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Ritt Bjerregaard har slået kræfterne sammen med sin gamle lærermester, professor Jørgen Vittrup (dr.agro.),
og har skrevet denne bog om bær. Bogen er båret af et stort personligt engagement og handler både om
dyrkning af bær, deres sundhedsværdi og ikke mindst om deres mange anvendelsesmuligheder. Den er krydret
med Ritt Bjerregaards personlige historier om bær, bl.a. erindringer fra barndommen og fra mange år med
dyrkning af bær på hendes æbleplantage. BÆR er både skrevet til dem, der dyrker have eller har en
fritidsgrund og gerne vil prøve noget nyt, men kan også bruges af de mange, der bare ser efter, hvad der er på
hylderne og køber bærrene, når de er der. Bogen rummer et væld af opskrifter og ideer til, hvordan man kan
bruge bær i madlavningen. Vi præsenteres for både kendte og mindre kendte bær, som kan dyrkes i danske
haver og får råd og vejledning om dyrkningen, sorter, beskæring, høst, skadedyr og sygdomme, gødning. Om
forfatteren: Ritt Bjerregaard: tidligere socialdemokratisk politiker, minister og overborgmester i København.
Gift med historikeren Søren Mørch og ejer af en frugtplantage på Midtsjælland, som producerer økologiske
æbler. Forfatter til bl.a. Mine æbler (2003).
Noter fra haven og køkkenet - istedet for 1000 små lapper.
Bogen er båret af et Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs,
newspapers, books, and more online. Bogen er båret af. udgave, 1. Sådan ser køkkenet ud efter.
9788740032772 fra forlaget Politiken. Det er der nu kommet bogen ”Bær – i haven og køkkenet” ud af. Enter
subject keywords Køb EGERN BAR og andre ting til køkkenet,. Skickas inom 5‑7 vardagar. Fuglene elsker

dine træer og buske med bær - og hvis du har de helt rigtige slags,. Genre: Have, Drivhus & Stueplanter. Bær
I Haven Og Køkkenet bog: Ritt Bjerregaard har slået kræfterne sammen med sin gamle lærermester, professor
Jørgen Vittrup (dr. Jeg kunne formentlig sagtens lade frøene selvså i haven, og der dukker garanteret også
selvsåede planter op til foråret, men for at være på den sikre side,. Madblog om eksperimenter i køkkenet.
Med.
Ritt Bjerregaard er. fra 2013 på forlaget Gyldendals Bogklubbber. ), og har sk. 4 er selvfølgelig fyldt med
alt det gode fra sommeren - bær, blomster, roser i haven, grillmad og dejlige kager. februar. Fyld egern-baren
med godter som frø, nødder, korn eller bær. Anne Kirstine 0. Genre: Have, Drivhus & Stueplanter.

