
Dyrkning af Nordhjems Køkkenhave  
 
Nordhjems Køkkenhave er et udvalg af frø med grøntsager, der giver en skøn have og en dejlig velsmagende høst.  
 
Det hele kan høstes hen over sæsonen, med lidt forskellige tidspunkter, så der er noget at nyde til sommerens middage.  
 
Frøene er nøje udvalgt af Signe fra Copenhagen Seeds og Helle fra Nordhjem.  
 
Nordhjems Køkkenhave består af regnbuefarvede gulerødder, sortkål, egebladsalat, lilla bønner, tallerkensmækkere, 
pink bredbønner og de fortryllende grønne mexicanske majs.  
 
Vi håber at du har lyst til at være med til at dyrke Nordhjems Køkkenhave - her er lidt hjælp til at komme i gang. 
 
Nero de Toscana – Sortkål 
 
Sortkålen forspires eller sås direkte i jorden. Forspires de, begynder man fra marts og kan plante ud indtil Sankt Hans.  
 
Kålplanterne plantes ud, når de har fået en god størrelse og dannet et godt rodnet. (ca. 7 cm høje)  
 
Sortkålen er en kåltype, som ikke lige så gødningskrævende som hovedkål, ligesom den også kan tåle halvskygge.  
 
Den skal dog have noget gødning gennem sæsonen og det er en god idé at lægge kompostjord omkring planterne 
undervejs i vækstsæsonen. Bladgrønt planter kan blive angrebet af skadedyr, så her gælder samme forholdsregler som 
ved hovedkål - manuel fjernelse af larver eller forbyggende afdække.  
 
Det helt særlige ved sortkål er, at den er vinterhårdfør og derfor kan blive stående i jorden, helt til når forårets lunere 
vinde kommer, hvor den begynder at sætte små nye blade.  
 
En helt særlig gave er det fine forårsskud, der kommer på stokken, allerede i marts.  
 
Såtid: slutningen af april 
Sådybde: 1 cm 
Afstand mellem frø: 40 cm 
Plantens højde: 80 cm  
Høsttid: sortkål har to høsttidspunkter, efterår fra august og forår fra marts.  
 
Gulerødder – Regnbue Mix 
 
I denne frømix er der gule, hvide, lilla og orange gulerødder. Alle sammen skønne og friske rødder til sommerens salater 
eller som snack, når man går ned gennem den smukke køkkenhave, man selv har lavet.  
 
Såtid: direkte på friland fra begyndelsen af marts begyndelsen af juli.  
Sådybde: 1,5 cm  
Afstand mellem frø: 3-4 cm 
Plantens højde: Roden er i forskellig længde og farve 
Høsttid: juli – oktober 
 
Till – smuk grøn rød egebladssalat  
 
Vil man have smukke salater er denne her både smagfuld og bringer skønhed til middagsbordet. Med de rødlig-grønne 
blade, danner den en frisk grøn rød roset med et blegt grønt hjerte.  
 
En hurtigt voksende sort til dyrkning fra forår til efterår. 
 
Såtid: midt i marts til midt august 
Sådybde: 1 cm 
Afstand mellem frø: 25 cm 
Plantens højde: 20-30 cm 
Høsttid: juni - august 
 



Karmazyn - Den flotte pink bredbønne.  
 
På denne smukke, oprette bønneplante vokser lange bælge med ca. 5 mellemstore, grønne bønner. Bønnerne spises 
meget unge, blancherede eller rå. Når de vokser sig store, bliver selve bønnen pink.  
 
Sås udendørs fra midt i februar til midt april. Kan også tørres og spises i varme retter. Denne bønne er den eneste 
bønneplante, hvor man kan spise den rå.  
 
Selve topskuddet fra planten smager dejligt at ærter.  
 
Prøv dem i salaten.  
 
Såtid: midt februar-marts-april 
Sådybde: 3 cm 
Afstand mellem frø: 10 cm 
Plantens højde: 60 cm 
Høsttid: juli-august 
 
Blauhilde – lille stangbønne 
 
Stangbønnen her, er en af de smukkeste klatrende voksbønner med blå/lilla bælge. De lange, kødfulde bælge bliver 
grønne, når de koges. Den har en enestående smag, men husk at blanchere eller smørdampe dine bønner.  
 
Man kan også tørre nogle af dem og spise i vinterens varme retter - eller bruge dem som frø til næste års havedyrkning.  
 
Husk et par pinde, den kan kravle op ad.  
 
Såtid: midt i maj - juli 
Sådybde: 2 cm 
Afstand mellem frø: 20 cm 
Plantens højde: 150 cm  
Høsttid: august-oktober 
 
Oaxacan green dent – imponerende Grønne Mexicanske majs.  
 
Man kan med fordel forspire majs, men vent til slutningen af april, så passer det med, at planterne er store nok til 
udplantning i slutningen af maj, når der ikke længere er risiko for frost, husk at vænne dem til temperaturforskellen på 
inde/ude, ved at tage dem ud i det fri om dagen. Hvis du vil så direkte i jorden, gøres det, når jorden er blevet mindst 15 
grader varm. Dæk rækkerne af med lidt græsafklip og grene, så fuglene ikke kan komme til majskornene.  
 
Plant i en gruppe i stedet for i en lang række, så planterne har god mulighed for at bestøve hinanden. 
 
Såtid: maj-juni 
Sådybde: 2 cm 
Afstand mellem frø: 25 cm 
Plantens højde: 150-200 cm  
Høsttid: august-september 
 
Tallerkensmækkere – spiselig blomst 
 
Store blomster i forskellige nuancer af gul, orange og rød. Både blade og blomster er spiselige og har en senneps- og 
karseagtig smag.  
 
Giver en farverig kulinarisk tilføjelse til enhver salat.  
 
Plantet ved foden af frugttræer hjælper den med at holde bladlus væk. 
 
Såtid: maj 
Sådybde: 2 cm 
Afstand mellem frø: 20 cm. 
Plantens højde: 40 cm.  
Høsttid: (blomster og blade) juni-november 
 



Holgers Kæmpeært 
 
Holgers Kæmpeært bliver 2,5 meter eller højere. Langs et godt robust espalier vokser de meget velsmagende ærter.  
 
Også selvom ærterne vokser sig store, smager de stadigvæk godt.  
 
God til havedyrkning, da den giver et stort udbytte på lille plads over en lang periode.  
 
Sås i marts/april/maj-haven.  
 
Lav espalieret først og så dernæst med 30 cm mellem hver plante.  
 
Frøet skal 3 cm ned i jorden.  
 
Såtid: marts - april 
Sådybde: 3 cm 
Afstand mellem frø: 20 cm 
Plantens højde: 220 cm 
Høsttid: juli -august - september 
 
Høst ærtefrø 
Lad nogle bælge færdigmodne på planten, indtil de er gyldne og tørre.  
 
Pluk bælgene og lad dem tørre færdig en uges tid på en avis på hylden.  
 
Opbevar dem i en papirpose vinteren over og så dem påny i haven i april.  
 
Ærtefrø kan holde sig i mindst fem år, hvis de opbevares tørt, mørkt og køligt.  
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