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Runåbergs utvalda fröer

Hej kära odlare,
2017 var ett omvälvande år för oss. Vi gick
från att ha varit en enskild firma sedan 1982
till ett familjekooperativ, eller ekonomisk
förening som det heter hos Bolagsverket.
Under sommaren har vi även arbetat intensivt
med att anlägga våra nya odlingar här på
västkusten, som trots en något kylig säsong
har gett en del fina skördar. Att bryta ny
odlingsmark har än en gång påmint oss om att
vår omsorg om jorden är av största betydelse.
Vårt tunna lager av matjord, tillsammans med
sol, vatten och luft, är förutsättningarna för
allt liv på jorden. Och det är växterna som
står för all omvandling av ljuset till energi.
10-20% av en växts byggnadsstenar kommer
från jorden, resten byggs upp av de ämnen
som finns i vår atmosfär. Väte, kväve, syre och
framför allt koldioxid som med fotosyntesens
hjälp omvandlas till energi, som i sin tur med
hjälp av jordens mikroorganismer bygger upp
växtens alla beståndsdelar och är nödvändig
för jordens aggregatstruktur.

Under de senaste åren har analyser visat att
samspelet i jorden är mycket mer komplicerat
än vad vi kunnat föreställa oss. En växt i en
fruktbar och balanserad jord kommunicerar
med framför allt olika svampar och bakterier
för att tillgodose sina behov. Växterna delar
med sig av sin insamlade energi, framför allt
som olika kolföreningar, till myriader av olika
mikroorganismer i jorden. Mer än hälften av
den genererade energin avger växterna genom
sina fina rottrådar i sitt ömsesidiga förhållande
till jordens organismer. I utbyte får växten alla
de näringsämnen, inklusive antibiotika och
vitaminer i organisk form, som den behöver
för att växa och utvecklas till en frisk och
motståndskraftig planta. Detta nödvändiga
samspel har vi tills nyligen varit omedvetna
om, men har med forskningens hjälp nu börjat
förstå innebörden av. I en fingerborg med
levande jord finns det fler organismer än det
finns människor på jorden.

INNEHÅLL
Asiatiska gröns., 4
Aubergine, 35
Bataviasallat, 14
Blomkål, 19
Blommor, 46
Boken, R. Fröer, 60
Bondböna, 38
Broccoli, 20
Broccolo, 20
Brysselkål, 20
Bönor, 36
Chilipeppar, 30
Cikoria, 14
Cossallat, 15
Daikonrädisa, 24
Dill, 7
Escarolesallat, 14
Flockblommiga, 5
Frissésallat, 14
Fältsallat, 18
Fänkål, 8
Frö för spirning, 58
Gräsfamiljen, 8
Grönkål, 20
2

Gurka, 9
Gurkfamiljen, 9
Gyllenbär, 35
Haverrot, 19
Huvudsallat, 16
Isbergssallat, 16
Isört, 28
Kalebass, 10
Kardon, 18
Kardborrerot, 19
Korgblommiga, 13
Korsblommiga, 19
Kronärtskocka, 19
Krukmakare, 59
Kryddor, 40
Kålrabbi, 22
Kålrot, 22
Lökväxter, 24
Lök, gul o röd, 24
Majrova, 23
Majs, 8
Mangold, 27
Melon, 10
Morot, 5

Målla, 28
Mållväxter, 26
Nyzeel. spenat, 28
Palsternacka, 6
Paprika, 29
Persilja, 7
Plocksallat, 16
Portulak, 18
Potatisfamiljen, 29
Presentförp., 59
Pumpa, 11
Purjolök, 25
QR, 58
Rabarb, 40
Radicchio, 14
Rosenböna, 37
Rotpersilja, 7
Rotselleri, 7
Rova, 23
Rucola, 18
Rädisa, 23
Rättika, 24
Rödbeta, 26

Rödkål, 21
Salladskål, 21
Salladslök, 25
Sallat, 14
Savoykål, 21
Skördekniv, 59
SM6-algextr, 58
Smultron, 40
Sparris, 26
Spenat, 28
Spetskål, 21
Sticketiketter, 59
Stjälkselleri, 7
Squash, 11
Svartrot, 19
Tomat, 31
Tomatillo, 35
Vintersallat, 18
Vintersquash, 12
Vitkål, 22
Äggplanta, 35
Ärter, 38
Ärtfamiljen, 36

Se på vår hemsida för en utförligare beskrivning av sorterna, frö och odling etc.

De flesta av oss är bekanta med att baljväxter
i symbios med kvävesamlande bakterier
och svampar bidrar till att öka tillgången på
kväve för växterna. Mindre känt är att i stort
sätt alla växter bidrar med kväve och andra
näringsämnen i varierande omfattning.
Vid studier av framför allt mykorrhizasvampar
i jorden har nu upptäckts ett mångfasetterat
och vida utbrett samarbete mellan jord
och växter. Med ett ofattbart stort nät av
svamphyfer (de fina trådar svamparna
består av), sprider sig mykorrhizan över
kilometerstora områden och kommunicerar
blixtsnabbt med andra mikroorganismer och
växter för att bibehålla balansen i jorden.
De kemiska växtskydds- och näringsmedel
som används i stor omfattning idag, har en
mycket skadlig inverkan på detta samspel
mellan jord och växter. Lättlösliga gifter och
näringsmedel rubbar förutsättningarna för ett
normalt liv i jorden. Svampar och bakterier
slås ut och för att klara livhanken tvingas
växterna ta upp den tillgängliga konstgödseln
som finns upplöst i markvätskan. Men i den
kemiska gödseln finns endast ett begränsat
förråd av näringsämnen, vilket leder till
brister av mikronäringsämnen och organiska
föreningar i växten. Som i sin tur får betydligt
mindre motståndskraft mot sjukdomar,
insektsangrepp, torka, kyla etc. I det så kallade
moderna jordbruket, som är helt beroende av
dessa tvivelaktiga tillsatsmedel, utarmas de
livsavgörande organismerna år efter år. För
att till sist tömma jorden till att endast bli
ett livlöst medium för att hålla växterna på
plats. Vi ser redan nu hur konsekvenserna av
vårt vårdslösa sätt att bruka jorden påverkar
balansen såväl i vår jord som i vår atmosfär.

Våra jordar som ofta ligger nyplöjda och
nakna under hela vinterhalvåret formligen
vräker ut CO2 i vår atmosfär och läcker ut
kväve och fosfor till alla vatten. Och den
energislukande tillverkningen av konstgödsel
ökar på utsläppen. Allt detta är en oroande
utveckling som inte verkar gå att stoppa så
länge vi fortsätter med vårt energikrävande
och miljöförstörande leverne.
Vår överlägset bästa chans för att vända den
här ödesdigra utvecklingen är att utnyttja
växternas förmåga att ta till sig och binda
atmosfärens koldioxid i organiska föreningar i
jorden. Enligt den senaste forskningen skulle
vi, med ett mer målmedvetet brukande av
jorden, kunna återställa balansen både i luften
och i jorden inom en snar framtid. Med så stor
mångfald växter som möjligt på våra åkrar
och genom att aldrig låta matjorden ligga
öppen någon längre tid, förbättrar vi snabbt
våra möjligheter att vända utvecklingen till en
mer blomstrande framtid. Fotosyntesen gör
det mesta av jobbet. Men det gäller för oss att
hjälpa till så mycket vi kan om vi ska kunna
överlämna den här planeten i hållbart skick till
kommande generationer.
Vi hoppas att säsongen 2018 blir den bästa
hittills och önskar alla God Odling.
Varma hälsningar

Vi spyr ut skadliga ämnen i vår omgivning
i en aldrig skådad omfattning och en av de
största utsläppssyndarna är vårt jordbruk,
som trots sin stora negativa påverkan på
klimatet, inte brukar nämnas i miljödebatten.
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		Asiatiska bladgrönssaker

1015 KYONA/MIZUNA (Brassica rapa var. japonica). 40 dagar. Bildar tidigt en yvig bukett av djupt skurna,
fransiga, mörkgröna blad med smala, långa, vita stjälkar. Mild kålsmak. Ätes färsk eller snabbt tillagad.
Portion(ca. 400 frön)-32:-, 5g-65:-, 20g-140:-, 100g-360:- Ekofrö.
1020 MIBUNA (Brassica rapa var. japonica). 45 dagar. Är med sina långa och slanka skedformade blad en fröjd
för ögat. Växer i en tät klunga, ca. 30 cm hög och 20 cm i omkrets. Används i sallader, soppor, grytor och i wok.
Påminner om släktingen Mizuna. Är lika snabb men har en lite kraftigare smak. Köldtålig och ger finast skörd
under sensommar och höst. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-85:-, 20g-240:-, 100g-680:- Ekofrö.
1025 TATSOI (B. rapa var. narinosa). 45 dagar. Har mycket mörkgröna, glänsande, lite buckliga, skedformade
blad samlade i en låg och tät rosett. Vita stjälkar. Full av vitaminer. Frosttålig på senhösten. Portion(ca. 400 frön)32:-, 5g-65:-, 20g-140:-, 100g-360:- Ekofrö.
1030 OSAKA PURPLE (Brassica juncea). 40 dagar. Stora, svagt krusiga blad i en lysande grön bottenfärg
överdragna med kraftig violett-vinröd ton. Stark smak som påminner om pepparrot. Styrkan försvinner på några
sekunder vid tillagning. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-85:-, 20g-240:-, 100g-680:-. Ekofrö.
1032 SCARLET FRILLS (Brassica rapa var. japonica). 45 dagar. En violett variant av Mizuna (1015).
Snabbväxande och används framför allt färsk i salladsblandningar. Går också utmärkt att tillagad någon minut,
men förlorar då en del av sin fina färg. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-85:-, 20g-240:-, 100g-680:- Ekofrö.
1035 WASABINO (Brassica juncea). 40 dagar. Så nära Wasabismaken man kan komma ovan jord. Spröda,
ljusgröna, vågigt, något flikiga, kantkrusiga blad, ca. 20 cm. höga. Små blad ger ett friskt sting i salladen, medan
äldre används i t.ex. wok. Mycket köldtålig. Portion (ca. 300 frön)-32:-, 5g-55:-, 20g-240:-, 100g-680:-. Ekofrö.
1041 SOUTHERN GIANT CURLED MUSTARD (Brassica juncea). 45 dagar. Ca. 50 cm hög och 30 cm i
omkrets. Ger bra skörd av stora gröna blad med starkt krusad kant. Små unga blad med sin lite peppriga styrka,
kan användas färska i sallader, medan stora blad används i matlagning. Den skarpa senapssmaken, som påminner
om Wasabi, mildras då. Ursprung i Himalaya. Portion(ca.400 frön)-32:-, 5g-65:-, 20g-140:-, 100g-360:- Ekofrö.
1055 PINK LETTUCY (Brassica rapa). En ny skönhet bland de asiatiska bladkålarna med läckert rosa stjälkar
och bladnerver. Det gröna varierar från friskt ljusgrönt till djupare grönt med violetta kanter. Smaken är mild kål
med lite sting. Plantan är ståtligt upprätt, ca. 45 cm hög. Pink Lettucy är trög att gå i blom och tål flera frostnätter
på senhösten. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-95:-, 20g-300:-, 100g-790:-. Ekofrö.
1065 WHITE CELERY MUSTARD (B. rapa chinensis). 57 dagar. Pac Choi. Kraftig skönhet i vitt och
mörkgrönt. Stjälkarna är långa, slanka och kritvita. Smaken är mild kål. White Celery sås helst på sensommaren
och tål flera minusgrader. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-95:-, 20g-300:-, 100g-790:-. Ekofrö.
1075 PRIZE CHOI (B. rapa chinensis). 60 dagar. Pac Choi. Den ger en
öppet vasformat planta med breda, saftiga, vita stjälkar och mörkt gröna,
skinande blad, ca. 40 cm hög. Blir bäst under sensommar och höst eller
riktigt tidigt på våren. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-95:-, 20g-300:-,
100g-790:-. Ekofrö.
1100 ORIENTAL SALADINI: Vacker och smaklig blandning av
asiatiska bladgrönsaker. Från ljus- till mörkgröna, från småbladiga till
stora. Från tidiga till senare. Gallra tidigt. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g70:-, 20g-140:-, 100g-350:-. Ekofrö.
1125 SHUNGIKU el. Garland (C. coronarium). Ätlig Chrysanthemumart
med fin och ovanlig smak. De flikiga bladen börjar skördas när plantan är
10 -15 cm hög. Ätliga, gulvita blommor. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 5g55:-, 20g-105:-, 100g-215:-. Ekofrö.
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1235 HOPI RED DYE: Blodamarant (Amaranthus cruentus). Vacker, djupt burgunderfärgad salladsamarant.
Njutes både som färgrika små-blad och större i salladsblandningar. Stora blad anrättas några minuter. Plantan
blir ca 150 cm och ger långa, vinröda, hängande rävsvans-blommor fyllda med små svarta, proteinrika frön med
en smak av honung. De används oftast i gröt, eller poppade och malda till mjöl. Bladen är mycket näringsrika.
Utmärkt som snittblomma. Hopiindianerna använde Red Dye bl.a. till att färga bröd med. Portion(ca. 400 frön)32:-, 5g-85:-, 20g-240:-, 100g-680:-. Ekofrö.
1245 RED GARNET (Amaranthus cruentus): Snabbväxande rödviolett blodamarant som oftast odlas som
småblad för sallader. Påminner om Hopi Red Dye, men har något kraftigare violett färg på undersidan av bladen
som ung och blir inte lika stor som fullväxt. Mild smak. Portion(ca. 500 frön)-32:-, 5g-65:-, 20g-140:-, 100g-360:. Ekofrö.
1355 RÖD MALABARSPENAT ( Basella rubra). 70 dagar. En värmeälskande lian med blad som påminner om
spenat. Slingrar sig upp till 2-3 meter i kallväxthuset eller mot en varm vägg. Tål inte frost. Vacker variant med
mörkare blad och vinröda stjälkar. (50 frön/g). Portion(ca. 30 frön)-32:-, 5g-85:-, 20g-235:-, 100g-655:-. Ekofrö.
4605 CELTUCE. Sparrissallat (Lactuca sativa var. augustana), 40-80 dagar, som också kallas kinesisk sallat
(Woh Sun). Odlas som tidig plocksallat, men framför allt för sin tjocka, saftiga stam, som skalas och njutes färsk
eller tillagad. Påminner om gurka i smaken. Portion(ca. 400 frön)-32:-, 5g-85:-, 20g-240:-, 100g-680:-. Ekofrö.

			Flockblommiga - APIACEAE

De är kanske mera kända under sitt gamla namn - Umbelliferae. Det är en ganska stor familj
med ca. 3000 arter, som främst växer på norra halvklotet. Flera av våra vanligaste rotfrukter
och kryddor hör hemma här. De är ett- två- el. fleråriga och har små blommor som sitter samade
i en typisk flock. Alla är korsbefruktande. Det är framför allt bin och en del flugor som sköter om
befruktningen, så vid fröodling måste olika sorter inom samma art växa ordentligt skilda ifrån
varann. Om absolut enhet är ett måste och och odlingen är stor, är 1000 m. ett minimum. För en
liten fröodling utan överdrivna renhetskrav, kan det räcka med något 100-tal meter. Fröna, som
egentligen är nötter, sitter två och två och blir bruna då de mognar. De mognar ojämnt och kan
lätt falla av, så skörda i omgångar om du vill ta hand om fröet. Det bästa fröet är oftast det som
mognar först. Stänglarna kan bli ordentligt höga och måste ibland stödjas.

Morot

Daucus carota ssp.sativus

2015 AMSTERDAM FORCING: 55 dagar. Läcker, tidig sommarmorot av s.k. amsterdamtyp. Rötterna är långa,
riktigt långa (25 cm är inget ovanligt i mjuk jord), smala och spröda. De är väl genomfärgade och har en liten
märg. Amsterdam Forcing är utmärkt för tidig buntning och även infrysning. Portion(ca. 500 frön)-32:-, 5g-100:-,
20g-220:-, 100g-765:-. Ekofrö.
2030 PARIS MARKET: 55 dagar. Snabb, klotrund, spröd och söt. En utmärkt morot också för styva lerjordar,
containrar och drivning. Rötterna blir 3-5 cm i diameter och är helt genomfärgade. Paris Market har funits sedan
1800-talet och ständigt varit efterfrågad gourmetmorot. Saknar roten vatten sträcker den sig neråt och förlorar sin
klotrunda form. Portion(ca. 500 frön)-32:-, 5g-100:-, 20g-220:-, 100g-765:-. Ekofrö.
2115 EARLY NANTES 2: 62 dagar. En gammal, säker och tidig nantessort för friland och drivbänkar. Spröd,
jämnt cylindrisk, orange rot med liten märg. Sent sådd går den bra att lagra. Introducerad 1885. Portion(ca. 500
frön)-32:-, 5g-60:-, 20g-140:-, 100g-325:-. Ekofrö.
2210 ’LONDON TORG’ Chantenay Red Cored 2: 70 dagar. Gammal trygg trotjänare bland höstmorötterna
med sina halvlånga, bredaxlade, rödoranga, saftiga, perfekt koniska rötter. Mycket bra till juice och lagring.
London Torg har ett ganska kraftigt bladfäste och bör kupas för att undvika gröna nackar. Portion(ca. 600 frön)32:-, 5g-75:-, 20g-185:-, 100g-525:-. Ekofrö.
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2215 ATOMIC RED: 70 dagar. Morot med kraftigt mörkt rosa färg. Inte bara på utsidan utan också rakt igenom.
Roten blir 15-18 cm lång och är jämnt, slankt konisk. Blasten är kraftig, ibland med röda inslag. Den behåller sin
fina färg även efter kokning. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-420:-, 100g-1600:-. Ekofrö.
2218 YELLOWSTONE: 75 dagar. Slät, helt genomfärgad, gul morot. Kraftigt, konisk, med tendens till grön
nacke om den inte kupas. Mycket jämn i storlek. Saknar karotin men smakar mycket morot. Små, lättkokta
gallringsrötter är en delikatess. Portion(ca. 400 frön)-32:-, 5g-115:-, 20g-265:-, 100g-830:-. Ekofrö.
2220 AUTUMN KING 2: 75 dagar. En starkväxande och välfärgad höst- och vintermorot med något koniska
rötter av Flakker-typ. De har smal märg och blir snabbt genomfärgade. En av våra favoriter för långlagring.
Portion(ca. 600 frön)-32:-, 5g-75:-, 20g-185:-, 100g-525:-. Ekofrö.
2222 FLAKKER 2: 75 dagar. Välkänd, gammal höst- och vintermorot som alltjämt odlas i stor omfattning. Roten
är stor och kraftig med något trubbig spets och väl genomfärgad. Blasten är kraftig, men bladfästet normalstort.
En höst och vinterfavorit hos många. Portion(ca. 800 frön)-32:-, 5g-60:-, 20g-140:-, 100g-325:-. Ekofrö.
			
2225 ROTHILD: 75 dagar. Fin, kraftigt färgad och saftig höst-vintermorot
från Tyskland med ett högt karotininnehåll. Roten är stor, 20-25 cm, lätt konisk
med väl avstumpad spets. Både färskkonsumtion och lagring. Portion(ca. 600
frön)-32:-, 5g-75:-, 20g-185:-, 100g-525:-. Ekofrö.
2230 DANVERS: 75 dagar. Detta är den ursprungliga halvlånga
Danversmoroten som introducerades 1871 i USA och som fortfarande odlas
i stor skala. Danvers är mycket jämn i storlek och perfekt konisk med en
medelbred nacke. Roten blir ca. 17 cm lång. Det är en typisk höstmorot med
utmärkta lagringsegenskaper. Portion(ca. 600 frön)-32:-, 5g-75:-, 20g-185:-,
100g-525:-. Ekofrö.
2245 OXHELLA: 75 dagar. En modernare variant av gamla Oxheart, som introducerades redan 1884 i Frankrike
under namnet Carotte Rouge Demi-courte de Guerande. Kort, tjock och saftig. 6-7 cm över nacken och 10-15 cm
lång. Portion(ca. 600 frön)-32:-, 5g-75:-, 20g-185:-, 100g-525:-. Ekofrö.
2260 BERLICUM 2: 80 dagar. En klassisk höst-vintermorot. Stor och kraftig utan grön nacke, tjockt konisk med
en trubbig spets. Väl genomfärgad märg och högt karotininnehåll. Portion(ca. 700 frön)-32:-, 5g-60:-, 20g-140:-,
100g-325:-. Ekofrö.
2270 MARUSCHKA: 75 dagar. Vita, otroligt välformade, släta, koniska rötter med nästan total avsaknad av
grön nacke och ett mycket smakrikt kött. Odlas både som läckert vit buntmorot och som senare lagringsmorot.
Kommer bäst till sin rätt tillagad. Portion(ca. 500 frön)-32:-, 5g-100:-, 20g-220:-, 100g-765:-. Ekofrö.
2280 JAUNE du DOUBS: 80 dagar. Fransk gourmetmorot. Delikat med sin milda, runda morotssmak. Fullt
utväxt även utmärkt som matmorot. Den har gamla anor. Odlades redan på 1600-talet i stor omfattning. Namnsort
sedan 1800-talet. Roten är kraftig, lätt konisk och bör kupas om man vill undvika gröna nackar. Jaune du Doubs
innehåller inte beta-karoten. Portion(ca. 400 frön)-32:-, 5g-100:-. 20g-220:-, 100g-765:-. Ekofrö.
2295 MOROTSMIX: En vacker blanding av vita, gula, orange och röda morötter. Sorterna som främst ingår är:
White Satin.(vita), Yellowstone, Jaune de Doubs (gula), Early Nantes, Rothild (orange) och Atomic Red (röd).
Portion(ca. 500 frön)-32:-, 5g-100:-, 20g-220:-, 100g-765:-. Ekofrö.

Palsternacka

		

Pastinaca sativa

2430 STUDENT, Suttons: 112 dagar. Ger medellånga till långa rötter. De är släta, jämnt koniska, enhetliga och
har en god motståndskraft mot skorv. Student är en säker palsternacka som ger en stor lagringsduglig skörd av fin
kvalitet och smak. Introducerad 1865. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-95:-, 100g-270:-. Ekofrö.
2455 WHITE GEM: 120 dagar. En av de mest odlade palsternackorna i Norden. Förädlad med tanke på bättre
motståndskraft mot brunrost och skorv. Roten är medellång med ett slätt, vitt skal.Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g95:-, 100g-270:-. Ekofrö.

6

Se på vår hemsida för en utförligare beskrivning av sorterna, frö och odling etc.

2470 HALBLANGE WEISS: 110 dagar. Är en gammal välkänd tysk palsternacka med släta, koniska rötter.
Bladfästet är litet på den medelstora nacken och färgen ljust gräddvit. Huvudsakligen för höst och vinterskörd,
men också som minipalsternacka tidigare på säsongen. Fullt vinterhärdig. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-95:-,
100g-270:-. Ekofrö.

Rotpersilja

		

Petroselinum crispum var. tuberosum

2520 BERLINER HALBLANG: 105 dagar. Halvlång rot med ett litet bladfäste och bladverk och jämnt avsmalnande. Har få sidorötter och är tålig mot rost och svampighet. Bladen kan användas som vanlig slätbladig persilja.
Portion(ca. 400 frön)-32:-, 5g-90:-, 20g-195:-, 100g-690:-. Ekofrö.

Rotselleri

		

Apium graveolens var. rapaceum

2620 MARS: 110 dagar. Roten blir stor och slät med rötterna väl samlade undertill. Den är lite högbyggd med ett
kraftigt, mörkgrönt bladverk. Köttet är vitt av bästa kvalitet. Port.(ca. 200 frön)-32:-, 1g-260:-, 5g-1035:-. Ekofrö.
2630 MONARCH: 115 dagar. En stovuxen, ljus rotselleri med kraftig blast väl samlad upptill. Fast och helt
vitt kött med en mild, nötig smak. Resistent mot rostfläcksjuka. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 1g-260:-, 5g-1035:-.
Ekofrö.

Bladselleri		

Apium graveolens var. dulce

2650 EARLY DELL: 70 dagar. Snabbväxande med ett överflöd av stjälkar och blad med mild sellerismak.
Skördas både som ung bladkrydda och som fullt utväxt. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 1g-110:-, 5g-450:-. Ekofrö.

Stjälkselleri

Apium graveolens var. dulce

2665 VERDE A COSTA PIENE d´ESTATE: 90 dagar. Mycket snabb och storväxt selleri med långa, gröna,
saftiga och spröda stjälkar. Kan blekas för att få gula stjälkar. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.
2680 TALL UTAH 52/70: 100 dagar. En hög, mörkgrön stjälkselleri med ett upprätt, väl samlat växtsätt. Den är
starkväxande och ger långa stjälkar som sällan blir svampiga. Port.(ca. 200 frön)-32:-, 1g-110:-, 5g-450:-. Ekofrö.

Dill

		

Anethum graveolens

2720 MAMMUTH: En kraftig, mörkt grön dill för sommar- och höstskörd. Mammuth ger en stor skörd och är
inte så känslig för torka. Blommar sent med stora kronor. Portion(ca. 300 frön.)-32:-. Ekofrö.
2745 TETRA DILL: Utmärkt bladdill som går i blom något senare än den ’vanliga’ dillen. Tetra bildar en tät
buske och ger en stor mängd finflikiga blad. Portion(ca. 600 frön)-32:-, 20g-75:-, 100g-205:-. Ekofrö.
2750 VANLIG: Pålitlig gammal dillsort utan eget namn. Den är lättodlad och tålig och ger en bra bladskörd och
en fin skörd av krondill. Portion(ca. 700 frön)-32:-, 20g-70:-, 100g-180:-. Ekofrö.

Persilja

		

Petroselinum crispum

2825 GRÜNE PERLE: 73 dagar. Har stora, fint mosskrusiga, mörkt gröna blad på långa, styva stjälkar, vilket
gör den lätt att skörda och utmärkt att knippa. Grüne Perle är en persilja av bästa kvalitet. Portion(ca. 700 frön)32:-, 20g-140:-, 100g-360:-. Ekofrö.
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2835 EXTRA MOSSKRUSIG 2: 77 dagar. Intensivt grön persilja med de krusigaste bladen. Den står länge på
hösten utan att förlora sin färg och friskhet. Extra Mosskrusig har varit pålitlig sedan 1837. Portion(ca. 700 frön)32:-, 20g-140:-, 100g-360:-. Ekofrö.
2860 PLAIN LEAVED 2 - slätbladig: 80 dagar. Är en ursprunglig italiensk persilja med ganska stora, släta och
mörkt gröna, glänsande blad. Plantan är stor, ca. 30 cm hög och är den bästa att frysa in. Portion(ca. 1000 frön)32:-, 20g-75:-, 100g-185:-. Ekofrö.
2875 GIGANTE di NAPOLI - Italiensk Kämpe: 86 dagar. Giganten bland persiljorna. Den kan bli upp till 50-60
cm hög. Stora, släta, mörkgröna blad med kraftiga stjälkar som används likt bladselleri. Portion(ca. 1000 frön)32:-, 20g-75:-, 100g-185:-. Ekofrö.

Knölfänkål

Foeniculum vulgare var. dulce

		

2940 ZEFA FINO: 65 dagar. Ganska tidig, trögblommande sort från Schweiz med
ett stort, uppsvällt och sprött bladfäste. Kan odlas under vår ljusa sommar utan alltför
stor risk för stocklöpning. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-95:-, 20g-250:-. Ekofrö.
2955 PERFECTION: 70 dagar. En blomningströg knölfänkål som utvecklats för att
klara svalare klimat i norra Europa. Så och plantera i varm jord för att minska risken
för stocklöpning. Portion(ca. 100 frön.)-32:-, 5g-95:-, 20g-250:-. Ekofrö.

			Gräsväxter - POACEAE
Utan jämförelse den viktigaste familjen med allt ifrån ris, vete, majs till kvickrot och flyghavre. De ca.
8 000 arterna har alla mycket ”förenklade” blommor samlade i småax. Varje liten blomma har bara ett
fruktämne som innehåller ett enda fröämne. De allra flesta gräsen är ettåriga örter och både själv- och
korsbefruktande. Det är framför allt vinden som hjälper de korspollinerade arterna. Någon enstaka insekt
kan föra med sig pollen. Vid fröodling i ett blåsigt läge måste olika sorter växa långt ifrån varann för att
undvika korsningar. Minst 500 meter, gärna 1000, för att vara säker. En liten odling på ett lungt ställe
klarar sig med något mindre.

Sockermajs

Zea mays var. saccharata

3025 ASHWORTH: 70 dagar. Den tidigaste standardsorten. Ger klargula kolvar, 15-17 cm långa, med utmärkt
smak. Dock inte lika söta som de moderna hybriderna. Plantan är rubust och stadig och blir ca. 140 cm. hög.
Portion(ca. 30 frön)-32:-, 20g-80:-, 100g-200:-. Ekofrö.
3045 DOUBLE STANDARD: 73 dagar. Tidig, öppet pollinerad, tvåfärgad med vita och gula korn. Ibland kan en
helgul kolv förekomma. Gror bättre i sval jord än de flesta och klarar av mindre idealiskt majsväder. Kolv ca. 17
cm. Mycket god. Portion(ca. 30 frön)-32:-, 20g-80:-, 100g-200:-. Ekofrö.
3060 GOLDEN BANTAM: 76 dagar. Uppskattad alltsedan 1902. Plantan blir hög, 160-170 cm., och bär slanka,
15-18 cm. långa, gyllene kolvar med 8 rader breda kärnor. Delikat när den skördas precis fullmatad. Portion(ca. 30
frön)-32:-, 20g-80:-, 100g-200:-. Ekofrö.

Popkornmajs

		

Zea mays everta

3080 TOM THUMB: 85 dagar. Småväxt, ca 1 m. hög sort, som ger 8-10 cm. långa, tätt packade kolvar. Den
tidigaste popkornmajs vi hittat. Kan planteras med mindre plantavstånd. De små fröna ger mindre men ändå
hyggligt stora popkorn. Portion(ca. 35 frön.)-32:-, 20g-80:-, 100g-200:-. Ekofrö.
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Mjölmajs

		 Zea mays amylacea

3090 PAINTED MOUNTAIN: 85 dagar. Vackare mat är svårt att hitta. Kolvarna, som är något smala och 15-18
cm långa, ger glänsande frön i nästan alla regnbågens färger. Vita, svarta, blåsvarta, gula, orange, röda, vinröda,
violetta. Får kolvarna torka går det lätt att mala eget majsmjöl. De kan också ätas färska, råa eller kokta, rostas och
grillas eller kokas till majsgröt. Painted Mountain kommer från bergen i Montana, USA och tål kyligt och blåsigt
väder bättre än andra. Plantan blir kring 150 cm hög. Kolvarna används också för dekoration. Portion(ca. 25 frön)32:-, 20g-75:-, 100g- 200:-. Ekofrö.

			Gurkfamiljen - CUCURBITACEAE

		
Det är en liten familj, men välkänd. De flesta av de 800 arterna finns i tropiska och subtropiska områden.
Alla är ettåriga med enkönade blommor. Honblomman känns lätt igen på det lilla fruktanlaget under
blomman, som dessutom saknar pollen. De är korsbefruktande inom samma art, med några få undantag.
Eftersom det framför allt är humlor och bin som flyger omkring med pollen, måste två sorter inom samma
art odlas minst 500 meter ifrån varann vid fröodling. I en mindre odling kan det räcka med ett kortare
avstånd. Det bästa fröet tas ur riktigt mogna frukter, som gärna fått eftermogna inomhus några veckor.

Gurka

		 Cucumis sativus

3115 NORTHERN PICKLING: 48 dagar. Mycket tidig konservgurka med medelgröna frukter som, likt
alla inläggningsgurkor, skördas unga. Fläcksjukeresistent. En trotjänare som hängt med i alla våra odlingsår.
Introducerad 1955. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 5g-115:-, 20g-255:-. Ekofrö.
3120 H-19 LITTLE LEAF: 50 dagar. En smaragdgrön picklesgurka som också är utmärkt som färsk
salladsgurka. Plantan är ganska kompakt och har mindre blad är normalt. H-19, stresstålig och har resistens mot
flera sjukdomar. Parthenocarp (ger frukt utan befruktning). Portion(ca. 20 frön)-32:-, 5g-115:-, 20g-255:-. Ekofrö.
3129 MINIATURE WHITE: 48 dagar. Den snabba plantan ger mängder av vita, äggformade, spröda och saftiga
frukter. Även förväxta, gula frukter är njutbara om de skalas. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 5g-145:-, 20g-350:-.
Ekofrö.
3130 MUNCHER: 50 dagar. Modern, delikat, helt slät, mörkgrön, bitterfri salladsgurka av s.k. Beit Alpha-typ.
En gurktyp som är mycket vanlig framför allt i Mellanöstern. Plantan är svagt rankande. Frukten, som skördas vid
13-15 cm., är spröd och mycket god både färsk och inlagd. Portion(ca. 10 frön)-32:-. Ekofrö.
3145 BOOTHBYS BLONDE: 53 dagar. Knubbig, gräddvit salladsgurka. De 7-10 cm långa frukterna är
delikatast som unga. Köttet är saftigt och friskt. Familjen Boothby i Livermore, USA, har hållit denna trotjänare
vid liv i minst fem generationer. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-350:-. Ekofrö.
3150 ARBOGA VIT: 55 dagar. Fanns i flera fröfirmors sortiment kring förra sekelskiftet. Fröna hittades i den
gamla genbanken Gatersleben i f.d. Östtyskland. ”Klassisk svensk 1800-talssort. Trinda 20 cm långa vita gurkor,
litet fröhus. Oslagbar smak.” Ger utmärkt i bänk, växthus och på friland. Port.(ca. 10 frön)-32:-, 5g-200:-. Ekofrö.
3155 POONA KHEERA: 55 dagar. Mycket ovanlig gurka fr. Indien. Frukterna är först gula och övergår sedan i
mörkt brunt. Ätes i alla stadier. 20-25cm. långa och med det krispigaste och saftigaste, vita kött man kan tänka sig.
Enstaka frukter kan bli lätt bittra. Potion(ca. 12 frön)-32:-, 5g-145:-, 20g-350:-. Ekofrö.
3160 CRISTAL APPLE eller Lemon: 58 dagar. Frilandsgurka med klotrunda, ljust gulgröna frukter. Spröda och
saftiga och godast innan färgen övergår till gult. Ursprungligen från Australien. Introducerad 1894. Portion(ca. 10
frön)-32:-, 5g-145:-, 20g-350:-. Ekofrö.
3165 RICHMOND GREEN APPLE: 60 dagar. Exklusiv, ovanlig, nästan klotrund, limegrön äppelgurka med
det saftigaste och sötaste fruktkött man kan tänka sig. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 5g-200:-. Ekofrö.
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3180 MARKETMORE 76: 61 dagar. Medeltidig slanggurka för friland eller bänk. Den ger enhetliga, raka,
mörkt gröna, bitterfria frukter, 20-25 cm långa. Resistent mot fläcksjuka, mosaikvirus och mjöldagg. En pålitlig
trotjänare. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 5g-115:-, 20g-255:-. Ekofrö.
3190 SHINTOKIWA: 60 dagar. Japansk slanggurka för friland och växthus. 20-25 cm långa, svagt åsiga,
tunnskaliga frukter. Mycket god, i synnerhet som ung. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 5g-145:-, 20g-350:-. Ekofrö.
3210 XIN TAI: 55 dagar. Slanggurka från norra Kina för växthus och friland. Mycket tidig, knottrig och lite åsig
med smak bland de bästa. Blir ca. 35 cm lång. Lillebror till Suyo Long. Frisk och sund gurka som aldrig blir bitter.
Portion(ca. 5-6 frön)-32:-. 5g-200:-. Ekofrö.
3230 SUYO LONG (Soo Yow): 61 dagar. Den i särklass godaste slanggurkan är en mycket gammal sort från
norra Kina. Frukten blir 40-55 cm långa, är mörkt grön, kraftigt åsad och knottrig. Blir lätt böjd om den inte binds
upp. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-385:-. Ekofrö.
3235 SONJA: 55 dagar. En ny, extra tidig, tysk slanggurka för friland och kallhus. Slät, mörkt grön, bitterfri,
ca.25 cm. lång och mycket enhetlig och frisk. Även förvuxna frukter är fullt njutbara om de skalas och befrias från
frön. Sonja har snabbt blivit en favorit bland slanggurkorna. Port.(ca. 15 frön)-32:-, 5g-115:-, 20g-255:-. Ekofrö.
3240 TANJA: 63 dagar. Ger en slät (med några få taggar), mörkt grön slanggurka, ca 30-35 cm lång med ett
utmärkt saftigt kött, helt bitterfritt. Lättodlad, robust och tålig gurka. Njutbar även som förvuxen till en decimeters
tjocklek. Portion(ca. 6-8 frön)-32:-, 5g-145:-, 20g-350:-. Ekofrö.
3255 ARMENISK GURKA (Cucumis melo var. Flexuosus). 65 dagar. Ser ut som en lång, ljusgrön gurka, men
är egentligen en melon. Gillar värme och odlas i växthus, eller på friland i södra delen av landet. Bör skördas
när den är 30-40 cm. Uppskattad för sin söta fina smak, sitt tunna skal både som färsk, picklad och tillagad.
Dokumenterad sedan 1400-talet i Mellanöstern. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-385:-. Ekofrö.

Kalebass

		

Lagenaria siceraria vulgaris

3300 KALEBASS: Traditionell Kalebass med frukter som varierar i olika flaskformer. Små omogna frukter går
utmärkt att äta. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 20g-260:-. Ekofrö.

Melon

		 Cucumis melo

3325 JENNY LIND: 76 dagar. Urspungligen från Armenien, men förbättrad och namngiven i USA kring 1850.
Frukten är ganska liten, kring 0,5 kg, kraftigt nätad och har en turban vid blomändan. Jenny Lind har ett saftigt
limegröna kött, sött och aromatiskt. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 5g-185:-, 20g-635:-. Ekofrö.
3350 SWEET GRANITE: 70 dagar. En av de tidigaste och tåligaste för friland och växthus. Något avlånga,
svagt nätade frukter på 1-1,5 kg med orange fruktkött. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 5g-185:-, 20g-635:-. Ekofrö.
3355 HERMA: 80 dagar. Traditionell svensk nätmelon (ca. 1,5 kg) med ett friskt, krispigt, rosaaktigt kött.
Försvann nästan helt när de sötare honungsmelonerna kom på 80-talet. Portion(ca. 8 frön)-32:-. Ekofrö.
3360 CHARENTAIS: 80 dagar. Den gamla ursprungliga franska melonen. Frukten är grågrön och slät med ett
djupt orange, saftigt och delikat kött. Vikt mellan 0,7-1 kg. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 5g-230:-, 20g-840:-. Ekofrö.
3365 HALES BEST JUMBO: 85 dagar. Kraftigt nätad oval melon (ca. 1 kg) med ett laxfärgat, fast, sött kött.
Mycket vanlig i odling under hela 1900-talet. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 5g-230:-, 20g-840:-. Ekofrö.
3380 SUGAR BABY (Citrullus lanatus): 76 dagar. En mycket tidig vattenmelon som ger klotrunda, mycket
mörkgröna frukter på upp till 2-3 kg. Köttet är kraftigt röd-orange, sött och mycket sprött. Plantan är rankande
men småväxt och gillar värme. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 5g-85:-, 20g-260:-. Ekofrö.
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Sommarsquash		

Cucurbita pepo

3435 DARK FOG: 52 dagar. Utmärkt, långsmal, mörkgrön, modern zucchini. Skinande blank med lite ljusare
prickar i det mörka. Portion(ca. 8-10 frön)-32:-, 20g-185:-, 100g-480:-. Ekofrö.
3440 COSTATA ROMANESCO: 52 dagar. Tydligt markerade ljusa åsar över en blekgrön botten och ett mycket
gott kött utmärker denna gamla italienska zucchini. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-185:-, 100g-480:-. Ekofrö.
3445 COCOZELLE: 55 dagar. Italiensk zucchini med cylindriska frukter. Ljusgrön med mörkgröna ränder.
Köttet är ljust och fast med fin smak. Introducerad 1885. Portion(ca. 8-10 frön)-32:-, 20g-185:-, 100g-480:-.
Ekofrö.
3450 TONDO DI NIZZA: 50 dagar. Ger klotrunda, gröna, ljusprickiga frukter med mycket rik smak. Perfekta
för ungsbakning. Bör skördas 12-15 cm. i diameter. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-260:-, 100g-795:-. Ekofrö.
3455 STRIATO d´ITALIA: 50 dagar. ’Italienska ränder’ är ett bra namn på denna perfekt långsmala,
cylindriska, randiga squash. Skördas 3-4 cm i diameter. Vitt, fast kött. Portion(ca. 8-10 frön)-32:-, 20g-185:-,
100g-480:-. Ekofrö.
3460 LEMON SQUASH: 50 dagar. Klotrund, citrongul squash med ett delikat kött. Kompakt planta. Frukterna
skördas innan de nått citronstorlek, 5-6 cm i diameter. Portion(ca. 7-8 frön)-32:-, 20g-345:-. Ekofrö.
3480 CUSTARD WHITE: 55 dagar. Ett vitt flygande tefat med vågad kant. S.k. Patty-Pan frukt med ett slätt,
gräddvitt, mycket gott kött. Sorten beskrevs redan 1591. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-345:-, 100g-1050:-. Ekofrö.
3485 LEBANESE WHITE BUSH: 50 dagar. S.k. Cousa-squash från Mellanöstern. Frukterna är korta och tjocka
med ljusgrönt, vitprickigt, tunt skal och vitt, fast kött. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-185:-, 100g-480:-. Ekofrö.
3515 SAFFRON: 50 dagar. Saffran. En jämntjockare, slätskalig, ljusgul, rak Yellow Crookneck. Betydligt
tidigare och ger större skörd. Mycket god och odlingsvärd. Men inte lika smörigt mogen i smaken som sin senare
släkting. Portion(ca. 8-10 frön)-32:-, 20g-260:-, 100g-795:-. Ekofrö.
3525 GOLD RUSH: 53 dagar. Välkänd ’golden zucchini’ med mycket enhetliga, guldgula frukter. De blanka,
cylindriska frukterna har ett grönt skaft och ett fast, ljusgult kött. Lättodlad och lättskördad busksquash.
Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-260:-, 100g-795:-. Ekofrö.
3535 EARLY PROLIFIC STRAIGHTNECK (Cucurbita pepo). 55 dagar. Raka, varmt gula och svagt knottriga
frukter på kompakta plantor. Mycket fin smak, rikare och smörigare än vanlig grön zucchini, men mognar något
senare. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-260:-, 100g-795:- Ekofrö.
3545 YELLOW CROOKNECK: 60 dagar. En annorlunda busksquash med mörkt gula, knottriga frukter,
formade som käglor med böjd hals. Köttet är fast och ’smörigt’ gott. En av
de godaste. Introducerad som namnsort 1753. Portion(ca. 8-10 frön)-32:-,
20g-185:-, 100g-480:-. Ekofrö.
3580 TROMBONCINO (C. moschata): 58 dagar. De släta, limegröna
frukterna blir långa och 5-6 cm tjocka, uppsvällda vid blomändan. Bäst vid
30 cm, men god även vid en halvmeter. Vitt, slätt och fast kött. Rankande
planta. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-260:-, 100g-795:-. Ekofrö.

Pumpa 		

Cucurbita pepo och maxima

3625 VEGETABLE SPAGHETTI - Spagettipumpa: 95 dagar. Oval frukt på 2-3 kg med ljust gul färg. Kokas
eller bakas oftast hel och det gula fruktköttet repas ur med gaffel. Hållbar. Portion( ca. 8 frön)-32:-, 20g-260:-,
100g-795:-. Ekofrö.
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3630 NEW ENGLAND PIE: 100 dagar. Är en vacker orange matpumpa från USA, som fanns före 1863.
Frukten är tillplattat rund, 1,5-3 kg. Kraftigt orange kött. Port.(ca. 8-10 frön)-32:-, 20g-205:-, 100g-525:-. Ekofrö.
3635 LONG PIE: 102 dagar. En riktig matpumpa med ett tjockt, orange, trådfritt, sött kött. Frukten är grön och
avlång, 25-50 cm och 8-15 cm i diameter. Färgen övergår till orange vid lagring. Long Pie är mycket gammal och
odlades i USA innan europerna kom dit. Portion(ca. 8-10 frön)-32:-, 20g-260:-, 100g-795:-. Ekofrö.
3645 JACK O´LANTERN: 110 dagar. Traditionell Halloweenpumpa med gott kött. Frukten med kraftigt orange
kött väger normalt 5-10 kg. Storväxt, rankande planta. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-260:-, 100g-850:-. Ekofrö.
3650 HOWDEN: 115 dagar. Introducerades 1973. Stor (7-15 kg), mycket jämn i formen och har ett perfekt kött
för pumpapaj. Kraftigväxande Halloweenpumpa. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-265:-, 100g-840:-. Ekofrö.
3655 DILL´S ATLANTIC GIANT(C. maxima): 115 dagar. Jätten med världsrekord på över 600 kg. Normalt är
orange-laxfärgade frukter på 15-30 kg. Orange och gott kött. Portion(ca. 8 frön)-32:-. Ekofrö.
3665 PRYDNADSPUMPA: 95 dagar. En mycket dekorativ blandning av små, tidiga sorter. Prydnadspumporna
håller sig mycket länge om de torkats väl. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 20g-260:-, 100g-795:-. Ekofrö.
3680 RETZER GOLD: 100 dagar. Välkäng österrikisk nakenfröpumpa (2,5-5 kg) som ger stora, oljerika, mörkt
olivgröna frön utan skal. Delikatess färska eller rostade. Portion(ca. 10 frön)-32:-, 20g-260:-, 100g-795:-. Ekofrö.
3690 ROUGE VIF D´ETAMPES (C. maxima): 110 dagar. Stora, kraftigt rödorange plattrunda frukter på 5-10
kg. Fast, orange, något sött kött. Från tidigt 1800-tal. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-260:-, 100g-795:-. Ekofrö.

Vintersquash

Cucurbita maxima och pepo

3810 GOLD NUGGET: 85 dagar. Tidig, lättodlad vintersquash. Buskig planta. Laxorange, rund till något
plattrund frukt (0,5-0,8 kg) med fint kött. Kan lagras länge. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-215:-, 100g-540:-.
Ekofrö.
3825 BLUE BALLET: 95 dagar. Lättodlad och pålitlig lillebror till storväxta Blue Hubbard. Släta, ljust
gråblågröna 1-2 kg frukter med mycket fint, orange kött. Kan lagras länge. Portion(ca. 6-7 frön)-32:-, 20g-380:-,
100g-1180:-. Ekofrö.
3835 BLACK FOREST: 95 dagar. Mindre, 0,5-1 kg, riktigt mörkt grön, plattrund, lagringsduglig frukt. Köttet är
djupt orange, helt trådfritt med en kraftig och söt smak. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-215:-, 100g-540:-. Ekofrö.
3840 BUTTERCUP (Burgess stam): 95 dagar. Tålig squash med mycket
mörkgröna, svagt åsade, trumformade frukter på 1-2 kg. Vackert orange-gult,
fiberfritt, slätt kött. Har ett tunt, hårt skal och kan lagras till långt fram på våren.
Introducerad 1919. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-185:-, 100g-480:-. Ekofrö.
3855 UCHIKI KURI - Orange Hokkaido: 92 dagar. Traditionell japansk sort.
Droppformade, orangeröda, släta frukter på 1-2,5 kg. Orange kött, fiberfritt
och nötaktigt sött. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-260:-, 100g-795:-. Ekofrö.
3860 GREEN HOKKAIDO: 98 dagar. Gammal japanska sort med lite
plattrunda, släta, mattgröna frukter på 1-1,5 kg. Det gula, fiberfria och fasta
köttet är ’smörigt’ sött. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-260:-, 100g-795:-. Ekofrö.
3865 MARINA di CHIOGGIA: 100 dagar. Gammal traditionell sort från nordöstra Italien. Plattrund frukt på
minst 2-3 kg med ett småbuckligt mörkgrönt till brungrönt skal. Kraftigt orange-gult ´köttigt´ kött. Portion(ca. 8
frön)-32:-, 20g-185:-, 100g-480:-. Ekofrö.
3870 GALEUX d´EYSINES: 95 dagar. Den vackraste eller fulaste vintersquashen? Skalet är orange till laxrosa,
mer eller mindre knottrigt och vårtigt. Köttet är kraftigt orange och sött. Plattrunda frukterna på 3-5 kg. Pålitlig
skörd. Bör ätas innan våren är över. Omnämns redan 1883. Port.(ca. 8 frön)-32:-, 20g-235:-, 100g-645:-. Ekofrö.
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3872 RED TURBAN: 95 dagar. Kraftigt röd med gröna, krämvita o röda ränder. Väger 1-2 kg. Köttet är orange
och gott. Men den odlas främst för dekoration. Introd. 1818. Port.(6-7 frön)-32:-, 20g-380:-, 100g-1180:-. Ekofrö.
3875 GOLDEN HUBBARD: 90 dagar. Tidig Hubbard för långlagring. Kraftigt rödorange, lite knottrigt skal.
Tjockt, orangegult, slätt kött. Introducerad 1898. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-235:-, 100g-645:-. Ekofrö.
3880 KROSHKA: 100 dagar. Ger en ljust grågrön frukt på 2-3 kg. med ett tjockt, sött, utsökt, orange kött. Den
är rankande och ger 2-3 plattrunda frukter. Kroshka är ett fynd från Ryssland där utvecklingen av tidiga och tåliga
sorter länge varit prioriterad. Kan lagras upp till ett år. Portion(ca. 7-8 frön)-32:-, 20g-235:-, 100g-645:-. Ekofrö.
3882 GUATEMALAN BLUE: 100 dagar. Frukten är av Banana-typ (avlång 30-40 cm) med det finaste kött,
både i smak och konsistens. Den väger 1,5-3 kg, är blågrågrön ofta med mörkare ränder och tål att lagras långt in
på våren. Från Mellanamerika, men växer bra hos oss. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-235:-, 100g-645:-. Ekofrö.
3885 BLUE HUBBARD: 105 dagar. Gammal, storväxt, tålig sort för lagring. Släta, kulliga, hårda frukter med
silverblå skal på 2-15 kg. Orangegult, slätt kött av fin kvalitet. Vår favorit för långlagring. Introducerad kring
1870. Portion(ca. 7 frön)-32:-, 20g-235:-, 100g-645:-. Ekofrö.
3895 BANANA PINK JUMBO: 105 dagar. Stora, 3-8(25)kg, släta, ljust orange-laxrosa, cylindriska frukter med
avsmalnande ändar. Kan bli upp till 1 meter långa. Köttet är gul-orange, fast, torrt, för ungsbakning. Kan lagras
länge. Introducerad 1893. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-235:-, 100g-645:-. Ekofrö.
3920 LONG de NICE (C. moschata): 100 dagar. En s.k. myskpumpa som är snabb nog att ge frukt på friland.
Cylindrisk frukt med uppsvälld blomända, upp till 50 cm. långa och väger mellan 2-5 kg. Först grön, sedan varmt
halmfärgad. Ljust orange kött. Kan lagras länge. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g-235:-, 100g-645:-. Ekofrö.
3930 RONDINI (C. pepo): 80 dagar. Ger tidigt klotrunda, apelsinstora, mycket mörkgröna frukter med ett hårt,
tunt skal. Köttet är gult och torrt. Utmärkt att koka hel, dela, krydda och äta med sked. Småväxt, rankande planta
bär 5-10 frukter. Kommer ursprungligen från södra Afrika. Port.(ca. 8 frön)-32:-, 20g-235:-, 100g-645:-. Ekofrö.
3955 SWEET DUMPLING (C. pepo): 100 dagar. En liten, mycket dekorativ delikatess. Gräddvit, plattrund,
åsig frukt med mörkgröna strimlor ätes oftast bakad i ugn. Köttet är gult och torrt. Portion(ca. 8 frön)-32:-, 20g260:-, 100g-795:-. Ekofrö.
3960 SWEET REBA: 90 dagar. Äntligen en Acorn-squash som hinner ge bra frukt en normal sommar. Mörkt
grön, kraftigt åsad frukt på ca. 1 kg. Torrt, gult, mycket gott, trådfritt kött, perfekt för ungsbakning. Portion(ca.
8-10 frön)-32:-, 20g-235:-. Ekofrö.
3985 DELICATA ZEPPELIN (C. pepo) 105 dagar. Introducerad 1894 och har på friland ännu inte överträffats
i smak som ugnsbakad. Frukten är cylindrisk, 15 – 20 cm lång och väger kring ett halvt kilo. Färgen är gräddvit
med mörkgröna ränder som övergår i orange vid lagring. Port.(ca. 8-10 frön)-32:-, 20g-235:-, 100g-645:-. Ekofrö.

			Korgblommiga - ASTERACEAE
Den här mycket stora familjen kallades tidigare Compositae och innehåller allt ifrån små örter till träd.
Omkring 19 000 olika arter. Korgblomman, som egentligen är en tät samling av många små blommor, är
lätt att känna igen. Också fröet, som faktiskt är en nöt, är typiskt med sin hårpensel för långa flygfärder.
Många av de vanligaste blommorna i trädgården är korgblommiga. Grönsakerna och kryddorna är
betydligt färre.
De flesta medlemmarna i familjen är ettåriga och blommar och ger frö samma år. Men det finns också de
som är två-och fleråriga. Många är i grunden självbefruktande, så risken för korsningar vid fröodling är
liten under normala somrar. För att vara alldeles säker på att slippa korsningar, måste sorterna skiljas
åt med flera hundra meter. I en liten odling, där några få ev. korsbefruktningar inte spelar någon roll,
räcker det med ett betydligt kortare avstånd. Låt bara inte två olika sorter växa alldeles intill varann.
Allt frö mognar inte samtidigt och många arter måste skördas i omgångar.

13

Se på vår hemsida för en utförligare beskrivning av sorterna, frö och odling etc.

Sallatscikoria

		

Cichorium intybus var. foliosum

4010 CATALOGNA FRASTAGLIATA: 40 dagar. ’Italiensk maskros’ med långa, mörkgröna, djupt skurna blad
med vit stjälk. Skördas i småplantstadiet eller fullt utväxta. Portion(ca. 500 frön)-32:-, 20g-145:-. Ekofrö.
4015 VARIGATA di CASTELFRANCO: 80 dagar. Mycket vacker sallat från Italien. Klargröna blad
överstänkta med kraftigt vinröda fläckar. Förgyller den tamaste sallad. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-115:-, 20g420:-. Ekofrö.
4020 PAIN DE SUCRE - Sugar Loaf: 80 dagar. Kombinerar mild beska med saftig sötma. Huvudet påminner
om en cossallat, 30-40 cm högt, ljust grönt med vitt inre. Port.(ca. 300 frön)-32:-, 20g-200:-, 100g-515:-. Ekofrö.
4025 ROSSA di TREVISO: 85 dagar. Snygg, elegant torpedformad sallat från norra Italien. Kraftig vinröd färg
och vita nerver. Mjäll med svag beska. Från 1700-talet. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-200:-, 100g-515:-. Ekofrö.

Rosensallat/Radicchio

Cichorium intybus var. foliosum

4035 PALLA ROSSA: 70 dagar. Klotrunda, kraftigt vinröda, täta huvuden. Skinande, blanka blad med vita,
spröda nerver. Smaken är milt cikoriabesk. Sås när jorden värmts upp. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-95:-, 20g230:-. Ekofrö.

Drivcikoria

Cichorium intybus sativum

		

4040 DI BRUXELLES - Brussels Witloof: Välkänd cikoria för drivning under vintern. Under sommaren ger
den mörkgröna, sågtandade blad. Vintersallat o kaffesurrogat sedan mitten av 1800-talet. Portion(ca. 300 frön)32:-, 20g-200:-. Ekofrö.

Escarole

Cichorium endivia

4055 PERLITA: 50 dagar. Mycket jämn och fin med ett stort, löst sammansatt, självblekande huvud. De
breda, klart gröna ytterbladen är vågiga och omsluter ett sprött, gult inre. Mycket blomningströg och tål flera
minusgrader på hösten. Portion(ca. 100 frö)-32:-, 2g-110:-, 5g- 210:-, 20g-735:-. Ekofrö.

Frissé

		Cichorium endivia var. crispum

4065 DUBUISSON: 50 dagar. En förfinad fransk frissé med smäckra, extra fransiga blad och ett mjällt, gult inre.
Dubuisson, som tillhör gruppen Grosse Pommant Seule frissé, är mycket jämn, enhetlig och frisk och tål några
frostnätter på hösten. Portion(ca. 100 frö)-32:-, 2g-110:-, 5g- 210:-, 20g-735:-. Ekofrö.
4075 PANCALIERI: 55 dagar. Italiensk frissé med krusiga och starkt flikiga blad. Det stora, löst samlade
huvudet är mörkgrönt med ett självblekande, krämvitt inre. Pancalieri är frisk och tålig och står länge på hösten.
Portion(ca. 500 frön)-32:-, 20g-145:-. Ekofrö.

Bataviasallat

		 Lactuca sativa var. capitata crispum

4115 CARDINALE: 48 dagar. Tidig, vacker, frisk och mycket anpassningsbar bataviasallat. De buckliga,
klart gröna bladen har vinröda kanter och omsluter ett sprött, gräddgult inre med mycket fin smak. Mycket
trögblommande och står skördefärdig länge på hösten. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.
4129 RELAY: 53 dagar. Mycket vacker, lysande violettröd batavia med ljusgrön botten. Bladen är vågigt krusiga.
Den bildar ett relativt fast huvud. Lik all batavia är det mycket saftigt och sprött. Relay sås både på friland och i
växthus. Portion(ca. 70 frön)-32:-, 5g-340:-. Ekofrö.
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4130 LENY: 50 dagar. Modern tysk batavia som också används som plocksallat. Bildar ett löst knutet huvud
med lysande ljusgröna, vågigt krusiga, mycket spröda, utsökta blad. Frisk och sund och med bra tröghet mot
stocklöpning. Portion(ca. 70 frön)-32:-, 5g-340:-. Ekofrö.
4133 ANUENUE: 50 dagar. Kan liknas vid en underbar blandning
av spröd plocksallat och en liten fast isbergsallat. Bladen är tjocka,
buckliga, glansiga, klart gröna, milda och saftiga. Portion(ca. 300
frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-425:-. Ekofrö.
4135 CONCEPT: 58 dagar. Är en kombination av cosoch bataviasallat. Huvudet är högbyggt, vasliknade som hos
cossallaterna, men med en tydligare huvudbildning som hos
batavierna. Färgen är medelgrön på de tjocka, knaprigt saftiga
bladen som omsluter ett ljusare, mjällt inre. Concept odlas också
tätt för småbladsproduktion. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-155:-,
20g-490:-. Ekofrö.
4140 MARVEL OF FOUR SEASONS: 65 dagar. Fransk sallat från mitten av 1800-talet med burgunderröda
blad som övergår i lysande grönt kring ett välknutet, gräddvitt, saftigt huvud. Kan odlas under hela säsongen.
Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-425:-. Ekofrö.
4150 MARAVILLA de VERANO: 65 dagar. Ursprungligen från spanska Pyreneerna. Står skördefärdig länge
med sitt väl knutna huvud. Ljust grönt med vinröda kanter, krämvitt inuti. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-140:-,
20g-425:-. Ekofrö.
4155 TARENGO: 65 dagar. De skinande, glansiga, vågigt kantkrusiga bladen övergår från en fiskt grön
bottenfärg till vinrött utmad kanterna. Ju svalare desto mer rött. Ett löst knutet huvud med delikat spröda blad.
Frisk och tålig. Bland de sista som skördas på hösten. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-285:-, 20g-1010:-. Ekofrö.

Cos-/Romansallat

		 Lactuca sativa var. longifolia

4215 LITTLE GEM - Sugar Cos: 55 dagar. En av de godaste sallaterna. Huvudet är litet, ca. 15 cm. Ytterbladen
är kraftig ljusgröna och svagt buckliga och döljer ett sprött, gult inre. Sådd från tidig vår till tidig höst. Kan stå
tätare i raden. En storfavorit från 1880. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-435:-. Ekofrö.
4225 MAUREEN: 53 dagar. Småväxt cossallat med det typiska högbyggda och spröda huvudet. En ny variant
av Little Gem som har slätare, mörkgröna blad och ett mera kompakt huvud. Snabb och tåligoch kan sås från
tidigaste vår fram tll sensommaren. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.
4230 LITTLE LEPRECHAUN: 60 dagar. ’Lilla pyssling’ är ett passande namn på denna kompakta sallat, 15-20
cm hög. Ljusgrön i botten och vinröd uppåt bladen. Den har vunnit pris för sina fina egenskaper och har visat sig
vara en tålig och produktiv sallat som står färdig länge. Portion(ca. 400 frön)-32:-, 5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö.
4240 FRECKLES: 65 dagar. ’Fräknar’. Forellenschluss. Friskt ljusgrön översållad med vinröda fläckar.
Huvudet är det typiska högbyggda coshuvudet med söta, saftiga blad och ett gult, krispigt inre som behåller sina
fräknar. Portion(ca. 400 frön)-32:-, 5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö.
4250 JERICHO. 65 dagar. Är en ny, modern sensation från Israel med en smak i särklass. Det täta huvudet med
sina lite buckliga blad lätt bli 40 cm högt. Mycket tåligt mot sommarhetta och drabbas inte av s.k. tipburn. Risk
för stocklöpning om den sås i kall jord. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.
4260 BLUSHED BUTTER COS: 65 dagar. En värdig kandidat till den godaste cossallaten. Korsning mellan
huvudsallatens mjälla, smöriga blad och cossallatens saftiga krispighet. Huvudet är korttjockt upprättväxande med
vågigt gröna blad som övergår i vinrött utmed kanterna. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.
4262 OLGA: 65 dagar. Stadig, kraftig, vacker limegrön cossallat. De lite buckliga bladen döljer ett ljust gulgrönt,
sprött och sött inre. Blomningströg. Står skördefärdig mycket länge i landet. Olga är den bästa cossallaten i sin
grupp som vi hittat. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 5g-140:-. Ekofrö.
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4270 CRISP MINT. 70 dagar. Storväxt, extra spröd och med söt, mild smak utan minsta tendens till bitterhet.
Dessutom står den skördefärdig länge. Färgen är skinande mörkt grön, växtsättet något öppet upprätt och bladen
är lite fransigt buckliga. Crisp Mint är ett fynd. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.
4275 ROUGE d’HIVER: 70 dagar. Stilig, vinröd cossallat, med fin smak. Den är köldtålig och står skördefärdig
länge. Rouge d´Hiver är en gammal sällsynt sort från Pyreneerna. Introducerad som namnsort 1840. Portion(ca.
300 frön)-32:-, 5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö.

Huvudsallat

		 Lactuca sativa var. capitata

4320 BUTTERCRUNCH: 55 dagar. Kompakt, mörkt grön huvudsallat. Ytterbladen är blanka, buckliga och
omsluter ett gult huvud, ovanligt krispigt och fast. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-425:-. Ekofrö.
4335 DEER TONGUE: 58 dagar. Ovanliga, trekantiga blad, svagt buckliga och skinande gröna. De är tjockare
än hos andra, men ändå krispiga och knaprigt goda. Löst huvud. Från 1740. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-110:-,
20g-380:-.Ekofrö.
4340 RED DEER TONGUE: 58 dagar. Mörkt vinröd variant av välkända Deer Tongue med sina typiska
spetsiga och köttigt saftiga blad. Storväxt planta som står skördefärdig länge. Gröna partier kan förekomma i det
blankt vinröda. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-425:-. Ekofrö.
4350 MURIELLE: 64 dagar. En ståtlig, frisk och enhetlig huvudsallat. Huvudet är fast och väl skyddat. Färgen
är glänsande medelgrön med ljusare innerblad. Bladen är mjälla och milda med den typiska söta smörigheten som
hittas hos fina huvudsallater. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-345:-, 20g-1195:-. Ekofrö.
4355 PIRAT. 60 dagar. Har flera namn. I Tyskland, som är dess ursprungsland, heter den både Brauner Trotzkopf
och Sprenkel. Ger ett tätt och sprött huvud omgivet av klargröna lite buckliga blad med rödbruna kanter. En
vidareutveckling av gamla välkända Merveille des Quatre Saisons, är en av de bästa huvudsallater vi provat.
Vacker, delikat och mycket trög att gå i blom. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.
4360 SPECKLED BIBB. 64 dagar. Spektakulärt vacker med sina äppelgröna blad nerstänkta av kastanjebruna
fläckar. Mild och spröd med ett ganska löst huvud med ett krämgult inre. Speckled Bibb omnäms redan 1799 och
försvarar sin plats bland alla fantastiska sallater tack vare sin fina smak och skönhet. Portion(ca. 300 frön)-32:-,
5g-140:-, 20g-425:-. Ekofrö.

Isbergssallat

		 Lactuca sativa var. capitata crispum
		
4425 CRISPINO: 72 dagar. En tidig sort från Australien som visat sig vara mycket pålitlig. Huvudet är ganska
stort och fast med skinande grönt yttre och ett vitt inre. Vår favorit av tidig isberg. Har funnits i vårt sortiment
sedan starten 1982. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.

4435 REGINA DEI GHIACCI: 75 dagar. Vacker isbergssallat från Italien som växer bra även i Norden. De
blanka, klargröna ytterbladen är djupt sågtandade och omsluter ett stort, sprött och sött huvud. ’Isdrottningen’ står
skördefärdig länge och tål en blöt sommar bättre än de flesta. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-345:-, 20g-1195:-.
Ekofrö.
4450 SALADIN - Salinas: 77 dagar. Enhetlig, storväxt, mörkgrön isberg för friland. En av de mest odlade
isbergssallaterna. Huvudet är ganska fast, väl samlat och sprött. Saladin är frisk, lättodlad och säker. Portion(ca.
150 frön)-32:-, 5g-345:-, 20g-1195:-. Ekofrö.

Plocksallat

		

Lactuca sativa var. crispa

4520 BLACK SEEDED SIMPSON: 42 dagar. Utomordentligt fin och mycket tidig. Ljusgröna, krusigt vågiga
blad, spröda och saftiga. Bildar ett löst huvud. Klarar både hetta och kyla och är sen att gå i blom. Mycket omtyckt
alltsedan 1850. Portion(ca. 400 frön)-32:-, 5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö.
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4530 BRONZE ARROWHEAD: 45 dagar. Ända sedan 1850 har odlare uppskattat denna vackra och krispiga
plocksallat av ekbladstyp. Har pilformiga blad med en vågig kant och kraftig, saftig stjälk. Färgen går från lysande
grönt i botten till vinröd-bronsfärg mot spetsen. Odlas både som småblad och som fullt utvuxen. Portion(ca. 300
frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-425:-. Ekofrö.
4535 SENORITA: 45 dagar. Kraftigväxande, modern Lollo Rosso med intensivt röd färg. Bladen är vågiga och
starkt krusiga i kanterna. Frisk och lättodlad. Står länge. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-345:-, 20g-1195:-. Ekofrö.
4542 TROPICANA: 45 dagar. Tät, ljusgrön plocksallat med kraftigt vågiga blad. Mycket tålig mot sommarhetta
och flera svampsjukdomar. Bildar ett tungt huvud med vackra blad och krispiga stjälkar. Får den bra med plats blir
den riktigt stor och ger massor. Kan också sås tätt och skördas som småblad. Portion(ca. 250 frön)-32:-. Ekofrö.
4545 ROYAL OAKLEAF: Omnämnd redan 1686. Nu en gourmet-specialitet. Bildar en tät rosett av skinande,
medelgröna, tunna, starkt flikiga ekblad som är möra och aldrig bittra. Tål sommarhetta bra och går sent i blom.
Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-425:-. Ekofrö.
4550 COCARDE: 46 dagar. ”Giant Red Oakleaf”. Stort, upprätt, vasformat huvud. Stora, flikiga ekblad med
en lång, kraftig, krispig stjälk. Mörkgrön bottenfärg med skinande mörkt vinrött. En vacker fransk sallat av bästa
kvalitet. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.
4552 ANTARES: 48 dagar. En storväxt, vinröd, ekbladsflikig plocksallat med en smak och krispighet bland de
bästa. Färgen går från bronsgrönt på ytterbladen, till kraftigt vinrött mot mitten. Stadigt upprättväxande och håller
bladen väl fria från jorden. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.
4555 MERLOT: 47 dagar. Skinande blanka, mörkt, mörkt vinröda, buckliga blad med lite fransig kant. Mörkröd
redan som babyplanta. Alla som provodlat den prisar dess skönhet. Bildar ett smakligt, löst huvud som står länge
innan det går i blom. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.
4557 MERLOX: 47 dagar. Skinande blanka, mörkt, mörkt vinröda, buckliga, något flikiga blad. Mörkröd redan
som babyplanta. Alla prisar dess skönhet. Bildar ett löst huvud. Merlox är en förbättring av Merlot med en bättre
smak. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-295:-, 20g-1045:-. Ekofrö.
4560 SALADBOWL: 48 dagar. Välkänd, storväxt och limegrön. Bladen är smakligt tunna, flikiga, lite vaxiga.
Saladbowl behåller sin kvalitet länge och är mycket tålig mot sommarhetta. Lättodlad, uthållig och tämligen
blomningströg. Introducerad 1952 i USA. Portion(ca. 400 frön)-32:-, 5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö.
4565 RED SALAD BOWL: 51 dagar. Röd ekbladssallat med burgunderrött på grön botten. Djupt flikiga, delikat
tunna blad bildar en kraftig och tät rosett. Sen att gå i blom, helt bitterfri. Introducerad 1955 i USA. Portion(ca.
400 frön)-32:-, 5g-110:-, 20g-380:-. Ekofrö.
4570 DE MORGES BRAUN: 50 dagar. En vacker, skinande ljusgrön plocksallat med ett överdrag av bronsrosa. Bladen påminner om huvudsallatens mjälla, smörigt söta blad, men har plocksallatens sprödhet. Ger som
fullvuxen ett upprättväxande, löst knutet, krispigt huvud. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-425:-. Ekofrö.
4575 RED SAILS: 48 dagar. Blomningströg röd plock. Skinande, djupt vinröda blad, buckliga, något fransiga
med en klart grön bottenfärg. Kraftigt, löst knutet huvud. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-425:-. Ekofrö.
4577 BLUSHED BUTTER OAK: 49 dagar. Vinnare i smaktest med sitt löst byggda huvud och smörigt söta
blad. Mellanting mellan plock- och huvudsallat med vackra blad i friskt grönt med rosa-vinröd ton. Tål några
frostgrader på hösten. En ny typ av sallat introducerad 1997. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-490:-.
Ekofrö.
4580 FLASHY GREEN BUTTER OAK. 50 dagar. Växer snabbt och ger massor av stora, ljust gröna ekblad
överstänkta med rödbruna fläckar. Den är inte bara vacker utan också mycket spröd och mjäll. Den är trög att gå i
blom. En av de bästa på hösten. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-425:-. Ekofrö.
4585 DARK LOLLO ROSSA: 50 dagar. Starkt krusiga, riktigt mörkt vinröda blad med lite grönt längst ner.
Smakar bäst som ung. Kraftig rödfärg även under sämre ljus. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-425:-.
Ekofrö.

17

Se på vår hemsida för en utförligare beskrivning av sorterna, frö och odling etc.

4590 LES ORIELLES DU DIABLE: 50 dagar. Djävulsöron. Gammal fransk sallat med spetsiga, pilformade,
glänsande grön-vinröda blad i en stor, tät, stjärnlik rosett. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-425:-. Ekofrö.
4600 SALADINI är vår egen salladsblandning. Tidiga plocksallater och senare huvuden i färger från klart
ljusgrönt över mörkgrönt till rött, med ett stänk av endive och maché. Så glest och börja plocka blad och plantor
tidigt för att slutligen ge de som är kvar ett avstånd på 15-20 cm. Portion(ca. 400 frön)-32:-, 5g-110:-, 20g-380:-.
Ekofrö.
4610 FEDCO LETTUCE MIX: Blandning av många olika sallater. Plock-, batavia-, huvud-, cos-, isbergssallat.
Gröna och röda. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-155:-, 20g-490:-. Ekofrö.
4620 FEDCO GREEN MIX: Ovanlig och spännande mix av bet-och mangoldblad, rucola, körvel, krasse,
asiatiska blad, cikoria, röd- och vit grönkål. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-140:-, 20g-425:-. Ekofrö.

Vinter-, Fältsallat/Maché

Valerianella locusta

4730 BARON: 40 dagar. Ny, modern sort. Baron är snabb och står länge, växer mer upprätt och är lätt att skörda.
Bladen är mörkt gröna och skedformade. Övervintrar normalt bra vid sådd i augusti-oktober under glas. Kan
också sås från tidig vår till april-maj för en fin försommarskörd. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-90:-, 20g-270:-.
Ekofrö.
4750 LARGE LEAVED D´ORLANDA: 45-70 dagar. Gammal (1863) favorit bland salladsälskare. En
mörkgrön, kompakt rosett med relativt stora, avlångt skedformade blad. Smaken är mild med en arom av
citronblomma. Portion(ca. 300 frön)-32:, 20g-150:-, 100g-405:-. Ekofrö.
4770 VIT: 50 dagar. En av de mest odlade sorterna idag. Snabbväxande, köldtålig. Kan sås året runt. (I växthus
under vintern). Ovala mörkgröna blad, ganska långstjälkade med mild, lite mintaktig arom. Frisk och sund.
Portion(ca. 400 frön)-32:-, 20g-175:-, 100g-450:-. Ekofrö.

Rucola

Eruca sativa

4800 RUCOLA: Sydeuropeisk, lättodlad salladsväxt. Bildar en öppen tuva av mörkgröna, avlånga, mjukt flikiga,
kryddiga blad. Växer snabbt och får inte sakna vatten. Så i omgångar för att alltid ha tillgång till delikata, späda
blad. Portion(ca. 1000 frön)-32:-, 20g-75:-, 100g-210:-. Ekofrö.
4815 VILD (Italiensk) RUCOLA (Diplotaxis tenuifolia): Gror långsammare, växer saktare, har smalare,
flikigare, mörkare blad och går mycket senare i blom än vanlig rucola. Däremot mera sting i smaken. Flerårig i
gynnsamma lägen. Portion(ca. 2000 frön)-32:-, 5g-75:-, 20g-235, 100g-685:-. Ekofrö.

Portulak

		

Portulaca oleracea sativa

4830 GRÖN PORTULAK: 50 dagar. Klargrön variant med skinande blanka blad. De är tjocka, saftiga och
milda. Rik på bl.a. Omega 3 och antioxidanter. Portion(ca. 700 frön)-32:-, 5g-75:-. Ekofrö.
4845 GYLLENE PORTULAK: 50 dagar. Har något större blad än den gröna och en guldgul färgton över det
gröna, framför allt på stjälkarna. Anses vara finare. Portion(ca. 500 frön)-32:-, 5g-100:-. Ekofrö

Kardon

Cynara cardunculus

4860 KARDON: 100 dagar. En ståtlig, ljusgrönt silverfärgad kardon med långa och breda vita stjälkar. De måste
blekas 3-4 veckor innan skörd. Förkultiveras. Portion(ca. 40 frön)-32:-, 5g-85:-. Ekofrö.
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Kardborrerot

		

Arcticum lappa japonica

4935 TAKINOGAWA LONG: 120 dagar. Långa, slanka, bruna, goda rötter, 30-60 cm, med få sidorötter.
Stjälkarna är rödaktiga och ätliga som unga. Köttet är helt trådfritt. Går bra att lagra likt morot. Smaken påminner
om kronärtskocka. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-70:-, 20g-160:-, 100g-655:-. Ekofrö.

Kronärtskocka

Cynara scolymus

4870 IMPERIAL STAR: 85 dagar. En av de snabbaste. Utvecklad för att ge skörd redan första året. Plantan blir
ca. 1 m, ger 5-8 något högbyggda skockor. 7-10 cm i diameter. Ny, modern sort med matiga skockor. Portion(ca.
15 frön)-32:-, 5g-200:-, 20g-765:-. Ekofrö.
4880 GREEN GLOBE: 90 dagar. Gammal (1863), välkänd och pålitlig. Ger ganska tunga , 8-10 cm stora, runda
till plattrunda skockor på 1-1,5 meter höga plantor. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 5g-200:-, 20g-765:-. Ekofrö.

Haverrot

		 Tragopogon porrifolius

4995 GAMMAL GOTLÄNDSK: 110 dagar. Är den bästa haverrot vi sett och smakat.
Frisk, hyfsat snabb, god och med ytterst få delade rötter och den övervintrar bra.
Sorten hittades förvildad vid ett medeltida hus i Dalhem på Gotland. Delikatess
lätt kokt eller grillad. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 5g-90:- 20g-230:-. Ekofrö.

Svartrot

		

Scorzonera hispanica

4970 RYSK KÄMPE: 115 dagar. Standardsort sedan 1950-talet. Medellånga, jämna och fina svartbruna rötter
med ett milt, vitt kött. Pålitlig och frisk. Portion(ca. 70 frön)-32:-, 5g-75:-, 20g-210:-, 100g-685:-. Ekofrö.
4975 HOFFMANS SCHWARZE PFAHL (Hoffmans svarta påle): 115 dagar. Är uvald för sina kraftiga, fasta
och spröda rötter. Grenar sig sällan, utan ger en lång, mörkbrun rot med en något trubbig spets. Köttet är helt vitt
och mycket gott. Portion(ca. 70 frön)-32:-, 5g-75:-, 20g-210:-, 100g-685:-. Ekofrö.

			Korsblommiga - BRASSICACEAE
Familjen har omkring 3000 arter och de flesta är örter och växer i tempererade områden på norra
delen av vårt klot. Blomman är mycket karakteristisk med sina fyra kronblad, som bildar ett kors. Det är
främst alla de olika kålväxterna som är så viktiga för oss i den här familjen. De är korsbefruktande och
det är oftast bin som sköter om pollineringen. I sin jakt på nektar bryr sig bina inte om vilka sorter och
varianter de besöker, så för att kunna behålla en sort ren, måste det vara minst 500 meter till nästa. Hos
de allra flesta sitter fröna samlade i skidor, som rasslar när fröna är mogna. Får de sitta kvar spricker
upp och strör omkring sitt frö. Tyvärr mognar inte allt frö på samma gång, så för att få mesta och bästa
möjliga skörd, måste fröskörden ske i omgångar.

Blomkål

		

Brassica oleracea var. botrytis

5025 NECKARPERLE: 53 dagar. Tidig blomkål med ett fast, högvälvt, vitt huvud. Skyddas av de
upprättväxande bladen. Står skördefärdig längre än de flesta tidiga sorter. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 5g-450:-, 20g1495:-. Ekofrö.
5060 SNOWBALL: 65 dagar: Välkänd sedan 1888. Pålitlig sort för sommar- och höstskörd. Välformade, snövita
huvuden med liten märg. Huvudet skyddas mot solljuset av de upprättväxande bladen. Portion(ca. 150 frön)-32:-,
5g-100:-, 20g-255. Ekofrö.
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Broccoli-Raab

		

Brassica rapa esculenta

5105 SESSANTINA GROSSA: Liknar små (3-6 cm) broccoli med långa mjälla stjälkar. Italiensk delikatess.
Växer snabbt. Skörda ofta. Så i omgångar. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-75:-, 20g-205:-. Ekofrö.

Broccoli

Brassica oleracea var. italica/cymosa

		

5150 PIRACICABA: 60 dagar. Den i särklass godaste broccolin är
raka motsatsen till modern broccoli. Istället har Piracicaba stora, löst
sammansatta huvuden och stora blomknoppar, som dessutom snabbt
går i blom om man missar att skörda. Efter huvudskörden följer
mängder av sidoskott. Utvecklad i Brasilien, men växer utmärkt här.
Portion(ca. 150 frön)-32:-. Ekofrö.
5170 DE CICCO: 67 dagar. En gammal (1890) god italiensk sort
med små till medelstora, gröna huvuden ovan det något ljusgröna
bladverket. Ger mängder av sidoskott. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g105:-, 20g-310:-. Ekofrö.
5175 CALABRAIS (Green Sprouting): 68 dagar. En av de äldsta
(1835) och godaste. Medelstort (12-15 cm), djupgrönt, tätt, kompakt
huvud och ett överflöd av sidoskott. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g95:-, 20g-250:-, 100g-760:-. Ekofrö.
5188 WALTHAM 29: 70 dagar. Köldtålig höstsort med kraftiga, stadiga, något kompakta plantor. Medelstort
huvud med relativt täta knoppar. Stor skörd av sidoskott. Introducerad 1951 och var tidigare mycket vanlig i
yrkesodling innan hybriderna tog över. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-105:-, 20g-310:-. Ekofrö.

Broccolo

		 Brassica oleracea var. italica/cymosa

5190 VERONICA (F1-hybrid): 78 dagar. En ny broccolo, som på några år ersatt många gamla sorter. Mycket
jämn och enhetlig med medelstora (11-13 cm) spiralhuvud. Portion(ca. 30 frön)-32:-. Ekofrö.
5192 NATALINO ROMANESCO: 80 dagar. Äntligen en skapligt tidig broccolo som inte är en hybrid. En av
de vackraste grönsaker man kan tänka sig med sina ljusgröna pagodformade huvuden. Mild god smak mellan
blomkål och broccoli. Lättodlad, storväxt och köldtålig på hösten. Portion(ca. 60 frön)-32:-. Ekofrö.

Brysselkål

		

Brassica oleracea var. gemmifera

5215 EARLY HALF TALL: 97 dagar. Gammal, mycket uppskattad engelsk sort. Tidig, medelhög, 50-60 cm.
Fina, normalstora, runda till ballongformade, kraftigt gröna huvuden. Portion(ca. 75 frön)-32:-. Ekofrö.
5235 GRONINGER: 105 dagar. Ger stor mängd enhetliga, djupgröna, kompakta, medelstora huvuden. Kraftig,
stadig planta, ca. 60 cm hög. Mycket köldtålig. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-215:-, 20g-710:-. Ekofrö.

Grön-/Purpur-/Palmkål

Brassica oleracea var. sabellica

5250 RED RUSSIAN: 50 dagar. Troligen den mildaste och mjällaste. Grågröna blad med violetta stjälkar och
nerver. Småbuckliga med kraftigt tandad kant. Blir 50-60 cm hög. Introducerad som namnsort 1863. Portion(ca.
200 frön)-32:-, 5g-85:-, 20g-255:-. Ekofrö.
5252 VATES DWARF CURLED: 56 dagar. Plantan är låg och stadig med fint krusiga, mörkgröna blad som
inte blir gula i kyla eller värme. En tålig och produktiv grönkål för höst och vinter och bör inte sås förrän i juli.
Portion(ca. 200 frön)-32:-, 5g-85:-, 20g-255:-. Ekofrö.
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5255 WHITE RUSSIAN: 60 dagar. Mörkgröna blad med vita stjälkar och bladnerver. Storväxt, rikgivande och
mycket köldtålig. Bladen är släta med en krusig och flikig kant. Gammal sibirisk bladkål. Portion(ca. 150 frön)32:-, 5g-150:-, 20g-510:-. Ekofrö.
5260 HALVHÖG KRUSIG: 60 dagar. Stora, breda, mosskrusiga, mörkgröna blad, som blir alltmer finkrusiga
mot hösten. Den kraftiga plantan är 50-70 cm. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-100:-, 20g-315:-. Ekofrö.
5265 BALTISK RÖD - Purpurkål: 65 dagar. Hela plantan är kraftigt mörkviolett. Den blir 60-70 cm hög och
står stadigt. Medelstora, fint krusiga blad. Ståtlig, vacker och köldtålig. Portion(ca. 150 frön)-30:-, 5g-85:-, 20g255:-. Ekofrö
5285 WESTLAND WINTER: 70 dagar. En av de köldtåligaste. Mörkgröna, finkrusiga blad som blir krusigare
och nästan blågröna efter frost. Behåller sin färg bra. Stadig planta som blir 50-60 cm hög. Portion(ca. 150 frön)32:-, 5g-100:-, 20g-295:-. Ekofrö.
5290 NERO DI TOSCANA- palmkål (svartkål): 70 dagar. Ovanlig italiensk sort från början av 1800-talet med
långa, smala, savoybuckliga, mörkt blågröna blad med vit mittnerv. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-85:-, 20g-210:-.
Ekofrö.

Rödkål

		

Brassica oleracea var. capitata rubra

5305 RED EXPRESS: 63 dagar. Otroligt tidig. Huvudet är klotrunt, kompakt, mörkt violett och lagom litet. Det
väger kring 1 kg. Sent skördad kan den lagras länge. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-105:-, 20g-305:-. Ekofrö.
5315 CABEZA: 75 dagar. Mycket välformad och tät rödkål med huvuden som väger kring 2 kg. De är helt runda
och färgen är djupt rödviolett. Bra hållbarhet i landet och i lagret. Cabeza är en variant av Red Drumhead som
odlats sedan 1865. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-105:-, 20g-305:-. Ekofrö.

Salladskål

		

Brassica rapa var. pekinensis

5375 GRANAAT: 55 dagar. Klassiskt, högväxt (30-40 cm), cylindriskt huvud med lysande gröna ytterblad med
en bred vit mittnerv. Tätt, sprött, gulgrönt inre. Bör inte sås före mitten av juli. Tål några frostnätter på hösten,
men måste tina innan skörd. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-215:-, 20g-695:-. Ekofrö.

Savoykål

		

Brassica oleracea var. sabauda

5420 VORBOTE 3: 65 dagar. Otroligt snabbväxande och mycket tålig mot kyla, både på våren efter utplantering
och på hösten. Huvudet, som är fast och något tillplattat, är mörkgrönt med ett gult inre och väger kring ett kilo.
Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-105:-, 20g-380:-. Ekofrö.
5435 VERTUS 2 - Kungen av Vertus: 80 dagar. Medeltidig fransk savoykål. De djupt blågröna, buckliga
ytterbladen döljer ett milt och sött inre. Huvudet, som är lite plattrunt, väger omkring 1,5 kg. Portion(ca. 200
frön)- 32:-, 5g-70:-, 20g-210:-. Ekofrö.

Spetskål

Brassica oleracea var. capitata conica

5475 CUOR di BUE: 60 dagar. Oxhjärta. Lättodlad och pålitlig. Ger
mycket tidigt ett mjällt, sprött, koniskt huvud som väger 1-1,5 kg.
Beskriven redan på mitten av 1800-talet och fortfarande en av de mest
odlade. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-70:-, 20g-210:-. Ekofrö.
5485 FILDERKRAUT: 75 dagar. En medelsen, storväxt spetskål med
speciellt fin smak. Kan bli upp till 60 cm hög med sin långa spets. Fast
huvud med liten stock. Står skördefärdig längre än de flesta. Portion(ca.
100 frön)-32:-, 5g-375:-. Ekofrö.
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Vitkål

Brassica oleracea var. capitata

5510 GOLDEN ACRE: 58 dagar. Mycket tidig sommarvitkål med fasta, runda huvuden som väger 1,5-2 kg.
Kort stock, liten bladrosett och en klar ljusgrön färg. Pålitlig och uppskattad ända sedan den introducerades på
1800-talet. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-95:-, 20g-255:-. Ekofrö.
5570 HOLSTEINER PLATTER: 80 dagar. Stort, tungt, plattrunt huvud, ofta 30 cm i diameter med kraftiga
ytterblad. Framför allt för surkålstillverkning och färskkonsumtion. Begränsad lagring. Portion(ca. 100 frön)-32:-,
5g-235:-, 20g-755:-. Ekofrö.
5590 DOTTENFELDER DAUER: 125 dagar. En sen lagringsort från Holland med något högbyggda, mycket
kompakta huvuden med kort innerstock. Ytterbladen är skinande och lätta att putsa av. Portion(ca. 100 frön)-32:-,
5g-235:-, 20g-755:-. Ekofrö.
5595 MARNER LAGERWEISS: 135 dagar. Sen, stark sort för långlagring. En sort för de södra delarna av
Skandinavien. Huvudet är mycket kompakt, klotrunt och väger kring 2 kg. Det har få ytterblad som behöver
putsas bort och håller sig grön länge i lagret. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-235:-, 20g-755:-. Ekofrö.

Kålrabbi

		

Brassica oleracea var. gongylodes

5615 NORIKO: 50 dagar. Mycket snabb ljusgrön, något plattrund kålrabbi med knölen väl över jord. Vitt, sprött,
sött kött av bästa kvalitet. Odlas från tidig vår till höst. Tål några minusgrader på hösten, men måste tina helt
innan skörd. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-220:-, 20g-675:-. Ekofrö.
5620 AZUR STAR: 50 dagar. Tidig, modern, lite plattrund, violett kålrabbi med ett utsökt milt, mört och vitt
kött. Bladen är väl samlade upptill. Mycket anpassningsbar och frisk. Odlas från tidigaste vår i växthus, på friland
under sommaren och åter under glas på hösten. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-220:-, 20g-675:-. Ekofrö.
5640 SUPERSCHMELZ: 75 dagar. Den fula ankungen. Monster. Vulgär. Otrolig. Omdömmen om denna stora
(upp till 4 kg), spröda, trådfria kålrabbi varierar kraftigt. Men faktum kvarstår. Köttet är bland det godaste hos
kålrabbi och helt delikat vitt. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-220:-, 20g-675:-. Ekofrö.

Kålrot

		 Brassica napus var. napobrassica

5675 LOMONDE: 85 dagar. Ny, mycket jämn och fin kålrot från England. Nästan
klotrund. Nacken är violett och spetsen gul. Köttet är gult med spröd struktur och
fin, mild smak. Mycket vanlig i ekologiska odlingar. Lämplig både för riktigt
tidig vårsådd och senare för en huvudskörd för lagring. Lomonde är frisk med bra
motståndskraft mot sjukdomar. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-205:-, 100g-480:-.
Ekofrö.
5680 KRASNOSELSKAJA : 90 dagar. Gammal kålrot från Ryssland som vi
selekterat och uppförökat sedan början av 1990-talet. Något plattrund med gul rot
och grön nacke. Omnämns på 50-talet i svensk köksväxtodling som den godaste
matkålroten enligt många. Ekofrö. Obs - går ej att beställa säsong 2018 p.g.a.
dålig fröskörd, återkommer 2019.
5685 WILHELMSBURGER: 90 dagar. Är en gammal trotjänare från Tyskland.
Den ger en mycket fin, slät rot med gul undersida och en grön nacke. Roten är
nästan klotrund och har ett litet bladfäste. Köttet är ljusgult, saftigt och mjällt.
Wilhelmsburger har god motståndskraft mot klumprotsjuka och klarar borbrist bra.
Långlagring. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-205:-, 100g-480:-. Ekofrö.
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Majrova

		

Brassica rapa

5730 SNOWBALL-Snöboll: 50 dagar. Välkänd majrova med kraftig växt. Rötterna är släta, runda, ibland lite
plattrunda och helt vita med en mild, söt smak. Introducerad 1869. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-200:-. Ekofrö.
5740 WHITE GLOBE: 50 dagar. En vacker, jämn och nästan klotrund majrova med ett sprött, vitt kött. Trots
namnet blir roten violett på den allra översta delen. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-90:-, 100g-230:-. Ekofrö.
5750 PURPLE TOP WHITE GLOBE: 50 dagar. Introducerad före 1880 och fortfarande en av de mest odlade.
Runda rötter, vita under jordytan och rödvioletta ovanför. Port.(ca. 300 frön)-32:-, 20g-90:-, 100g-230:-. Ekofrö.
5780 GOLDBALL-Guldboll: 55 dagar. Vackert guldgul sort från 1863 med ett ljusgult, mört och sött kött.
Enhetliga, klotrunda, släta rötter. Guldboll kan lagras. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-90:-, 100g-230:-. Ekofrö.

Rova

		

Brassica rapa

5790 SVEDJEROVA: 65 dagar. Gammal rova från Finland som fått sitt namn för att den var vanlig i
svedjebruket. Utpräglat plattrund. Vit under jord och oftast violett över. Enstaka gula el. gröna. Ekofrö. Obs - går
ej att beställa säsong 2018 p.g.a. dålig fröskörd, återkommer 2019.
5795 GRÄNSROVA: 70 dagar. Från gränstrakterna till Norge. Blir stor, 3-7 hg, cylindrisk. 6-10 cm i diameter
och 15-20 cm lång. Oftast ljusgrön på nacken ovan jord, men violett el. vit förekommer. Ekofrö. Obs - går ej att
beställa säsong 2018 p.g.a. dålig fröskörd, återkommer 2019.

Rädisa

		 Raphanus sativus var. radicula

5800 RUNÅBERGS RÄDISOR: En härlig blandning av röda, rosa, vita och violetta rädisor. Runda och avlånga.
Så i omgångar från tidigaste vår ända fram till sept.-okt. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-85:-, 100g-225:-. Ekofrö.
5820 PLUM PURPLE: 22 dagar. Den mest fantastiska rädisa vi provat. Tidig, klotrund och violett med ett
saftigt, fast och vitt kött. Kan bli större än en pingisboll utan att bli svampig och står skördefärdig längre än de
flesta andra sorter. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 20g-110:-, 100g-440:-. Ekofrö.
5825 CHERRY BELLE: 22 dagar. Hållbar, scharlakansröd, rund och slät med ganska liten blast. Den är söt och
mild och kan stå skördefärdig länge. Används också till drivning. Mycket uppskattad och odlad alltsedan 1947.
Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-85:-, 100g-225:-. Ekofrö.
5830 RAXE: 25 dagar. Modern tysk rädisa med mycket jämna, helt röda rötter. Kan bli ganska stor och behåller
ändå sitt fasta, milda och spröda kött längre än de flesta. Port.(ca. 200 frön)-32:-, 20g-110:-, 100g-440:-. Ekofrö.
5835 SPARKLER 2: 25 dagar. Klotformad, mörkt rosenröd rädisa med vit spets och ett sprött och saftigt kött.
Sparkler har liten blast och kan stå ganska länge utan att förlora sin smak. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-85:-,
100g-225:-. Ekofrö.
5845 PINK BEAUTY: Läcker, klotrund, slät lysande rosa rädisa som kan bli större än genomsnittet utan att bli
svampig eller träig. En vacker favorit. Kan liknas vid en syster till violette Plum Purple. Portion(ca. 200 frön)-32:20g-95:-, 100g-320:-. Ekofrö.
5850 FRENCH BREAKFAST 4: 24 dagar. Mycket fin, avlång, rosenröd rädisa med vit nederdel och ett
milt sprött kött av bästa kvalitet. Kan ofta skördas först. Fanns redan 1879 och mycket uppskattad sedan dess.
Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-85:-, 100g-225:-. Ekofrö.
5870 ISTAPP: 32 dagar. En helt vit rädisa med 10-12 cm långa, spetsiga rötter. Istapp är mycket jämn och har en
spröd rot med fin smak och extra goda blad. Introducerad redan 1896. Portion(ca. 200 frön)-32:-20g-85:-, 100g260:-. Ekofrö.
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Daikon

Raphanus sativus var. longipinnatus

5925 MINO EARLY: 50 dagar. Snabb, helvit daikon från Japan med släta, 35-45 cm långa rötter, 4-5 cm i
diameter. Köttet är milt och mycket sprött. Går lätt i blom under vår ljusa försommar. Så Mino Early bör sås
efter mitten av juli. Höstskördade rötter kan lagras över vintern. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 20g-160, 100g-495:-.
Ekofrö.
5940 MISATO ROSE: 50 dagar. En överraskning. Oansenligt vit-ljusgrön på utsidan, men med ett lysande rödrosa kött inuti, sött och gott. Klotrund, 5-8 cm i diameter. Kan lagras. Bör sås från mitten av juli. Portion(ca. 200
frön)-32:-, 20g-160, 100g-495:-. Ekofrö.
5955 MINOWASE/MOOLI: 60 dagar. En av de mest
blomningströga standardsorter vi provat. Rötterna är helt vita,
släta, mycket enhetliga, ca. 40 cm långa och 5 cm tjocka med
sprött, milt kött. Tidig vårsådd kan lyckas, men sås normalt
kring mitten av juli. Lagras som på samma sätt som morötter.
Portion(ca. 200 frön)-32:-, 20g-160, 100g-495:-. Ekofrö.

Rättika

Raphanus sativus (var. niger)

5970 CHINA ROSE: 50 dagar. Vacker rosenröd rättika med
avlånga (10-20 cm) rötter och sprött, vitt, milt kött. Sent sådd
(mitten av juli) och skördad, kan den lagras länge. Togs till
Europa av missionärer redan på 1700-talet. Portion(ca. 300
frön)-32:-, 20g-85:-, 100g-225:-. Ekofrö.
5980 BLACK SPANISH ROUND: 60 dagar. Vintersort med svart skal och mört, vitt kött med tydlig, stark
rättiksmak. Nästan klotrund, 7-8 cm. Fanns som namnsort redan 1824, men dyrkades långt innan i Egypten under
faraonsk tid. Utmärkt att lagra. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-85:-, 100g-225:-. Ekofrö.

			Lökväxter - ALLIACEAE
De 3-4 000 medlemmarna växer över hela världen, helst i torrare områden. Ett- och tvååriga örter finns,
men den öervägande delen är perenna örter, som övervintrar med hjälp av lökar, knölar eller underjordiska
stamdelar (rhizom).
Familjen är korsbefruktande och pollineras med hjälp av både insekter och vind. Pollenet är lätt, så för
att hålla sorterna rena behövs minst 1000 meter till nästa artfrände. När fröet är moget och svart, skäres
stänglarna av. De buntas och får eftertorka inomhus.

Gul, Vit och Röd lök

		 Allium cepa

6025 STURON: 100 dagar. Medeltidig sort som ger stora, runda, gulbrunskaliga lökar med bra
lagringsegenskaper. Den har stor motståndskraft mot att gå i blom. En selektion från gamla välkända Stuttgart.
Portion(ca. 200 frön)-32:-, 5g-100:-, 20g-225:-. Ekofrö.
6030 RIJNSBURGER BAJOSTA: 110 dagar. Pålitlig, medeltidig lök med runda, smalhalsade lökar. Skalet är
kraftigt och halmfärgat och omsluter ett fast, helt vitt kött. De kan lagras länge. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g115:-, 20g-315:-. Ekofrö.
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6045 GIANT STUTTGART: 110 dagar. Stuttgart är en mycket välkänd typ av gul lök som ursprungligen
kommer från Tyskland. Den ger plattrunda lökar med ett gyllene ljusbrunt skal och vitt kött. Har utmärkt
hållbarhet i lagret. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 5g-100:-, 20g-225:-. Ekofrö.
6080 MUSONA: 100 dagar. En helvit lök från Italien, som växer förvånansvärt bra
här hos oss. Den skördas dels som tidig ssalladslök, dels som fullt utvuxen klotrund
lök. Vitt, milt och sött kött. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 5g-100:-, 20g-225:-. Ekofrö.
6135 LONG RED FLORENCE: 100 dagar. Namnsort sedan 1800-talet. Vackra
torpedformade, 10-13 cm långa lökar med mörkt violett skal och mycket milt, sött
saftigt inre. Ej för lagring. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-115:-20g-315:-. Ekofrö.
6190 RED BARON: 100 dagar. En vacker rund till något plattrund lök med ett
glänsande mörkt rödviolett skal och milt, sprött vit-rosa kött. Smal hals och är lätt att
torka. Utmärkt för lagring. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-115:-20g-315:-. Ekofrö.

Purjolök

		Allium porrum

6230 LANCIA: 80 dagar. Snabbväxande purjo med lååång, vit, fast hals för sensommar och höstskörd. Har
ibland en svag antydan till lökbildning vid basen. Upprätt, mörkgrönt, stadigt bladverk. Tål höstkylan bra, men
övervintrar inte alla vintrar på friland. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-165:-, 20g-535:-. Ekofrö.
6245 AXIMA: 85 dagar. Kraftigväxande purjo med med långa, vita, täta stjälkar och upprättväxande blågröna
blad. Den har mycket liten tendens till lökbildning vid basen och är därföt lätt att putsa. Axima är medeltidig i
sin utveckling och ämnad för sensommar-, höst- och tidig vinterskörd. Den passar också bra att driva under glas,
plastfolie eller fiberduk. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 5g-145:-, 20g-450:-. Ekofrö.
6260 HANNIBAL, Herbstriesen 2: 90 dagar. Kraftigväxande tysk purjo med 20-22
cm lång, tjock hals utan tendens till lökbildning. Mörkgrönt, något utbrett bladverk.
Högt torrsubstansinnehåll gör att den klarar de flesta vintrar på friland. Frisk, pålitlig
purjo för höst och tidig vinter. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 5g-100:-, 20g-325:-. Ekofrö.
6270 LUNGO D’INVERNO: 95 dagar. Kraftig italiensk vinterpurjo med ett grönt
utbrett bladverk. Halsen är tjock och helt vit med liten tendens till lökbildning.
Medellång, 15-20 cm. Introducerades 1906 och ger en stor skörd av utmärkt purjo som
klarar hårda vintrar. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 5g-100:-, 20g-325:-. Ekofrö.
6280 BLUE GREEN WINTER: 105 dagar. En riktigt tålig vinterpurjo med ett
ganska upprättväxande, blå-grönt bladverk. Halsen är tjock, medellång och helt utan
lökbildning vid roten. En modern sort med stor motståndskraft mot sjukdomar. Skördas
från oktober över hela vintern ända fram till mars. Täck med hö eller halm för att
försena att de fryser fast eller gräv upp purjon och jordslå i växthus eller jordkällare. I
ett mildare klimat står de ute hela vintern och skördas vid behov. Portion(ca. 200 frön)32:-, 5g-145:-, 20g-450:-. Ekofrö.

Salladslök

		

Allium fistlusum och cepa

6320 WHITE LISBON (A. cepa): 60 dagar. Välkänd, mild, snabb salladslök för friland, växthus och bänk.
Ganska långa, silvervita stjälkar med klargröna blad. Portion(ca.250 frön)-32:-, 5g-65:-, 20g-175:-. Ekofrö.
6330 PARADE: 60 dagar. En modern variant av gamla Lisbon med mycket stadiga upprättväxande mörkgröna
blad och långa vita stjälkar. Parade tål kyla bättre. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-90:-, 20g-250:-. Ekofrö.
6350 ISHIKURA LONG: 65 dagar. Upprättväxande blågröna blad på en lång vit stjälk utan lökbildning.
Halsen kan bli mycket lång, 40-50 cm, speciellt om den kupas. Lyxig salladslök som är köldtålig, men inte fullt
vinterhärdig. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-110:-, 20g-290:-. Ekofrö.
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6375 IDUNN: 65 dagar. En norsk, fullt vinterhärdig salladslök/piplök från Vestfold. Där har den odlas länge
både som ettårig, tvåårig och flerårig. Övervintrade plantor delar sig likt gräslök och skjuter nya stjälkar efter
nerklippning på vår-försommar. Kan också skördas genom att hela lökar lossas från roten och någon får stå kvar
för att dela sig på nytt. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 5g-90:-, 20g-250:-. Ekofrö.

Sparris

		

Asparagus officinalis

6455 ARGENTUIL: Välkänd och pålitlig sort som tidigt ger långa, raka skott med
väl samlade toppar. Odlas både som blek och grön sparris. Argentuil är härdig i hela
landet och resistent mot flera vanliga svampsjukdomar. Bör odlas i barnkammare i två år
innan slutlig plantering. Portion(ca. 40 frön)-32:-. Ekofrö.

			Mållväxter - CHENOPODIACEAE
Det latinska namnet är hämtat från grekiskans khen, som betyder gås och podion som är fot. Och just
bladformen, som påminner om gåsens fötter, är familjens främsta kännetecken. Det är ingen stor familj med
sina ca. 1 500 arter, både örter och buskar, som trivs längs havsstränder och på saltstäppsområden. Några
av medlemmarna är viktiga grönsaker.
De är både ettåriga och tvååriga. Vinden sköter om spridningen av pollen och kan föra det lång väg. För att
få helt rent frö vid fröodling, måste de olika sorterna och varianterna växa minst 1000 m ifrån varann. Vid
hus behovsodling kan några 100-tal meter räcka. Det mesta fröet mognar ungefär samtidigt, med undantag
för de yttersta skottspetsarna. Var försiktig vid skörden. De bästa och mest mogna fröna faller lätt av.

Rödbeta

		

Beta vulgaris var. conditiva

6500 RÖDBETSMIX: Vår egen blandning av betor i olika färger. Djupt mörkröda med vinröda blad, mörkt röda
med gröna blad, polkabetor, gulbetor och vita betor. Portion(ca. 250 frön)-32:-. Ekofrö.
6525 EARLY WONDER TALL TOP: 50 dagar. Snabbväxande stam av Egyptisk plattrund, med ett kraftigt
bladverk men relativt litet bladfäste. Bladen är lysande gröna med vinröda nerver. Roten är välfärgad, blodröd,
slät och har fin rotavslutning. Introducerad 1911. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-95:-, 100g-255:-. Ekofrö.
6540 BULLS BLOOD: 58 dagar. Odlas för sina mörkt rödvioletta, milda blad och väl genomfärgade mörka rötter. Unga
blad används i sallader och småbladsblandningar. Roten kan
bli lite stabbig om den får växa för länge. Så lite senare för
vinterförvaring. Från tidigt 1800-tal. Portion(ca. 200 frön)32:-, 20g-130:-, 100g-360:-. Ekofrö.
6545 CYLINDRA: 56 dagar. Cylindrisk, 15-18 cm lång
rödbeta, 5 cm i diameter, som odlas för färskkonsumtion,
inläggning och lagring. Rötterna har ett tunt skal och ett
mörkt rödviolett, sprött kött. Ersätter Forono. Portion(ca. 250
frön)-32:-, 20g-110:-, 100g-325:-. Ekofrö.
6560 DETROIT GLOBE 3: 60 dagar. Gammal, pålitlig
sedan 1892. Klotrund med ganska liten blast, ett tunt skal
och ett mörkt karmosinrött kött. Både för tidig och sen skörd.
Utmärkt att lagra. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-95:-, 100g255:-. Ekofrö.
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6565 BOLIVAR, Detroit 2: 60 dagar. Klotrund, enhetlig och med ett lägre nitratinnehåll. Tunt, slätt skal och
väl genomfärgat, djuprött kött. Upprätt bladverk med litet fäste. För tidig buntning och sen skörd för lagring.
Portion(ca. 250 frön)-32:-, 20g-110:-, 100g-315:-. Ekofrö.
6570 JANNIS: 60 dagar. En ny, förbättrad variant av den välkända Boltardy, som liksom den visar bra
motståndskraft mot att gå i blom vid tidig sådd. Rötterna är välformat klotrunda och helt genomfärgade. Jannis ger
en fin, enhetlig och lagringsduglig skörd. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 20g-110:-, 100g-315:-. Ekofrö.
6575 CHIOGGIA-di Barabietola: 60 dagar. Polkarödbeta. Gammal italiensk beta med ljusrött skal och ett
vitt kött med rosaröda ringar. Klotrund med sött kött. Grön, kraftig blast. Bra att lagra. Portion(ca. 250 frön)-32:-,
20g-110:-, 100g-315:-. Ekofrö.
6585 BLANKOMA WHITE BEET: 55 dagar. Är vita betor godast? En av betfavoriterna i smak. Mild och söt.
Roten blir klotrund, ibland svagt konisk, och har en grön nacke om den inte kupas. Blasten är kraftig och har en
ljust grön färg. Blankoma är frisk och ger en stor skörd av mycket enhetliga, jämnstora rötter som går utmärkt att
lagra. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 20g-130:-, 100g-340:-. Ekofrö.
6590 TOUCHSTONE GOLD: 55 dagar. Gulbeta. Rund, gulorange rot med ett sött och milt kött, som behåller
sin fina färg efter kokning. Gulbeta blöder inte som de röda och har en bättre kvalitet även som stora. Touchstone
Gold går att så fram till juli och är utmärkt att lagra. Den mest enhetliga gulbetan vi provat. Portion(ca. 150 frön)32:-, 20g-175:-, 100g-495:-. Ekofrö.
6592 DETROIT GOLDEN: 60 dagar. Söt och god, pålitlig gulbeta. Detroit Golden är en gammal sort, omnämd
redan 1828, men ändå ovanligt jämn i storleken. Trots namnet Detroit har den inte den klassiska klotrunda formen,
utan är lite mer avlång. Roten får inte grön nacke. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 20g-175:-, 100g-500:-. Ekofrö.

Mangold

		

Beta vulgaris var. cicla

6625 FORDHOOK GIANT: 50 dagar. Mycket starkväxande med mörkt gröna, buckliga blad med vita nerver
och breda, vita stjälkar. Bladen kan bli 60-70 cm från botten till topp. Trög att gå i blom. Tål flera frostnätter på
hösten. Portion(ca. 300 frön)-32:-, 20g-95:-, 100g-260:-. Ekofrö.
6630 LUCULLUS: 50 dagar. Odlas både för småbladsproduktion och som vanlig mangold. Bladen är resliga,
upprättväxande och småbuckliga med en medeltjock stjälk. Färgen är frisk, ljust gulaktigt grön med ljusare nerver.
Lucullus tål en del frost och ger en riktigt stor skörd. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 20g-110:-, 100g-280:-. Ekofrö.
6635 FLAMINGO PINK: 55 dagar. Är bland de vackraste i odlingarna med sina långa, lysande rosa stjälkar
och skinande mörkgröna blad. Lättodlad och användbar. Undvik att så i kall jord då risken ökar att plantan går
upp i blom, och blad och stjälk förlorar en del av sin sprödhet. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 20g-185:-, 100g-525:-.
Ekofrö.
6640 ZILVER 2: 52 dagar. Välkänd gammal mangold som ger en stor skörd av
medelgröna, svagt buckliga, matiga blad med tjocka, breda stjälkar. Den mest
vanliga mangolden. Säker och påltlig. Tål en del frost på hösten. Introducerades
som namnsort 1885. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 20g-95:-, 100g-260:-. Ekofrö.
6657 ERBETTE: 50 dagar. Helt grön med stora, släta spenatlika blad och
smala stjälkar. Tydligare spenatsmak än andra mangold och mycket mjäll.
Likt sin nära släkting Perpetual Spinach, kan den skördas kontinuerligt under
hela säsongen och övervintrar ofta för en tidig vårskörd innan den går i blom.
Portion(ca. 250 frön)-32:-, 20g-95:-, 100g-260:-. Ekofrö.
6660 / 6662 FIVE COLOURS / RAINBOW CHARD: 55 dagar.
Färgsprakande mangoldblandning som ger plantor med stjälkar i vitt, över gult,
orange och rosa till purpurrött. Bladen är gröna, vinröda och bronsfärgade.
Blandningen är ett fyrverkeri av färger. Portion(ca. 200 frön)-32:-, 20g-170:-, 100g-475:-. Ekofrö.
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6677 RHUBARB CHARD: 56 dagar. Mycket vacker och god med djupt röda stjälkar och bladnerver.
Mörkgröna blad med röd ton, högväxta och buckliga. Går lättare i blom vid sådd i kall jord än andra sorter.
Portion(ca. 200 frön)-32:-, 20g-110:-, 100g-280:-. Ekofrö.
6690 GOLDEN CHARD: 60 dagar. Gul mangold som funnits sedan 1830-talet under namnet Chilean Beet.
En av de vackraste och mest välsmakande med gula stjälkar och nerver och skinande, svagt buckliga gröna blad.
Färgen blir kraftigare ju äldre plantan blir. Portion(ca. 150 frön)-32:-, 20g-185:-, 100g-525:-. Ekofrö.

Trädgårdsmålla

		

6740 RÖD ORACH (Atriplex hortensis var. rubra): Mycket vacker och ståtlig växt med daggigt vinröda blad.
Trädgårdens rubin. Mild, behaglig smak. Blir lätt två meter hög, men är godast som småplanta. Portion(ca. 300
frön)-32:-, 5g-70:-, 20g-215:-. Ekofrö.
6750 AURORA ORACH MIX (Artiplex hortensis): Blandning av flera mållavarianter med blad i grönt,
gulgrönt, mörkviolett, purpur och karminrött. Mild, god blandning för sallader och snabbkok. Portion(ca. 100
frön)-32:-, 5g-75:-, 20g-220:-. Ekofrö.
6760 PRAKTMÅLLA (Chenopodium giganteum): Färgkontrasten mellan ljusgröna blad och de ljust rödlila skotten och småbladen är praktfull. Blir 2 m hög. Odlas också för småblad. Blad och blommor används.
Portion(ca. 300 frön)-32:-, 5g-95:-, 20g-310:-. Ekofrö.
6775 GODE HENRIKS MÅLLA: Lungrot är det svenska namnet på denna tacksamma, fleråriga målla som år
efter år skänker spenatlika blad på försommaren och senare späda blomstjälkar som anrättas som sparris. Tålig
och frisk och övervintrar lätt om jorden är väl dränerad. Behöver en köldperiod för att gro bra. Så i lätt jord och
ställ i kylskåpet i 10 dagar före utplanering. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.

Spenat

Spinaca oleracea

6850 MATADOR: 45 dagar. Mycket välkänd spenat med svagt savoybuckliga, breda, pilformade blad med
trubbig spets. Medelgröna till mörkgröna blad på kraftiga plantor. Kan odlas året runt och är sen att gå i blom,
men ger bäst skörd vid tidig vårsådd och sensommarsådd. Matador är också känd under namnen Viking och
Atlanta. Portion(ca. 250 frön)-32:-, 20g-70:-, 100g-165:-. Ekofrö.
6865 LONG STANDING BLOOMSDALE: Trögblommande, gammal och mycket välkänd sort med stora,
mörkgröna, lite buckliga, köttiga blad. Växtsättet är något upprätt, vilket håller fler blad fria från jord. Bloomsdale
kan sås mycket tidigt på våren för en snabb skörd. Under försommarljuset går den tillsammans med de flesta
spenatsorter lätt i blom. Den finaste skörden får man vid sådd i juli-augusti. Bloomsdale tål flera minusgrader och
ger fin skörd långt in på senhösten. Portion(ca. 350 frön)-32:-, 20g-90:-, 100g-240:-. Ekofrö.
6990 NYZEELÄNDSK SPENAT (Tetragonia expansa): Växer frodigt och bildar en stor, förgrenad och utbredd
bladmassa. Går sent, eller inte alls i blom och har ganska tjocka, köttiga blad med någon spenatsmak. Även
blommorna kan ätas. Portion(ca. 25 frön)-32:-, 20g-110:-, 100g-325:-. Ekofrö.

Isört

		

Mesembryanthemum crystallinum

6950 ISÖRT. Påminner om spenatblad till form och storlek, men är tjocka och saftiga, överdragna med isiga
pärlor. Smaken är friskt grön med lite dragning åt citrus och en viss sälta. De spröda bladen livar upp den tröttaste
sallad. Bör förkultiveras innan utplantering. Ekofrö. Obs - går ej att beställa säsong 2018 p.g.a. dålig fröskörd,
återkommer 2019.
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			Potatisfamiljen - SOLANACEAE
Den har ca. 2 300 arter och är särskilt vanlig i Syd- och Mellanamerika. De uppträder både som örter
och buskar. Ett- eller fleråriga. Blommorna är alltid femtaliga och har fem ståndare och en pistill. Flera
arter är mycket vanliga i våra trädgårdar och många är giftiga.
De är egentligen självbefruktande, men både humlor och bin blandar ibland de olika sorternas anlag. Så
för att få riktigt sortrent frö vid fröodling, måste sorterna skiljas åt med 100-500 meter.
Fröerna, som oftast finns inuti en frukt, måste få mogna riktigt innan frukten skördas för att få bästa
kvalitet och grobarhet.

Paprika

		

Capsicum annuum

7015 FERENC TENDER: 50 dagar. Tidig och frisk paprika från Ungern. Den ger en stor skörd av köttiga och
sött saftiga, lite spetsiga frukter som kan bli riktigt stora. Skördas både som ljusgul, orange och fullmogen röd.
Plantan är kompakt och stadig och blir ca 40 cm hög. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-480:-. Ekofrö.
7020 KOROSCO: 53 dagar. Vi har odlat Korosco i flera år och den har aldrig gjort oss besvikna. Den ger mycket
tidigt koniska, blankt högröda paprikor, 13-16 cm långa, med ett friskt sött, mycket gott kött. Plantan är stadig,
60-70 cm hög och ger en stor skörd under hela säsongen. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 2g-195:-, 5g-380:-. Ekofrö.
7025 LIPSTICK: 53 dagar. Tidigt paprika med vackra, blanka, koniska frukter. De är tunga, ca. 12 cm långa,
mörkt gröna och övergår till en skinande, kraftigt röd färg. Tjockväggig, saftig och god. Portion(ca. 20 frön)-32:-,
2g-195:-, 5g-380:-. Ekofrö.
7030 KLARI BABY CHEESE: 55 dagar. En ovanlig ungersk paprika med
plattrunda svagt åsade frukter, s.k. paradis- eller tomatpaprika. Frukterna blir 6-7
cm i diameter och 3-4 cm höga och njutes i alla stadier från ljusgula över orange
till mörkt röda. Köttet är mycket tjockt, sprött och saftigt sött. Plantan blir kring
40 cm hög. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-480:-. Ekofrö.
7040 APPLE: 57 dagar. Mild, söt smak och det saftigt kött. De trubbigt koniska,
röda frukterna blir 8-10 cm. Plantan blir ca. 40 cm. En medeltidig och tålig
paprika med ovanligt fruktiga frukter. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 2g-195:-, 5g380:-. Ekofrö.
7045 KING OF THE NORTH: 60 dagar. Typisk köpepaprika med knubbiga,
breda och relativt korta frukter. Nästan alla är fyrrummiga. Köttet är tjockt och
saftigt. King tål sämre paprikaväder bättre än de flesta. Stadig planta, 40-50
cm hög. Något högre i växthus. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-480:-.
Ekofrö.
7050 PUSZTAGOLD: 65 dagar. Välkänd, medeltidig paprika från Ungern. Plantan är stadig, blir 60-70 cm
hög och ger riktigt stora, trerummiga, svagt koniska frukter med trubbig spets. Köttet är milt och ganska tjockt.
Pusztagold ätes oftast medan den ännu är ljusgul, därav namnet. Får frukten sitta kvar övergår den i ljust rött.
Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-480:-. Ekofrö.
7055 YESIL TATLI: 65 dagar. Lång, vacker, mycket god paprika från Turkiet. Koniska, mörkröda frukter, 1820 cm långa och 5 cm över nacken. Medeltjockt kött med rik paprikasmak. Plantan kan bli 1 meter hög och ger
mycket. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-480:-. Ekofrö.
7060 SWEET NARDELLO: 65 dagar. Kommer ursprungligen från Basilikata i södra Italien, där den framför
allt används färsk i matlagningen och till att göra ett sött paprikapulver av. Ansedd som den godaste att steka, då
paprikans naturligt råa fruktighet övergår i len sötma. Utmärkt också att frysa in i bitar för framtida rätter. Sweet
Nardello är tidig, pålitlig och ger mycket. Frukten är lång, 15-20 cm, och slank och ibland lite böjd. Plantan blir
50-70 cm hög och kan behöva hjälp för att bära alla frukterna. Port.(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-480:-. Ekofrö.
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7065 HUNGARIAN BOLDOG: 67 dagar. Spicy-paprika. Mycket populär i Ungern. Söt och kryddig med en
mild, behaglig hetta. Ger ett utsökt paprikapulver. Används också färsk i bl.a. gulash. Plantan blir 40-50 cm hög
och bär mängder av 12-15 cm långa, blankt djupröda frukter. Port.(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-480:-. Ekofrö.
7075 YOLO WONDER: 72 dagar. Stora, tunga, 3-4- rummiga, högröda frukter med ett fast, tjockt kött. Plantan
växer starkt upprätt, blir 40-50 cm hög. Frisk. Bör odlas i växthus. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-480:-.
Ekofrö.
7090 MARCONI ROSSO: 80 dagar. Traditionell, välkänd sort från Italien. Frukten är 3-rummig, blankt djupröd
vid mognad, konisk och stor. 5-7 cm i diameter och ibland över 20 cm lång. För växthus och uterum. Portion(ca.
20 frön)-32:-, 2g-195:-, 5g-380:-. Ekofrö.

Chilipeppar

Capsicum annuum, C. baccatum och C. chinense

7110 AJI CRYSTAL BLANCO: 55 dagar. Den tidigaste chilin vi odlat. Frukten blir ca. 15 cm koniskt lång, 3-4
cm vid fästet. Först ljust gulgrön, ’blanco’, över orange till kraftigt mörkrött. Lagom jämn styrka på det ovanligt
tjocka och saftiga köttet. Stadig 30-40 cm hög planta. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475:-. Ekofrö.
7120 HUNGARIAN YELLOW HOT WAX: 58 dagar. Kraftigväxande med gula, 12-14 cm långa, jämnt
koniska, vaxiga frukter. Röd som fullmogen. Styrkan varierar. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 2g-110:-, 5g-205:-.
Ekofrö.
7123 BULGARIAN CARROT: 58 dagar. Morotschili. Mycket välformad, orange 10-12 cm lång frukt på
stadiga, kompakta plantor. Något stark. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475:-. Ekofrö.
7125 ALBAN: 58 dagar. Lokalsort från Albanien. Stadig 50-60 cm hög. Ger 15-17 cm långa, mörkt röda, smalt
koniska frukter. Mycket aromatiska o mer än medelstarka. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475:-. Ekofrö.
7127 KORAL: 60 dagar. En läcker chili i körsbärsformat. Frukterna är runda med ett tjockt, saftigt, hett och
aromatiskt kött. Plantan är stadig, ca. 40 cm hög och ger massor. Koral används både omogen mörkt grön och
mogen blankt mörkröd. Har sitt ursprung i Östeuropa. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 2g-175:-, 5g-310:-. Ekofrö.
7130 ESPELETTE var. Gorria: 62 dagar. Mycket gammal sort från de baskiska provinserna i södra Frankrike.
Lagom stark med stor fruktighet. Skinande mörkröda, koniska frukter, 11-13 cm på en 60-80 cm. hög planta. Vår
dagliga favorit, både färsk, torkad och som lättanvänt chilipulver. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475:-.
Ekofrö.
7133 SANTA FÉ: 62 dagar. Knubbiga, koniska, 7-9 cm långa frukter på en rikgivande, kompakt, stabil planta.
Först gula, sedan orange och sist rött. Saftigt och starkt kött. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475. Ekofrö.
7135 SARIT GAT: 63 dagar. Ger massor av vacker, välformad, kraftigt gul frukt på en förgrenad, 50 cm hög,
stabil planta. De är spetsigt torpedformade, 10-12 cm långa. Starka med inte bedövande. Lokalsort från Kosovo.
Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475:-. Ekofrö.
7137 BEAVER DAM: 63 dagar. Stadiga plantor ger stora (15-18 cm), breda, paprikaliknande, spetsiga, djupröda
frukter med en behagligt mild, fruktig styrka. Raritet från Ungern. Portion(ca. 10 frön)-32:-. Ekofrö.
7140 HOT PORTUGAL: 63 dagar. Frukterna är skinande, djupt röda, 15-18 cm långa, smala och lite skrynkliga
vid stjälkfästet. Fruktig, medelstark chili. Plantan är stadig och blir mellan 40-70 cm hög. Hot Portugal är utmärkt
att torka och mala till pulver. Mycket gammal sort. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475:-. Ekofrö.
7142 BLACK JALAPEÑO: 64 dagar. Skinande vackra, svarta, mycket milda Jalapenofrukter som övergår i
mörkt rött vid full mognad. Stadig planta. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475:-. Ekofrö.
7145 JALAPEÑO: 65 dagar. Delikat, het mexikansk chili. Plantan blir 50-80 cm. Mörkgröna, svagt koniskt
trubbiga frukter, 6-8 cm långa. Tjockväggiga. Röda som mogna. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 2g-110:-, 5g-205:-.
Ekofrö.
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7147 JAMAICAN BELL (C. baccatum): 75 dagar. Klockliknanade, skinande, mörkröda frukter på storväxta
plantor. Mycket mild o lättanvänd. Gärna fylld och gratinerad. Port.(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475:-. Ekofrö.
7150 HOT LEMON (C. baccatum): 65 dagar. Medelhet chili som verkligen smakar citron. Gul, torpedformad,
lite åsad, 5-6 cm lång frukt. Ute blir plantan 35-40 cm i växthus 60-70 cm. hög. Lätt att torka och ger ett utsökt
citronchilipulver. Utsökt tillsammans med fisk. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475:-. Ekofrö.
7155 PADRON: 65 dagar. Välkänd tapas i Spanien. Grillad eller stekt omogen grön med lite flingsalt. Varierande
styrka. Röda, 5-7 cm vid mognad. Utmärkt till pulver. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475:-. Ekofrö.
7160 ANAHEIM M: 68 dagar . För mogna röda frukter 95 dagar. Mild styrka och fyllig sötma. Kraftig planta
med stora, avlångt koniska frukter, 20 cm långa och 5 cm i diam. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475:-.
Ekofrö.
7175 SERRANO CHILI: 70 dagar. 90 för mogen röd. Plantan (50-70 cm) ger massor av lillfingerstora, något
trubbiga, mycket starka frukter. En av de mest populära chilisorterna i Mexico, oumbärlig i mexikansk mat.
Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-230:-, 5g-475:-. Ekofrö.
7177 DEMON RED: 70 dagar. En tät, låg, småbladig chili översållad med hundratals små, 3-4 cm långa,
knallröda blanka frukter. Bra i kruka både inom- och utomhus. Används i en flora av olika maträtter. Medelstarkstark. Utmärkt att torka hela, som flakes eller pulver. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 2g-175:-, 5g-310:-. Ekofrö.
7180 HINKELHATZ: 70 dagar. Kycklinghjärta. 3-4 cm lång, knubbig, skinande knallröd, stakt frukt.
Rikgivande, 30-40 cm hög, stadig planta. Beskriven redan 1611. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 2g-175:-, 5g-310:-.
Ekofrö.
7182 TRINIDAD PURPLE COFFEE: 70 dagar. En av de vackraste cilli vi odlat. Kompakt, stadig planta med
massor av små, koniska, kraftigt violetta frukter, som övergår i rött vid fullmognad. Bra att torka. Kraftig styrka.
Utmärkt att odla i kruka. Tycker om sol och värme. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-175:-, 5g-310:-. Ekofrö.
7185 DE CAYENNE: 70 dagar. 95 dagar för mogna mörkröda frukter. Mycket vanlig torkad och mald. Frukterna
är långa (10-15 cm) och smala på en buskig, 60 cm hög planta. Port.(ca. 15 frön)-32:-, 2g-175:-, 5g-310:-. Ekofrö.
7190 HABANERO DULCE: 75 dagar. Unik habanero helt utan styrka, men med en fantastisk arom. Buskig, 5060 cm hög planta bär mängder av orange-rosa frukter. Portion(ca. 10 frön)-32:-. Ekofrö.
7193 HABANERO GOLDEN: 72 dagar. En gyllene gul Habanero med skinande vackra, ca. 6 cm långa,
knubbigt veckade frukter på en stadig planta. Doften och aromen är typisk Habanero med väl utvecklade smaker
av mogen frukt. Styrkan är kraftfull. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 2g-175:-, 5g-310:-. Ekofrö.
7195 HABANERO (C. chinense) : 75 dagar. ”Hellfire”. En av de hetaste. Härstammar från Västindien.
Hängande, mjukt veckade frukter. 4 cm långa och 3 cm breda. Fullmogna är de orangeröda, innan dess gröna.
Portion(ca. 20 frön)-32:-, 2g-175:-, 5g-310:-. Ekofrö.

Tomat

		 Solanum lycopersicum

BUSKTOMATER
7215 WHIPPERSNAPPER: 55 dagar. Snabb, kompakt tomat med sina massor av drygt körsbärsstora, rosaröda
frukter. Whippersnapper är först färdig och har en fin tomatsmak. Men är inte lika söt som de senare högväxande
körsbärstomaterna. Utmärkt i krukor och urnor. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7225 IDA GOLD: 58 dagar. Extra tidig, lågväxande, grenig busktomat med mängder av klart orange, medelsmå
frukter (ca. 50g). Mild, söt smak och låg syrahalt. Utvecklad för nordliga förhållanden. Portion(ca. 20 frön)-32:-,
1g-175:-, 5g-535. Ekofrö.
7235 SUB-ARCTIC PLENTY: 58 dagar. Mycket tidig busktomat från Kanada. Upprätt, kompakt växtsätt. Ger
många medelsmå, röda frukter (35-50g). Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
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7250 KORALIK: 64 dagar. Ger massor av små, körsbärsstora, knallröda frukter längs av alla på friland. Kraftig,
frisk planta med ett utbrett växtsätt, men blir endast 20-25 cm hög. Portion(ca. 15 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-.
Ekofrö.
7265 MARMANDE VF: 64 dagar. Fransk bifftomat med stora (200 g), köttiga frukter. Plantan är buskig, men
kan bli 70 cm och behöver då stöd. För friland och kallhus. Port.(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7280 TAXI: 64 dagar. Kompakt, stadig busktomat med kraftigt citrongula frukter.
De är oftast klotrunda, mycket jämna och väger 100-120g. Ger en stor o vacker
skörd. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.

HÖGVÄXANDE
7315 ALASKAN FANCY: 57 dagar. Tidig och tålig. Selekterad för att växa i en
kylig miljö med korta somrar. Blir 50-70 cm hög och behöver stöd och tjuvning.
Frukterna är 4-5 cm, röda, runda och väger kring 50 gr. Smaken är god för att vara
en så tidig sort. Framför allt för friland, men även kallväxthus i norr. Portion(ca. 20
frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7320 MATINA: 59 dagar. Mycket tidig frilands- och kallhustomat från Tyskland. Blir ca. 120 cm och har breda
blad. Frukten är helt röd, medelstor, 60-80 g, med sött, syrligt kött. Behöver stöd och tjuvning. Port.(ca. 25 frön)32:-, 1g-110:-, 5g-350:-. Ekofrö.
7322 BÄRNSTEN: 59 dagar. Mycket snabb, kraftigt orange tomat. Något mindre än normaltomaten. Smaken är
söt med lagom syra. Plantan blir 60-120 cm hög och behöver stöd och tjuvning. Härstammar troligen från östra
Ukraina. En tålig o pålitlig sprinter med bärnstensfärgade frukter. Portion(ca. 15 frön)-32:-. Ekofrö.
7325 STUPICE: 59 dagar. Snabb, tålig frilands- och kallhustomat med mycket god smak. Blir drygt 1 m hög
med breda blad. Behöver stödjas och oftast tjuvas. Knappt medelstora, glänsande röda, söta, saftiga tomater.
Godaste i sin klass. Från Tjeckoslovakien. Portion(ca. 20 frön.)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7327 KATJA: 60 dagar. Snabb och frisk. Relativt stora, smakrika frukter på ca 1 m höga plantor. I våra försök
har hon gett saftiga, bifftomatstora, något åsiga, rosaröda frukter tidigast av alla i den här gruppen. Passar både på
friland och i kallväxthus. Portion(ca. 15 frön)-32:-. Ekofrö.
7330 GLACIER: 59 days. Extra tidig, tålig tomat med enhetliga, medelsmå (4-5 cm), djupröda, goda frukter på
70-100 cm höga plantor med potatisbladverk. Ibland svag gulfärgning på nackarna. Stöd och lite tjuvning behövs.
Glacier, som en svensk tomat, introducerades 1985. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7335 DINA: 62 dagar. Från Ukraina, där många fina tomatsorter sett dagens ljus. Plantan, som är högväxande och
bör tjuvas, ger tidigt mellanstora jämna, fina, orange frukter som aldrig spricker. Köttiga och saftiga med få frön
och en mild, god tomatsmak. Trivs både ute och i växthus. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7345 SIBIRJAK: 62 dagar. Det är en snabb, tålig tomat med stora, ca. 100g, riktigt goda frukter. Sibirjak
kommer från Krasnoyarsk i Sibirien och klarar våra svala somrar alldeles utmärkt. Plantan, som behöver stöd och
bör tjuvas, blir kring 1 meter hög på friland o något högre i växthus. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-.
Ekofrö.
7340 NYAGOUS: 65 dagar. Är en eftertraktad ’svart’ tomat från Ryssland som förädlats i Japan. Mörkt
mahognyfärgade, medelstora, perfekt klotrunda med ett saftigt och tjockt kött. Smaken är mycket aromatisk med
en tydlig sötma. Blir 120-150 cm hög och behöver stöd och tjuvning. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-.
Ekofrö.
7350 DANSK EXPORT: 65 dagar. Välkänd, tidig och tålig tomat för framför allt friland. Frukterna är
medelstora, röda och fasta. Blir kring 1 m. Bör bindas upp och tjuvas. Port.(ca. 20 frön)-32:-, 1g-110:-, 5g-350:-.
Ekofrö.
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7353 TETA DE VENUS: 70 dagar. Namnet ’Venus bröst’ syftar på den rosa-röda, plommonformade frukten
som ofta har en liten spets. Kryddig, rik smak. Blir drygt en meter hög på friland och högre i växthus. Den bör
tjuvas. Tete de Venus är en gammal, mycket uppskattad spansk sort. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-.
Ekofrö.
7355 GOLDEN QUEEN: 70 dagar. ”Drottningen av de gula” kallas denna normalstora, jämna, varmt gula tomat
med en fin balanserad smak. Uppskattad och odlad i en stor del av världen. Behöver stöd och tjuvning. Ger stor
skörd både på friland och i växthus. Introducerad 1882 i USA. Port.(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7357 BLACK PRINCE: 70 dagar. Mognar ovanligt tidigt för att vara en stor, svart tomat. Odlas i kallväxthus,
eller på friland i södra Skandinavien. Plantan (ca. 120 cm) ger mycket saftiga, välsmakande mahognyfärgade
frukter. Motståndskraftig mot svampsjukdomar. Ursprungligen från Sibirien. Portion(ca. 15 frön)-32:-. Ekofrö.
7358 YELLOW PERFECTION: 70 dagar. En av de bästa gula tomater vi provat. Frukten är mycket jämn i
storlek och har en milt syrlig tomatsmak, typisk för de gula varianterna. Plantan är högväxande och behöver stöd
och tjuvning. För goda lägen på friland och i kallväxthus. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-110:-, 5g-350:-. Ekofrö.
7360 GREEN ZEBRA: 73 dagar. Ger en läcker gulgrön tomat med mörkt gröna ränder. Köttet är grönt och
saftigt och skalet är tunt. Frukten är helt klotrund och medelstor. Plantan är blir drygt en meter hög på friland och
något högre i växthus. Den behöver stöd och bör tjuvas. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7363 BERNER ROSE: 73 dagar. En rosenröd, ganska stor och smaskigt saftig salladstomat på höga plantor som
måste ha stöd och tjuvas. Pålitlig och frisk både i bra lägen utomhus och i växthus. Gammal sort från Schweiz
som klarar kyligt väder bättre än de flesta i sin klass. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7365 MONEYMAKER: 75 dagar. Klassisk, medeltidig växthustomat med kraftigt röda, runda, 80-90g
tunga frukter utan gröna nackar. Ger bra även under mindre idealiskt tomatväder. Länge en standardsort inom
yrkesodlingen innan hybriderna kom. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-110:-, 5g-350:-. Ekofrö.
7367 JAUNE DE FLAMME: 75 dagar. Högväxande gammal fransk aprikosorange tomat med en rik, söt smak,
saftig och aromatisk med en svag syra. Länge rankats som en av de godaste. Frukterna väger ca. 70 gram. Odlas
i växthus och skyddade lägen på friland. Vid blindtester föredrar de flesta av oss orange tomater och som alla
orange tomater innehåller den mer antioxidanter än de röda. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7368 VALENCIA: 75 dagar. Strålande vacker orange bifftomat både på utsidan och inuti. Stor, saftig och mycket
aromatisk med en arom av ananas och mogna gyllenbär. Frukterna väger 200-250 gram. Trivs bäst i växthus, men
varma lägen ute kan också duga. Uppbindning och tjuvning. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535. Ekofrö.
7370 GOLDIE: 75 dagar. Storvuxen, gulorange, mycket smaklig bifftomat på 300-400g. Bör helst odlas i
växthus eller i varma lägen utomhus. De har ett lent, fast kött med få frön. Plantan är kraftig, högväxande och
måste bindas upp och tjuvas. Goldie introducerades redan 1870. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-.
Ekofrö.
7375 TIGERELLA (Mr. Stripey): 70 dagar. Är en ovanlig och vacker tigertomat med oranga ränder på röd
botten och en rik och tydlig tomatsmak. Ger jämna, fina, 80-90 grams frukter. Behöver bindas upp och tjuvas.
Tigrella är en gammal engelsk sort. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7380 COSTELUTO GENOVESE: 75 dagar. En gammal italienare med ovanliga, plattrunda, kraftigt åsade,
glansigt klarröda frukter. Saftiga och matiga med kraftig smak. Mycket populär i Italien sedan början av
1800-talet. Används både färsk och i matlagningen. Stöd och tjuvning. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g535:-. Ekofrö.
7383 SELANDIA: 75 dagar. Trotjänare inom yrkesodlingen under 1940-70-talen. Rund, röd, fast, 2-3-rummig,
något saftig och mycket smakrik frukt på ca. 100g. Främst för växthus, men ger bra ute i varma lägen. Binds upp
och tjuvas. Svensk tomat introducerad 1937. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-110:-, 5g-350:-. Ekofrö.
7385 BRANDYWINE: 78 dagar. Den godaste tomaten? Har en mycket rik, nästan kryddig tomatsmak. Ger
riktigt stora, tunnskaliga rosaröda frukter. Introducerad som namnsort 1885 av Amishfolket i USA, som tagit med
sorten från Tyskland. Binds upp och tjuvas. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
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KÖRSBÄRSTOMATER
7425 CHEERIO: 55 dagar. Tidigaste helröda körsbärstomat. Ger 3 cm stora , kraftigt röda, delikata tomater på
grenigt buskiga plantor som kan behöva stöd. Frukter på 25-35 g. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-.
Ekofrö.
7435 CHILEGA: 60 dagar. Chilega är en av de absolut sötaste. Den är rena godiset. Högväxande körsbärstomat
med röda, små frukter på 7-10 g. Den klarar vårt utomhusklimat, men passar lika bra i växthus och uterum. Inte
så starkväxande, men bör ändå tjuvas för att inte bli för omfångsrik. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-.
Ekofrö.
7440 MEI WEI: 62 dagar. Tidig sort från Kina med den bästa smaken. De kryddigt söta, röda frukterna hänger
i klasar, är klotrunda och väger ca. 20 g. För växthus, uterum och bra lägen på friland. Behöver stöd och lite
tjuvning. Har länge varit vår körsbärsfavorit. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7445 NARANJA: 62 dagar. Spanska för apelsin. Söt och god orange körsbärstomat. Naranja är tidig och pålitlig
både på friland och i växthus och ger dessutom massor med frukt. Den har snabbt blivit en favorit bland de som
provodlat den. Högväxande, behöver stöd och bör tjuvas. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-545:-. Ekofrö.
7450 RED PEARL, PÄRLTOMAT: 65 dagar. En verklig pärla. Skinande, blankt klarröd och mycket, mycket
god. Små dadelformade frukter med fast fruktkött, hänger i klasar på en högväxande och frisk planta som bör
tjuvas. Trivs både i växthus och på friland. Portion(ca. 20 frön)-32:-. Ekofrö.
7452 GARDENERS DELIGHT: 66 dagar. Välkänd och mycket uppskattad körsbärstomat. Högväxande och bär
klasar av medelsmå, röda, tunnskaliga delikatesser. Ger bra skörd även på friland i skyddade lägen. Ursprungligen
från Tyskland. Tillsammans med några kunder och kolleger har vi hittat frön till den ursprungliga sorten och kan
nu erbjuda frön till gamla hederliga Gardeners Delight. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-110:-, 5g-350:-. Ekofrö.
7455 BLACK SWEET CHERRY: 66 dagar. Rund cocktailtomat( 25 g) med mörkt mahognyrött skal och ett
saftigt, sött aromatiskt kött. Högväxande. Ursprungligen rysk. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-.
Ekofrö.
7457 GREEN DOCTOR: 70 dagar. Liten och söt. Liknar ett stort, slätt, grönt krusbär. Frukterna på ca. 11 g. har
låg syra och mycket sötma. Högväxande. Behöver stöd och lite tjuvning. Portion(ca. 15 frön)-32:-. Ekofrö.
7460 SUN BABY: 66 dagar. Ger mängder av små, klotrunda, citrongula, tunnskaliga, läckra frukter på höga
plantor som behöver stöd och tjuvas. Slösa med denna lilla guldklimp. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-110:-, 5g350:-. Ekofrö.
7463 PRINCIPE BORGHESE: Italienarnas favorit till att torka. Stor körsbärstomat med ett fast kött och litet
fröhus. Används också färsk i sallader och såser. Högväxande. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-110:-, 5g-350:-.
Ekofrö.
7465 GELBE DATTELWEIN: 70 dagar. Ofattbart givande gul tomat med dadel- droppformade, 4 cm långa,
goda 15 g-frukter. Gammal tysk sort. Binds upp och tjuvas. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7475 TINY TIM: 65 dagar. Välkänd, lågväxande körsbärstomat för krukor, urnor och friland. Frukterna är runda,
klarröda och söta och väger kring 15 g. Småfröig. Portion(ca. 20 frön)-32:-. Ekofrö.

PASTATOMATER
7530 BELLSTAR: 70 dagar. Medeltidig, kompakt busktomat från Kanada med stora, röda, 80-100 g
plommonformade frukter. Främst för matlagning, men passar också bra i sallader med sitt saftiga kött. Portion(ca.
20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7545 BLACK PLUM: 73 dagar. Medeltidig, 1-1,5 m hög planta ger en stor skörd av plommonstora frukter, mörk
mahognyröda med svartbrun nacke, hängande i klasar. Köttet är tjockt och matigt, utmärkt till pastasås och annan
matlagning. Resistent mot mjöldagg. Från Ryssland. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
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7550 QUADRO: 75 dagar. Har en form som ett lite kantigt plommon. Högväxande, medeltidig och rikgivande.
Odlas på friland i skyddat och soligt läge, eller i kallväxthus. Motståndskraftig mot bladmögel. Frukten blir ca 5
cm och har ett gott, saftigt kött. Även god som salladstomat. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-175:-, 5g-535:-. Ekofrö.
7565 ROMA VF: 75 dagar. Populär pastatomat med plommon-frukter på 70-80g. Resistent mot många
sjukdomar, kraftig och stabil och ger saftiga tomater med tjockt kött och få frön. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g110:-, 5g-350:-. Ekofrö.

Tomatillo

		

Physalis philadelphica

7630 TOMA VERDE: 60 dagar. Grön mexikansk tomatillo. Frukten används både grön och som mogen gröngul.
Sorter som De Milpa och Purple Blush får en violett anstrykning. Tomatillo är ett måste i mexikansk salsasås. Blir
mycket stor i växthus och måste beskäras. Portion(ca. 100 frön)-32:-, 1g-75:-. Ekofrö.

Gyllenbär

		

Physalis pruinosa

7730 GOLDIE: 75 dagar. Frisk och tidig variant med släta, söta frukter. Fanns redan 1930. De är vackert
guldgula i en halmfärgad lykta. Delikat arom vid fullmognad. Växer bra både på friland och i växthus och uterum.
Portion (ca. 50 frön)-32:-, 1g (ca. 1000 frön)-130:-. Ekofrö.
7745 AUNT MOLLY: 75 dagar. Ett gyllenbär som funnits länge. Ursprungligen från polen och varit känd som
namnsort redan 1837 då den namgavs av en botanist i Pennsylvania, USA. Vem Aunt Molly var är höljt i dunkel.
Aunt Molly är snarlik Goldie. Portion(ca. 30 frön)-32:-. Ekofrö.

Aubergine

		

Solanum melongena

7815 WENTA: 65 dagar. Är en mycket snabb aubergine från Nepal. Frukterna blir mörkt violetta, långa och
cylindriska. 20-25 cm och ca. 3 cm i diameter. Mycket goda och perfekta att skiva. Plantan blir kring 40-50 cm
hög och står stadigt. Sorten är ett fynd från Nepal. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-85:-, 5g-240:-. Ekofrö.
7820 ROSITA: 68 dagar. Enastående vacker och elegant aubergine med sitt kraftigt lavendel-rosa skal. Helvitt,
bitterfritt kött av bästa kvalitet. Avlång, trind, ca. 15 cm lång frukt. Även fullvuxna på ca. 20 cm som väger upp
till ett kilo är fullt njutbara. Stadig 40-50 cm hög planta. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-85:-, 5g-240:-. Ekofrö.
7825 APPLEGREEN: 68 dagar. Som namnet anger är frukten stor som ett äpple, lite avlångt klotrund och
vackert ljusgrön till färgen. Det vita köttet är smakligt milt och blir inte bittert. Plantan är kraftig, ca. 50 cm hög
och står stadigt. En pålitlig och tidig rikgivande sort. Appelgreen är utvecklad för ett nordligare klimat. Portion(ca.
20 frön)-32:-, 1g-85:-, 5g-240:-. Ekofrö.
7830 DIAMOND: 70 dagar. Har slagit oss med häpnad. Snabb och rikgivande med mörkt violetta frukter som
är trinda och 15-17 cm långa och har ett vitt, helt bitterfritt kött. Stabil, ca. 50 cm hög planta. Diamond är väl
anpassad till våra breddgrader. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 1g-85:-, 5g-240:-. Ekofrö.
7835 ROSA BIANCA: 75 dagar. Gammal, ovanlig, nästan klotrund sort från Italien. Stor frukt, 10-14 cm i
diameter med en färg som skiftar i lavendel och vitt. Fast, milt kött. Port.(ca. 20 frön)-32:-, 1g-85:-, 5g-240:-.
Ekofrö.
7840 EARLY LONG PURPLE 2: 75 dagar. Populär italiensk sort med avlånga, mörkt violetta frukter. 20-25 cm
långa, 6-8 cm i diameter. Stadig, ca. 50 cm hög. Introducerad före 1885. Port.(ca. 20 frön)-32:-, 1g-85:-, 5g-240:-.
Ekofrö.
7865 BLACK BEAUTY: 77 dagar. En av världens mest odlade auberginer. Relativt tidig, buskig planta som blir
65-75 cm hög och bär mörkvioletta, stora, äggformade frukter. Port.(ca. 20 frön)-32:-, 1g-85:-, 5g-240:-. Ekofrö.
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Ärtfamiljen - FABACEAE

				

Den kallades förr Leguminosae och är med sina ca. 12 000 arter en av de större familjerna i växtriket. De
uppträder i många former över hela jorden. Alltifrån små örter till stora träd. Blommorna har 5 kronblad
och frukten är oftast en avlång balja. Många av dem är mycket viktiga kulturväxter p.g.a. sitt höga
näringsinnehåll.
Självbefruktning är regel i den här familjen och risken för korsningar vid fröodling är liten. Men för att få
absolut rent frö, måste sorterna skiljas åt med minst 500 meter. Fröna mognar inte jämnt över hela plantan.
De torra baljorna kan plockas i omgångar för att förhindra att mogna frön gror i baljan under blöta höstar.
Men oftast skördas hela plantan, som sedan får eftertorka.

Bönor

		 Phaseolus vulgaris

BRYTBÖNA - busk
8010 SPEEDY: 47 dagar. Den snabbaste brytböna vi hittat. Ljust grön, rund balja ca. 13-15 cm lång med utmärkt
kvalitet. Kompakt, stadig planta som ger en hygglig skörd. Vitt frö. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-125:-, 500g315:-. Ekofrö.
8015 PROVIDER: 50 dagar. Tidig och tålig böna med medelgröna, runda
och köttiga baljor, ca. 13-16 cm långa. Kompakt växtsätt. Mycket frisk och
pålitlig. Klarar dåligt bönväder bättre än de flesta. Mycket odlad sedan 1965.
Mörkt violett frö. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-125:-, 500g-355:-. Ekofrö.
8050 SLENDERETTE: 53 dagar. Ger gröna brytbönor av bästa kvalitet.
Djupt gröna, släta, raka, köttiga. Baljorna, som hålls väl ovan mark på en
stadig planta, är medeltidiga i skörd och lättskördade. Slenderette ger 15-17
cm långa baljor och har vita frön. Portion(ca. 60 frön)-32:-, 100g-90:-, 500g195:-. Ekofrö.
8060 MAXI: 53 dagar. Upprättväxande planta med frihängande, lättskördade
baljor ovanför bladverket. De är 16-18 cm långa, raka, medelgröna, nästan
helt runda. Sund och säker böna med matiga baljor. Fröet är ljusbrunt.
Portion(ca. 60 frön)-32:-, 100g-90:-, 500g-195:-. Ekofrö.
8075 MAXIBEL: 53 dagar. Långa, slanka och raka baljor. Mycket jämna. En elegant, modern filébrytböna.
Trådfria, fasta, runda, mörkt gröna baljor, 17-18 cm långa med bästa kvalitet. Maximalt delikat när de plockas
unga. Maxibel ger stor skörd. Brunfläckiga frön. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-155:-, 500g-485:-. Ekofrö.

PURPURBÖNA - busk
8155 PURPLE QUEEN: 53 dagar. En mycket vacker purpurböna med kraftigt violetta blommor. Den ger 13-16
cm långa, mörkvioletta, runda baljor. De är spröda och köttiga och övergår, liksom alla purpurbönor, i mörkgrönt
vid kokning. Plantan är stadig med små utlöpare. Purple Queen är en av de tåligaste buskbönorna. Ljusbrunt frö.
Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-135:-, 500g-355:-. Ekofrö.

VAXBÖNA - busk
8250 HELIOS: 55 dagar. Mycket fin, tidig, pålitlig vaxböna. Runda baljor, 16 cm långa. Färgen är kraftigt gul
och kvalitén är mycket bra. Friska, medelstora plantor som ger mycket och kan bli lite ostadiga i välgödslad jord.
Vita frön. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-125:-, 500g-315:-. Ekofrö.
8265 ROCQUENCOURT: 57 dagar. Äntligen tillbaka igen. Traditionell fransk vaxböna. Den upprätta plantan
ger mycket vackra, saftiga, kraftigt gula, raka och slanka, 16-17 cm långa, trådfria baljor. Klarar blött och svalt
väder bättre än de flesta vaxbönor. Svartfröig. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-125:-, 500g-315:-. Ekofrö.
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8280 DRAGON LANGERIE: 60 dagar. Draktunga. Ovanlig och vacker vaxböna. Den kompakta plantan
ger långa, plattrunda, trådfria, matiga baljor. De är gräddgula med purpurfläckar och ränder, som försvinner
vid kokning. Bäst färska, ingen frysböna. En gammal sort som behåller sin plats som en av de absolut godaste.
Purpurbrunt frö med blå ränder. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-125:-, 500g-315:-. Ekofrö.

SKÄRBÖNA - busk
Tyvärr har vi ännu inte lyckats hitta en ekologiskt odlad lågväxande skärböna i år. Vi lägger ut den på hemsidan
om vi får hem ekologiskt frö. Den högväxande skärbönan Eva (8515) hittar du nedan.

SPRITBÖNA - busk
8420 BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO: 55 dagar. Den enda böna du behöver odla. Först skördas
mjälla, trådfria brytbönor. Mörkgröna med violetta fläckar. Senare färska, tjocka, omogna spritbönor. Sist torra
kokbönor för vintern. Fröet är marmorerat ljus- mörkbrunt. Port.(ca. 50 frön)-32:-, 100g-90:-, 500g-195:-. Ekofrö.
8470 CANNELLINO: 68 dagar. Den berömda Minestronebönan från Italien. Med stora vita till ljusgröna,
njurformade bönor som spritas ur de gulgröna baljorna och anrättas färska eller får mogna på plantan till vita
kokbönor. Ljusgröna frön. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-90:-, 500g-195:-. Ekofrö.

BÖNMIX - busk
8490 En blandning av låga bönor. Gröna, gula, violetta och röd-violettfläckiga i samma påse. Skörda baljor och
servera olika färger och smaker på samma gång. Portion(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.

STÖRBÖNA - höga
8515 EVA: 54 dagar. Störskärböna. Mycket tidig, pålitlig och frisk. Ger kraftigt gröna, minst 25 cm långa,
plattrunda och tunga baljor med en fin kvalitet. Bra både på friland och i växthus. Fröet är vitt. Portion(ca. 50
frön)-32:-, 100g-155:-, 500g-485:-. Ekofrö.
8550 NECKARKÖNIGIN: 65 dagar. Störbrytböna som ger 25 cm långa, runda, kraftiga, köttiga, djupgröna
baljor på friska plantor. Baljor av bästa kvalité som håller sig skördefärdiga länge. Vitt frö. Portion(ca. 50 frön)32:-, 100g-155:-, 500g-485:-. Ekofrö.
8565 BLAUHILDE: 67 dagar. Purpurstörböna. En klättrande skönhet i mörkgrönt och violett. Både blommor
och baljor är kraftigt violetta. Baljorna blir 20-23 cm långa och är rundovala. Som alla purpurbönor är den mindre
känslig för dåligt bönväder. Fröet är beige. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-155:-, 500g-485:-. Ekofrö.
8575 NECKARGOLD: 65 dagar. Störvaxböna med långa, raka, runda, mjälla, kratigt gula baljor med utmärkt
kvalitet och smak. De blir 23-25 cm långa. Motståndskraftig mot flera bönsjukdomar. Vitfröig. Portion(ca. 50
frön)-32:-100g-155:-, 500g-485:-. Ekofrö.
8590 BORLOTTO LINGUA DI FUOCO: 65 dagar. Detta är den traditionella högväxande störbönan från
Italien. Precis som den lågväxande varianten, kan Borlotto skördas i alla stadier. Den höga Borlotton börjar ge
lite senare än den låga, men srörre skörd på liten yta. Passar även bra i växthus för en tidigare och längre skörd.
Portion(ca. 40 frön)-32:-, 100g-125:-, 500g-315:-. Ekofrö.

Rosenböna

Prunkböna/Blomsterböna		

Phaseolus coccineus

8640 ENORMA: 64 dagar. Gör verkligen skäl för namnet, både när det gäller baljornas längd och skörden. De
medelgröna baljorna blir mycket långa, upp till 50 cm. Godast och trådfria under 30 cm. Smaken är kraftig och
kvaliten utmärkt. Enorma är högväxande och blommar med lysande röda blommor. Fröet är violett med svarta
fläckar. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 100g-145:-. Ekofrö.
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8655 PRIZEWINNER: 70 dagar. Har fått sitt namn just för att den är en av de bästa rosenbönorna, alltsedan
1892. Plantan, som är högväxande, blommar länge med scharlakansröda blommor och ger en överdådig skörd av
20-25 cm långa, köttiga, trådfria baljor med tydlig bönsmak. Svart-Ljusviolett frö. Prizewinner är en av de bästa
rosenbönor vi provat på friland. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 100g-155:-. Ekofrö.
8680 WHITE EMERGO: 70 dagar. Blommar med vita-gräddvita blommor hela sommaren och ger en stor skörd
av 18-22 cm långa, mörkgröna baljor. De är kraftiga och matiga. De har en rik smak och blir bäst om de skäres
på längden och kokas några minuter i saltat vatten. På friland i södra delarna och i växthus längre norrut. Fröet är
vitt. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 100g-145:-. Ekofrö.

Bondböna

		

Vicia faba

8920 WITKIEM MANITA: 75 dagar. Mycket tidig med vita frön. Plantorna är stadiga, kraftiga, kring en meter
höga. Långa baljor med 6 stora frön. Omogna fröer är ljusgröna, mogna vita. Portion(ca. 25 frön)-32:-, 250g-130:1kg-355:-. Ekofrö.
8925 SUPER AQUADULCE: 77 dagar. En gammal sort ursprungligen från Spanien. Baljorna blir långa, upp till
25 cm och innehåller 7-9 frön, som är ljust gröna som färska. Vid mognad övergår färgen till brunt. Plantan blir
ca. 80 cm hög. Inte lika köldtålig som de andra. Portion(ca. 25 frön)-32:-, 250g-130:-, 1kg-355:-. Ekofrö.
8930 EXPRESS: 75 dagar. En av de tidigaste. Plantan, som är knappt en meter hög, bär ovanligt många baljor.
13-15 cm långa med 4-5 frön. Moget frö är ljusbrunt. Portion(ca. 25 frön)-32:-, 250g-130:-, 1kg-355:-. Ekofrö.
8950 HANGDOWN: 80 dagar. Välkänd 1800-talssort med stora, hängande, mörkgröna baljor. Baljan innehåller
4-5 medelstora, gröna frön. Stadig planta, ca. 1 m hög. Portion(ca. 20 frön)-32:-, 250g-160:-, 1kg-465:-. Ekofrö.
8960 SOLBERGA: 80 dagar. Den gamla, traditionella bondbönan från Solberga socken i Bohuslän, där den
odlats i flera hundra år. Odlade av Lars och Lennart Eliasson på Ödsmåls Västergård i Solberga helt utan kemiska
gödsel- och bekämpningsmedel, men är ej ekocertifierade. Plantan blir ca. 1 meter med vita blommor. Bönorna är
ljust bruna och något mindre, men godare än de flesta. Portion(ca. 25 frön)-32:-, 100g-105:-.

Ärtor

		

Pisum sativum

BRYTÄRT/SALLADSÄRT
9025 SUGAR ANN: 58 dagar. Extra tidig, relativt lågväxande, 50-60 cm, med massor av söta och spröda, 6-7 cm
långa baljor. De är trinda och trubbiga med ljust grön färg. Sugar Ann behöver lite eller inget stöd. Kan sås fram
till mitten av juli. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-105:-, 500g-320:-. Ekofrö.
9050 CASCADIA: 65 dagar. En lagom medelhög, ca. 100-120 cm., ny brytärt med baljor av bästa kvalitet.
Trinda, söta och spröda, ca. 7-8 cm långa. Den är ett mellanting mellan den tidiga, låga Sugar Ann och den
högväxta, senare Sugar Snap. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-105:-, 500g-320:-. Ekofrö.
9075 SUGAR SNAP: 70 dagar. Introducerades 1979 och blev en omedelbar succé. Det är en medelsen,
högväxande brytärt, 150 cm och uppåt, med trinda, 8-9 cm långa, svagt böjda, söta och saftiga baljor. Lång
skördeperiod av de godaste både ärter och baljor. Tolerant mot mjöldagg. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-105:-,
500g-320:-. Ekofrö.

MÄRGÄRT
9125 KELVEDON WONDER: 57 dagar. En välkänd, lågväxande, 40-50 cm, och tidig märgärt. Baljorna är
förhållandevis stora för en så tidig sort, mörkt gröna och innehåller 6-8 frön med mycket god kvalitet. Kelvedon
Wonder är pålitlig och ger bra. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-105:-, 500g-320:-. Ekofrö.
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9140 AMBASSADOR: 65 dagar. Lättplockad, medeltidig och robust märgärt som ger stor skörd av baljor med
8-9 delikata ärter i varje balja. Blir ca. 80 cm hög och är en s.k. semi-leafless variant med färre blad, vilket gör den
mer lättplockad. Resistent mot mjöldagg. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-105:-, 500g-320:-. Ekofrö.
9175 RONDO: 70 dagar. En medelsen, 90 cm hög märgärt för huvudskörd. Ger
riktigt stora, raka baljor fyllda med klart gröna ärter av utmärkt kvalitet. Söta och goda.
Utmärkta för infrysning. Portion(ca. 60 frön)-32:-, 100g-85:-, 500g-215:-. Ekofrö.
9190 ALDERMAN: 72 dagar. Gammal trotjänare. Introducerad 1891 och uppskattad
sedan dess. 150-200 cm höga plantor ger stora, 11-13 cm långa baljor med 8-11 söta
och stora ärter. Starkväxande o resistent mot fusariumsvamp. Portion(ca. 50 frön)-32:-,
100g-105:-, 325:-. Ekofrö.
9195 SENATOR: 72 dagar. En modern, frisk och sund, hög (150-200 cm) märgärt
med ärtor av bästa kvalitet. Den ger stora, 11-13 cm långa, raka och spetsiga baljor,
som är välfyllda med 8-10 söta och osedvanligt stora ärter. Portion(ca. 40 frön)-32:-,
100g-115:-, 500g-365:-. Ekofrö.

SOCKERÄRT
9230 NORLI: 54 dagar. Tidig, frisk och tålig ärt för Norden. Blir 50- 60 cm hög, har vita blommor och ger en
bra skörd av 7 cm långa, söta baljor med fin kvalité. Kraftigväxande, stadig. Portion(ca. 60 frön)-32:-, 100g-85:-,
500g-215:-. Ekofrö.
9240 DWARF SWEET GREEN: 56 dagar. Sördefärdig någon dag efter den snabba Norli. Buskig planta, 60-70
cm hög, med trådfria, söta och milda, 7-8 cm långa, ljusgröna baljor. Funnits i handeln sedan slutet av 1700-talet.
Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-95:-, 500g-265:-. Ekofrö.
9245 OREGON SUGAR POD: 58 dagar. En av världens mest odlade sorter. De 60-70 cm höga plantorna ger en
bra skörd av 10 cm långa, ca. 2 cm breda, ljusgröna baljor med mild smak. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-105:-,
500g-320:-. Ekofrö.
9250 HERAUT: 56 dagar. En ny snabbväxande, medelhög, 120-140 cm sockerärt med förhållandevis stora, raka,
fina baljor. Jämna, spröda och söta. Har en lång skörd om den skördas kontinuerligt. Både för färskkonsumtion
och för frysen. Portion(ca. 40 frön)-32:-, 100g-115:-, 500g-365:-. Ekofrö.
9270 ENGELSK SABEL: 63 dagar. Denna utmärkta höga sockerärt är tillbaka tack vare engagerade fröodlare.
Långa, breda baljor av bästa kvalitet. Den finaste och godaste sockerärt enligt många odlare. Portion(ca. 35–40
frön)-32:-. Ekofrö.
9275 CAROUBY DE MAUSANNE: 65 dagar. Vacker, högväxande fransk sockerärt med violetta blommor. Blir
minst 150 cm hög och måste ha stöd. Baljorna är ljust gröna, breda och 10 cm långa. Spröda och mycket goda.
Ger en stor, lång skörd. Portion(ca. 35 frön)-32:-. Ekofrö.

SPRITÄRT
9325 METEOR: 55 dagar. Lågväxande (ca. 45 cm), mycket köldtålig och tidig spritärt med vackra, mörkgröna,
ca. 7 cm långa, välfyllda baljor. De runda ärterna är mjöligt goda, men inte alls så söta som märgärterna. Kan sås
mycket tidigt. Mogna ärter kan sparas till ärtsoppan. Portion(ca. 60 frön)-32:-, 100g-85:-, 500g-215:-. Ekofrö.
9330 BLAUWSCHOKKER: 75 dagar. Högväxande, 180-200 cm, med violetta baljor och blommor. Tålig och
frisk. Används som tidig sockerärt, halvmogen grön spritärt och som fullt utvecklad kokärt för att sprita och torka.
Behåller sin fina färg när den kokas som sockerärt. Enligt vissa uppgifter är det samma sort som odlats mycket
länge i Sverige under namnet Blå Ärta. Portion(ca. 50 frön)-32:-, 100g-105:-. Ekofrö.
9340 GRÅÄRT: 75 dagar. Den klassiska gråärten, odlad i Solbergs socken i Bohuslän, där den odlats
sedan 1600-talet. Dokumenterad av Linnés lärjunge Pehr Kalm 1742. Odlad helt utan kemiska gödsel- och
bekämpningsmedel, men ej ekocertifierad. Blir 170-200 cm hög, blommar i rosa-violett och ger gula baljor med
gråbruna ärter. Kan också njutas som färskta gröna ärter. Portion(ca. 30 frön)-32:-, 100g(ca. 165 frön)-105:-.
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Rabarb

		

Rheum rhabarbarum

9550 GLASKIN´S : Gammal engelsk rabarb med lägre halt av oxalsyra än de flesta sorter. De vinröda stjälkarna
kan skördas länge. En bra sort att dra upp från frö. Tidigt sådd kan den ge ett litet smakprov redan första hösten.
Men normalt tar det ett till två år innan plantan vuxit till sig. Ekofrö. Obs - går ej att beställa säsong 2018 p.g.a.
dålig fröskörd, återkommer 2019.

Rankspenat		

Hablitzia thamnoides

9590 RANKSPENAT: Tillhör samma familj som spenat och mangold;
Amarantväxterna, tidigare Målleväxterna, men är till skillnad från dem flerårig
och klängande. Används både till mat och som prydnadsväxt och kan bli både
3 och 4 meter hög. Tacksam och lättodlad perenn som tidigt på våren ger
ett överflöd av spenatlika blad och toppskott. Läs odlingsråd på hemsidan.
Portion(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.

Smultron

		 Fragaria vesca var. semperflorens

9445 FRAGOLA di BOSCO: Ger djupröda, runda, ibland lite spetsiga, delikata bär hela sommaren och hösten.
De är större än vilda smultron, men betydligt mindre än jordgubbar. Plantan är ganska kompakt, blommar med
vita blommor och har mycket få utlöpare. Bör inte saknas i någon trädgård. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrön.

Kryddor och Medicinalväxter
ANIS

K105 ANIS. Pimpinella anisum. Flockblommig. Ettårig. Anis har använts som krydda och läkemedel i flera tusen
år. Den har sitt ursprung vid östra Medelhavet. Frönas smak påminner om lakrits. De är tröga att gro. Plantavstånd
15-20 cm. Skörda och torka fröställningarna när växten börjar vissna. Anis behöver en lång sommar för att få
moget frö. Portion(ca. 300 frön)-32:-. Ekofrö.

ANISISOP

K115 ANISISOP. Agastache. Flerårig. Tillhör den kransblommiga familjen, Lamiaceae. Det är en stadig,
upprättväxande, förgrenad växt med ovalt spetsiga, sågtandade blad och täta spiror med små blåvioletta blommor
från juli till september. Hela växten doftar starkt av anis och mynta och bladen används som krydda och till té.
Härstammar från norra USA. Portion(ca. 500 frön)-32:-. Ekofrö.

BASILIKA		
Ocinum basilicum
Tillhör den kransblommiga familjen, Lamiaceae, och anses härstamma från Indien. Den förekommer nu i många
varianter över en stor del av världen, alla lika känsliga för kallt och dåligt väder. Om inget annat anges säljer vi
portioner som innehåller ca. 250-400 frön och räcker till minst 100 plantor. Pris 32:- .
K140 CITRONBASILIKA (var. citriodora). En citrondoftande variant med något mindre blad. De har en
behaglig smak av citron blandad med basilika. Används som vanlig basilika och i örtvinäger och till fisk. Ekofrö.
K150 DVÄRGBASILIKA. Småväxt form av vanlig basilika med små blad och en kraftfullare smak. Den ger
mycket och är lämplig också i krukor och urnor. Blir ca. 30 cm hög. Ekofrö.
K160 GENOVESE. Vanlig storbladig. Har stora, saftiga, gröna, svagt buckliga blad med en stark, fyllig smak
och små, vita blommor. Kraftig och förgrenad växt ca. 50 cm hög. I särklass mest odlade basilikan. Ekofrö.
K165 ITALIENSK STORBLADIG. Pesto-basilika med stora (10 cm), medelgröna, buckliga blad. Något sötare
och mildare än Genovese. Kraftig planta, 40-50 cm, ger stor skörd. Ekofrö.
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K170 GREKISK BASILIKA. Odlas ofta i krukor och urnor eller som kant- och rabattväxt. Plantorna är
bollformade, enhetliga, mycket kompakta och har små, små blad. Men en stor, aromatisk smak. Ekofrö.
K175 HELIG BASILIKA, (Kha Prao. Tulsi) -Ocimum sanctum. Det
är en vacker liten planta med rosa-purpurfärgade blommor på violetta
stjälkar. Ca. 30 cm hög. Doften är underbar och smaken kraftig. Vanlig i
det asiatiska köket. Småfröig. Ekofrö.
K185 KANELBASILIKA. Basilika från Mexico med en förvånande
äkta kaneldoft. Utmärkt i örttéer och olika krydd-blandningar. Växten är
tät och buskig med violettröda nerver i bladen, ca. 40 cm. hög. Ekofrö.
K190 LIMEBASILIKA (O. americanum). vanlig basilika från Amerika
med en distinkt, kryddig limearom. Passar speciellt bra till fisk och
sallader. Plantan blir 50-60 cm hög med medelsmå, mörkt gröna blad.
Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.
K210 RÖD BASILIKA. Mörkt violetta, lite buckliga blad med en
bronsaktig ton. Plantan är stadig, ca. 40 cm hög och ger en bra skörd av mycket aromatiska och smakliga blad.
Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.
K215 THAILÄNDSK - THAI MAGIC. Mycket dekorativ och rubust Thaibasilika med en mild, söt smak med
antydan av anis. Bladen är ca 7 cm, skinande gröna och saftigt tjocka. Thai Magic blir 50-60 cm hög. Ekofrö.

CITRONMELISS

K230 Melissa officinalis. Kransblommig. Kommer från länderna kring Medelhavet. Kallas också hjärtansfröjd.
Användes redan av antikens greker mot nedstämdhet. Flerårig halvbuske. Portion(ca. 400 frön)-32:-. Ekofrö.

DRAGON

K240 RYSK DRAGON. Artemisa dracunculoides. Korgblommig. Ursprungligen från Sibirien. Flerårig och
starkväxande buske, ca. 80 cm hög. Ståtlig med svag dragonsmak. Portion(ca. 300 frön)-32:-. Ekofrö.

EPAZOTE

K245 Chenopodium ambrosioides. Är ettårig och tillhör Mållefamiljen. Traditionell krydd- och téväxt från
Mexiko. Oumbärlig i mexikanska chilesåser och bönrätter. Portion(ca. 400 frön)-32:-. Ekofrö.

FÄNKÅL

K255 Foeniculum vulgare. Flockblommig med gula blommor. Tvåårig. En mycket gammal krydd- och läkeväxt
från medelhavsområdet. Anses skydda mot det onda. Ljusgroende. Portion(ca. 150 frön)-32:-. Ekofrö.
K260 BRONSFÄNKÅL. Vacker variant med en brons-rödaktig ton på de flikiga bladen. Den växer kraftigt, är
mycket enhetlig och sen att gå i blom. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.

GINKGO

K265 Ginkgo biloba. Tillhör sin egen familj Ginkgoaceae och är det
nu levande äldsta trädet. Växer framförallt i de tempererade zonerna
i Asien. Det har en mycket lång tradition som naturläkemedel.
Groningen av de stora fröerna kan ta upp till ett halvår. Portion(5
frön)-32:-. Ekofrö.

GRÄSLÖK

K275 VANLIG. Allium schaenoprasum. Lökväxtfamiljen.
Ursprungligen från Centralasien och är känd i Kina sedan minst
4000 år. Där kallas den ’köksväxternas juvel’. Flerårig. Portion(ca.
400 frön)32:-. Ekofrö.
K280 GROLAU. Allium schaenoprasum. Välkänd sort från
Schweiz. Kraftiga, stadiga, mörkgröna stjälkar med fin smak. Trivs
på friland eller under glas. Bör klippas ner emmellanåt. Flerårig.
Portion(ca. 15 frön)-32:-. Ekofrö.
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K290 KINESISK GRÄSLÖK. Allium tuberosum. Finns i flera varianter. Vanlig i Asien. Flerårig. Direktsås eller
förkultiveras. 35-40 cm långa, mörkgröna, platta blad med mild vitlökssmak. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.

GURKÖRT

K305 Borago officinalis. Strävbladig. Härstammar från södra Europa och norra Afrika. Har i årtusenden
ansetts bringa lycka och ingjuta mod. Ettårig. Kraftigväxande, strävhårig ört med ätliga, himmelsblå blommor.
Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.

ISOP

Hyssopus officinalis. Kransblommig. Från området kring Svarta och Kaspiska haven. Den har länge använts som
nytto- o prydnadsväxt. Flerårig i en stor del av landet. Förkultiveras och planteras på ett varmt ställe i lätt jord.
K310 BLÅ BLOMMOR. Vanlig Isop. Portion(ca. 400 frön)-32:-. Ekofrö.

JOHANNESÖRT

K325 Hypericum perforatum. Tillhör en egen familj, Hypericaceae och växer vild upp till Daläven. Flerårig,
härdig med citrondoftande, gula blommor på 30-50 cm höga stjälkar. Direktsådd eller förkultivering. Portion(ca.
500 frön)-32:-. Ekofrö.

KAMOMILL

K335 Matricaria chamomilla. Korgblommig. Härstammar från medelhavsområdet och var helgad åt solen i
antikens Egypten. Dyrkad för sina helande egenskaper. Ettårig, 20-25 cm hög. Sås mycket grunt. Självsår sig lätt.
Blommorna skördas nyss utslagna och torkas försiktigt. Portion(ca. 1000 frön)-32:-. Ekofrö.

KARDBENEDIKT

K345 Cnicus benedictus. Ettårig. Korgblommig. Har i århundraden hyllats som ett universalmedel för ökat
välbefinnande. Blir en ståtlig, 60-70 cm hög, flergrenad växt med röda stjälkar och limegröna blad. Portion(ca. 20
frön)-32:-. Ekofrö.

KORIANDER

K355 Coriandrum sativum. Flockblommig med vitrosa blommor. Ursprungligen från Mellanöstern och har odlats
som krydda och läkexäxt i minst 3000 år. Odlas framför allt för sina aromatiska frön. Ettårig, 50-60 cm hög.
Direktsås tidigt. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.

KORIANDER, Blad-

K360 FILTRO. Extra trögblommande och välsmakande bladkoriander från USA. Bladen och rötterna är
oumbärliga i kryddig matlagning. I Mexico, Indien och Sydostasien är den ett måste. Så i omgångar. Höjd 35-40
cm. Portion(ca. 200 frön kostar)-32:-. Ekofrö.

KRYDDKRASSE

K370 CRESSO. Lepidum sativum. Korsblommig. Kommer från början från Persien. Välkänt och vitaminrikt
smörgåspålägg och kryddgrönt. Portion(ca. 5000 frön)-32:-, 100g- 75:-, 1kg- 390:-. Ekofrö.
K38 WRINKLED CRINKLED CRESS. Annorlunda kryddkrasse.
Veckade, krusade, skedformade blad med en klargrön färg och kryddigt söt
krassesmak. Bladen liknar persilja. Port.(ca. 1500 frön)-32:-. Ekofrö.

KUMMIN

K385 Carum carvi, Flockblommig. Har använts som krydda sedan
stenåldern i en stor del av världen. Tros härstamma från mellan- och
sydeuropa. Tvåårig. Direktsås tidigt. Portion(ca. 300 frön)-32:-. Ekofrö.

KVANNE

K390 Angelica archangelica. En ståtlig, mycket aromatisk, två- till flerårig
växt med stora flockblommor. Den har länge använts som mat och som
ett universalmedel med stor makt mot ondskan. Rot, stjälkar och små blad
används. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.
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KYNDEL

K400 SOMMARKYNDEL, Satureja hortensis, Kransblommig med vita eller ljuslila blommor. Från
medelhavsområdet. Ettårig, ca. 35 cm hög förgrenad ört. Bönkryddan framför alla andra. Sås grunt i omgångar.
Portion(ca. 500 frön)-32:-. Ekofrö.
K410 VINTERKYNDEL, Satureja montana. Flerårig, lågväxande (25 cm) och kryddig kyndel med tydligt
starkare smak och blankare, tjockare blad än sin ettåriga släkting. Övervintrar med skyddstäcke upp till
mellansverige. Portion(ca. 1000 frön)-32:-. Ekofrö.

KÖRVEL

K415 Anthriscus cerefolium, Flockblommig med lysande vita blommor. Ettårig, snabbväxande, ca. 35 cm hög.
Direktsås tidigt, sedan i omgångar. Växer bra i halvskugga. Slätbladig. Portion(ca. 500 frön)-32:-. Ekofrö.
K420 MOSSKRUSIG KÖRVEL. Finkrusig, mörkgrön variant med samma fina smak. Höjd ca. 40 cm.
Portion(ca. 400 frön)-32:-. Ekofrö.

LAVENDEL

K425 Lavendula augustifolia. Kransblommig med blå-violetta blommor. Växer vild i sydeuropa och anses
härstamma därifrån. Den har fått sitt namn av latinets lavare-tvätta, rena. Flerårig i en stor del av landet, 30-60 cm
hög. Vill ha väldränerad, sandig, kalkrik jord. Lavendeln bör täckas för vintern i en stor del av landet. Blommorna
används för sin väldoft och för att smaksätta sylt och vinäger och som kanderade. Portion(ca. 300 frön)-32:-.
Ekofrö.

LIBSTICKA

K430 Levisticum officinale, Flockblommig. Har sitt ursprung i Sydeuropa och har använts som krydda och
kärleksört i flera tusen år. Flerårig, kraftig och härdig växt, 1,5-2 m hög. Aromatisk doft och smak. Portion(ca. 200
frön)-32:-. Ekofrö.

LÄKEMALVA

K435 Althaea officinalis. Tillhör malvaväxterna med vita o rosa blommor. Flerårig, gammal medicinalväxt som
används mot inflammationer och hosta. Ursprungligen från Kina. Frö, blommor och blad ätes. Portion(ca. 50
frön)-32:-. Ekofrö.

MALÖRT

K440 Artemisia absinthium, Korgblommig med små gula blommor. Härstammar från torra områden kring
Medelhavet och i Mellanöstern. Välkänd läke- och trolldomsört och som smaksättare i starka drycker. Flerårig.
Portion(ca. 1000 frön)-32:-. Ekofrö.

MEJRAM

K450 Origanum majorana. Kransblommig. Kommer ursprungligen från Indien och växer nu vild runt hela
Medelhavet. I antikens Grekland var den glädjens och lyckans krydda. Flerårig. Portion(ca. 500 frön)-32:-.
Ekofrö.

MYNTA

Myntorna tillhör den kransblommiga familjen, Lamiaceae. Deras ursprung är spritt över södra Europa och norra
Afrika. De olika varianterna hybridiserar flitigt med varandra, så helt rent frö finns inte. De är och har länge varit
mycket betydelsefulla som smaksättare och läkemedel. En portion med ca. 500 frön kostar 32:-.
K465 GRÖNMYNTA, Mentha spicata/viridis. Övervintrar i hela landet. Skörda innan blomningen. De tandade
bladen används till té, mintsås, sallader m.m. Den vanligaste temyntan. Bästa variant från frö.
K475 PEPPARMYNTA, Mentha piperita. Innehåller pepparmyntsolja och doftar menthol. Används till té,
sötsaker, tandkräm m.m. Ekofrö.

NATTLJUS

K483 JÄTTENATTLJUS, Oenothera glazioviana. Tillhör Dunörtsväxterna liksom sin släkting Nattljus. Drygt
100 cm stabil hög planta med lite större blommor än vanliga nattljus. Används inom matlagning och som medicinalväxt, men odlas främst som prydnadsväxt i våra dagar. Kan övervintra. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.
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OREGANO

K485 GREKISK, Origanum ssp. hirtum, Kransblommig. Den har sina förfäder i Indien, men har främst
uppskattats i Sydeuropa, där den växer vild i många varianter sedan flera tusen år. Den grekiska har den finaste
aromen. Flerårig. Portion(ca. 1000 frön)-32:-. Ekofrö.
K490 KUNGSMYNTA, Vanlig Oregano. Origanum vulgare. Kallas också Vildmejram. Ursprungligen från
Indien. Flerårig, mycket väldoftande, 50 cm hög halvbuske med ljuslila blommor. Används som krydda och
väldoftare. Portion(ca. 2000 frön)-32:-. Ekofrö.

PIMPINELL

K495 Sanguisorba minor. Tillhör rosfamiljen, Rosaceae. Förekommer
vild i stora delar av Europa. Flerårig, mycket härdig och vacker växt
med sina små sågtandade blad och gracila växtsätt. De C-vitaminrika
bladen används i sallader, såser, soppor, grytor etc. Portion(ca. 80
frön)-32:-. Ekofrö.

RAMSLÖK

K500 Allium ursinum. Tillhör Lökxäxterna. En flerårig (ibland
tvåårig) löksläkting som växer vild på skuggiga, fuktiga
och näringsrika mulljordar, framför allt i lövskog. Behöver
köldbehandling efter sådd (stratifiering). Portion(ca. 75 frön)-32:-.
Ekofrö.

ROSMARIN

K515 Rosmarinus officinalis, Kransblommig. Härstammar från kustområdena kring Medelhavet och har använts
som krydda och medicin sedan urminnes tider. Rosmarinus betyder ’havets dagg’. Flerårig halvbuske som tas in
över vintern. Fröet har normalt svag grobarhet. Portion(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.

SALVIA

K525 Salvia officinalis, Kransblommig. Har sitt ursprung i södra Europa där gröna, brokiga och purpurfärgade
varianter odlats mycket länge. Flerårig halvbuske. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.
K535 MUSKATELLSALVIA, Salvia sclarea. Tvåårig, vacker och väldoftande, meterhög. Första året bildas
en kraftig rosett av grågröna blad. Nästa år en ståtlig, meterhög, flergrenad planta med blommor som har en
fantastisk doft av mysk. Portion(ca. 60 frön)-32:-. Ekofrö.

SPANSK KÖRVEL

K540 Myrris odorata. Tillhör den flockblommiga familjen. Den är en flerårig, stor och kraftig växt som är
mycket härdig och ofta självsår sig. Hela plantan används för sin nötliknande och söta smak. Fröet bör stratifieras
(köldbehandlas) för att gro bra. Portion(ca. 30 frön)-32:-. Ekofrö.

STEVIA

K543 Stevia rebaudiana heter Sötflockel på svenska och är verkligen söt. Det är ämnet Steviosid, som är 300
gånger sötare än vanligt socker som gör Stevian till ett uppskattat sötningsmedel över nästan hela världen. Det
används i t.ex. godis, läsk, yoghurt, juice, bakverk och i åtskilliga hälsopreparat. I Japan och i många andra
asiatiska länder, där Aspartam är förbjudet, är Steviosidsötning mycket vanlig sedan många år.
Stevia kommer ursprungligen från Sydamerika och måste förkultiveras och planteras ut när jorden blivit
uppvärmd här hos oss. Så mycket ytligt (ljusgroende) inomhus i mars-april. Rötterna vill ha gott om plats, så
plantera om vid behov. Toppa plantan om du vill ha en buskigare växt. Plantera ut när frostrisken är över på 30 cm
avstånd. Gillar inte temperaturer under 7-10 oC. Plantan blir kring 50 cm hög och ger massor av söta, sågtandade
blad som kan användas färska, torkade, pulveriserade eller koncentrerade i flytande eller fast form. Skörda bladen
på morgonen och torka dem, skyddade från direkt solljus. Den kan övervintra som krukväxt och ge sticklingar till
våren. En halv tesked pulveriserade Steviablad motsvarar 2 dl vitt socker. Portion(ca. 10 frön)-32:-. Ekofrö.
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SYRA

K545 BREDBLADIG, Rumex acetosa, Polygonaceae. Vildväxande varianter finns i stora delar av Norden.
Flerårig, lättodlad, ca. 30 cm hög, extra bredbladig, näringsrik och tidig bladväxt med syrlig, lite citronaktig smak.
God i sallader, soppor, kryddblandningar etc. Portion(ca. 600 frön)-32:-. Ekofrö.

SHISO - PERILLA

Perilla crispa/frutescens, Kransblommig med små ljusvioletta blommor i kvastar. Härstammar från Himalaya
och östra Asien. Ettårig, ca 50 cm (100 i växthus) hög buske med sågtandade el. något fransiga blad. Mycket
vanlig i hela Asien, i matlagning och i inläggningar. Smaken är sammansatt. Påminner om curry. Med kanel och
kryddnejlika, spetsat med spiskummin. Ska heta Bladmynta på svenska. Ibland behöver fröna stratifieras efter
sådd för att gro bra. En portion innehåller ca. 300-400 frön och kostar 32:-.
K550 GRÖN. Den traditionella, mest använda sorten.
K555 RÖD. Den mörkt vinröda varianten är mycket vacker, men har inte samma rena kryddsmak som den gröna.
Används ofta i inläggningar. Ekofrö.

TEMYNTA

Monarda didyma/citriodora/fistolusa. Tillhör Labiatae-familjen och härstammar från Nordamerika, där indianerna
använt den länge som krydda och medicinalväxt. Både blad och blommor är ätliga. Den är också en uppskattad
prydnadsväxt. Flerårig. En portion innehåller ca. 150 frön och kostar 32:-.
K565 CITRONTEMYNTA, Monarda citriodora. Mycket vacker, 80 cm hög växt med rosalila/vita blommor och
en stark doft av citron. Dåligt vinterhärdig i Sverige utan skydd.
K568 LILA TEMYNTA, M. fistolusa. Vild bergamot från norra USA. Dekorativ med sina ljuslila blommor på
60-90 cm höga stänglar. Unga blad används som krydda. Ekofrö.

TAGETES - KRYDD

Tagetes tenuifolia. Korgblommig. Har liksom andra tagetes sitt ursprung i Latinamerika. Den är småblommig och
har små flikiga blad. Yvig, buskliknande, 35 cm hög, översållad av enkla blommor. Blad och blommor används
som krydda och dekoration. En portion är ca. 100 frön och kostar 32:-.
K570 GOLDEN GEM. Klart gula med orange mitt. Ekofrö.
K572 ORANGE. Orange blommor med mörkt orange mitt. Ekofrö.
K575 RED GEM. Djupröda med ljusare mitt. Temperaturvariationer kan göra blommorna mera orange.
Portion(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.
K580 MEXIKANSK TAGETES, Tagetes minuta. Högväxt (160-200 cm), buskig, tålig. Blommar sällan hos oss.
Bladen används som matkrydda. Avskräcker insekter och nematoder. Obs – Sök på hemsidan för att se om vi
har fröer i lager till denna sort.

TIMJAN

Thymus vulgaris. Kransblommig med små ljuslila, nektarrika blommor. Timjan finns i många varianter. Några kan
förökas med frö, men de flesta måste förökas vegetativt. De kommer från medelhavsländerna och under antiken
fick de sitt namn Thymus, som betyder ’själ’ och ’hjärta’. Flerårig, låg buske med ljusvioletta blommor.
K590 TIMJAN. Den vanligaste sorten. Härdig, starkt förgrenad halvbuske. Portion(ca. 500 frön)-32:-. Ekofrö.
K597 APELSINTIMJAN, T. fragrantissimus. Tydligt sötare än vanlig timjan med en ljuvlig arom av citrus.
Plantan påminner om den franska och måste övervintras inomhus. Portion(ca. 80 frön)-32:-.
K598 STORTIMJAN, Bredbladig Timjan. Thymus pulegoides. Kommer från östra Europa bort mot Kaukasus.
Bildar en flerårig, kraftig buske med lite större, rundade blad. Höjd 20-30 cm. Portion(ca. 500 frön)-32:-.
K600 BACKTIMJAN, Thymus serpyllum. Tillhör den kransblommiga familjen. Flerårig, krypande växt med
ljust rödvioletta blommor. Den är mycket tålig. Framför allt en prydnadsväxt, men används också som medicin
och krydda. Portion(ca. 500 frön)-32:-. Ekofrö.
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VATTENKRASSE

K605 BREDBLAD. Nasturtium officinale. Korsblommig. Ursprungligen en perenn från södra Europa som länge
varit omtyckt för sina upplivande krafter. Odlas inomhus som vanlig krasse eller utomhus på ett skuggigt, fuktigt
ställe. Delikat, rik på A-, C- och D-vitamin. Portion(ca. 600 frön)-32:-. Ekofrö.

VINTERKRASSE

K610 VÅRGYLLEN. Barbarea verna. Tvååring i den
korsblommiga familjen. Ursprung i Europa och använd sedan
urminnes tider som krydda och grönsak. Smaken är mild,
påminner om vattenkrasse. Portion(ca. 250 frön)-32:-. Ekofrö.

VINTERPORTULAK

K615 Claytonia (Montia) perfoliata. Ettårig ört i
Portulakfamiljen. Kommer från den Nordamerikanska
kontinenten. Använd som sallad och spenat så länge man
minns. Allt kan ätas, även roten, rå eller kokt.
Portion(ca. 400 frön)32:-. Ekofrö.

VINRUTA

K620 Ruta graveolens. Fam. Rutaceae. Kommer södra Europa och Nordafrika och har länge använts som
läkemedel efter principen ont skall med ont fördrivas. Användas sparsamt som krydda i äggrätter. Flerårig,
gulblommande, 40-60 cm hög. Klöver i kortleken har sin form efter vinrutans blad. Portion(ca. 200 frön)-32:-.
Ekofrö.

VÄNDEROT - Valeriana

K625 Valeriana officinalis. Tillhör familjen Valerianaceae och är känd sedan länge över stora delar av världen
för sin förmåga att ’vända’ sjukdomar. Flerårig, härdig, 80-150 cm hög planta med vita-ljusrosa blommor i flock.
Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.

Blommor

-I alfabetisk ordning efter det latinska namnet.

KLÄTT

120 GITHAGO MILAS. Agrostemma githago. Nejlikfamiljen. Ettårig. Enkla, 3-5 cm stora, rödvioletta blommor
på en gracil växt. Snabbväxande och härdig. Var förrut ett vanligt ogräs i sädesodlingen, men är nu hotad. Höjd 65
cm. Portion(ca. 300 frön)-32:-. Ekofrö.

STOCKROS

Alcea rosea. Kattostfamiljen. Två- och flerårig. Kommer
ursprungligen från Kina. Det är en hög, reslig växt med blommorna
direkt på stjälken. Trivs i en djup, näringsrik jord i ett soligt, skyddat
läge.
127 ENKEL, gammal variant med enkla blommor i skiftande färg.
Övervägande rosa-röda. Tålig, lätt att övervintra. Självsår sig lätt.
Höjd 150-200 cm. Portion(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.
129 SVART STOCKROS, A. rosea nigra. Är egentligen inte svart
utan djupt mörkviolett. Blommorna är enkla. De används som ett
naturligt färgämne och ger en underbar färg åt bl.a. örtéer. Precis
som hos vanlig stockros har också den svarta sin givna plats bland
örtmedicinerna. Portion(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.

RÄVSVANS

137 RÖD RÄVSVANS. Amaranthus caudatus. Amarantfamiljen. Ettårig. Från tropiska Afrika och Asien. Små
röda blommor bildar en tät blomkolv som hänger ner över plantan. Höjd 170 cm med 60 cm. långa, 2 cm tjocka
blomkolvar. Utmärkt snittblomma. Portion(ca. 400 frön)-32:-. Ekofrö.
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LEJONGAP

Antirrhinum majus. Lejongapsfamiljen. Kommer ursprungligen från varma delar av Sydeuropa och Asien, där den
växer som perenn. Munformiga blommor i ett flertal färger. En portion räcker till flera hundra plantor.
145 NANUM, blandade färger. Höjd 45 cm. Portion(ca. 300 frön)-32:-. Ekofrö.

AKLEJA

Aquilegia. Ranunkelfamiljen. Flerårig. Föredrar en lätt, men näringsrik och fuktighetshållande jord i sol eller
halvskugga. Blommar först andra året. Självsår sig lätt.
165 VULGARIS. Den oförädlade arten med blåviolett, ibland rosa o vita blommor. Från mellaneuropa och
Sibirien. Rubust och långlivad. Självsår sig. Höjd ca.70 cm. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.

STJÄRNFLOCKA

175 PRIMADONNA, Astrantia major. Flockblommig. Flerårig. Gammal prydnadsväxt som kommer från sydoch mellaneuropas bergstrakter. Blommor i rosa till vinröda nyanser. Höjd 70 cm. Port(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.

RINGBLOMMA

Calendula officinalis. Korgblommig. Ettårig. Ursprungligen från Medelhavsländerna. Används både som prydnad
och medicinalväxt. Lättodlad, tålig blomma för rabatter, samplantering, snitt, gröngödsling m.m. Hela plantan är
ätbar, även blomman. En portion kostar 32:- och innehåller 50-100 frön.
210 PACIFIC BEAUTY. Den vanliga ringblomman. Blandade färger i gult-orange. Enkla och halvdubbla
blommor. Höjd 60cm. Portion(ca. 50-100 frön)-32:-, 20g-140:-, 100g-420:-. Ekofrö.
212 FIESTA GITANA Lågväxande med blommor i blandade färger i gult-orange. Dubbla blommor tidigt. Höjd
20 cm. Portion(ca. 50-100 frön)-32:-. Ekofrö.
215 TRIANGLE FLASHBACK. Ny, mycket vacker sort med öppna blommor i pastellfärger. Grundfärg persika
som övergår i rosa och med en mörk mitt. Långa stjälkar gör den lättskördad och bra som snittblomma. Höjd ca.
50 cm. Portion(ca. 50-75 frön)-32:-. Ekofrö.
220 ORANGE KING. Ståtlig ringblomma med sina stora, massiva, fyllda blommor i lysande orange. Utmärkt
snittblomma. Blir ca. 50 cm. hög. Portion(ca. 50-75 frön)-32:-. Ekofrö.
225 DEJA VU. Blandning av enkla och halvfyllda blommor i orange, gult, rosa och kräm med mörkoranga
kanter på kronbladen och mörk mitt. Höjd 50 cm. Portion(ca. 50-75 frön)-32:-. Ekofrö.
230 ENKEL ORANGE. En enkel, oförädlad variant av ringblomma. Blommorna är något mindre, enkla och
övervägande orange till färgen. Höjd 50-60 cm. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.
240 ZEOLIGHT. Ny variant av ringblomma. Den blir 40-50 cm hög och ger ganska stora halvfyllda blommor
med spännande färg. Den orangegula calendulafärgen täcks av ljust rosa med kastanjebruna kanter på kronbladen.
Mitten är mörkt brun. Bra som snittblomma. Portion(ca. 50-75 frön)-32:-. Ekofrö.
245 RESINA. Ger enkla, medelstora blommor i gul-orange med orange mitt på knähöga plantor. Resina odlas
framför allt för sin höga halt av eteriska oljor. För tillverkning av salvor och oljor är den ansedd som en av de
bästa. Doftar gott. Portion(ca. 50-75 frön)-32:-. Ekofrö.

ASTER

Callistephus chinensis. Korgblommig. Ettårig. Härstammar från Kina och kom till Europa först 1732. Blommar i
aug.-sept. Bra snittblomma. Resistent mot vissnesjuka. En portion innehåller ca. 150–200 frön och kostar 32:-.
254 PRINCESS, Ostrich Plume. Fyllda blommor i blandade färger. Höjd 60cm. Ekofrö.
256 ENKEL, enkla blommor i blandade färger. Blir ca. 50 cm hög. Ekofrö.

KARPATERKLOCKA

285 DVÄRG. Campanula carpatica. Blåklockefamiljen. Flerårig. Kommer från Karpaterna. Stenparti- eller
kantväxt med stora, klockliknande blå blommor. Höjd 30 cm. Tuvbildande. Portion(ca. 300 frön)-32:-. Ekofrö.
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KLINT

Centaurea cyanus. Korgblommig. Ettårig. Välkänd snitt- och rabattblomma som växer vild över stora delar av
världen. Trivs i de flesta jordar i soligt läge. Höjd 60-80 cm. En portion är på ca. 100 frön och kostar 32:300 BLUE BOY, blå blommor. Ekofrö.
302 BLANDADE FÄRGER. Blå, vita, röda, rosa, mörkt violetta blommor. Ekofrö.

GYLLENLACK

Cheiranthus cheiri. Korsblommig. Tvååring som troligen kommer från östra Medelhavsländerna. Andra året
blommar den hela försommaren ända fram till juli. Plantan är buskig, ca. 30 cm hög. En portion kostar 32:-.
312 BLANDADE FÄRGER. Gula, orange, röda, rödbruna och vita blommor. Portion innehåller ca. 100 frön.

PRÄSTKRAGE

330 MAY QUEEN. Chrysanthemum leucanthemum. Korgblommig. Flerårig. Härstammar från östra Europa
över Kaukasus till Altaibergen. Välkänd, kraftigväxande blomma för rabatt och snitt. Portion(ca. 100 frön)-32:-.
Ekofrö.

CLARKIA

355 BLANDADE FÄRGER. Clarkia elegans. Nattljusfamiljen. Ettårig. Har sitt ursprung i Kalifornien. Rabattoch snittblomma med dubbla blommor som sitter i bladvecken. Höjd 60 cm. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.

PARADISBLOMSTER

Cleome spinosa/hassleriana. Ettårig. Tillhör familjen Cleomaceae som ursprungligen kommer från Sydamerika.
Men den omskrevs redan 250 f.Kr. i Grekland! Passar bra både som solitär och i grupp med sitt ståtliga och luftigt
gracila växtsätt. Blommorna sitter i elegant spretiga klasar. Plantan blir 80-150 cm hög och behöver ibland stöd.
Kan i frostfria lägen övervintra som perenn.
370 WHITE QUEEN, rent vita blommor. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.
375 ROSE QUEEN, rosa blommor. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.

KLOCKRANKA

380 VIOLETTA BLOMMOR. Cobaea scandens. Floxfamiljen. Ettårig. Vacker och lättodlad slingerväxt med
klockformade blommor. Odlas också som krukväxt inomhus. Portion(ca. 15 frön)-32:-. Ekofrö.

ROSENSKÄRA

Cosmos bipinnatus. Korgblommig. Ettårig. Kommer ursprungligen från Mexico. Det är en gracil växt med dilllikt
bladverk och stora, enkla blommor i vitt, rosa - violett. Bra rabatt- och snittblomma. Höjd 90-110 cm. En portion
med ca. 50 frön kostar 32:-.
400 SENSATION. Blandade färger. Ekofrö.
401 SEA SHELLS. Ovanliga, strutformade kronblad i rosa och rödviolett. Gul mitt. Ekofrö.
402 VIT. var. alba. En lyxig och pålitlig bländvit variant av rosenskära. Stora blommor och stadig stjälk mycket
lämpliga för snitt. Kan också odlas under hösten i växthus. Ekofrö.
403 PICOTEE är en annorlunda vacker variant av rosenskära med blommor i vitt, rosa och rosenrött. De
sågtandade kronbladen har en tydlig markering av mörkt rödviolett i kanterna. Mitten är gul. Ekofrö.
404 DWARF WONDER. Låg variant med enkla blommor i vitt, rosa, rött med gul mitt. Höjd ca. 60 cm. Ekofrö.

GULLSKÄRA

405 GULA/ORANGE BLOMMOR. Cosmos sulphureus, Korgblommig. Ettårig. Liknar sin nära släkting Rosenskära, fast med blommor i gult och orange. Höjd 60-70 cm. Portion(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.
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SOMMARDAHLIA

410 UNWIN´S DWARF. Dahlia variabilis. Korgblommig. Ettårig. Från Mexico och Mellanamerika. Halvfyllda
blommor i blandade lysande färger. Frostkänslig. Höjd 40 cm. Portion(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.

RIDDARSPORRE

417 ROMERSK. Delphinium consolida/ajacis. Ranunkelfamiljen. Ettårig. Härstammar från medelhavsländerna.
Höga slanka stjälkar, översållade med blommor i ljusblått-rosa. Höjd 80 cm. Port.(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.

BORSTNEJLIKA

435 BLANDADE FÄRGER. Dianthus barbatus. Nejlikfamiljen. Tvåårig med härstamning från Medelhavet till
Kina. Gammaldags rabattväxt. Blommar i blandade nyanser av rött, rosa, vitt och mörkt violett. Kan vid riktigt
tidig sådd också odlas som ettårig. Höjd 50 cm. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.

MOSES BRINNANDE BUSKE

440 ROSA BLOMMOR. Dictamnus albus. Tillhör familjen Rutaceae. Flerårig. Kommer ursprungligen från
östra Asien och Himalaya. Bildar en 70-100 cm hög buske med rosa-vita blommor. Avger en gas som kan
självantändas vid riktigt hett väder. Så på hösten eller stratifiera (köldbehandla) vid vårsådd. Fröna gror långsamt
och har normalt svag grobarhet. Portion(ca. 20 frön)-32:-. Ekofrö.

FINGERBORGSBLOMMA

450 GLOXINIAEFLORA. Digitalis purpurea. Lejongapsfamiljen. Tvåårig. Kommer från västra och centrala
Asien. Ståtlig medicinalväxt med stora, vackra blommor i vitt, rosa och rött. Mycket vinterhärdig. Höjd 150 cm.
Giftig. Portion(innehåller flera hundra frön)-32:-. Ekofrö.

KARDVÄDD/VÄVARKARDA

455 LJUSVIOLETT. Dipsacus fullonum/sativus. Tillhör familjen Väddväxter, Dipsacaceae, och har sitt
ursprung i västra Europa, över norra Afrika till västra Iran. Tvåårig och självsår sig lätt. Första året bildas en
låg, taggig bladrosett. Trivs bäst i kraftig lerjord och sprider sig snabbt. Andra året skjuter den i höjden och har
små, ljust violetta blommor på de kraftiga, taggiga blomställningarna (4 x 10 cm), som torkade förr användes
till kardning av ull eller som nu som torkade prydnader. Vävkardan blir lätt en 2 meter hög och ståtlig planta.
Direktsås i april-juni eller under sensommar och höst. Portion(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.

RÖD RUDBECKIA, Solhatt

462 RÖD RUDBECKIA. Echinacea purpurea. Korgblommig med hemvist i sydöstra USA. Flerårig växt med
blommor i en nästan metallisk rosenviolett färg med mörk knapp. Kring 100 cm höga. Echinacea är en välkänd
medicinalväxt. Används bl-a mot förkylning. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.

BOLLTISTEL

463 BLÅ BOLLTISTEL. Echinops ritro. Korgblommig. Har sitt ursprung i östra syd- och mellaneuropa.
Flerårig, högväxt (130 cm) och kraftig tistelväxt med violettblå klotformade blommor från juli till september.
Portion(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.

SNOKÖRT

465 BLUE BEDDER. Echium plantagineum. Tillhör den strävbladiga familjen. Ettårig, mycket tålig växt som
blir ca. 30 cm hög och översållad med klart blåviolett, klockformade blommor. Portion(ca. 150 frön)-32:-.

SÖMNTUTA

470 BLANDADE FÄRGER. Eschscholtzia californica. Vallmofamiljen. Ettårig. Ursprung i Kalifornien.
Skålformade blommor i orange-gula nyanser. Höjd 25-35 cm. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.

ATLASBLOMMA

520 MONARCH. Godetia/Clarkia amoena. Nattljusfamiljen. Ettårig. Kommer från västra Nord- och
Sydamerika. Kraftigväxande, stadig och rikblomig med azalealiknande blommor i purpur-, rosa-, laxrosa. Höjd
30-40 cm. Portion(ca. 300 frön)-32:-. Ekofrö.
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SOMMARSLÖJA

Gypsophilia elegans. Nejlikfamiljen. Ettårig. Härstammar från Mindre Asien och Centralasien. Snabbväxande
snitt- och rabattblomma. Relativt kort blomningstid, så därför i omgångar. Självsår sig ganska lätt. Höjd 45 cm.
530 COVENT GARDEN MARKET, extra stora, vita, enkla blommor. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.

SOLROS

Helianthus annus. Korgblommig. Ettårig. Den har sitt ursprung i Syd- och Nordamerika. Välkänd växt med stora
blommor i färger från mörkrött till vitt i varierande höjd från 30 cm till flera meter. En portion kostar 32:-.
540 AUTUMN BEAUTY. 40 frön/g. Blandning från klargult och
bronsfärgat till mörkt purpurrött. Även en del tvåfärgade. Växer förgrenat
och blir 150-180 cm hög med 12-15 cm stora blommor. Utmärkt
snittblomma. Portion(ca. 50 frön). Ekofrö.
543 VELVET QUEEN. 40 frön/g. En vacker mörkt roströd blomma med
mörk mitt, 14-16 cm i diameter. Plantan blir 150-180 cm hög och grenar sig.
Utmärkt till snitt. Portion(ca. 40 frön). Ekofrö.
550 GIGANT YELLOW. 20-35 frö/g. Vanlig solros med stora, gula
blommor med mörk mitt. Blir normalt 200-250 cm hög.
Portion(ca. 50 frön). Ekofrö.
555 SUNGOLD / TEDDY BEAR, 60 frö/g. En lågväxande solros med
guloranga, fyllda blommor som blir ca. 10 cm i diameter. Sungold blir bara
50-60 cm hög och kan växa ganska tätt. Portion(ca.50 frön). Ekofrö.
557 LÅG SOLROS, Dwarf mix. Blandning av enkla, halvfyllda och fyllda blommor i gult till orange på stadiga
30-40 cm. stjälkar. Lämplig i krukor och urnur, liksom i rabatter. Bra snittblomma. Portion(ca. 50 frön). Ekofrö.

JÄTTEETERNELL

560 BLANDADE FÄRGER. Helichrysum bracteatum (Bracteantha bracteata). Korgblommig. Ettårig. Kommer
ursprungligen från Australien. Pappersliknande blommor i gult, brons, orange, rött. Höjd 80 cm. Portion(ca. 100
frön)-32:-. Ekofrö.

NATTVIOL

Hesperis matronalis. Korsblommig. Tvåårig, ibland flerårig. Kommer från Sydeuropa och västra Asien. Stora
blomställningar översållade med ganska små, violetta/vita blommor som doftar underbart, framför allt på kvällen
och natten. Höjd 80-120 cm. En portion har ca. 200 frön och kostar 32:-.
570 VIOLETTA BLOMMOR. Ekofrö.
571 VITA BLOMMOR.
572 NATTVIOL MIX. Blandning av vita och violetta blommor. Ekofrö.

HUMLE

580 PERENN HUMLE. Humulus lupulus. Flerårig. Tillhör hampfamiljen och finns vildväxande över stora delar
av Europa, Asien och östra Nordamerika. Den är mycket härdig. Kan bli 6 meter hög och måste ha stadigt stöd.
Behöver köldbehandling för att gro. Portion(ca. 50 frön)-32:-.

BLOMMAN FÖR DAGEN

Ipomea tricolor/purpurea. Vindefamiljen. Ettårig. Har sitt ursprung kring Medelhavet och i Sydamerika.
Slingerväxt som är lämplig både som krukväxt inomhus, i växthus och i skyddade lägen utomhus. Kan bli upp till
5 m hög och måste ha stöd eller snören att klättra på. Så inne i mars-april. Tål inte frost. En portion kostar 32:-.
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582 PRESIDENT TYLER, I. purpurea. 45 dagar. Den tidigaste Blomman för dagen vi hittat. Kraftigväxande
med 5-8 cm stora violetta blommar med en mörkare stjärna och vit tratt. President Tyler är en gammal sort från
USA. Portion(ca. 40 frön). Ekofrö.
584 SUNRISE SERENADE. I. purpurea. 65 dagar. Ovanlig, dubbelblommande, rubinröd blomma med vit hals
som håller mer än en dag. Mycket gammal sort som blommar längst av alla. Portion(ca. 20 frön). Ekofrö.
585 HEAVENLY BLUE/Clark´s Blue I. tricolor. 100 dagar. Himmelsblå blommor. Den vanliga Blomman för
dagen. Portion(ca. 50 frön).
588 STAR OF YELTA. I. purpurea. 65 dagar. Purpurfärgade blommor. Portion(ca. 30 frön). Ekofrö.
589 CARDINAL CLIMBER, Ipomea x multifida. 73 dagar. Ger små, 2-3 cm i diameter, klarröda
trumpetblommor på långa vindor med ett mycket vackert, djupflikigt bladverk. Kallas Kardinalstjärnvinda på
svenska. Portion(ca. 30 frön). Ekofrö.

BALKANMALVA

595 VITA BLOMMOR. Kitaibela vitifolia. Tillhör familjen Malvaväxter. Flerårig, storväxt och ståtlig, upp till
150 cm hög. Blommar juli-sept. med enkla vita malvablommor. Portion(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.

LUKTÄRT

Lathyrus odoratus. Ärtfamiljen. Ettårig. Ursprung södra Italien. Väldoftande slingerväxt som helst växer i en
näringsrik, sandblandad jord i soligt läge. Höjd ca. 150 cm. En portion kostar 32:-.
606 BLANDADE FÄRGER. Tidig, blandade färger. Bra snittblomma. En portion
innehåller ca. 30 frön. Ekofrö.
615 PAINTED LADY. En av de tidigast odlade luktärterna med anor från 1737.
Tvåfärgade, väldoftande blommor i vitt och rosa. Långa, stadiga stjälkar. En portion
innehåller 20-30 frön. Ekofrö.
620 KNEE-HI. Låg, ca. 50 cm hög, buskig och stadig med stora blommor i blandade
färger. Bra snittblomma. En portion innehåller ca. 30 frön.
622 OLD SPICE. En väldoftande blandning av gamla varianter med något mindre
blommor än de moderna sorterna. Vita, rosa, röda, ljusblå och övervägande violetta
blommor. En portion innehåller 20-30 frön. Ekofrö.
624 CUPANI. En raritet från Italien med den underbaraste doften av alla luktärter. Tycker vi. Blommorna, som
är violetta, ibland med ljusa ränder, ibland med sammetsröd läpp, är mindre än hos förädlade varianter. Blommar
länge och mycket. Påminner mycket om den sort vi kallat Vild Luktärt. En portion innehåller 20-30 frön. Ekofrö.

SOMMARMALVA

Lavatera trimestris. Kattostfamiljen. Ettårig. Har sitt ursprung i Medelhavsområdet. Växt med rikt förgrenad stjälk
och vita eller rosa kronblad som bildar en trattformig blomma. Höjd 70 cm. Portion med ca. 80 frön kostar 32:-.
630 BLANDADE FÄRGER. Ljusrött, rosa, lax och vitt. Ekofrö.
631 TANAGRA. Kraftigt rosa, lite större blommor. Ekofrö.
632 MONT BLANC. Kortväxt (50 cm) och buskig med mörkt bladverk och glänsande vita blommor. Ekofrö.

RISP

635 BLANDADE FÄRGER. Limonium (Statice) sinuata. Marrispfamiljen. Ettårig. Härstammar från
Medelhavsområdet. Välkänd eternell. Höjd 60-70 cm. Rent frö. Portion(ca. 100 frön)-32:-.

BLOMSTERLIN

644 RUBRUM. Linum grandiflorum. Tillhör familjen Linaceae. Ettårig. Vacker, gracil växt med ett litet bladverk
och karminröda blommor. Växer stadigt upprätt till kring 40-50 cm och blommar länge. Portion(ca. 100 frön)-32:Ekofrö.
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LIN

648 BRUNT LINFRÖ. Linum usitatissimum. Ettårig nyttoväxt som odlats i minst 5000 år. Ursprunget är
troligen Mellanöstern. Usitatissimum betyder ’mycket nyttig’. Kring meterhög med blå blommor. Odlas för sina
långa fiber och det nyttiga, oljerika fröet. Portion(ca. 300 frön / ca. 1 g)-32:-, 100g-190:-. Ekofrö.

BERGLIN

650 PERENNE. Linum perenne. Linfamiljen. Flerårig. Ursprungligen från Alperna och Östeuropa. Utbrett
växtsätt med tunna stjälkar och barrliknande blad. Blommar hela sommaren med ljusblå blommor. Trivs i lätt jord.
Höjd 40-60 cm. Portion(ca. 50 frön)-32:-. Ekofrö.

HÄNGLOBELIA

655 SAPHIRE. Lobelia erinus pendula. Tillhör fam. Campanulaceae. Ettårig. Hängande ampelväxt från
södra Afrika. Föredrar lite svalare väder och halvskugga under sommarhettan. Mörkblå blomma med vitt öga.
Förkultivera i februari-mars. Portion(ca. 500 frön)-32:-.

LUPIN

662 BLANDADE FÄRGER. Lupinus polyphyllus. Ärtfamiljen. Flerårig. Ursprung i Nordamerika. Ståtlig och
kvävesamlande växt. Blandade färger. Självsår sig lätt. Höjd 80-90 cm. Portion(ca. 30 frön)-32:-. Ekofrö.

STUDENTNEJLIKA

665 SCHARLAKANSRÖD. Lychnis chalcedonica. Medlem i familjen Nejlikväxter. Flerårig. Lysande röda,
stora, täta blomklasar. Från östra Ryssland. Blir 80-90 cm hög. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.

PRAKTMALVA

670 BLANDADE FÄRGER. Malope trifida grandiflora. Kattostfamiljen. Ettårig. Kommer från Spanien. Kraftig,
ståtlig växt med trattformade blommor i rött-rosa-vitt. Bra till rabatter och snitt. Höjd 100 cm. Portion(ca. 100
frön)-32:-. Ekofrö.

ROSENMALVA

671 Malva alcea. Slösar med rosa blommor år efter år. Växer som en ca. 1 meter hög buske. Tålig och frisk.
Blommar från juli till september. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.

RÖDMALVA

672 Malva sylvestris ssp. mauritanica. Flerårig med klockformade röd-violetta, stora blommor. Höjd 120 cm. Vill
ha väldränerad jord i full sol. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.

MYSKMALVA

673 ROSA BLOMMOR. Malva moschata. Flerårig. Tillhör familjen malvaväxter, Malvaceae. Den är en tålig
och lättodlad malva som blommar hela sommaren och sprider sin milda myskdoft. Myskmalvan blir 70-80 cm
hög. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.

LÖVKOJA - Grekisk

675 BICORNIS. Matthiola bicornis. Korsblommig. Ettårig. Kommer från Medelhavsområdet. Mycket
väldoftande, förgrenad växt med många relativt små, rödlila blommor. Höjd 45-60 cm. Portion(ca. 200 frön)-32:-.
Ekofrö.

SOMMARLÖVKOJA

677 GIANT OF NICE. Matthiola incana. Korsblommig. Ettårig.
Ursprung i länderna kring Medelhavet. Blommar länge med
massor av blommor i vitt -rosa -violett. Höjd 50 cm. Portion(ca.
100 frön)-32:-.

DOROTEABLOMMA

680 BLANDADE FÄRGER. Mesembryanthemum criniflorum/
Dorotheanthus bellidiformis. Tillhör familjen Aizoaceae. Ettårig.
Har sitt ursprung i Sydafrika. Låg, utbredd växt med köttiga,
ätliga blad och prästkrageblommor i många färger. Blommar från
juli till frosten. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.
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NEMESIA

690 TRIUMPH. Nemesia strumosa. Lejongapsfamiljen. Ettårig. Kommer ursprungligen från Sydafrika.
Kompakt, förgrenad växt. Blommar tidigt, rikligt och länge med blommor i klara färger. Höjd 25 cm. Portion(ca.
200 frön)-32:-. Ekofrö.

PRINS GUSTAVS ÖGA

700 INSIGNIS. Nemophila menziesii. Fam. Hydrophyllaceae. Ettårig. Härstammar från Kalifornien. En låg,
utbredd växt med mängder av flata, himmelsblå blommor med vit mitt. Höjd 15 cm. Portion(ca. 300 frön)-32:-.

BALLONGBLOMMA

710 LEANDERKLOCKA, Nicandra physalodes: Från Peru. Har en otrolig växtkraft och bildar en stor buske
på några veckor. Blommar med ljust blåvioletta blommor som övergår i ett svartmelerat, grönt hylle med ett bär
inuti. Mycket vacker som snitt. Självsår sig villigt. Förkultiveras inomhus för tidigare blomning eller sås direkt på
friland. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.

JUNGFRUN I DET GRÖNA

725 MISS JEKYLL. Nigella damascena. Ranunkelfamiljen. Ettårig. Ursprung i Medelhavsområdet. Förgrenad
stjälk med mycket finflikiga blad. Blå blommor och dekorativa fröställningar. Höjd 45 cm. Portion(ca. 100 frön)32:-. Ekofrö.

VALLMO

Papaver. Vallmofamiljen med över 100 arter har sitt ursprung i Europa och Asien. Det är välkända och lättodlade.
Kort, men vacker blomning och med en fröställning som kan torkas och användas i blomsterarrangemang. De
sorter med fyllda blommor står i blom längre än de enkla. Självsår sig lätt. En portion kostar 32:-

Ettåriga:

Papaver rhoeas och somniferum

730 ELKA kommer ursprungligen från de centrala delarna av Slovakien där den framför allt odlats för de
oljerika frönas skull. Plantan kan bli över en meter hög och den enkla blomman är vit med violett botten.
Frökapseln är ovanligt stor och ger massor med frö till brödbaket eller används som torkad prydnad. Portion(ca.
300 frön). Ekofrö.
731 LARGE LAVENDER ger stora, enkla blommor i rosa med mörkt violett i bottnen. Plantan blir ca. en meter
hög och har en lång blomning. Frökapseln är stor. Portion(ca. 400 frön). Ekofrö.
732 CARNATION ROSE. Efterlängtad återkomst med sina stora, fyllda blommor, 10-12 cm och klart lysande
rosa färg. Blir 60-70 cm hög och behåller blomman ovanligt länge. Portion(ca. 400 frön). Ekofrö.
733 BLACK PEONY liknar inte någon vallmo vi tidigare sett. Blomman är stor, tät och fylld med vågiga
kronblad i mörkaste violett, nästan svart. Den blommar också länge. Stjälkarna är stadiga, ca. 60 cm höga.
Portion(ca. 400 frön). Ekofrö.
734 DANISH FLAG. Knallröd öppen blomma med ett vitt kors. Därav namnet. Kallas också Danebrogen.
Blomman blir kring 8 cm i diameter på ca. 60 cm höga plantor. Frökapslarna är stora och lämpliga att torka till
dekoration. Sorten har funnits sedan slutet av 1800-talet. Portion(ca. 400 frön). Ekofrö.
735 SINGLE RED. Kornvallmo med enkla röda blommor. Höjd 70 cm. Portion(ca. 300 frön). Ekofrö.
736 LADYBIRD. Nyckelpigan har mindre, mörkröda, enkla blommor med fyra svarta fläckar på 30-40 cm höga
stjälkar. Plantan är kompakt med rundat flikiga blad. En verkligt söt, liten vallmo. Snabbväxande. Intoducerades
redan 1876. Portion(ca. 400 frön). Ekofrö.
737 FLUFFY RUFFLES. Så fransig en vallmo kan bli. Blommorna är kring 10 cm i diameter på 60 cm höga
stjälkar. De täta, djupt skurna blommorna är oftast kraftigt röda, men någon enstaka helvit och rosa blomma dyker
upp ibland. Portion(ca. 400 frön). Ekofrö.
740 RHOEAS SHIRLEY. Enkla blommor i blandade färger. Höjd 70 cm. Portion(ca. 400 frön). Ekofrö.

Fleråriga:
745 SCARLET. P. orientale. Från Kaukasus och norra Iran. Mycket kraftig, lättodlad perenn. Trivs i en
väldränerad, god jord. Stora, enkla, scharlakansröda blommor. Höjd 80 cm. Portion(ca. 200 frön). Ekofrö.
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747 BEAUTY of LIVERMERE. P. orientale. Har fått sitt namn efter en by i Suffolk, England. Den ståtar med
stora, kraftigt röda blommor med mörkviolett-svart mitt. Bra snittblomma. Portion(ca. 200 frön). Ekofrö.
750 ALPVALLMO. P. alpinum. Har sitt ursprung i Alperna och Karpaterna. 15-20 cm hög vallmo för bl.a.
stenpartier med grågrönt, kompakt bladverk. Den blommar med söta blommor i blandade, klara färger under junijuli. Trivs i mager, väldränerad jord i full sol. Portion(ca. 300 frön).
755 SIBIRISK el. ISLANDSVALLMO. P. nudicaule. Har sin hemvist i norra Europa, Asien och Amerika.
Pastellfärgade blommor i gult, orange, rött. Mest i gul-orange. Höjd 30-40 cm. Portion(ca. 200 frön). Ekofrö.

JAPANSK LYKTA

800 GIGANTEA. Physalis franchetii. Potatisfamiljen. Flerårig. Ursprung östra Asien och Japan. Upprättväxande
liten buske. Odlas för det ballongformade orangeröda frukthöljet. Höjd 80 cm. Portion(ca. 200 frön)-32:-.

BLÅGULL

805 LAVENDELBLÅ. Polemonium coeruleum. Flerårig. Förekommer vild i stora delar av Europa och Asien.
Vanlig i äldre trädgårdar. Lättodlad och härdig. Höjd 50-60 cm. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.

RESEDA

810 AMELIORATA. Reseda odorata grandiflora. Ettårig. Resedafamiljen. Vildväxande i Nordafrika. Kompakt,
förgrenad växt med väldoftande, små, gröngulröda blommor. Höjd 35 cm. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.

RICIN

826 BRIGHT RED. Ricinus communis. Tillhör familjen Törelväxter, Euphorbiaceae och kommer från det
tropiska Afrika, där den blir till ett flerårigt träd. I medelhavaområdet blir den en 2-3-årig buske och här hos oss
odlas den endast som annuell. Kan bli 2 meter hög. Fröna är vackra men giftiga. Bright Red har mörkt grönvinröda blad och klarröda blommor. Portion(ca. 15 frön)-32:-. Ekofrö.

RUDBECKIA

Rudbeckia hirta. Korgblommig. Ettårig. Den har sitt ursprung i Nordamerika och Mexico. Guldgula till roströda
enfärgade och tvåfärgade blommor med mörk högvälvd knapp. En portion kostar 32:-.
832 BLANDADE FÄRGER. Ger blommor i gult, orange, brons, rostrött med mörk knapp. Både en- och
tvåfärgade. Stadig. 80 cm hög. Portion(ca. 200 frön). Ekofrö.
833 GOLDILOCKS. Lysande gul-orange, ca 10 cm stora blommor på 50-60 cm höga, stadiga stjälkar. Växer
snabbt, går tidigt i blom och blommar hela säsongen. Lättodlad. Trivs i de flesta jordar. Utmärkt snittblomma.
Portion(ca. 200 frön). Ekofrö.

PRAKTVÄDD

846 Scabiosa atropurpurea. Tillhör den lilla väddfamiljen. Ettårig. Kommer från södra Europa och Kaukasus. Det
är en förgrenad, växt med stora blombollar i rosalila, vitt ljusrött och mörkt rubinrött på långa, stadiga stjälkar.
Höjd ca. 80 cm. Portion(ca. 100 frön)-32:-. Ekofrö.

SÅPNEJLIKA

847 ROSA BLOMMOR. Saponaria officinalis. Tillhör nejlikväxterna. Flerårig. Kommer ursprunglingen från
västra sibirien och sydvästra asien. Gammal trädgårdsflykting som nu växer förvildad över stora delar av världen,
gärna på fuktiga platser. Höjd 50-90 cm. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.

MARIATISTEL

850 MARIATISTEL. Silybum marianum. Tillhör den korgblommiga familjen. Ettårig. Ståtlig växt med stora,
taggiga, blanka, gröna blad med ljusa fläckar och stora violetta blommor. Unga blad kan blandas i sallad och
blombottnen användas likt kronärtskocka. Portion(ca. 25 frön)-32:-. Ekofrö.
Saknar du någon blomma eller kryddväxt i vårt sortiment, så hör med Bitte eller Rune på
Örtagårdens Fröer i Vinslöv. Dom har mycket att välja bland och skickar gärna fröerna med post.
ÖRTAGÅRDENS FRÖER, ÅRASLÖV 3460, 288 90 VINSLÖV
Telefon: 044-81934 | Hemsida: www.ortagarden.com
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KAUKASISK ELFENBENSKLOCKA

Tyvärr har vi ännu inte lyckats hitta frö till ekologiskt odlad Kaukasisk elfenbensklocka i år. Vi lägger ut den på
hemsidan så fort vi får hem ekologiskt frö.

TAGETES

Korgblommig. Ettårig. Tagetes har sitt ursprung i Nordamerika och Mexico. Det är en välkänd rikblommande växt
i många varianter. Har avskräckande verkan på insekter och svälter ut nematoder. En portion kostar 32:-.
865 ORANGE SUN. T. erecta. Enkla, gulorange blommor på 80 cm höga, förgrenade buskplantor. Storväxt,
gracil tagetes som behållit sin enkla charm. Portion(ca. 100 frön). Ekofrö.
870 CRACKERJACK. T. erecta. Mycket stora, fyllda blommor i gult-orange på stadiga stjälkar. Höjd 75 cm.
Portion(ca. 100 frön). Ekofrö.
871 ROSE de l´INDE. T. erecta. Stora, fyllda och halvfyllda, väldoftande blommor i gult och orange. Kan bli
120 cm hög. Utmärkt till snitt. Portion(ca. 100 frön). Ekofrö.
877 LINNÉ-Tagetes. T. erecta. En gammal tagetes som kommer från Linnés trädgård i Småland. De enkla
blommorna är sammetsröda med gul mitt och sitter fritt ovan det mörkgröna bladverket. Plantan kan bli stor,
lätt upp till 1 meter hög och kraftigt förgrenad. Långt ifrån moderna kompakta varianter. Portion(ca. 100 frön).
Ekofrö.
878 GOLDEN BOY. T. patula nana. Dubbla blommor i guldgula nyanser. Kompakt växt. Höjd 30 cm.
Portion(ca. 100 frön). Ekofrö.
890 DVÄRGSTUDENTBLOMMA. T. tenuifolia. Buskformig tagetes med små blommor. Kan användas som
kryddtagetes. 25 cm hög med varmgula blommor. Portion(ca. 100 frön). Ekofrö.
KRYDDTAGETES, T. tenuifolia. Se sidan 45.
MEXIKANSK TAGETES, T. minuta. Se sid. 45.

INKAKRAGE

910 ORANGE. Tithonia rotundifolia. Korgblommig. Ettårig. Kommer från Mexico. Kallas även mexikansk
solros el. solblomma. Stora, 10 cm, enkla korgblommor i lysande orange. Kraftigväxande, minst 1 m hög och
blommar från juli till frosten. Portion(ca. 30 frön)-32:-. Ekofrö.

KRASSE

Tropaeolum. Fam. Tropaeolaceae. Ettårig. Ursprung i Anderna i Sydamerika. Blomrik, starkväxande, ätlig,
förnöjsam växt med en lång blomning. Den vill ha en genomsläpplig, inte för kraftigt gödslad jord. Både blad och
blommor är med sin peppriga smak goda i sallader. En portion kostar 32:935 FJÄRILSKRASSE. peregrinum canariense. Slingerväxt. Gracila guldgula fransiga bl. Portion(ca. 30 frön).
940 SLINGERKRASSE. majus maximum. Enkla blommor i gul-orange-röda färger. Port.(ca. 20 frön). Ekofrö.
942 BUSKKRASSE. majus nanum. Dubbla blommor i blandade färger. Kompakt planta. Höjd 30 cm.
Portion(ca. 20 frön). Ekofrö.
943 JEWEL MIX. majus nanum. Buskkrasse med mindre blad och halvfyllda blommor i blandade färger. Höjd
35 cm. Portion(ca. 20 frön). Ekofrö.
944 KALEIDOSCOPE. majus nanum. Buskkrasse med en vacker blandning av enkla och halvfyllda blommor i
rött, orange, gult och flerfärgat på en stadig, tät planta. Höjd 30 cm. Portion(ca. 20 frön). Ekofrö.
945 ALASKA. majus nanum. Buskkrasse med vackert marmorerade blad i grönt och vitt. Enkla blommor i
ljusgult-rött. Höjd 30 cm. Portion(ca. 30 frön).
950 EMPRESS OF INDIA. majus nanum. Buskkrasse med mörkröda blommor och ett mörkt grön-violett
bladverk. Höjd 30 cm. Portion(ca. 20 frön). Ekofrö.
960 WHIRLYBIRD. majus nanum. Ny, modern och lyxig buskkrasse med de stora gul-orange-röda blommorna
tydligt uppburna ovan bladverket. Höjd 35 cm. Portion(ca. 20 frön).
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KUNGSLJUS

966 KUNGSLJUS. Verbascum thapsus. Tvåårig. Tillhör Flenörtsväxterna och växer vild över stora delar av
Asien och Europa. Ståtlig, stadig växt översållad av gula blommor. 150 cm hög. Första året bildas en låg,vacker
bladrosett med gråludna gröna blad. Självsår sig lätt. Portion(ca. 800 frö)-32:-. Ekofrö.

MÖRKT KUNGSLJUS

968 MÖRKT KUNGSLJUS. Verbascum nigrum. Ståtligt, två-flerårigt kungsljus med mörkt gröna, fint
sågtandade blad. Blommorna, som sitter i rader på 80-100 cm. höga kolvar, är oftast gula med violetta
ståndarsträngar. Ibland förekommer även plantor med vita blommor. Portion(ca. 800 frön)-32:-. Ekofrö.

VIOLKUNGSLJUS

Tyvärr har vi ännu inte lyckats hitta frö till ekologiskt odlad Violkungljus i år. Vi lägger ut den på hemsidan så fort
vi får hem ekologiskt frö.

JÄTTEVERBENA

970 Verbena bonariensis. Sirlig, 100-120 cm hög växt med ljust lila-violetta, små, hållbara blommor i täta flockar.
Jätteverbenan är egentligen flerårig, men odlas oftast som ettåring hos oss. Den bör sås tidigt, febr.-mars, och
planteras ut efter frostrisken. Blommar från juli tills frosten sätter stopp. Portion(ca. 200 frön)-32:-. Ekofrö.

ZINNIA

Zinnia elegans. Korgblommig. Ettårig. Kommer ursprungligen från Mexico. Stadig, vacker växt med kraftiga
stjälkar och fasta blomställningar. Zinnia blommar länge och är bra till snitt och i rabatter. En portion innehåller
ca. 50 frön och kostar 32:-.
980 LILLIPUT. Z. elegans. Blandade färger, mestadels i rosa-rött. Blommorna är 3-5 cm breda, fyllda och
halvfyllda. Höjd 30 cm. Ekofrö.
982 CARROUSSEL. Z. elegans. Medelhög med enkla blommor, 6-7 cm i diameter, i vackra röd-orange-bruna
toner. Mycket lämplig som snittblomma med sina långa, stadiga stjälkar. Höjd 70 cm. Ekofrö.
985 SCARLET RED. Z. elegans var. dahliaflora. Stora dahlialiknande, scarlakansröda blommor, 7-8 cm i
diameter. Höjd 80 cm. Portion med ca. 30 frön. Ekofrö.
987 DAHLIAFLORA MIX. Z. elegans var. dahliaflora. Storblommig zinnia med halvfyllda blommor i blandade
färger. Rött, orange, gult och vitt. Höjd 60-90 cm. Ekofrö.

Inför införandet av EUs officiella sortlista för köksväxter:

”Av adminsrativa skäl kan inta mångfalden tolereras. Om någon har rätt till en
utmärkelse för sin sort, måste de som ska klargöra hans rätt, kunna identifiera
vad som rätteligen är hans. Så de insisterar på att sorten är så enhetlig att ingen
skugga av tvivel finns. Om detta var nog, vore det inte så farligt. Men de kräver
också att ingenting får odlas, förutom de sorter som är likformigt identifierbara. Vi
är således tvingade av lagen att göra vårt bästa för att utrota alla variabler av det
mest värdefulla beståndet vi har. Vi säljer i själva verket vår förstfödslorätt för en
grynvälling.”
									
			
- Sir Joseph Hutchinson, Oxford University
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Fröer för spirning
Att odla egna groddar är ett lätt sätt att alltid ha tillgång till färska grönsaker året runt. Det finns flera metoder att
göra det. Från de mest avancerade, självvattnande, eldrivna groningsfack med inbyggt ljus, över olika typer av
groningsapparater, till en vanlig rymlig glasburk med en bit myggnät eller gardin och ett gummiband som håller
nätet på plats över öppningen. I en 1-liters burk är det lagom med 2-3 matskedar frön, som får stå i vatten över
natten i rumstemperatur. Vattnet hälles bort och fröna sköljs med svalt-ljummet vatten. Burken placeras därefter
lutande upp och ner i en skål eller liknande, så att vattnet kan rinna av. Fröna/groddarna ska helst sköljas två
gånger om dagen. Vissa arter kan lukta lite surt annars. Enligt en del experter blir groddarna bäst och näringsrikast
om de odlas i ett mörkt utrymme. Men det går alldeles utmärkt att få fina groddar på diskbänken också. När
groddarna vuxit till sig bör de ställas ljust för att bilda klorofyll. De håller sig bäst, upp till en vecka, om tomma
skal och frön sköljes bort och att vattnet får rinna av ordentligt innan burken ställs i kylen.
Stora frön, som t.ex. solros och ärter, odlas oftast för skottproduktion. De blir bäst om de får växa i en öppen
plastburk eller i ett tråg med ett tunt lager jord i fullt ljus. Även odling direkt på fuktigt papper fungerar. Men de
får aldrig torka ut. Skördas genom att de klipps av vid 8-15 cm höjd. Både solros- och ärtskott är delikata färska
eller efter ett snabbt uppkok.
De fröer för groddning vi säljer är testade och fria från E. Coli 0157 och Salmonella. Bakterier som mycket
sällsynt kan dyka upp i groddar och förosaka besvärliga sjukdomar. En del yrksodlare av groddar brukar
pastörisera fröerna innan groning för att försäkra sig om en säker produkt. Vi har aldrig under mer än fyrtio års
groddning råkat ut för dessa bakterier. Men är fröerna du ska grodda inte testade, eller om du känner dig osäker,
kan man lägga dem i en sil och skölja i rikligt med kallt vatten innan de doppas i 80-85 gradigt vatten i 30
sekunder. Rör om ordentligt under upphettningen och kyl sedan fröerna snabbt under rinnande kallt vatten.
SP10 ALFALFA. Mycket näringsrik, mild och god med lite nötaktig smak. Lättgroddad. Gror på 3-5 dagar vid
rumstemperatur. Bör sköljas två gånger per dag. När groddarna är 3-4 cm och har utvecklat små blad, bör de
placeras på ett ljust ställe för att bilda grönt klorofyll. 100g-50:-, 250g-105:-, 1kg-385:-. Ekofrö.
SP15 BOCKHORNSKLÖVER. Näringsrik klöver som ger kraftiga groddar med en kryddig, rik smak som
påminner något om curry. Gror på 4-5 dagar. 100g-95:-, 250g-210:-, 1kg-625:-. Ekofrö.
SP20 BROCCOLI. Brassica oleracea. Mild, spröd kålsmak. Påstås innehålla ämnen (sulforophane) som
stimulerar kroppens egna försvar mot cancer. Gror på 5-7 dagar. Måste sköljas minst två gånger per dag. 20g-65:-,
100g-175:-, 250g-335:-. Ekofrö.
SP22 BROCCOLETTI. Brassica rapa esculenta. Påminner om småväxta broccoligroddar med en mild kryddighet. Gror mycket snabbt, på 3-4 dagar. Skölj två gånger per dag. 20g-45:-, 100g-75:-, 250g-145:-. Ekofrö.
SP25 LINSER. Nötaktig smak, högt vitamininnehåll och bra hållbarhet. Blir mildare och mjukare efter några
minuter i kokande vatten, gärna kryddat. Gror på 3-5 dagar. 250g-50:-, 1kg-155:-. Ekofrö.
SP30 LÖK. Groddarna ger en fin krydda tillsammans med t.ex. alfalfa. Det svarta skalet är lite grovt och bör
sköljas bort. Gror på 8-12 dagar. 20g-75:-, 100g-215:-, 250g-455:-. Ekofrö.
SP35 MUNGBÖNOR. Asiens välkända böngrodd med nötsmak. Kan njutas färsk eller tillagad. Blir mildare o
mjukare efter några min. i kokande vatten. Gror på 4-5 dagar. Mycket näringsrik. 250g-85:-, 1kg-250:-. Ekofrö.
SP40 VIT SENAP. Sinapis alba. Milt kryddig senapssmak, god och näringsrik. Bör sköljas minst två gånger per
dag, då det lätt bildas ett geleämne runt fröet. Gror på 4-5 dagar. 100g-70:-, 250g-110:-, 1kg-345:-. Ekofrö.
SP45 SALLADSSENAP. Brassica juncea. Kryddig kål med tydligt sting i smaken. Snabbväxande. Gror på 4-5
dagar. 20g-45:-, 100g-75:-, 250g-145:-, 1kg-470:-. Ekofrö.
SP55 RÄTTIKA RÖD. Härligt kryddig och spröd. Vacker med röda groddar och mörkvioletta blad. Mycket
näringsrika och utmärkta att blanda i sallader. Gror snabbast av alla. 20g-45:-, 100g-110:-, 250g-230:-. Ekofrö.
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SP60 SOLROS. Mild, nötaktig smak. Innehåller mycket A- och C-vitamin. Kan groddas som vanligt eller sås i
tråg med jord för skörd av delikata småplantor. Gror på 7-10 dagar. 20g-45:-, 100g-110:-, 250g-230:-, 1kg- 685:-.
Ekofrö.
SP65 GRODDFRÖMIX. En välkomponerad blandning av flera sorters groddfrö i vitt, rosa och grönt. Spröd och
milt kryddig. Bl.a. ingår broccoli, röd rättika, alfalfa och Red Russiam grönkål. Gror på 5-7 dagar. 20g-65:-, 100g175:-, 250g-335:-. Ekofrö.
SP70 ÄRTSKOTT, Tendril. För odling av delikata, krispiga ärtskott. Odlas i burkar eller tråg med lite jord eller
fuktigt papper. Skördas vid 10-12 cm höjd. Söt och stadig variant med mindre blad och mer klängen. Skördefärdig
på 12-20 dagar beroende på värme och ljus. 250g-50:-, 1kg-155:-. Ekofrö.
SP75 ÄRTSKOTT, Field. Lättodlad, stadig ärt för skottproduktion. Så i tråg med ett tunt lager jord eller på
papper. Låt inte sådden torka ut. Skördas vid 10-12 cm. Field är söt och god med mer blad och färre klängen än
sorten Tendril. Skördefärdig på 12-20 dagar beroende på värme och ljus. 250g-50:-, 1kg-155:-. Ekofrö.

QR
QR (Quick Return) är ett 100% biologiskt
kompostpreparat. Det används för att påskynda och
balansera komposter både i små trädgårdar och i stora
jordbruk över hela världen. Preparatet är mycket
effektivt, lätt att använda och ger en förstklassig kompost
förvånansvärt snabbt. Framställt av brännässla, maskros,
kamomill, valeriana och röllika, plus ekbark, sjögräsmjöl
och honung.
QR finns i förpackningar för att behandla 2, 10 eller 100 m3 kompost. Varje förpackning innehåller fullständiga
instruktioner på svenska. För 2 m3 -32:-, 10 m3 -100:-, 100 m3 -390:-.

SM6
SM 6 (Sea-Magic 6) är ett kraftigt koncentrerat sjögräsextrakt, som framställts av ett urval algarter. De skördas i
Atlanten utanför Storbritanniens och Irlands kuster och görs, helt utan kemiska tillsatser, till ett både stimulerande
och svampbekämpande medel. Sjögräs (alger, tång), som använts i årtusenden inom jordbruket, är en utmärkt
biologisk gödsel. SM 6 innehåller förutom kväve, fosfor, kalium och en imponerande mängd mikronärings- och
spårämnen, även viktiga tillväxthormoner och aminosyror, bl.a. cytokininer och betainer. Dessa ämnen spelar en
stor roll vid celldelning, klorofyll- och proteinproduktion. Betainer bidrar också till att minska växtens känslighet
för torka och lätt frost.
SM 6 har, vid sidan om sin välgörande effekt på växternas hälsa, också visat sig avskräcka en del insekter, bl.a.
bladlöss, rött spinn och framför allt förhindra många svamp- och bakteriesjukdomars utveckling. SM 6, som
sprutas på jorden, ökar mikrobernas aktivitet. Det leder till förbättrad struktur och tillgång på näring för växterna.
Som i sin tur, om de duschats med algextrakt, har större avsöndring genom rötterna och förser därigenom bl.a.
mycchorizasvampar med föda. De frigör i sin tur näringsämnen som växten kan utnyttja.
SM 6 inverkar positivt både genom bladen och rötterna på allt ifrån äpple till squash. Motståndskraften och
kvalitén förbättras allmänt. Skörden ökar tydligt hos potatis och skördetiden förlängs hos bl.a. ärter och bönor.
Alla bladväxter får en klarare, vackrare färg och hållbarheten under lagringen blir bättre. Speciellt växter som
ursprungligen är kustväxter, som kålfamiljen, selleri m. fl., uppskattar verkligen duschning med SM 6, i synnerhet
om de odlas i inlandet.
SM 6 är drygare än de flesta algextrakt och används en till fyra gånger under säsongen. Bäst verkan blir det om
man sprutar eller vattnar lite och ofta. Det går utmärkt att blanda SM 6 med andra biologiska besprutningsmedel
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och gör dessa i de flesta fall mer effektiva. SM 6 är ogiftigt och styrkan kan varieras utan skadliga effekter, så
länge spädningen med vatten inte är mindre än 1:40. Det är inte viktigt hur mycket vatten du späder med, men
starkare än så får inte vätskan vara. Normalt blandas 10 ml. (2-3 teskedar) med 10 liter vatten (helst regnvatten)
och sprutas eller vattnas över både jord och växter minst tre gånger under växtsäsongen.
SM 6 ersätter vår tidigare SM3. Det nya sjöextraktet har dubbelt så hög koncentration och 1 del SM 6 blandas ut
med 1000 delar vatten. Dvs. 10ml SM 6 till 10 liter vatten. 1 dl till 100 liter vatten. Vid varje spruttillfälle bör ca.
0,1 ml SM 6 användas per m2.
100 ml räcker till att bespruta en odling på 200 m2 flera gånger under säsongen och kostar 85:-.
0,5 liter räcker till 1000 m2 och kostar 240:-.
Bruksanvisning finns på varje förpackning.
SM 6 går att spara i flera år på ett svalt, men frostfritt ställe.

Krukmakare
För tillverkning av papperskrukor. Linda en remsa av tidningspapper två varv
kring den övre delen. Pappersremsan ska vara lite bredare (ca. 11 cm) än
krukmakaren och vikas in i bottnen innan den pressas i bottenplattan. Formen på
bottenplattan gör att papperskrukan blir fixerad och stadig. Den blir 7 cm hög och
6 cm i diameter. Krukmakaren är tillverkad helt i bok av Ulrik Mangold i Laholm
och kostar 155:-

Skördekniv
En helt överlägsen kniv för skörd av vitkål, blomkål, broccoli, salladskål, squash, sallat m.m. och för avblastning
av morot, kålrot, rödbeta etc. Det långa, lättslipade kolstålsbladet blir bredare mot den rundat avhuggna spetsen
och är skarpt ända fram. Likt alla kolstålsblad, rostar det om det inte torkas av efter användning. Skördekniv inkl.
slida i canvas kostar 270:-.

Sticketiketter
Vita och hållbara plastetiketter. De håller i många år och är lätta att skriva på med en penna med vattenfast färg.
De ruttnar inte och är enkla att hålla rena. Storleken är 160 x 14 mm, med ett hål i ena ändan.
En förpackning på 50 stycken kostar 70:-.

Presentförpackning
Vi har gjort en presentförpackning med en fin bild av konstnär Soile Wernemyr, Stenungsund. Originalbilden är en
färgstark akvarell på rosor målad med bl.a. rödbetssaft. Den är av typ kuvertficka med två våningar och plats för 8
stycken stående fröpåsar. Presentenförpackningen kostar 60:-.
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Boken RUNÅBERGS FRÖER
RUNÅBERGS FRÖER - Grönsaker, kryddor och blommor för nordiskt klimat är titeln på vår bok som givits ut av
förlaget Natur & Kultur. Innehållet bygger på uppdaterade texter från våra kataloger och vår hemsida med historik
och odlingsråd och fröodling. Dessutom har flera nya kapitel om våra odlingar och vår syn på fröhandel lagts till.
Ni som har tidigare kataloger känner igen en hel del, men den grafiska designen gjord av Katy Kimbell gör boken
till en ny, vacker och diger bok som räcker i många år framöver. Boken är på 224 sidor, inbunden med hårda pärmar. Priset är 225:-.

SORTIMENTET: Så gott som alla sorter har vi odlat och jämfört i flera år. Alltsedan 1976 provodlar vi nya och
gamla sorter och har valt ut ett sortiment som passar vårt klimat och sätt att bruka jorden. Vi får också hjälp med
utvärdering av okända sorter av flera vänner och kunder, som odlar ekologiskt i andra klimatzoner. Tillsammans
hjälps vi åt att hitta de bästa sorterna för vårt klimat.
Vi arbetar ständigt för att alltid ha fröer till hela vårt sortiment hemma, men om någon av sorterna du beställt
är slut i vårt lager förbehåller vi oss rätten att byta ut den mot närmast likvärdiga. Vill du inte detta ber vi dig
meddela oss när du gör din beställning.
UTVECKLINGSDAGAR: Det antal dagar som står efter varje sortnamn, är utvecklingstiden på friland (efter ev.
utplantering) under optimala förhållanden. Men det är sällsynt med perfekt väder under hela odlingssäsongen. Så
antalet dagar ger mera en fingervisning om sorternas olika tidighet och inte den exakta tiden till skörd.
ÖPPETTIDER: För att hinna med våra odlingar och få lite semester, stänger vi webb-butiken efter
midsommarhelgen och öppnar igen i slutet på november. Hoppas ni har förståelse för uppehållet och gör era
beställningar för sommar- och höstsådd i god tid. Telefontid under högsäsong måndag–torsdag 10.00-16.00 och
fredagar 10.00-15.00.
BETALNING: Alla våra priser anges inklusive moms. Via hemsidan kan du betala med bankkort, på faktura
eller direkt via bank. Nytt för säsong 2018 är att vi plockat bort expeditionsavgiften på 30 kronor när du gör din
beställning via hemsidan. Beställer du med en beställningslista på papper, via telefon eller mail tillkommer dock
exp. avg. som vanligt för att täcka en del av administrationskostnaderna. En annan förändring i år är att vi på
grund av höjda omkostnader och inköpspriser av fröer tyvärr har blivit tvungna att höja priserna något. Vi skickar
fröerna med posten eller DHL och portokostnaden tillkommer vid beställning. Om vi måste påminna dig om
betalningen, lägger vi på en påminnelseavgift på 60:- per påminnelse. Betala i tid, både du och vi tjänar på det.
ANSVAR: Vi kan inte ta på oss något ansvar för skörden och inte heller för omständigheter vi inte råder över, som
transportskador, importrestriktioner, krig etc. Är du inte nöjd med fröerna, måste du skicka tillbaka dem inom tio
dagar tillsammans med ordern och gärna en förklaring. Du får givetvis dina pengar tillbaka, om du redan betalt.
Att beställa fröer av oss, betyder att du accepterat dessa förhållanden.
GARANTI: Som vanligt testar vi grobarhet, skjutkraft och renhet på alla fröer strax innan vi förpackar dem i
november - februari. Därför kan vi lova att de uppgifter på grobarhet vi skriver på påsarna är riktiga.
Förvara fröerna torrt och svalt. Då behåller de sin livskraft bäst fram till sådden. De fröer vi erbjuder håller minst
lagstadgad grobarhet och är inte behandlade med kemiska betningsmedel.

EKOLOGISKA ODLINGSTIPS
Letar du efter odlingsböcker med massor av ekologiska råd och tips om samodling, växtföljd,
åtgärder mot insekter och sjukdomar, gröngödsling etc. Då hittar du dem hos Paul Teepen, som
sammanställt och skrivit flera handböcker både för nybörjare och mera erfarna odlare.
Hemsida: www.ekologiskradgivning.se | Email: paul.teepen@ekologiskradgivning.se
Telefon: 016-22014 | Mobil: 0706659329.
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