Sortlista april 2021
Tomater
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Rod blomme - En äldre sort av körsbärstomat från Danmark, rikgivande. Ger röda, mycket välsmakande mellanstora tomater. Ursprung frosamlerne, Danmark.
Amish salad - röda, droppformade, mellanstora och mycket välsmakande
tomater. Kulturarvssort från USA.
Moon glow - Mellanstora, oranga, söta, fruktiga något sena fantastiskt goda tomater med ursprung från USA.
Ukrainian purple - Lila/svarta plommontomater, köttiga och söta.
Väldigt vackra och goda. Högväxande och rikgivande.
Green giant - Bifftomat som får limegröna mogna frukter. En smakupplevelse. Ursprung Reinhard Kraft, Tyskland.
Marmande - Fransk bifftomat som ger stora lite oregelbundna, åsiga,
köttiga frukter med fantastisk smak.
Bytje Serdtce - Röd hjärtformad mindre bifftomat. Mycket saftig och
kryddig god smak. En stående favorit. Ursprung frosamlerna, Danmark.
ANAs bulgarske - Rosa, tidig och mycket välsmakande bifftomat med
urspung från Bulgarien.
Sibirjak - snabbväxande, tålig tomat med stora röda väldigt smakrika
frukter. Lämplig för frilandsodling. Ursprung från Sibirien.
Chocolate stripes - Stora mahognyfärgade frukter med gröna strimmor.
Djup fruktig söt smak.
Jamfi - Högväxande gul körsbärstomat från Ghana, rikgivande. NY
Black Icycle - Högväxande, avlånga, brunröda frukter med spets 5-8
cm. Tjockväggig. Från Ukraina. NY
Peruvian bush - Busktomat som blir c:a 2 m hög. Röda körsbärstomater
10-15 gr. Rikgivande NY

Chili		
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Hot Lemon (c. baccatum)- En medelhet ganska tidig chili med doft och
smak av citrus. Den mogna frukten är varmt gul och blir mellan 5-7 cm
lång. En absolut favorit som jag odlar varje år. God i grytor, såser
och salsa framförallt med fisk.
Aji lima rojo (c. chinense) - direktimporterad chili från fiskrestaurang i Lima, Peru där jag åt en av de mest fantastiska måltider jag
någonsin har ätit. Denna röda chili är en standardchili i det peruanska köket, medelhet och fruktig.
Brun Rocoto (c. rocoto)- En mörk mahognyfärgad lite ovanlig Rocoto från Anderna. Mycket vacker med lila doftande blommor och svarta
frön. Frukterna är heta och köttiga och lämpar sig bäst att äta färska eller i salsa.
Aji Cajamarca (c. chinense)- Mörkt gröna blad, lätt vitdaggiga stammar, knubbiga oblongformade frukter som skiftar från omoget gröngul
till lila till orange till vackert röd som mogen. Stark komplex fruktig smak.

Övrigt
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Grekiskt bergste - (Sideritis syriaca) - en ört med en historia i antikens Grekland. Den växer vilt på höga höjder, vanligtvis på över
1000 meters höjd och kallas även för Mountain Tea. Drycken har en ren
smak med inslag av citrus med liten kryddighet. Mycket antiviral,
stärker kroppens immunförsvar. Hjälp mot förkylningar. Teet ska fungera antiinflammatoriskt och innehåller massor av antioxidanter.
Prilep - (Nicotiana tabacum) Orientalisk tobak med blommig smak.
Lämplig i små mängder i snus tillsammans med annan tobak.

