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1. Aurikel
Primula pubescens

Alskens aurikler er robuste stauder, der kan 
bruges til kanter eller til at fylde huller ud. 
Findes i masser af nuancer farve- og 
størrelsesmæssigt set, så det er bare med at 
kigge på billeder og så vælge sig sine 
yndlinge. Den lilla nedenfor er en af Camilla 
Plums yndlinge. 
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2. Dahlia / georgine
Dahlia
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Tæt på Helsinge er der hvert år dahlia til 
salg. Og hvert år drømmer jeg om at få mig 
et oppulent dahlia rum i min have, hvor jeg 
kan plukke fra august september til 
oktober. Jeg har dog aldrig været rigtig god 
til det med knolde ned, knolde op…

Dyrkning: Dahlia stammer fra Mexico. Derfor 
skal knolde tages op, når frosten sætter ind 
og skæres 5-10 cm. oppe. Så tørres de. Og 
sættes igen, når jorden begynder at blive 
varm. De kræver meget vand, dræning og 
gødning gennem sæsonen.



San Diego, et hjørne af en park har en kæmpe dahlia-have
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3. Fuchsia 
Fuchsia, havesorten ‘Mrs. Poppel’

Også denne her er mine forældres 
kendetegn. Min far har taget så 
mange aflæggere af den og drevet 
frem til os, der havde lyst og 
mulighed at have den. Jeg skal først 
til at lære at begå mig med planten 
selv i fremtiden, når han ikke 
længere gør arbejdet for os :-)
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4. Høstanemone
Anemone hupehensis, ‘September Charm’

Høstanemone findes i mange 
varianter. Det er en hårdfør og 
løvfældende staude, der trives godt 
i Danmark og er nem at dyrke, samt 
har lang blomstringstid. Dens 
eneste skrøbelighed er for tør jord.
Hvornår den blomstrer afhænger af 
sort. Jeg forbinder sorten ‘Septem-
ber Charm’ så meget med mine 
forældre og deres have, at jeg altid 
må have den også i min egen have.
Den holder pænt som snitblomst.
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5. Krysantemum / vinterasters
Chrysanthemum indicum
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Dette billede er fra mine forældres have. Jeg har 
hele mit voksne liv hver september og oktober fået 
en buket krysantemum, hver gang vi ses. Duften er 
bare den bedste efterårsduft, man kan stikke 
næsen i, både når de står ude og inde! De dyrkes 
nemt, og der findes mange sorter og farver. 
Sorter: Anemoneblomstrede, enkeltblomstrede, 
japanske, pompon, rørkronede, tungekronede m.fl. 
Til friland, f.eks.: ‘Anna Maria’, ‘Bambino’, ‘Bright 
Eye’ (iflg. Haveabc.dk).
Dyrkning: Er oftest i dk et-årige. Sås inde i februar, 
plantes ud som stikling i april-maj. Mine forældres 
er dog flerårige, og de deles velvilligt / der kan 
tages stiklinger deraf.



6. Lupin
Lupinus
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Lupiner ses meget ofte i vores grøftekanter i foråret i dk. 
Regnbuelupin (enårig der selvsår sig flittigt, og som kan 
sås i april, hvis den ikke findes på grunden) og staude-
lupin, (der er flerårig), er de to sorter, jeg ønsker at dyrke. 
De er nemme at dyrke, kan klare flere slags jord, er 
robuste i forhold til vanding. 
Udover deres smukke blomster, så er de i meget høj grad 
jordforbedrende, hvilket er min allervæsentligste årsag 
til, at de er et must. De udvikler lange dybtgående 
rødder, der henter vand og næringsstoffer opad i 
jordlagene, og på rødderne sidder der små 
knoldbakterier, der henter kvælstof fra jorden og ned i 
rødderne og således gør jorden klar til, at 
kvælstofkrævende planter med fordel kan stå sammen 
med lupiner. De dybe rødder gør jorden porøs, hvilket de 
fleste andre planter er glade for.



• Dyrkning: En staude der er lidt langsom starter 
de første par år og endelig ikke må plantes 
dybere end de står i den potte, man køber dem. 
Men når først de har fat, er de sikre blomstrere i 
maj-juni hvert år. 

• Jord: De trives på de fleste jordtyper, men vil dog 
helst have muldrig lerjord.

• Sorter: Der er lavet så mange hybrider, med 
enkle, halvfyldte og helfyldte blomster og i røde, 
rosa, cremefarvede og hvide, at når man vil 
starte op med dem, så køber man en smuk 
sammensætning af nuancer.  

• danskpaeonselskab.dk
• Karakteristika: Jeg elsker at kigge på deres 

rundt knop, før de springer ud, og bliver benovet, 
når de først spædt og så pludselig på svulstig vis 
folder sig ud. 

10Fotos: Pixabay

7. Pæon / bonderose
Paeonia officinalis

http://www.danskpaeonselskab.dk/
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8. Rose
constance spry

• Type: Slyngrose introduceret af 
rosenkongen David Austin. 
Opkaldt efter en berømt engelsk  
blomsterdesigner i 50’erne. Robust og 
ikke tilbøjelig til de sædvanlige 
rosensygdomme.

• Størrelse: Op til 2 meter i højden, god at 
bruge til espalier, og kan med tiden 
dække en hel mur.

• Blomster: Sart lyserød og formet som en 
skål med utallige blomsterblade i lag. 
Nærmest som en pæon i form og antal 
blade. Er dog kun engangsblomstrende og 
viser hele sin pragt i juni. Virkelig god som 
skæreblomst

• Plads: Trives i fugtig og næringsrig 
havejord i sol og halvskygge. 

• Tidspunkt for sætning: Roser podes. 
Plantes bedst forår eller efterår.

• Benyttes: Spis i salat kronblade. Er rige på 
C-vitamin. Rosenvand kan bruges til te, is, 
småkager, lemonade. Prøv også 
rosengele, rosensorbet med kandiserede 
rosenkronblade.

• Købt 2017 Bagsværd. Placering i nøglehul 5.
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9. Rose
The generous gardener

• Engelsk rose, Austin 2002.
• Blomst: Svagt rosa blomster med lys kant. 8-10 cm. 

remonterende.
• Blomstring: Springer ud fra juni til langt hen på efteråret.
• Duft: Kraftig myrraduft.
• Størrelse: 120 cm høj, 100 bred.
• Placering: Trives i fuld sol og halvskygge.
• Købt 2017 Bagsværd. Placering i nøglehul 6. Den trives 

super godt i min have.
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Roser skal dufte!
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Fra Rosenborg Slotshave og Valbyparkens rosenhave 
ved jeg, at følgende sorter dufter godt (har ikke fået taget billeder af dem alle):

• Tivoli 150
(lysegul)

• Jasmina 
Kordes 2005 (lyserød klatrerose)

• Naomi renaissance
Poulsen, 2011 (pink)

• Look good…feel better
Poulsen, 2009 (mørkerød)

• Schackenborg
Poulsen, 1998 (rosa)

• Jubilee Celebration
Austin 2002 (lyserød)

• Kronprinsesse Mary
Poulsen 2004 (hvid) 

• Fellowship, Floribunda
Harkness, Storbritanien, 1992 (orange)
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10. Stolt kavaler
Cosmos bipinnatus 

Type: Stolt kavalerer hører under 
kurveblomstfamilien. Den er på vores 
breddegrad en enårig plante, da den ikke 
tåler frost. Den er oprindelig fra Mexico. Den 
selvsår livligt. Det er let at tage frø af planten, 
de sidder frit tilgængeligt og er lette at samle 
en håndfuld fint tørre frø af.
Dyrkning: Det er en nem sommerblomst at 
dyrke, da den kan sås direkte på voksestedet 
uden problemer og sjældent angribes af 
skadedyr. Stolt kavaler er ikke kræsen med 
jord, selv halvdårlig jord trives den i, men den 
foretrækker en let og veldrænet jord. Planten 
bliver mere blomsterrig, hvis jorden ikke 
gødes. Jorden skal have pH værdi mellem 6 
og 8,5. Stolt kavaler kan sås direkte på 
friland, når faren for frost er ovre. Eller den 
kan forkultiveres med såning 4–5 uger før 

sidste forventede frostnat. Spiringstiden er 
7–15 dage ved en jordtemperatur på 21–
26° C. Den optimale spiringstemperatur er 
24°. Den blomstrer 60–90 dage efter 
fremspiring. Det er således nødvendigt at 
forspire den, hvis man vil have tidlig 
blomstring. Sås den på friland, vil den først 
komme i blomst i august måned. Efter 
fremspiring dyrkes den ved lavere 
temperatur, f.eks. i drivhuset. Forkultiverede 
planter skal udtyndes til en indbyrdes afstand 
på 6 cm eller prikles i potter. De skal 
afhærdes inden udplantning, og de udplantes 
først, når der ikke længere er risiko for 
nattefrost. Planterne vandes, indtil de er 
kommet i god vækst.
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Sorter: Der findes mange og flotte sorter af 
stolt kavaler og i mange nuancer af pink, lys 
rød, magenta samt gul og hvid. Blomsterne 
kan være enkle, halvfyldte eller helt fyldte. 
De findes fra kun 40 cm høje dværgsorter 
og op til 150 cm høje sorter. Brug f.eks.:
Lave:
Sonata Pink Blush – 10 cm store lys pink 
blomster.
Sonata White – hvide blomster.
Antiquity – lys rød, meget specielt farve. 
Halvhøje 70-100 cm:
Rubenza – magenta.
Cosmos Happy Ring – store lys pink med 
mørkere ring.
Double Click Rose Bon Bon – halvt til helt 
fyldte rosa blomster.
Versailles Tetra – Enkle, mørkere pink 
blomster.
Høje – over 100 cm:
Yellow Garden Cosmos – lys gule blomster.

Sensation (Early Sensation) – blandede 
hvid, pink, magenta blomster.
Purity – hvide blomster.
Double Click Snow Puff – fyldte hvide 
blomster.
Double Click Cranberries – halvt til helt 
fyldte lys magenta blomster.
Candy Stripe – tofarvede stribede blomster i 
pink-magenta.
Daydream – tofarvede blomster i rosa-pink.
Psych. – halvfyldte blomster, fås både i hvid, 
pink og mix.
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Karakteristika: Den er et farverigt indslag i 
haven fra midt på sommeren og langt ud på 
efteråret med sine store farverige blomster. 
Det er en fin snitblomst. De høje sorter er 
fine som baggrund i et bed med 
sommerblomster, og de lavere sorter kan 
indplantes i staudebedet for at give liv og 
farve. I køkkenhaven fungerer den som 
insektplante og tiltrækker svirrefluer og 
snyltehvepse samtidig med, at den lidt 
grønne køkkenhave får liv med farverige 
blomster. Sidst på sæsonen, når 
grønsagerne er høstet, står den grøn og 
frodig og blomstrer oftest helt frem til første 
frostnat. Stolt kavaler er også en 
fremragende og smuk blomst til buketter, og 
har man en snithave, så er stolt kavaler 
nærmest selvskreven til at være med her. 
Har man først ladet stolt kavaler sætte frø i 
køkkenhaven, myldrer den frem først i juni, 
når jordtemperaturen bliver høj nok til, at 

frøene kan spire. Frem til midt på sommeren 
fylder planten ikke så meget, men sidst på 
sommeren bliver den en ret så stor plante, 
som også skygger. Det er ikke nødvendigt at 
fjerne visne blomster, men mængden af 
blomster øges og blomstringsperioden 
forlænges, hvis de visne blomster fjernes.
Dyreliv: Stolt kavaler tiltrækker sommerfugle, 
og den besøges flittigt af alle slags insekter. 
Blomsterne er meget let tilgængelige for 
insekterne, når man vælger sorter med enkle 
blomster. De halvfyldte sorter kan bruges, 
mens man skal undgå de helt fyldte 
blomster, hvis man ønsker at tilgodese 
insekter og sommerfugle.

Tekst er et sammenskriv fra 
havenyt.dk/artikler/prydhaven/blomster/sommerblomster/1173.html
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11. Valmue
Papaver
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Jeg kom til at smide lidt frø ved kridtgraven, 
da vi boede på Strøybergsvej
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• Formering: Valmuefrø er bittesmå, så de skal 
sås når der er vindstille. Så dem i maj-juni, og 6 
uger sener står de i flor. De er også selvsående, 
så én gang valmuer, altid valmuer.

• Jordtype: De foretrækker en let sandet jord, men 
de spirer og blomstrer de fleste steder, er min 
erfaring.

• Blomstring & sorter: Der er flere forskellige 
sorter, med flere forskellige højder, farver og 
former. Man undersøger sig favorittyper, før man 
sår. 

• Brug: Birkes er frø fra valmue. De kan høstes af 
modne kapsler i august. De friske frø smager 
nøddeagtigt og er gode at piske med i olie-
eddike dressinger. 

Valmuen gør mig ærbødig omkring, at 
nogle ting har bare bedst af at blive 
sanset direkte i naturen, uden at vi ind 
griber. Klippes den til buket, står den 
meget kort tid og minder om livets 
flygtighed.



12. Senvinter: Tidlige løgplanter

De steder, hvor jeg har boet, har jeg prioriteret 
som minimum at have:
• Vibeæg 
• Vintergækker & dobbelte vintergækker
• Anemone, hvide og blå Krokus
• Perlehyacinter
• Narcisser
• Tulipaner
• Erantis
• (der fyldes flere ind med tiden)
• …
• …
Findes de ikke på grunden, så sættes der løg i 
oktober. Selvfølgelig gerne både adskillige sorter 
og forskellige farver, så forårets komme kan ses 
tydeligt lige uden for vinduerne.
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Fra egen have 2019
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13.Tivoli er forbillede mht. at plante 
tæt og blande farver
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14. HC. Ørstedsparken planter 
stedmoder i bunden af tulipaner 
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Her ses bundplanter tydeligt.
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15. Blomstereng til fri afbenyttelse
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På plantetorvet. Dk/p/79776/vildfroe-ny-blomstermark f.eks. følgende sorter samlet i 
en pose 1-årige:
• Biblomme, Lobularia maritima
• Kornblomst, Centaurea cyanus
• Kornvalmue, Papaver rhoeas
• Farve-skønhedsøje, Coreopsis tinctoria
• Skønhedsøje, Coreopsis picta
• Klokkehonningurt, Phacelia campanularia
• Stolt kavaler, Cosmos bipinnatus
• Californisk valmue, Eschscholzia californica
• Brudeslør, Gysophila elegans
• Hørblomst hvid, Linum annum
• Hørblomst rød, Linum annum
• Morgenfrue, Calendula officinalis
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16. Oversigt



SPISELIGE BLOMSTER
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17. Almindelig aftenstjerne
Hesperis matronalis
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• Formering: Frø, stiklinger, deling. Selvsår 
og kan sprede sig kraftigt. 

• Vokseplads: Trives i normal og næringsrig 
havejord, sol og let skygge. Bestøves af 
bier og andre insekter.

• Karakteristika: Korsblomstfamilien. To- til 
flerårig rosetplante med et væld af små 
lilla duftende blomster i klaser fra tidlig 
sommer til efterår. Ca. 1 meter høje (eller 
mere). Kaldes aftenstjerne fordi 
blomsterne har en selvlysende effekt.

• Brug: Blade, blomster, frø. Spis blade og 
blomster i salat. Blade er bedst inden 
blomstring, kan bruges som man vil bruge 
spinat. Blomster kan bruges i salat i hele 
sæsonen. Brug frø til at lave olie, der kan 
udvindes parfume fra. Spirede frø kan 
bruges hele året som karse. 
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Dette er præcis en af de blomstertyper, der 
kunne kasseres, fordi den er for nem og i en 
grad også for invasiv, når man anlægger et 
traditionelt haveperspektiv. Men prøv engang 
at se på billederne fra min have. Den var 
eksploderet i blomst i april (billeder forrige 
side), da de andre blomster stadig kun 
tænkte på at spire og sætte grønne blade. Og 
blomsterne var der stadig i starten af 
september 2019 (billede denne side), da 
mange andre ting var afblomstret. Den blev 
ca. 150 cm. høj, så den skal i fremtiden stå 
bagerst. 
Dette er en af de blomstersorter, jeg helt klart 
lader sprede sig i min have. Den er svulstig, 
nem og lækker at kigge på og at spise, hele 
sæsonen.



18. Haveløvemund
Anthirrhinum majus
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• Formering: Frø, stiklinger. Er flerårig med 
ofte enårig i det danske klima. 

• Vokseplads: Trives i normal og mager 
havejord, sol og let skygge. Bestøves af 
bier.

• Karakteristika: 30-50 cm. høj urt, opret 
med hårede, aflange blade og store 
asymmetriske blomster, her i pink, men 
de kan også være hvide, gule, rosa, lilla, 
orange.

• Brug: Spis blomster i salat. De forskellige 
farver har forskellig smag. Der kan 
udvindes olie af frøene og bruges som 
olivenolie i husholdningen. 



19. Hornviol
Viola Cornuta
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• Formering: Frø, stiklinger. 
• Vokseplads: Nem lav staude på 10-25 

cm. De er allerede i blomst fra marts og 
resten af foråret, de kan sågar komme 
igen i efteråret. begyndende sommer. 
Trives i almindelig, nærringsrig havejord, 
sol og halvskygge. Glimrende 
bunddække og kantplante i foråret. 

• Brug: Unge blade og blomster spises i 
salat. Blomst er sød, krydret a la jenka 
tyggegummi. Blomsterne kan 
kandiseres med æggehvider og 
flormelis. Blade kan bruges til te. 

• Bonusinfo: Stedmoderblomster (viola 
tricolor) er større og etårige, mens 
hornviol er flerårige stauder.



20. Katost
Malva sylvestris

• Der er mange typer katost. De er 
taknemmelige at dyrke, gode at spise. Og 
karakteriseres af, at jo mere man høster, jo 
flittigere skyder de. Foretræk: 

• Rosenkatost (lyserøde/lilla). Også egnet til 
blomsterbuketter.

• Moskuskatost (hvide eller rosa), 
rigtblomstrende og op til 80 cm. høj.
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Min hvide moskuskatost er meget 
glad primo juli 2019
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Mauretansk katost
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• Type: Katostfamilien (Malvaceae). 
Sort: ‘Zebrina’. 

• Størrelse: 50-70 cm. høje. 
Kraftigtvoksende urteagtig med store 
hesteskoformede blade.

• Blomster: Store violette blomster i 
klaser.

• Plads: Trives i almindelig havejord i sol.
• Formering: Frø og stiklinger.
• Karakteristika: Bestøves af insekter. 

Jeg er vild med denne katosttype, der 
glimrer ved lang og gentagende 
blomstring.

• Benyttes: Spis blomster, blade, skud 
og umodne frøkapsler. Frøkapsler kan 
syltes og fermenteres. 

• Købt 2019 hos Aiah Noack. 



21. Kornblomst
Centaurea cyanus
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• Type: Kurvblomstfamilien (asteraceae).
• Størrelse: Farvestrålende, enårig 40-100 cm høj 

plante med lange smalle blade.
• Blomster: Blå, rosa eller lilla kurveblomster. 

Plads: Trives i porøs, velnæret, almindelig og 
letkalket havejord i sol. 

• Såning: Spredes med frø.
• Karakteristika: Bestøves af bier og andre 

insekter. Stortrives sammen med valmuer. 
• Benyttes: Spis blomster i salater. Mild 

nellikesmag, afhængig af farven på blomsten. 

Fotos: Pixabay



På Krogerup blandes kornblomster og morgenfruer.
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22. Krybeklokke
Campanula portenschlagiana
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• Type: Klokkefamilien (campanulaceae). 
• Størrelse: Lavtvoksende, krybende staude.
• Blomster: Små grønne blade og lysende blå-lilla 

klokkeblomster i løse klaser fra tidlig sommer til 
sen efterår.
Plads: Trives i sol og halvskygge, god som 
bunddække.

• Såning/sætning: Stiklinger, deling.
• Karakteristika: God biplante. Desværre er snegle 

også glade for den.
• Benyttes: Blade, blomster og knopper spises i 

salat.
Foto: Pixabay



23. Lægestokrose
Althaea officinalis
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• Formering: Frø. 
• Vækstform: Klump. 
• Højde: 170-200 cm. 
• Skyggetolerance: Sol til let skygge. 
• Blomstring: Juli – september. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Brug: Blade, blomster og umodne frø. Bladende er 

gode kogte, men kan også benyttes rå. De kan 
bruges til dolmars, hvor bladet fyldes med 
grøntsager og dampes i vandbad. 

• Oprindelse: Lægemiddel pga. indholdet af 
planteslim. 



24. Mamelukærme
Lavatera trimestris
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• Formering: Frø. Katostfamilien.
• Vokseplads: Trives i fuld sol i 

almindelig havejord i sandet og 
saltholdig jord. Tiltrækker insekter, 
bestøves af bier. trompetformede 
blomster.

• Karakteristika: Opretvoksende, 
busket urt med lindebladslignende 
blade og store pink blomster.

• Brug: Blomster bruges som pynt i 
salat, smager mildt. Blade og 
grønne frøkapsler i f.eks. Omelet, 
lasagne mm. 

Foto: Har jeg taget på Samsø, Birgit Rothmanns busk står flot



25. Morgenfrue
Calendula officinalis

• Type: Kurvblomstfamilien (asteraceae). 
• Størrelse: Farverig, fyldig 30-50 cm høj urt.
• Blomster: 4-5 cm. brede blomsterkurve. 

Fås i mange farver.
• Plads: Trives i almindelig, veldrænet 

havejord i sol og læ.
• Tidspunkt for såning / sætning: Frø. 1-årig. 

Selvsår sig. Egnet som bredsået mellemafgrøde.
• Karakteristika: God insekt- og biplante.
• Benyttes: Sæson hele sommeren og frem til december. Blade kan spises men er sødlige, 

lidt klistret i smagen. Blomsterbladene kan bruges friske i salater, til te, i brød, omeletter, 
pastaretter, kryddersmør, is og smoothies samt til vilde fermenteringer. Tørrede blomster 
kan bruges i urteteblandinger.
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Fotos denne side og næste: Pixabay
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26. Solsikke
Helianthus annuus
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Solsikker har en svulstighed og størrelse, 
så jeg bare MÅ have dem i haven, uanset 
om der er plads. 
Den kræver bestøvning udefra, så det er 
vigtigt at have en bi-venlig have.
Jeg bruger dem udelukkende til at kigge 
på, lader mig indsuge i mønstret i 
blomsterhovedet, bader i den gule farve i 
blomsterbladene. 
Men man kan høste solsikkefrø og lave 
solsikkeolie, hvis man vil. 
(De købte frø advares man mod at spise for mange af 
grundet tungmetalrester. Jeg gætter på, at det ikke er 
tilfældet med egne dyrkede, der selvfølgelig ikke 
sprøjtes.)



27. Stokrose, almindelig
Alcea rosea
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Frederiksberg er spækket med stokroser. 
Et dejligt syn hele sommeren.



28. Studenternellike
Diantus barbatus

• Type: Kortlivet staude. 
• Størrelse: 40 cm. høje. 
• Blomster: Blandede farver. Juni-juli.
• Plads: Trives i almindelig havejord i sol.
• Tidspunkt for såning / sætning: 
• Karakteristika: Tiltrækker og bestøves af sommerfugle. 

Robust over for snegle. Virker afskrækkende på mange 
flyvende insekter.

• Benyttes: Snitblomst, duftende, stedsegrøn. 
Spis blomsterne, de smager neutralt med let sødme.
Kan også bruges til at pynte desserter og kager.
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29.Tagetes
Tagetes

• Type: Kurveblomstfamilien (asteraceae).
• Størrelse: Kompakt, busket op til 25 cm. høj urt med fligede blade.
• Blomster: Orange blomster og forskellige farvetegninger afhængig af type.
• Plads: Trives i fuld sol og almindelig havejord.
• Tidspunkt for såning / sætning: Frø. Etårige.
• Karakteristika: Visse tagetes indeholder stoffer, der afskrækker insekter. Plant evt. 

sammen med roser, tomatplanter og andre haveplanter, der plages af bladlus og hvide 
fluer. Tørrede tagetes kan bruges som evighedsblomster. 

• Benyttes: Sommer og efterår. Spis i salat blomster, knopper og blade. Smagen er appelsin 
eller citrus, alt afhængig af typen. Egnet som krydderi i fiskeretter, pandekager og med 
rodfrugter. Brug tørrede blomster som krydderi til oste- og æggeretter.

• Bemærk: Orange tagetes og jo mere rødt og blåt farvestof, jo højere antioxidant-værdi. 
Tagetes topper generelt i indhold af antioxidanter. På billedet er det appelsintagetes.
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Der findes mange typer af spiselige tagetes, prøv 
appelsin-, lakrids- eller citrontagetes.
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30.Tallerkensmækker
Tropaeolaceae

• Type: Tropæolum-familien. Kaldes også blomsterkarse, 
landløber, nasturtium. Enårig, formering fra frø. 

• Størrelse: 30-50 cm. høje. Kraftigtvoksende urteagtig vækst, der 
kan krybe eller slynges op ad snore med runde, grønne blade.

• Blomster: Store dekorative blomster i flere forskellige stærke 
farver. 

• Plads: Trives i almindelig havejord i sol og halvskygge.
• Tidspunkt for såning / sætning: Forår / tidlig sommer.
• Karakteristika: Tiltrækker og bestøves af sommerfugle. Robust 

over for snegle. Virker afskrækkende på mange flyvende insekter.
• Benyttes: Spis blomster, blade, knopper og grønne frø. 

Sennepssmag. Umodne frø kan tilberedes som kapers og give 
smag i chutney, eddikesyltning og fermentering. Modne frø kan 
males og bruges som alternativ til peber. Prøv en tallerkensmæk-
keromelet med blade, blomsterblade og knækkede grønne frø. 
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Rigtig gode og frodige kravlere. 
Her min i 2018 i en lille pause 

mellem flere blomstringer.
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