
Daggmask

Är både hona och hane samtidigt. 
De andas genom huden och be- 
höver ständig fukt. De gillar inte 
pölar eller solljus. De spelar en  
viktig roll i ekosystemet och var 
och en kan bearbeta över 10 kilo 
organiskt material per år.

Fänkål

Allt på växten är ätbart. Smakar  
lakrits enligt många. Även de  
torkade fröna används i mat, till  
exempel för att smaksätta såser  
eller bröd. Anses passa särskilt  
bra till fiskrätter. Används också 
som medicinalväxt.

Gråsugga

Ett kräftdjur. De flesta släktingar-
na lever i havet. De lever på vissna 
växter och i stubbar och tillhör 
våra viktigaste nedbrytare. Spill-
ningen är ren mull och återgår  
till jorden. De kan ta upp tung- 
metaller i kroppen utan att själva 
skadas.

Humla

Heter Bombus på latin. De är  
våra viktigaste pollinerare och 
pollinerar i stort sett varenda 
blomma de besöker. De kan  
vibrera sina flygmuskler  
kraftigt för att på det viset  
skaka loss pollen. 

Jordgubbe

Heter Fragaria x ananassa på latin 
och är faktiskt en frukt med sina  
frön på utsidan. Är ingen egen  
art utan en korsning mellan två 
olika smultron som odlades fram  
i Frankrike på 1700-talet. Kallades  
i Sverige till en början just ananas-
smultron. 

Morot

Har nyttig ätbar blast som ofta 
slängs. Från början var de lila.  
Idag finns de i många färger  
som lila, gula, vita och förstås 
orange. Färgen orange kommer 
av ämnet karoten. 



Nässelfjäril

En av Europas vanligaste fjärilar 
som trivs i trädgårdar, på ängar 
och i öppna skogar. De övervint-
rar som fullt utvecklade fjärilar, 
då hänger de upp och ner på en 
skyddad plats. De vaknar av  
värmen när solen börjar titta 
fram tidigt på våren.

Potatis

Odlades först i Sydamerika flera 
tusen år före Kristus. Kom till  
Sverige på 1600-talet. Först var  
folk skeptiska men under 
1700-1800-talen ökade använd-
ningen. En framstående person 
som spred kunskap om grödan  
var vetenskapskvinnan Eva  
Ekeblad, den första kvinnan i  
Vetenskapsakademien.

Sockerärt

Är avlånga och platta med frön 
inuti som kan ätas råa eller  
tillagade. Söta och krispiga att  
ha i till exempel en sallad.  
Kan skördas tidigt på året. 

Oregano
Känd pizzakrydda. Betyder  
ungefär ”bergsprydnad” på  
grekiska. Växten heter egent- 
ligen kungsmynta. 
Kungsmyntesläktets  
vetenskapliga namn är  
Origanum.

Pumpa

Namnet kommer från grekiskans 
”pepon” som betyder stor melon. 
Finns i en mängd varianter. Är 
en känd symbol för Halloween 
och används för både dekoration 
och matlagning. På Öland hålls 
årligen SM i odling av denna.  
Det vinnande bidraget kan väga 
ett halvt ton.

Solros

Känd för sina ätbara frön och sin 
olja. Blomman kan bli flera meter 
hög. Heter på franska tournesol  
vilket betyder ”vänder sig mot  
solen”. Det är precis vad den gör 
innan den blommat ut, den vri-
der sig mot solen under dagen. 
Efter blomningen intar den ett 
fast läge och slutar följa solen. 



Vitlök

Har använts i matlagning och  
som medicinalväxt i tusentals år.  
I Sverige är den godkänd som  
naturläkemedel för att lindra 
symptom vid förkylning. Sägs, 
enligt folktron, också skydda mot 
häxor, vampyrer och varulvar...

Zucchini

Kallas också för squash, courgette 
och minipumpa. Kan ätas både rå  
och tillagad. Även blommorna kan 
ätas, ofta friteras de. Den här grön-
saken kan väga flera kilo. Världs-
rekordet är nästan 30 kilo enligt 
Guinness World Records.

Äpple

Mos, kräm, must, cider, vin, vinäger, 
i bakverk eller bara precis som det 
är – kan ätas i många olika former. 
Är en symbol för kärlek, fruktbar-
het och ungdom. Astrakan och 
Ingrid Marie är två populära sorter.

Nyckelpiga

En prickig skalbagge vars  
favoritmat är bladlöss. Färgen  
på den är ofta röd eller gul och 
fungerar som en varning för  
att skrämma bort dem som 
vill äta den.

Rabarber

En växt med ätbara skaft.  
De är syrliga i smaken och  
används ofta till saft, kräm  
och paj. Bladen ska däremot 
inte ätas.

Sparris

Avlång och smal grönsak med 
grön eller vit färg. En så kallad 
primör som skördas tidigt på 
odlingssäsongen. De gröna  
skördas ovan jord och de vita 
skördas under jord.


