VÄXTER FÖR
STREAMGARDEN

PELARGON

Latinskt namn: Pelargonium
Såtips: Ta en stickling, köp en pelargon
eller be mormor om en.
Odlingstips:Ställ pelargonen i ett ljust läge
så får du blommor.

CITRONMELISS

Latinskt namn: Melissa officinalis

BASILIKA

Latinskt namn: Ocimum basilicum
Såtips: Frösådd, eller köp en färsk basilika
i kruka i matbutiken. Vid frösådd, sätt
många plantor i varje kruka, vi föreslår
10-15 stycken. De får tillräckligt med
vatten och näring och konkurrerar inte
med varandra.
Odlingstips: Basilika vill ha mycket ljus,
gärna ett söderläge. När basilikan börjar
blomma, blir den sämre i smaken. Toppa
därför bort blommorna efterhand. När
basilikan börjar bli vedaktig eller för stark i
smaken är det dags att kasta bort den och
sätta nytt. Se till att så nya plantor i tid!
Skördetips: Använd bladen färska och
skörda löpande.
Mattips: Pesto, tomatsallad med mozzarella, på smörgås.
Övriga kommentarer: Normalt skall en
basilika bli omkring 35 centimeter hög.
Vår största blev över en meter hög i ett
soligt söderläge.

THAIBASILIKA

Latinskt namn: Ocimum basilicum

Såtips: Se vanlig basilika.
Odlingstips: Se vanlig basilika.
Skördetips: Använd bladen färska och
skörda löpande.
Mattips: Till wok och andra thairätter.

Såtips: Färsk krydda i kruka från butik.
Denna kan delas.
Odlingstips: Citronmeliss växer ganska
yvigt. Den tål att klippas och hållas efter.
Skördetips: Skörda efterhand
Mattips: Använd citronmeliss för att
smaksätta vatten eller för att göra thé. Gott
att blanda med pepparmynta till thé, med
eller utan vanligt thé.

Namn: Busktomat
Latinskt namn: Solanum lycopersicum
Såtips: Frösådd går bra. Man kan även
köpa en färdig planta.
Odlingstips: Vi rekommenderar busktomat
för att plantorna inte blir så höga som
vanliga tomatplantor. Du skall dock ändå
fundera ut ett sätt att binda upp dem,
med snöre i en fönsterkrok eller vad som
helst.
Skördetips: Tomater kan mogna även om
du har plockat av dem från plantan när de
är gröna.

INFORMATION
Tack för att du har köpt en Streamgarden!
Vi hoppas att du kommer att ha glädje
och nytta av den i många år.
Du är alltid välkommen att kontakta oss
om du har frågor eller kommentarer om
din Streamgarden. Tips på nya växter och
hur du har använt den skulle vi också
uppskatta. Skicka gärna med en bild så
kanske vi publicerar den på hemsidan!
Kontakta oss på info@greenfortune.com
Om din manual skulle komma bort, eller
om du vill ha nya tips om växter, kan du
alltid gå in på vår hemsida
www.greenfortune.com och hämta hem
information därifrån. Manual finns för
nedladdning och utskrift.

CHILEPEPPAR

Latinskt namn: Capsicum annum

TEKNISK FAKTA

Såtips: Frösådd.
Odlingstips: Spansk peppar gillar mycket
ljus. Ställ den gärna i ett söderläge.
Skördetips: Använd pepparfrukterna
färska eller torka dem för att spara dem.
Mattips: Chili, såser med mera.

Den enda rörliga del som ingår i Streamgarden är pumpen. På denna lämnar vi
två års garanti.
Din Streamgarden innehåller följande
komponenter och material:

Övrigt: Det finns en uppsjö av olika
pepparfruktssorter. Experimentera!

SALVIA
PEPPARMYNTA

Latinskt namn: Menta piperita

Såtips: Frösådd, planta från butik, sticklingar kan sättas i vatten och rotas.
Odlingstips: Gillar ljusa lägen. Se upp för
bladlöss!
Skördetips: Skörda efterhand.
Mattips: Te. För att smaksätta vanligt thé
eller bara pepparmynta. Kan gärna
blandas med citronmeliss

Latinskt namn: Salvia officinalis
Såtips: Frösådd eller via stickling som får
rota sig i vatten.
Skördetips: Skörda efterhand. Bladen kan
torkas.
Mattips: Till lamm.

JORDGUBBE

Såtips: Humle kan frösås.
Odlingstips: Humlen är en perfekt planta
om du vill fylla ut ett fönster med växter
istället för en gardin. Den klättrat snabbt
och ihärdigt.

Odlingstips: Jordgubbar ger ingen frukt
under sitt första år. Därför rekommenderar
vi att du köper en planta som är färdig att
ge frukt. Vill du föryngra den själv, brukar
jordgubbar sätta revor som du kan
plantera och underhålla tills de börjar ge
frukt.

OREGANO

Hur du skördar och äter jordgubbar
känner du nog redan till.

Latinskt namn: Humulus japonicus.

(Kungsmynta)
Latinskt namn: Oreganum vulgare

MÅNADSSMULTRON

Latinskt namn: Fragaria vesca
Såtips: Du kan köpa och så frön till
smultron, men kom ihåg att de liksom
jordgubbar inte ger någon frukt första året.
Odlingstips: Därför rekommenderar vi att
du köper en planta som är redo att ge
skörd.

Dessa delar återvinnes som hårdplast.
Filter till cirkulationspump i polyeter.
Återvinnes som mjuk plast.

Näringslösning A: Kalksalpeter, 2 gram
per påse.
Näringslösning B: Innehåller bland annat
kalium, kväve, nitrat och diverse mikronäringsämnen. 2 gram per påse.

Övrigt: Det finns massor av olika hybrider
av mynta. Testa!

Latinskt namn: Fragaria x anassa

Övre och undre tank i polyeten, PE
Utloppsrör i polypropen, PP
Inloppsslang i polyvinylklorid, PVC
Odlingskrukor i polyeten, PE

Cirkulationspump modell Sicce MiMouse.
Effekt 3.8 watt. Återvinnes som elektronik.

Sås på yoghurt och mynta är gott till
lamm.

JAPANSK HUMLE

Såtips: Frösådd, planta från butik, sticklingar kan sättas i vatten och rotas.
Skördetips: Skörda efterhand.
Mattips: Pizza.

BUSKTOMAT

KOM IHÅG ATT EXPERIMENTERA
SJÄLV!
VI PUBLICERAR NYA TIPS PÅ VÄXTER
SOM TRIVS I STREAMGARDEN
EFTERHAND PÅ HEMSIDAN,
WWW.GREENFORTUNE.COM

Du kan naturligvis även använda dig av
andra näringslösningar lämpliga för
hydrokultur.
Lecakulor. Dessa består av lera. Slängs
bland hushållssopor eller läggs i kompost.

