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Merknad
Forskjellige typer krydderurter er et godt innslag i kjøkkenhagen eller i urner på terrassen eller balkongen. Det gir en god
følelse å høste fra egen hage; oregano, basilikum, timian, estragon etc når det skal grilles kjøtt, fisk eller når det skal dekkes
til sommerfest. Hva med sitronmelisse eller mynte til desserten eller i sommerens kalde drikker. Velbekomme!
Krydderurter som du får kjøpt i matvarebutikken er gjerne sådd tett og er til bruk der og da, det kan være derfor holdbarheten oppleves som litt kortvarig.
Det finnes en egen serie av krydderurter som produsenten kaller utplantingsklare krydderurter, de ser kanskje litt lavere ut i kjøpsøyeblikket, men de er herdet
hos produsenten for å kunne tåle litt mer enn den du kjøper hos din lokale matvareforhandler. Lykke til med dyrkingen!

Allium schoenoprasum – Gressløk – (Chives) Gressløk er flerårig plante som tåler vinteren godt i Norge. Den kan bli ca 30-40 cm
høy om den får vokse fritt, og får lilla blomster. Plasser den i et bed i hagen og i en potte inne, så har du frisk gressløk hele året.
Gressløk kan også tørkes og fryses. Klipp gressløk aksene opp i passende biter, legg de i fryseren i små porsjonsposer så har du
de klar til bruk hele året. Smaken av gressløk er såpass mild at barn også liker den. Finhakket Gressløk passer godt til; grillet kjøtt
og fisk og kan drysses på supper, salater, kylling, poteter, kokte grønnsaker og passer spesielt godt til retter av egg.
Allium tuberosum – Kinagressløk - I motsetning til vanlig gressløk som har hule blad, er bladene hos kinagressløk flate.
Hele planten (både blomster, stilk, blad og uåpnede blomster) kan brukes i matlagingen. Kinagressløk smaker som en
mellomting mellom gressløk og hvitløk. De finhakkete bladene er velsmakende og lettfordøyelige, og kan brukes i f.eks. supper,
salater, marinader, karbonader, farseretter og gratenger.
Aloysia triphylla – Sitronverbena – Sitronverbena har et frodig bladverk med blanke, spisse blader. Bladene har en frisk og sterk
lukt av sitron. Sitronverbenaen strekker seg raskt om den trives, og for å holde en pen form på planten må du knipe toppene
med jevnlige mellomrom. Høster du blader til bruk jevnt og trutt er dette gjerne kniping nok, men du kan også bruke toppene
du kniper av som stiklinger for å produsere nye planter. Sitronverbena vil gjerne ha veldrenert jord. Blir røttene stående i våt
jord over tid vil de råtne og dø. Det kan hende du bør sette potta under tak om du har mulighet for det om sommeren byr på
store mengder regn. Sitronverbena kommer fra et varmt klima, og trenger også varme her om den skal utvikle seg best mulig.
Du bør finne en vokseplass med mye sol og le for vinden. Sitronverbena vil ha en næringsfattig jord, men litt svak gjødsling i
løpet av sesongen må til. Overvintring; Sitronverbena tåler absolutt ikke frost. Allerede når temperaturen ute går under 4-5
grader bør du beskytte planten eller flytte den inn. Du kan derfor enten dyrke den som ett-årig eller ta den inn i god tid før
frosten. Den kan overvintres frostfritt men kjølig. Planten vil miste bladene når du tar den inn, og den kan være vanskelig å
vekke til liv om våren. Den bruker lang tid på å vise grønne bladknopper, men gi ikke opp før en god stund etter at du er sikker
på at den er død. Vær forsiktig med vanningen mens du venter så du ikke drukner den i misforstått omsorg.
Sitronverbena kan du bruke i salater, urteteer og potpurrier.
Anethum graveolens – Dill – (Dill) Dill en ettårig urteplante som er på sitt beste når planten er 15-20 cm høy. Det er mest her i
Norden vi bruker dill, og den har sin selvfølgelige plass sammen fisk og skalldyr og f.eks med gravlaks, i dillsaus,
krepseanretninger, potetretter og salater.
Anthriscus cerefolium – Kjørvel – (Chervil) Kjørvel er en ettårig plante som er lett å dyrke. Den trives like bra i krukker som i
blomsterbedet. Den brukes på samme måte som kruspersille. Av utseende minner kjørvel også litt om kruspersille, men har
hårete stilker og blad, og minner litt om lakris på smak og lukt. I Danmark lager man gjerne kjørvelsuppe av god buljong og
masse hakket kjørvel. Kjørvel fremhever andre urters smak og brukes gjerne i salater og med kylling eller fisk. Dryss kjørvel
gjerne på poteter, i omeletter og supper. Den er perfekt sammen med milde grønnsaker som blomkål, gulrot, spinat, mm.
Artemisia dracunculus – Estragon – Estragon er en flerårig urt i kurvplantefamilien og blir 50–100 cm høy. Estragon smaker litt
bittert og pepperaktig med en snev anis/lakris og passer til kylling, fisk og egg, brukes som smakstilsetning i dressinger, eddik og
sennep. Estragon er hoved smaken i béarnaisesausen og brukes flittig i det franske kjøkken, ikke minst som smaksetter i oljer og
eddiker. Den egner seg umerket til tørking, men har en mer utpreget anissmak (lakris) som fersk.
Fransk estragon (French tarragon) , også kalt “ekte estragon”, er rikere på smak, mens den russiske er mer hardfør i
kjøkkenhagen. Hakk eller klipp bladene og bruk det som krydder. Ellers bør man ikke bruke stilkene, da de har en veldig kraftig
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Coriandrum sativum – Koriander – (Coriander) Koriander ligner til forveksling persille av utseende, men har en helt annen og
utpreget duft og kan bli 40 cm høy. Det er lett å dyrke den fra frø og den er en ettårig plante. Plant derfor noen nye frø hver 3.
uke utover våren og sommeren slik at du får koriander hele sesongen. Dette er en fin plante å ha i potte da den ikke takler
ugress lett, men den er utmerket til å holde unna skadeinsekter og trives godt med dill, anis og kjørvel.
Koriander er favoritturten i det meksikanske kjøkken og brukes i mange typer salsa. Bladene har en nydelig lukt og en litt
skarpere smak som egner seg godt i salater, til grønnsaker, laks og til fjørferetter. Koriander inngår også i mange
curryblandinger. Ofte brukes koriander sammen med for eksempel kanel, ingefær og nellik.
Eruca sativa – Ruccola - Salatsennep. Denne planten har blitt meget populær i salat de siste årene, med sin særegne, litt
krydrete smak. Dyrker du rucola selv, har du friske blader til pizzaen til enhver tid. Plantene kan høstes allerede 3-5 uker etter
spiring, og du kan fortsette å ta av blader helt til den blomstrer. Kan såes direkte i jorda eller i potte. Du kan også dyrke den
innendørs, da blir bladene litt mildere på smak.
Foeniculum vulgare – Fennikel - Fennikel har kraftige bladslirer som danner en stor knoll. Knollen er hvit, da den vokser under
jorden. Den har en sterk lukt og aromatisk smak og finnes i forskjellige varianter. Smaken kan minne om lakris eller anis.
Fruktkjøttet kan beskrives som mykt og saftig. De friske skuddene som ofte følger med kan brukes som dill. Fennikel kan brukes
både rå og kokt. Stilkene renses og skylles godt og de ytterste trevlene på de tykkeste stilkene skrapes av. De friske skuddene
som ofte følger med kan brukes som dill. Rå fennikel kan brukes i salater og som snacks til dip. Kan også brukes rå til ostebordet.
Skjær da fennikelen fra bunnen av slik at den deler seg i skiver som en løk. Fennikel kan også kokes, men da bør den deles først i
store biter. Den kokes i kun noen minutter, slik at den beholder spensten. Kokt fennikel er deilig til lammekjøtt og fiskeretter og
brukes mye i det italienske kjøkken. Fennikel kan også gratineres. Egenskaper; Fennikel er en næringsrik grønnsak. Den
inneholder mye A- og C- vitaminer.
Levisticum officinale – Løpstikke – (Lovage) Løpstikke er en flerårig plante. Man bruker kun bladene i matveien. Både utseende
og smak minner litt om rotselleri og det hender derfor at løpstikke kalles selleriurt. Smaken er veldig kraftig og må derfor brukes
med forsiktighet. En rettesnor er 3-4 blader i en matrett til 4 personer. Den kraftige smaken bevares også under koking. Den
passer i alle slags kjøttretter, i supper og fiskeretter. Løpstikke passer også bra sammen med ost og i salater. Man bruker også
bladene fra løpstikke til urtete.
Melissa officinalis – Sitronmelisse – (Lemon balm) Sitronmelisse er en flerårig plante som kan bli rundt 60 cm høy og liker
næringsrik, tung jord. Den skal stå et solrikt og lunt sted i hagen. Bladene er hjerteformede og planten vil danne små hvite
blomster fra juni til september. Har du den inne i potte, må du klippe den ned iblant. Sitronmelissens friske blader kan blant
annet smaksette matolje og eddik, eller de kan brukes til te. Finhakkede blader er fine i drikker, fruktkompotter, konfekt,
eplegele, kaker og hjemmelaget iskrem. Man kjenner lett igjen planten på bladene – de dufter sterkt sitron når man gnir dem
mellom fingrene. De sprøe lysegrønne og bladene smaker best. Bladene bør ikke kokes med i maten for lenge, men tilsettes rett
før servering. Sitronmelisse kan brukes i alt man ønsker en sitronsmak. For eksempel i salater, sammen med frukt eller i drikker,
supper og sauser. Den er pikant til fisk. Sitronmelisseblader brukes ofte som dekorasjon på matfatet, desserter eller kaken.
Mentha piperita – Peppermynte – (Mint) Peppermynte er en flerårig plante som blir ca 50-80 cm høy. Den gir rosa og lilla
blomster og dufter mint. Denne urten breier seg og sprer seg lett som «ugress» om den får lov, og egner seg derfor godt i en
stor potte ute eller inne der du kan ha kontroll på den.
Mentha spp. - Mynte Grønn –
Mentha suaveolens – Ananasmynte - Ananasmynten har et fint hvitt og grønt bladverk og lukter som når du kutter opp en frisk
ananas. Smaken er rundere enn hos mange andre myntesorter, men den kan virke litt tam som varm.
Nasturtium officinalis – Brønnkarse – (Watercress) Hardfør flerårig urteplante som trives både ute og inne. I motsetning til
andre urter er det vanskelig å ”drukne” brønnkarsen, den liker godt vann og kan gjerne stå ved hagekranen. Smaken kan minne
litt om reddik eller pepperrot. Bruk gjerne de unge friske bladene og stilkene i salater, kjøttretter og fiskeretter, til ost, mm.
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Ocimum americanum – Sitronbasilikum – Sitronbasilikum er en ettårig kryddervekst med middels store blader med basilikum
og sitronsmak. Frisk, men ikke syrlig og svært god i salater. Så innendørs i minidrivhus i mars-april. Så gjerne tett, frøene spirer
etter 10-15 dager. Høyde: 25-35 cm. Lunt, ikke vind og aldri under 10-12 grader, basilikum liker ikke trekk så unngå å sett
planten på vind utsatte steder. Under lysrør på kjøkkenbenken er lettest, da får ikke planten solsjokk. Basilikum må aldri tørke.
Vannregelmessig og rikelig i skålen men sørg for at vann ikke blir stående mer ennca 10 min. da røttene trenger oksygen for å
leve. Basilikum er generelt en av de mest kravstore og følsomme urter å dyrke.
Ocimum basilicum – Basilikum – (Basil) Basilikum er en ettårig urt, og kommer fra et langt varmere klima enn det vi kan tilby i
Norge. Planten trives sjelden i friluft, så dyrk den i drivhus, eller i ly og full sol på verandaen. Et annet alternativ er å ha en potte i
vinduskarmen i et solrikt vindu. Basilikum vil ha det varmt og solrikt og bør ikke tørke ut, men samtidig liker den heller ikke å stå
i vann. Den har store myke blader og små hvite blomster. Den passer bra i potte og holder dessuten fluene borte. Basilikum har
en veldig karakteristisk smak og aroma. Det er de eteriske oljene i bladene som gir den litt søtlige og kraftige smaken, og av den
grunn bør den ikke koke lenge med i maten – men tilsettes i siste stund. Tomater passer meget godt til basilikum, men basilikum
passer også godt til lyst kjøtt som kylling og kalv, samt i pastaretter, salater, supper og grønnsakretter. Basilikum og tomat gror
også bra sammen, så har du potter med stor nok plass kan de godt vokse i samme jord. Det finnes mange forskjellige sorter
basilikum, for eksempel rød basilikum, sitronbasilikum, og salatbasilikum. Sistnevnte har litt større blader enn vanlig basilikum.
Basilikum er generelt en av de mest kravstore og følsomme urter å dyrke.
Ocimum basilicum - Basilikum Rød –
Ocimum basilicum - Basilikum Thai –
Ocimum basilicum – Dvergbasilikum – Symmetriske små blader, er mer aromatisk en storbladet basilikum.
Origanum vulgare - Oregano (Bergmynte) - (Oregano) Oregano er lett å dyrke og gror godt i de fleste forhold, men den liker seg
best i næringsrik og godt drenert, kalkholdig jord. Den elsker varme og sol og tåler tørke bra. Vanning kan være nødvendig i
lange tørre perioder, men generelt er det viktig å ikke overdrive vanning eller gjødsling. For å overvintre bør den dekkes med
granbar eller annet lett materiale. Oregano er også kalt Bergmyte her i Norge. Denne flerårige krydderurten egner seg godt som
bunndekke i bed da den sprer seg godt, men ikke aggressivt og blir 30-60 cm høy. På Kreta vokser oregano vilt, likevel vil mange
si at oregano har sin rette plass i det italienske kjøkken, til pasta og pizza. Brukes også til kjøtt, fjærfe, grønnsaker og eggeretter,
sauser, supper og ris retter. Oregano er litt skarp på smak og bør derfor brukes med forsiktighet. I kokte retter bør oregano
tilsettes straks før servering, da koking ødelegger smaksemnene.
Petroselinum crispum – Selleripersille - Persille er en takknemlig urt og tåler å overvintre ute. Den blir 30-60 cm høy og er toårig. Andre året blomstrer den så det kan lønne seg å så nytt årlig. Denne planten er ypperlig å ha i vinduskarmen eller på
bordet. Det egner seg godt til tørking og frysing og er en selvskreven, spiselig pynte urt. På den tiden var det kruspersille
(Petroselinum crispum var. crispum) som var mest kjent, mens i dag kanskje er mer vanlig å bruke glattbladet persille
(Petroselinum crispumvar. neapolitanum). Begge dyrkes på samme måte, så her det bare dine egne preferanser som avgjør hva
du vil fylle potter og kar (eller prydrabatten) med Persillen er egentlig en to-årig plante, men vi pleier å dyrke den som ettårig
fordi planten mister den gode smaken når den blomstrer andre året. Alle typer persille (Parsley) er sultne planter, så sørg for å gi
dem næringsrik jord, gjerne med langsomtvirkende gjødsel blandet inn før du planter. I tillegg må du tilføre gjødsel i løpet av
sesongen, spesielt i varme perioder der du vanner mye (og dermed vasker ut næringsstoffene i jorda). Persille liker jevn
fuktighet, og trives godt på en plass med delvis skygge. Om planten begynner å danne blomsterknopper bør du knipe bort disse
for å fortsette å kunne høste av planten. Persille er ypperlig å dyrke i potter og krukker. Plantene (kanskje spesielt kruspersillen)
er vakker å se på, og kan dyrkes som prydplante sammen med andre i tillegg til å være nyttig og velsmakende. Det viktigste å
tenke på er at planten har pælerot, og at den derfor trenger en viss dybde å utvikle rota si på. Du bør derfor velge en potte med
minst 20 cm dybde.
Petroselinum spp. – Bladpersille – (Leaf parsley) Persille er en av våre gamle kulturplanter og har blitt dyrket i minst 2000 år. I
det gamle Grekenland var persille et symbol for sorg, mens romerne brukte den som legeurt og mente den hadde dempende
effekt på "bakrus" dagen derpå. Finhakket persille har utallige bruksområder og hele stilker setter sammen med andre urter god
smak på for eksempel supper.
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Rosmarinus officinalis - Rosmarin – (Rosemary) Rosmarin er en flerårig, vintergrønn busk som vokser vilt i middelhavsregionen.
Blir en tett, mørkegrønn liten busk hvis den trives. Bladene er spisse, blanke og mørkegrønne med sterk aroma. På
sensommeren får den mengder av vakre, små blålilla blomster som tiltrekker seg bier og sommerfugler. Rosmarin vil ha god
drenering i potta, og porøs, ikke alt for næringsrik jord. Den elsker varme og sol og tåler tørke bra. Vanning kan være nødvendig i
lange tørre perioder, men generelt er det viktig å ikke overdrive vanning eller gjødsling. Rosmarin tåler ikke frost, og må derfor
enten dyrkes som ettårig, eller overvintres inne. Rosmarinblomstene kan du kandisere og bruke som garnityr. Rosmarin
inneholder eteriske oljer og bitre smaksemner som gir en søt, litt bitter smak som kan minne om kamfer. Smaken er veldig
gjennomtrengende og man bør krydre med varsomhet. Tåler å kokes med i matretter. Rosmarin passer bra til vilt og fete kjøttog fiskeretter, da den kraftige smaken bryter en litt fet smak. Husk på denne urten til lammesesongen!
Salvia officinalis - Salvie – (Sage) Salvie er en aromatisk flerårig halvbusk. Den er opprinnelig fra middelhavsområdet, og har
vakre, lett lodne og svært aromatiske blader. På sensommeren får urten lilla blomster som bier og sommerfugler setter stor pris
på. Det finnes mange sorter salvie med ulike blad sjatteringer. Aromaen er den samme, men bladverket gjør at urten egner seg
ypperlig til prydvekst 30-50cm høy. Salvie bør ha god drenering i potta, porøs jord, lite gjødsling og tåler tørke bra(i likhet med
lavendel) i tillegg til en solrik og lun vokseplass .Salvie er ikke alltid så enkel å få til å overvintre utendørs i Norge. Har du den i
potte utendørs bør du ta den inn om vinteren og gi den et lyst, kjølig og frostfritt sted å overvintre. H3
Salvie har en bitter, aromatisk og veldig dominerende smak, og bør av den grunn brukes med forsiktighet. Det er bare de unge
bladene som brukes som krydder. Det er ikke alltid nødvendig å hakke bladene, om man griller kjøtt eller fisk kan man legge på
hele salvieblader. Bladene kan også kokes med i retter. Salvie kan brukes sammen med mange andre krydderurter, som persille,
mynte, merian, oregano og basilikum. Til fet fisk brukes salvie ofte sammen med timian og til svinekjøtt sammen med rosmarin.
Bruk gjerne salvie når du koker bønner og kjøtt med mye fett - som svin, gås og and, til fet fisk og i retter med kalvelever eller
pasta.
Thymus vulgaris – Timian – (Thyme) Aromatisk flerårig halvbusk som vokser vilt i middelhavsregionen. Timian har en lav og litt
rufsete vekstform, og får vakre rosa/lilla blomster utover sommeren. Når den blomstrer er timian som en magnet på bier og
sommerfugler som tiltrekkes av fristende nektar. Planten krever godt drenert, gjerne tørr og mager jord, og planten blir aller
finest dersom den får en solrik vokseplass. Planten er godt egnet i skråninger, ved murkanter eller som kantplante, og den er en
god markdekker. Planten er kraftigvoksende og danner tett lav matte, den blir ca. 10-20 cm høy. Den fryser lett bort i våte kalde
vintre, så i kalde innlandsstrøk med lite snødekke bør de dekkes med granbar eller annet lett materiale.
Timian er en anvendelig urt med sterkt aromatiske blader som er ypperlige i kjøtt- og fiskesupper, gryteretter, mat fra frysedisk,
spagettisaus, pateer og kjøtt av alle slag – alt løftes opp ett hakk med litt timian. Prøv litt finhakket timian i kålrotstappen eller
fårikålen – ny, smaksrik og eksotisk vri. Det er bladene og de unge skuddene som brukes som krydder og de bør klippes av straks
før planten blomstrer.
Thymus x citriodorus – Sitrontimian – Dyrkes som vanlig timian.
Sitrontimian passer best til fisk og annen sjømat, salater og egge retter.
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Nær kysten på Sørlandet kan man dyrke de fleste arter på friland. Der er det vanligvis ikke problemer med overvintring for
urteslag som anisisop, fransk estragon, gresk oregano, sitronmelisse, salvie, timian og lavendel i sørlige kyststrøk.
Flerårige urteslag som stort sett overvintrer greit over det meste av landet er løpstikke, grasløk, peppermynte, isop,
bergmynte, kvann, kryptimian, purpursolhatt og russisk estragon.
Flerårig urter som klarer seg i store deler av landet;*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karve (Carum carvi) – H8
Kvann (Angelica archangelica) – H8
Oregano/Bergmynte (Origanum vulgare) - H7
Etasjeblomst (Monarda didyma) - H7
Løpstikke (Levisticum officinale) - H7
Gressløk (Allium schoenoprasium)
Isop (Hyssopus officinalis)
Russisk estragon (Artemisia dracunculus)
Seiersløk (Allium victorialis)
Pipeløk (Allium fistulosum)
Etasjeløk (Allium cepa var. Proliferum)
Bjørnerot (Meum athamanticum)
Pepperrot (Armoracia rusticana)
Vintersar (Satureja hortensis)

Flerårige urter som klarer seg opp til H3 – herdighetsone;*
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavendel (Lavendula officinalis)
Timian (Thymus vulgaris / Thymus x citriodorus )
Kruspersille (Petroselinum crispum)
Sitronmelisse (Melissa officinalis)
Ramsløk (Allium ursinum)
Salvie (Salvia officinalis)
Fransk estragon (Artemisia dracunculus)
Div mynte (Mentha piperita)

*Generell liste, lokale vær & vind forhold kan spille inn, dette er ikke en komplett liste over alle sorter.

