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Lena Israelssons Handbok för köksträdgården utkom första gången 2000 och blev direkt oumbärlig för alla
grönsaksodlare – proffs som hemmaodlare. Här är nu en helt reviderad, utökad och aktuell utgåva med

nyskrivna kapitel och uppdaterade sorter, fakta och odlingsmetoder.Till grund för den här nya utgåvan ligger
nya forskarrön, men också de erfarenheter som Lena Israelsson och andra odlare gjort under senare år.Boken

ger kunskap om alla former av ekologisk odling av köksväxter, i trädgårdsland för självhushåll, i
villaträdgårdarnas pallkragar, i alla slags stadsodlingar, på balkonger och uteplatser. Tiden är förbi när
köksväxtodling beskrevs som en trend. Vi är nu på väg att bli en odlande nation och det finns gott om

skickliga grönsaksodlare.Praktiskt taget alla köksväxter som går att odla i Sverige presenteras: grönsaker,
kryddörter och bär. Men nu beskrivs de med ännu mer faktauppgifter och med nya, heta sorttips. Det gäller

även bärkapitlet, som utökats med flera spännande växter.

Kryssa i rutan för uppföljningskommentarer så kommer svaret med mejl. Här finns också många läckra recept
och tips på hur du kan använda din skörd i köket. New Guinea .
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Här är nu en helt reviderad utökad och aktuell utgåva med nyskrivna kapitel och uppdaterade sorter fakta och
odlingsmetoder. Frågor och svar. SpringSummer Growers Symposium at the Durban Botanical gardens on .
Handbok för köksträdgården är ständigt aktuell med fantastiska färgfoton och massor av köksväxter och
odlingstips. Offering a garden La Teranga Bed and Breakfast offers rooms in Kokstad. Lena Israelssons
Handbok för köksträdgården utkom första gången 2000 och blev direkt oumbärlig för alla grönsaksodlare

proffs som hemmaodlare. Trots att det bara är början av februari börjar det planeringsmässigt redan bli trångt i
min köksträdgård. Författare Lena Israelsson. Men ingen anledning att hänga läpp för det framförallt inte när
du har dessa 21 tips från några av Sveriges främsta trädgårdsexperter. with their cultivated lands or gardens
down in the valleys and their sleek cattle grazing on the grassy slopes . Det går inte att komma ifrån denna
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bibel för grönsaksodlare.
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