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Gott från naturen
● De första gröna växterna som kommer fram
på våren är ofta det vi kallar ogräs. Men visste du att många av dem under lång tid har
använts istället för odlade grönsaker? De första
gröna växterna gav ny energi efter vintern då
man mest åt torkad och saltad mat.

Maskrosblad kan användas i sallad, det finns
många olika sorter och en del är väldigt beska.
De allra flikigaste maskrosbladen, de som liknar
en julgran och har en svartröd kant är inte beska utan kan användas som en sorts ruccola. Du
kan använda maskrosor till annat också!

Maskrosmarmelad
Du behöver:
● Maskrosblommor
● 4 dl vatten
● 4 dl syltsocker
● 1 citron

Gör så här:

● Plocka en bunke med maskros-

Koka soppa
på en blomma
Du behöver:

blommor. Skaka bort insekter!
● Ta av de gula blombladen.
Du behöver 5 dl gula blad.
● Blanda bladen med vatten
och koka i ca 20 minuter.
● Sila bort blombladen och tryck
ut vätskan ur dem med hjälp
av baksidan av en sked.
● Häll syltsocker i vätskan
och koka upp.
● Häll i rivet citronskal.
● Smaka av – om det är för sött
kan du pressa i lite citronjuice.
● Häll på rena burkar. Låt svalna.
● Ät på nybakade scones
tillsammans med en bit ost.

● 2–3 dl tvättade, rensade och grovt

hackade tusenskönor (blad,
stjälkar, knoppar och blommor)
● 2 mellanstora potatisar
● 1 stor vitlöksklyfta eller lite ramslök
● 5 dl grönsaksbuljong
● 1 tsk vitvinsvinäger
● salt och vitpeppar efter behag.

Gör så här:
● Börja med att lägga undan

några blommor att garnera med.
● Riv potatisarna och hacka vitlöken.
● Fräs tusenskönor, potatis och vitlök
i en stor klick smör eller en skvätt
matolja.
● Häll på buljong och vitvinsvinägern
och låt allting puttra på medelhög
värme i 5–10 min (tills du tycker
att potatisen blivit lagom mjuk).
● Smaka av med lite salt och
peppar om det behövs.
● Strö över blommor som
dekoration.
● Receptet på soppan har vi
lånat från www.dagsattplocka.se
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