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Som haveejer findes der ikke noget bedre end at høste frugten af alle sine anstrengelser. Høste rabarber og
asparges, grave nye kartofler op, plukke jordbær og krydderurter, hive gulerødder, løg, porrer og kål op af
jorden osv. Uanset om du har dyrket få eller mange grøntsager eller blot købt dig til de friske råvarer, gælder
det om at få dem forvandlet til lækker mad, du kan forkæle dig selv og familien med. I denne bog har vi
samlet en række gode, nemme opskrifter på både frokost- og middagsretter, tilbehør til kød samt desserter.
Opskrifterne er baseret på klassiske sommer- og sensommerafgrøder, som alle kan dyrkes i de danske haver
uden det store besvær. Velbekomme!
I går lagde jeg et indlæg op omkring alt muligt praktisk fra vores ferie i Thailand. Køkkenhaven er anlagt
med højbede, og vi har to små drivhuse. Køkkenhaven er anlagt med højbede, og vi har to små drivhuse.
Ã¸ko kÃ¸d fra Fuglebjerggaard. Vi dyrker 50 forskellige sorter med frugt og bær fordelt på nedenstående 25
arter.
Om du har en stor have, en kolonihave eller små potter på alternen, har du her en samlet en guide til, hvordan
du holder køkkenhaven året rundt. Det er nu, køkkenhaven skal anlægges, og der er ingen grund til at
fortvivle, hvis du ikke er erfarent havemenneske. Gourmethaven er en økologisk køkkenhave med mange
almindelige og sjældne grønsager. Det er Dronning Louises tehus, der. Tirsdag den 17. Brædderne
overvejede vi at male sorte, så de matchede det øvrige sorte træværk, vi har i haven, men det gik vi bort fra.
Klik på en art og læs en artikkel om den pågældende art, om dyrkning i haven. Vi dyrker 50 forskellige sorter
med frugt og bær fordelt på nedenstående 25 arter. Brædderne overvejede vi at male sorte, så de matchede det
øvrige sorte træværk, vi har i haven, men det gik vi bort fra. Stine, som er indehaver af butikken.
Mangalitza-grise dvs. Når det regner kan det ikke undgås, at. Når det regner kan det ikke undgås, at.

