Johanna Hjärtfors
TRÄDGÅRD

Här är resultatet av min nyttiga, gröna ”roadkilldrink” från köksträdgården! Smakade fantastiskt mycket godare än den ser ut!
Mitt bästa tips är att pressa i citron i allt man juicar, eftersom det balanserar upp smaken och dessutom är nyttigt!
Och lökskörden ligger på torkning i solen för att inte bli dålig under vinterförvaringen.

Tänk att jag skulle gå och bli
snål, det trodde jag aldrig. Jag
har ju odlat lite vind för våg,
för att det varit vackert, och
ganska mycket som ett kreativt
skaparprojekt där färger och
former fått ta plats och ge ton
åt mina odlingar. Att ta tillvara
på allt har inte varit av högsta
prioritet, utan vi har ätit det vi
velat och låtit resten bli snigelmat eller återgå till komposten.
Just nu har jag två ganska stora köksträdgårdar som fullkomligen sprutar ur sig
härliga grönsaker och jag skulle verkligen
kunna välja ut de allra bästa, finaste godsakerna till mina måltider. Men plötsligt
spatserar jag runt där mitt i det grönaorange
havet, inspekterar de snigelätna bladen
med kritisk blick, och innan jag har hunnit
reagera själv, har jag plockat ihop en stor
skål med dagens ”roadkill” istället. Håliga,
snigelätna kålblad, missbildade morötter,
förvuxen rödbetsblast, en lurig broccoli
och gröna, omogna äppelkart från marken.
Jag kommer verkligen inte att kunna äta
upp allt gott själv även om jag försöker
lägga in, och ta tillvara på alla möjliga,
husmoderliga sätt. Vid närmare eftertanke
är det nog samma syndrom som drabbade
mig runt kräftfisketid förra året när allt var
som vackrast och stod skördeklart. Det
känns helt enkelt inte bra när det blir hål
och disharmoni i mina rader då morötter
och blomkål skördas. Av samma anledning
råkade löken förra året gå i blom, vilket jag
då tyckte var vackert tills jag märkte att det
påverkade själva knölen. I år har jag verkligen försökt att vara lite hårdare mot

mig själv och min konstnärssjäl, och faktiskt skörda mina grönsaker. Gul och röd
lök ligger på tork och rödbetorna inlagda
till kommande pyttipannamiddagar. Vitlöken är också upptagen, flätad och hängd
på tork efter konstens alla regler och jag
är djupt berörd av hur stor skillnad det är
på egenodlad, färsk vitlök i smaken. Det är
nog en av årets sensationer tror jag, och jag
letar redan nu runt efter nya sorter att plantera om någon månad. (Den ska planteras
på hösten, för att skördas i juli)
Tillbaka till skålen med köksträdgårdens
roadkill. Jag tycker väldigt mycket om
min råsaftcentrifug. Så här års använder
jag den nästan dagligen och gör goda juicer till barnen och mig. Min filosofi är att
ta vad man har tillgängligt hemma. När
trädgårdsfrukten blir mogen brukar basen
bestå utav några äpplen, päron och plommon. Sedan petar jag ner vad jag har hittat,
exempelvis de stora ytterbladen till spetskålen, förvuxen broccoli, grönkål och en
hel del blast, som jag hört ska vara nyttigt
också. En halv citron får gärna slinka ner
också, för den goda smakens skull! Ett jättebra sätt att få i sig mer grönt och ladda
kroppen med näring inför kommande höstförkylningar!

Månadens tips!
Att göra i augusti
Beskär vinbärsbuskar och ta
sticklingar av dom
Börja samla fröer inför kommande år
Dokumentera dina odlingar så
att du kommer ihåg vad och vart
du odlat
Håll ögonen på grannens fina
perenner, snart är det dags att
fråga om du får dela en planta
Ät, mumsa och tugga på allt
gott och grönt du kommer åt!
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