Hydroponisk odling
Hydroponisk odling är en
växande trend bland odlare,
särskilt i städerna. Det är en
odlingsform som passar många
eftersom du odlar helt utan
jord - bara med vatten och näring - och därför extra lämplig
för den som inte har en egen
jordplätt men ändå vill odla sin
egen mat.

Grönt! Odla egna
grönsaker
Aldrig tidigare har intresset för
att odla egna grönsaker varit
så stort. I den här boken visar
Karin Eliasson steg för steg
hur man odlar sina egna favoritgrönsaker, både klassiker
som morötter och rödbetor och
nya spännande sorter.

Rätt ur jorden
Ta steget från förvirrad konsument till självförsörjande
odlare och få giftfri mat, skönare fritid och ett rent samvete
på köpet. Nuförtiden pratar vi
mycket om närodlat och ekologiskt. Däremot sägs det inte
mycket om vem som ska odla
och var. Sanningen är att du
kan göra mycket själv, utan att
behöva byta livsstil.

Fler tips:
•
•
•
•
•
•
•

Permakultur av Ylva Arvidsson mfl
Köksträdgården, Lena Israelsson
Alla fingrar gröna, Wätterbäck, Lundén.
Häxans trädgård Hella Nathorst-Böös
Stora boken om trädgårdsprojekt av Svärd
Häggvik
Kålboken av Mette Løvbom
Perenner, Marie och Björn Hansson

Vad vill du
läsa? Hör av
dig till oss!

TRÄDGÅRDSINTRESSERAD?
ERBJUDANDE: STARTA CIRKEL FÅ TRE BÖCKER GRATIS

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Starta en egen cirkel inom
trädgård
Odlingsdrömmar?
Intresset för trädgård och odling växer! För dig
som på ett enkelt sätt vill lära dig mer om trädgård så rekommenderar vi våra bokcirklar. Du
skapar en egen cirkel med vänner och ni läser en
trädgårdsbok som ni träffas och diskuterar. Ni
kan också göra saker tillsammans, tex studiebesök på handelsträdgård, så, byta fröer mm.

Hör av er till oss!
Ni får registrera er och ta del av förslag på studieplan för er cirkel. I en studiecirkel behöver
man vara minst tre personer. Ni får tre
kostnadsfria böcker. Om ni är fler än tre så får
ni dela på kostnaden för de resterande
böckerna. Sedan är det bara att sätta igång! Ni
formar själva era träffar och bestämmer när och
hur ni ska ses.

Välkomna!

BOKTIPS

Skillnadens
trädgård
I boken Skillnadens Trädgård
delar Sara Bäckmo med sig av
den glädje hon känner inför
att odla grönsaker, frukt och
bär. Enkla och handfasta råd
om hur man går tillväga för
att bli så gott som helt självförsörjande på grönsaker.

Skillnadens skörd
”Det är när ett berg av nyskördad spenat ligger i stora
korgar och bara väntar på att
tillagas som vardagsmaten
på riktigt blir en lustfylld utmaning.” I boken Skillnadens
skörd får vi följa med Sara
Bäckmo in i köket för att se
hur nyskördade råvaror tas
om hand, förvaras och blir
till mat för hela familjen.

Vinterodling
Odla på vintern? Det går väl
inte? Jo! För Sara Bäckmo
som länge odlat för självförsörjning är odlingen ett
ständigt pågående flöde trädgården lever och levererar
året om. I boken Vinterodling
visar Sara hur hon utmanar
traditionella odlingsmetoder
för att odla och skörda även
mitt under smällkalla vintern.

Odla tomater

0771-20 20 70
kalmarlan@sv.se
sv.se/
kalmarlan

Odla tomater av Åke
Truedsson innehåller praktisk information om odling,
från sådd till skörd. Här
finns också ett 20-tal enkla
recept där tomaten spelar
huvudrollen. Över 40 olika
tomatsorter beskrivs i både
text och bild vackert röda,
gröna, gula, strimmiga, flammiga, små och stora, runda
och avlånga.

