
Den som spar hen har  är en del i skörDeåret 2017  
i Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala universitet.  

Årets höjdpunkt blir utställningen skörDen i skafferiet  
i Orangeriet (Linneanum) i Botaniska trädgården,  

1-10 september.

För fler programpunkter under året se kalendariet på  
www.botan.uu.se. Du kan också följa Skördeåret 2017 på 

Facebook och Instagram (uppsalalinneanska).

Det här informationsbladet är sammanställt av  
Petra Holmgren Reichler, Uppsala universitet.  

Fotografier Tyra Hallsénius Lindhe. 
Illustrationer Karin Granlöf. 

SKÖRDA SPARA 2017
UNDER SKÖRDEÅRET 2017 BJUDER VI IN TILL 

LÄRORIKA VISNINGAR, FÖREDRAG OCH 
UTSTÄLLNING PÅ TEMAT ODLING OCH SKÖRD.

UNDER VÅR VISNING FÅR DU VETA MER OM 
ÖRTSALT, INLÄGGNINGAR, VINÄGER OCH 

OM ATT TORKA OCH SYRA GRÖNSAKER.
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Faktablad – Den som spar
... hen har

Nu är det hög tid att skörda för att spara sommarens smaker. Här 
kommer några tips och handfasta råd hur du gör.

fläDer 
Redan tidigare under sommaren har fläder Sambucus nigra 
blommat. Blomklasarna kan användas till saft, men även de 
blåsvarta bären går att äta. De blir en god sylt eller marmelad om 
man så önskar. Med några flaskor flädersaft kan du sätta guldkant 
på vinterns desserter genom att göra parfait. Använd INTE 
druvfläder Sambucus reacemosa, med röda bär. Den är giftig! 

parfait meD smak av sommaren

• 3 dl vispgrädde 
• 3 äggulor
• 1 dl socker
• 1 dl flädersaft (här kan du använda den smaken du gillar bäst)

Vispa äggulor och strösocker fluffigt. Vispa sedan vispgrädden 
ganska fast i en egen skål. Blanda varsamt ihop äggulorna med 
grädden och tillsätt din önskade smak. Fyll upp i vackra glas eller 
om ni är fler som ska äta, i en större form och ställ in i frysen. Bäst 
smakar det om den får tina 10 min innan den avnjuts. Garnera 
gärna med någon ätbar blomma.

tyras örtsalt

Det är enkelt att göra sitt eget örtsalt och dessutom mycket 
användbart. Tyra Hallsénius Lindhe gör flera olika örtsalt under 
odlingssäsongen med olika örtkombinationer och varierande 
saltmängd och finkornighet. 

Så här gör du:
1. Plocka dina örter på förmiddagen då daggen torkat upp. 
2. Ta bort vedartade, grova delar som du inte vill ha med i örtsaltet. 
3. Du kan torka örterna på flera sätt, på en korgbricka på varm 
plats, i varmluftsugnen på 60°C eller i en ”svamptork” . 
4. Mixa dina örter tillsammans med salt till önskad finkornighet. 
5. Häll upp på burkar när saltet är helt torrt och etikettera så du vet 
vilka örter som ingår i ditt örtsalt.

Gör gärna några extra burkar och ge bort till dina vänner som inte 
har lyckan av att ha en egen köksträdgård.

träDgårDsmästarens hallonvinäger

Använd en ren glasburk med lock. Fyll den med hallon, så många 
du har och som får plats. 

Fyll sedan på med vitvinsvinäger, gärna en mild vinäger så att 
hallonens smak inte förtas. Det är viktigt att hallonen täcks helt 
med vinäger.

Låt stå och dra några dagar, gärna i ett soligt fönster och sedan 
mörkt och svalt i ytterligare i 2-3 veckor.

Sila av och använd till sallad. Förvara flaskan mörkt –  i solljus 
tappar vinägern sin hallonröda färg.

inspiration 
tyras-potager.blogspot.se/
daylily-potager.blogspot.se/
blogg.land.se/skillnadens-tradgard/


