jern, anti-
inflammatorisk

72



Spise-
lig

Tomat 
Natskygge plante 
Latinsk: Solanum
lycopersicum

Frugt
(klassificeret som bær)

Også
bruges

Vitaminer A, B 1, 3, 6. C, E,
K, magnesium, fosfor,
kalium, lycopen -
bekæmper kræft

37

til saucer, i ketchup,
juice, som suppe, 
i pizzaer og pastaretter



Toårig, blomstrer og giver
frø det andet år

Æble 

Plant i moderat sollys

 3 17

Frøplanter eller unge træer: fra
februar, i milde vintre fra
efteråret
Høst fra august til oktober

Hold fugtig med hyppig
lavvanding.

Godt drænet, moderat rig
jord 

Kan dyrkes i hele Europa  

11

108



Toårig;  de blomstrer og
giver frø det andet år

Rødbede

Plant i fuld sollys

 3

100

93 31

Frø kan plantes i august

Fra juli det næste år

Hold fugtig med hyppig
lavvanding

Brug for mellemrig jord 

Kan dyrkes i hele Europa i
naturlig jord



Enårig plante,
selvbestøvende

Tomat 

Brug for sollys, beskyttet

 3

Fra frø i januar, fra stiklinger i
maj / juni efter frosten

Høst fra juni til oktober

Hyppig vanding

Fugtig, frugtbar jord

Vokser over hele verden,
stammer fra Amerika

37

142 108 155



En træagtig flerårig busk
med torner

Rosa rogusa 

Plant i moderat sollys

 

Frøplanter eller unge træer:
fra februar i milde vintre fra
efteråret
Høst fra august til oktober

meget robust og aggressiv
invasiv plante

Godt drænet, sandjord

 Hele Europa, hjemme-
hørende i Japan og Sibirien

72

108 135



Frugt og blade bruges til
at fremstille medicin
mod aldring og til at
styrke hukommelsen.

Spise-
lig

Blåbær
Vokser på buske
Latinsk: Vaccinium

Frugt
 

Også
bruges

Fiber, vitamin C, anti-
oxidanter. Godt for hjertet,
blodsukkerkontrol, for
knoglerne og for huden.

16



Blomster       Blade 
Spise-
lig

Kamille
Blomst, mange sorter
Latinsk: Matricaria chamomilla

 Medicin, kosmetik,
ølbrygning, urtete, 
salat

Også
bruges

Flavonoider med
antiinflammatoriske og
antibakterielle egenskaber,
beroligende virkning 

128



Blomster    Blade 

Spise-
lig

Lavendel
Blomst, mange sorter
Latinsk: Lavandula angustifolia

 Inden for medicin,
  kosmetik, 
aromaterapi

Også
bruges

Vitaminer A, C, jern, calcium
Linalool: antidepressiv,
antiinflammatorisk, dræber
svamp

135



Vitaminer A, B, jern, calcium,
Magnesium, zink, Omega 6
olie; blodsukkerkontrol,
antiinflammatorisk

Frø

Spise-
lig

Sesam
Blomstrende plante 
Latinsk: Sesamum indicum 

I asiatisk køkken, sesam-
smør det højeste, olie 

Også
bruges

135

65



Årligt krybende plante

halvskygge

 

Kamille 

Stiklinger eller frø plantet om
foråret.
Hele sommeren

Foretrækker tør jord

Ingen gødning nødvendig,
tørketålend
Kan dyrkes over hele Europa

8
35 2525

128



Flerårige blomstrende
planter med blå bær

Blåbær

6 timer sollys om sommeren

 3

Stiklinger eller unge buske fra
februar
Frugt kan plukkes i august

Buskene / stiklinger har brug
for fugtig jord

 Sur jord og barkflis for at
holde rødderne kølige.
Vokser i hele Europa  

16

8
13 10



Blomsterne er årlige eller
flerårige

fuld solskin

 3

Sesam

 Plant frø indendørs, over 10
grader, 100 vækstdage.
Når blomster bliver til
frøkapsler.

tør jord

Plant 60 cm fra hinanden,
barkflis til at holde ukrudt 

Kan dyrkes i hele Europa  

8
79 25

65

33



Flerårig plante, vokser
som en lille busk

Fuld sollys 

Lavendel

Stiklinger eller frø plantet om
foråret
Stedsegrønne, høstes hele
året rundt

Godt drænet jord

Plant 60 cm fra hinanden,
barkflis til at holde ukrudt
væk Kan dyrkes i hele Europa  

135

8
2525108



Frø
   

Spise-
lig

Blomstrende plante
Latinsk: Helianthus annuus 

Olie, smør, 
dyrefoder

Også
bruges

Vitaminer A, B6, C, E, jern, fola,.
calcium, magnesium,
umættede fedtstoffer, Omega
6; antiinflammatorisk

79

Solsikke



Vitaminer A, beta-caroten;
B1 C, E, calcium,
magnesium, kalium, fiber

Frugt.         Frø

Spise-
lig

Squash
Frugtgrøntsag
Latinsk: Cucurbita

Ristede frø som 
snacks, frøolie, rig på
antioxidanter

Også
bruges

156



Frø
Spise-
lig

Havre
Korn
Latinsk: Avena sativa

Havremælk, havregryn
(valset), sæbe, urtete,
dyrefoder

Også
bruges

Vitaminer B 1, 2, 3, 5, 6,
calcium, magnesium, kalium,
fiber, globulin

44



Omega-3 fedtsyrer, protein,
vitamin. B, kalium, selen,  anti-
inflammatorisk, anti-
oxidanter,godt for hjertet

9

Olien bruges som et
medicinsk supplement,
kosttilskud

Laks

Spise-
lig Kødet af

fisken

Også
bruges



Enårig plante, vokser i
buske eller på stokke,
mange sorter

fuld solskin

 3

Squash

Stiklinger eller frø plantet om
foråret
Høstes15 uger efter plantning

hyppig vanding

Plant 90 cm fra hinanden,
barkflis  til at holde ukrudt
vækKan dyrkes i hele Europa  

156

8

110

48 71



Blomsterne er årlige eller
flerårige 

Fuld sollys

 3

Solsikke

Bedst at plante frø efter
frostperioden
Blomstrer i sensommeren

Godt drænet jord

Plant frø i frugtbar jord

Kan dyrkes i hele Europa  

8
60 25

33

79

37



 Kan leve i salt og ferskvand,
svømmer op i vandløb for at
lægge æg og dør derefter.

Laks

3 til 8 år 

Vilde laks, der bevæger sig
opstrøms, er afgørende for
økosystemet i Canada

Atlanterhavet, Alaska,
Norge, Danmark

Laks havbrug vokser over
hele verden

9

Vilde laks i koldt havvand

1 93



Flerårigt korn, vokser
som græs

 3

Dæk jorden jævnt med frø,
vokser som græs

Kast frø over en areal med
gødet jord
Høstes efter 45 dage plus flere
dages  tørring

fuld solskin 

Havre

fugtig jord

For det meste Nordeuropa 

8

110

25

44

71123



Meget høj i omega-3 fedtsyrer,
D-vitamin, selen, antixidanter,
protein, antiinflammatorisk

23

Sild er populær
marineret, røget eller
stegt 

Sild

Spise-
lig

Kødet af fisken 

Også
bruges



Allergivenlig, holder hjertet
 hastighed lav, skimmel-
bestandig, letter gigt og
fibromyalgi

30

Sæbe, vævet stof,
strikvarer, tæpper, sko,
isolering

Uld

Oprin-
delse

Tekstilfibre fra  får, geder,
alpaca. 

Også
bruges



51

Grøn og fermenteret sort te og
urtete har mange antioxidanter,
der er gode for hjertet og
nyrerne

Mange slags
medicinske teer, f.eks.
beroligende, anti-
inflammatoriske

Te

Oprindeligt fra Sydasien er
sort te populær i
Storbritannien, urtete i
andre europæiske lande.

Også
bruges





Får har brug for store
græsningsarealer

Forskellige kvaliteter af
uld, afhængigt af fårracer 

Uld

Får bruges til naturpleje og
bidrager til biodiversitet

Får lever i cirka 10 år.
 Fælles over hele kloden, en
del af kulturarven

Klipning en eller to gange
om året

30

431



Gydning i fersk-/brakvand,
habitat i havene.

Sild

bedst: 3 til 8år 

Sild foder på dyreplankton.
De spises af mange rovdyr.

Sild svømmer sammen i
stor stimer ("sildebjerge") 

Sild bragte rigdom til mange
søfarende nationer

23

I lav havvand

931





Aromatisk plantebaseret
drikke.

Te

Friske blade visnes først
med varm luft, oxideres og
tørres til sidst.

Der er mange monokulturer
af teplanter, og der bruges
ofte pesticider.

Fremstillet ved at hælde
kogende vand over  tørrede
eller friske blade af planter
eller frugter.

3

51

6625


