Grønsager, bær og frugt, som dyrkes til direkte salg på Stengården 2015
Sæson
Bemærk
Grønsager
juli, aug, sept
dyrkes i drivhus - mest skoleagurker
Agurker
aug, sept, okt
ny afgrøde - begrænset mængde
Artiskokker
maj og juni
grønne asparges
Asparges
maj til oktober
med grønne, røde og hvide stængler
Bladbeder
juni til oktober
både hovedskud og fine små sideskud
Broccoli
juli, aug, sept
Grønne bønner og hestebønner
Bønner
sept til jul
flere styrker
Chilipeber
Dild + andre kryderurter april til oktober kørvel, koriander, basilikum, mynte mm.
juni til oktober
knoldfennikel
Fennikel
juni til oktober
røde og grønne
Glaskål
nov. til marts
hvis ikke harerne spiser det hele
Grønkål
maj til marts
først som friske løg, senere som tørrede
Gule løg
juni til marts
flere sorter
Gulerødder
sept til jul
Hokkaido og mange andre slags
Græskar
sept til jul
sommer og vinterkål
Hvidkål
maj til jul
først som friske løg, senere som tørrede
Hvidløg
okt til marts
Jordskok
hele året
flere sorter (Sophia,Jelly, Ditta)
Kartofler
aug, sept
flere slags, super søde sorter
Majs
aug til marts
Pastinak
maj til jul
kruset og bredbladet
Persille
aug til marts
Persillerod
juli til marts
flere sorter sommer, efterårs og vinterporrer
Porrer
nov. til marts
høstes frisk hver dag - så længe de er der
Rosenkål
juni til marts
både stribede, lange og runde
Rødbeder
oktober til jul
Rødkål
juni til marts
først som friske løg, senere som tørrede
Rødløg
maj til september mange slags
Salat
okt til marts
Savoykål
okt til marts
Knoldselleri og bladselleri
Selleri
juni til oktober
små og store
Spidskål
maj og juni
og måske i efteråret
Spinat
juni til nov.
gule og grønne - og måske blomsterne
Squash
juli til okt.
mange slags i begrænsede mængder
Tomater
juni og juli
Sukkerærter og alm. Ærter
Ærter
Bær og frugt
juli
polka, korona og pandora
Jordbær
juli og august
Hindbær
aug, sept
begrænset mængde
Blommer
juli
flere slags
Kirsebær
maj og juni
Rabarber
aug til januar
mange slags
Æbler og pærer
Følg med på Facebook: Stengårdens Økologisk Butik
aug og sept
fra drivhus
Vindruer

