
Alt det vi spiser starter med en fotosyntese – med grønt 
og vand – som er blevet til frugt, bælgfrugter, nødder, 
korn, krydderurter, rodfrugter andre grøntsager. Selv 
hvis nogen spiser noget kød eller smør eller drikker 
komælk, så kommer det fra jordforbindelsen og den 
græsmark, som koen har spist. 

Grøntsager er magi! De samler velsmag og væske og 
giver os bæredygtig mad direkte fra jorden. Der findes 
utroligt mange varianter af hver slags frugt og grønt. En 
kartoffel er ikke bare en kartoffel. Et æble er ikke bare 
et æble. Og en gulerod er ikke bare en gulerod, den 
findes i mange farver og mange størrelser – ja, der er 
faktisk over tusind gulerodssorter i verden. 

Det vildeste er frodigheden og viljestyrken, som man 
kan iagttage, når der dyrkes grønt: Et lille frø, der læg-
ges i jorden bliver til et kæmpe kålhoved og det er  
intet mindre end et mirakel. Ligesådan når et frø på 
størrelse med et lillebitte knappenålshoved lægges i en 

potte i vindueskarmen i det tidlige forår. Og så opleve, at 
den bliver til en tre meter høj tomatplante, der giver solm-
odne tomater helt frem til efteråret. Husk, at plante plant-
en ud i haven eller videre ud på altanen i en større potte. 

Her på BaneGaarden prioriterer vi at pynte med planter 
– og pynte med levende planter, der også giver mad – 
for det er dobbelt lykke. Derfor kan du i sæsonen se 
majs, tomater, palmekål, blomkål, grønkål, bladbeder  
– og en hel masse krydderurter – rundt omkring i potter, 
tønder og en lille smule på friland. At dyrke på friland 
betyder, at planterne står direkte i jorden – og det kan 
de også gøre i en have/en lille køkkenhave. At dyrke i 
potter, tønder og baljer er nemt – og planterne er dejligt 
beskyttede. Men det kræver lidt mere vanding, at dyrke 
grøntsager i beholdere, om det er hjemme på altanen 
eller det er her på BaneGaarden. Kig dig omkring og se 
vores grøntsager. Se om du kan blive inspireret. Kig på 
skiltene. Og spørg, hvis der er noget du ikke ved. Vi vil 
så gerne grøntsagsformidle!
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