
HAUSTELISTE 1/Juli -2021 

 

I drivhus: 

Plante Kvar Korleis Kor mykje 

Agurk  

 

-I drivhuset  -Haust den som er 
kome lengst – om 
den er hausteklar.  
-Bruk ein kniv, og 
skjær av stilken på 
agurken 

-Alle skal få hauste 
seg 1 først, så skriv 
du deg opp bakerst i 
loggboka når du har 
hausta.  
-Hausteklar agurk 
har eit glatt skal – 
ikkje rillar, og har 
fått ei viss lengde.  

 

 

Urter + salat i tunnelhuset: 

Plante Kvar Korleis Kor mykje 

Dill 

 

-Spredd i sengene  
(i tunnelhus) 

-Klipp av ein bunt 
(dersom vi klipper 
dei ned, kan dei 
vekse opp att) 

-Ein bunt/neve  

Persille 

 

-Spredd i sengene 
(i tunnelhus) 

-Klipp av stilken 
ca. 2-3 cm frå 
bakken 

-Ein bunt, og meir 
om du treng – det 
viktigste er at vi 
hausta no.  

Rød + grøn Basilikum 

 

-Spredd i sengene 
(i tunnelhus) 
+ i drivhuset   

-Bruk saks! Klipp 
helst over eit 
bladpar (der to 
blad veks ut) 

- No er planten fin 
å hauste mykje av 
– så haust så 
mykje du treng. Vi 
har mykje til alle. 

Ekebladsalat 

 

-I senga lengst til 
høgre 

-Løft salaten litt 
opp, og kutt med 
kniv stilken/rota - 
heilt ned med 
jorda. Salaten har 
god haldbarheit i 
kjøleskap.  

 -Haust heile 
hovudet. Vi byrjar 
med at alle får 
hausta eit hovud 
kvar.  



Plukksalat 

 

-I senga lengst til 
venstre (fremste 
rad) 

-Knekk av blada du 
skal hauste  

-OBS, hasta å 
hauste no – før 
blada vert 
dårlege! 
Haust derfor så 
mykje du vil – av 
det som ser bra 
ut. 

 

Urter ute:  

Plante Kvar  Korleis Kor mykje 

Oregano 

 

-I urtebedet - framme 
(ver litt obs på å forveksle 
denne med johannesurten – 
som er ein medisinplante) 

-Klipp/knip 
av på 
stilken. I 
matlaginga 
kan du dra 
blada av 
stilken, 
eller også 
bruke 
stilken 
(dersom 
du for 
eksempel 
koka kraft) 

-Dette er 
perfekt 
tidspunkt å 
hauste urter på 
– før dei går i 
blomst.  
-Haust med deg 
ein neve – eller 
2-3 stilkar til 
dagens middag.  

Timian 

 

-I urtebedet – bak (ved pilhytta) -Klipp/knip 
av stilkane 
nede på 
planten.  

-Haust ein liten 
neve når du 
hausta – så kan 
vi også hauste 
av planten 
seinare i 
sesongen 

Eplemynte 

 

-I urtebedet – bakerst + i 
dyrkingsfeltet til Ulf (frå i fjord) 

-Klipp/knip 
av stilkane 
nede på 
planten.  

-Desse veks fort 
– du kan hauste 
med deg 15/20 
stilkar  

 

 

 

 



I faste bed: 

Plante Kvar Korleis Kor mykje 

Luftløk 

 

-I dei to første 
sengene (med dei 
faste sengene) 

-Alt kan haustast  
-Klipp av 
toppløkane eller/og 
dei grøne stilkane 

-Vi har mykje! 
Haust så mykje 
du treng – den 
veks opp at 
seinare i 
sesongen, om vi 
haustar no. 

Pipeløk 

 

-I dei to første 
sengene (med dei 
faste sengene) 

-Heile planten er 
spiseleg 
-Klipp av heile 
planten/blomsten 

-Vi har mykje! 
Haust så mykje 
du treng – den 
veks opp at 
seinare i 
sesongen, om vi 
haustar no. 

Rød lollosalat 

 

-I dei faste 
sengene. Bakerst i 
senga der 
bondebønner 
veks.  

-Kutt/knekk av 
planten nede med 
rothalsen – slik at 
du haustar heile 
hovudet. 

-No kan vi byrje å 
hauste av denne. 
Vi byrjar med 1 
hovud per andel.  

 


