Smultron PDF ladda ner

LADDA NER

LÄSA

Beskrivning
Författare: Lotte Möller.
"Boken är en sinnlig fröjd att läsa. Gör det!" Svenska Dagbladet
"It will be a great addition to our library." Elaine Charwat, The Linnean Society of London
"Lotte Möller återupprepar sitt vinnande koncept från sin bok om citroner och förmedlar
kunskap om det lilla röda väldoftande smultronet så att man nästan kan känna smaken och
doften." BTJ
Säg smultron och du får ett leende till svar. Men hur mycket vet vi om smultron mer än att de
är doftande röda och smakar sommarlov, fågelsång och solsken?
Mångfaldigt prisbelönta Lotte Möller har färdats längs smultronets revor i tid och rum och
gjort en mängd märkliga upptäckter. Till exempel att bäret som i dag står för barndom och
oskuld en gång i tiden symboliserade falskhet och förräderi. Och att det inte var tillrådligt att
äta eftersom paddor kunde ha förgiftat det. Fast Linné åt ändå smultron, upp till två och en
liter om dagen, utan att må illa. Tvärtom blev han tack vare dem av med sin svåra gikt.
Smultron har också haft en erotisk innebörd. Plocka smultron under snön var en populär
pantlek på 1800-talet som gick ut på att den som förlorat fick låta sig kyssas under ett utspänt
lakan. Allt man kan vilja veta om smultron i trädgården, i formgivningen, i botaniken, i sylt,
desserter och brännvin, i Amerika, i dikten, i måleriet och i Shakespeares Othello avhandlas i
denna spännande och vackert illustrerade bok som också bjuder på författarens godaste
smultrondesserter.

Lotte Möller är kulturjournalist och författare, känd för en stor trädgårdsintresserad läsekrets
med nyskapande böcker som Trädgårdens natur, Maryhill en trädgård i Lund, Tre mästare
tre trädgårdar samt inte minst Citron, den Augustnominerade boken om citronens historia
och betydelse för europeisk kultur.

Annan Information
Smultron - Gulvit, tidig sort med stora, aromatiska bär. Denljusa färgen gör att fåglarna låter
bli bären. Långskördetid. Bildar ej utlöpare.Odling:Fö - Fragaria vesca var. semperflorens
'Yellow Wonder'
Slutpris för lägenheter på Smultron, v, Värnamo hittar du på Booli.se. Vi visar även
försäljningar, hur bostadsmarknaden utvecklas och hjälper dig [..]
22 jun 2015 . Jordgubben blev till genom en korsning av det nordamerikanska
scharlakanssmultronet och ett sydamerikanskt jättesmultron. 1624 hade scharlakanssmultronet
kommit till Europa och gjort succé. När franska officeren Freizer upptäckte ett smultron med
bär stora som hönsägg i Chile tog han det till Europa.
Budapestrulle med smultron! Budapestbakelse är en riktig klassiker som aldrig går ur tiden,
och är otroligt god med olika bär! Receptet hittar du här!
Slå upp smultron på franska | Svensk-franskt lexikon | översätta, glosor, ordbok, ordlista.
både kinder och berghällar ? Passa på att lämna staden och gör en uflykt på landet till någon
av våra smultronställen. RESERVERA UPPTÄCKARDAGARNA I ER KALENDER. 29
APRIL. 30 APRIL. 1 MAJ. 2017. Håller vi öppet på landet med aktiviteter och tävlingar.
Kontakta oss via formuläret eller på info@smultron.info.
Smultron. Smultron är lättodlade bär. Passar också bra i kruka eller som kantväxt. Täck tidigt
på våren med fiberväv för att få tidig skörd. Tag bort väven när blommorna syns.
Revbildande, sprider ut sig. Bären är vita och kan därför ofta ätas av allergiker. Smakar som
andra smultron. Mycket odlingsvärda.
Horto Green säljer smultron, jordgubbar och andra trädgårdsväxter i webbutik.
16 jul 2014 . Kan man plocka och äta bär som växer längs vägrenen? Och vill man äta dem?
Yle Nyheter lät analysera en halv liter smultron som hade plockats vid en vägren i
Svenskfinland.
Valmistaloja · Valmistalo-mallit · Husmodeller för Sverige · Attefall Spa · Havtorn · Körsbär ·
Marina A Sverige · Smultron · Villa Vanilj A · Villa Vanilj B · Villa Vanilj C · Villa Vanilj D ·
Äppel · Mässvinnareserie · 1-planshus · 1½- & 2-planshus · Parhus · Radhus · Daghem ·
Bastu · Asiakassovelluksia · Näin rakennetaan.
”Där smultron växer och Jesus döms till döden”, läste hon ur minnet. ”Jesus döms till döden,

det måste vara en av stationerna, eller hur?” ”Stationerna?” sa Mikael dumt. Helena insåg att
hon tänkt tyst, raskt satte hon ord på sin upptäckt. Han nickade igenkännande och höll med
om att de borde ha knäckt den nöten tidigare.
Pris: 212 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Smultron av Lotte
Möller (ISBN 9789178434428) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Flerårig, dekorativ planta som ger mängder av små smultron hela sommaren. Plockas röda och
äts färska. Odling: Så inomhus i såjord i mars-april. Så grunt och ställ sådden mörkt. Smultron
ska stå kallt eller svalt de fyra första dagarna efter sådd. Sedan i rumsvärme. Ställ ljust, så
snart fröna grott. Plantera om i krukor med.
4 dagar sedan . HA EN TREVLIG DECEMBER & SKÖNA HELGER! Vi har ledigt ett tag och
laddar för nästa säsong. Magnus med personal. IMGP3139bärfrost. För frågor och information
gällande catering, bröllop, företagsevent, konferenser mm. Kontakta oss: Telefon 0523-217 20.
E-mail info@smultrontang.se
Smultron. Ett riktigt svenskt sommarbär. De smultron som odlas är vanligen månadssmultron,
men kallas oftast bara smultron. Månadssmultron blommar och ger bär under hela sommaren.
Skogssmultron är mindre än månadssmultron och växer vilt i större delarna av Sverige och
ger bär under en kortare period än de.
26 okt 2016 . Pris: 47 kr. E-bok, 2016. Laddas ned direkt. Köp Smultron och svek av Annica
Wennström, Eva Swedenmark på Bokus.com.
Smultron. Fragaria vesca L. Svenska synonym: skogssmultron; månadssmultron (var.
semperflorens). Markjordbær Skov-Jordbær Ahomansikka Villijarðarber Wild Strawberry
Wald-Erdbeere. Smultron Beskrivning. Smultron är en flerårig ört som kan bli upp till två
decimeter hög och som bildar långa ovanjordiska utlöpare.
Kreativ marknadskommunikation, baserad på starka budskap och idéer som har som syfte att
öka försäljning, förbättra kundrelationer och stärka varumärken.
13 okt 2017 . En insamling där varje smultron kostar 500 kronor. Pengar som ska gå till
bygdegården. Johanna Lundqvist Björn är ordförande.Bild: Moa Dahlin. Östra Karups
bygdegård är en samlingsplats för de boende i Östra Karup och andra. I våras inleddes en
omfattande renovering som ska vara klar i maj nästa år.
Välkommen till Smultron · Jaa. Smultron är en svenskspråkig förskolegrupp. I gruppen
jobbar Susanne , Christina , Pamela och Helena. Smultronens tel.nr. 040-674 6734.
Smultronens e-post adress är: kevattuuli.smultron@porvoo.fi.
Jur. namn: Smultron & Tång AB. Org.nummer: 559066-5211. Bolagsform: Privat aktiebolag.
Registrerat: 2016. Momsregistrerad: Ja. F-Skatt: Ja. Reg. som arbetsgivare: Ja. Status: Bolaget
är aktivt. Verkställande direktör: Lena Barbara Jönebäck.
Följ vår vardag som trebarnsfamilj samt min kamp mot en ärftlig bröst- och
äggstockscancergen. Vi håller i dagsläget på att bygga vårt drömhus, Optimal 161 från LB-hus.
19 jul 2016 . Fragaria vesca Bären är ofarliga.
Smultron. Fragaria vesca. Familj: Rosväxter – Rosaceae; Höjd: 5–20 cm, revorna t.o.m. 2 m
långa. Blomma: Radiärsymmetrisk och 5-talig. Kronblad vita, fria, nästan runda, något sågade,
4–6 mm långa. Foderflikar håriga med vass spets. Ytterfodrets flikar smala. Många pistiller
och 20 ståndare. Kal blombotten.
Bärry Jordgubb & Smultron smakar som en varm sommardag.
Smultron, substantiv. . Böjningar: smultron, smultronet, smultron, smultronen. Engelska: wild
strawberry.
Silver Matal xx · Fortino II xx · Grey Sovereign xx · Ranavalo xx · Matal xx · Matador xx ·
Intervall xx · Cibelle (SF) · Quastor · Ibrahim (SF) · La Citadelle · Teux Levillai · Quest
France · Princesse · Prisa (40). 04904507. 24742. Pajazzo. 653. Kadett. 572. Emir. 471. Jordrök

(40). 7129. Helle (41). 10154. Cosmos xx. 95258.
En introduktion till smultron och hur man sköter sina smultronplantor.
12 jun 2017 . När det gäller att odla smultron så är det en mycket tacksam växt som inte kräver
speciellt mycket av dig. Om du bara ger växten rejält med kärlek vid själva planteringen så
kommer du att kunna njuta av smultron lite var som helst i trädgården under många år.
Smultron kan nämligen planteras både som en.
Fråga om ett mönster avsett för dekorativa textilier, "Smultron", varit skyddat enligt
upphovsrättslagen samt om intrång enligt samma lag skett genom ett senare framtaget
jordgubbsmönster. Borås Wäfveri AB väckte vid Mölndals TR talan mot AG P.
Modegrossisten AB och påstod att Modegrossisten marknadsförde ett tyg.
Böjningar av smultron 2- 3, Singular, Plural. neutrum, Obestämd, Bestämd, Obestämd,
Bestämd. Nominativ, smultron, smultronet, smultron, smultronen. Genitiv, smultrons ·
smultronets · smultrons · smultronens.
Jag tycker mycket mer om smultron. – Det gör jag med, säjer Ari. Men Strawberry betyder
smultron också. Det nästan hörs: stråbär. – Hur vet man om det ska betyda jordgubbe eller
smultron då? –Jo för man säjer wild strawberry om smultron för att skilja dom åt. – I så fall
betyder nog Jennys Strawberry smultron för han är ju.
Här kan du köpa fröer till smultron. Bland annat Rügen som är ett fint månadssmultron.
Välkommen till Frö med posten.
Jordgubb-Smultron : Yoghurt (Skummjölk från mjölkpulver - Pastöriserad skummjölk Grädde - Skummjölkspulver – Yoghurtkultur (Mjölk)) - Socker 8.8% - Jordgubbar 8.7% Smultron 2.1% - Morotsjuice - Modifierad majsstärkelse - Naturliga aromer Stabiliseringsmedel: Karragenan - Surhetsreglerande medel:.
SMULTRON. Smultron, Fragaria vesca, andra allmänna svenska namn är jordbär, på Gotland
rödbär, i Norrland snytterbär och snuggbär. På danska kallas de skov-jordbær, på norska
(mark)jordbær, och på finska mansikka. Släktnamnet Fragaria kommer av latinets fraga
(smultron), vilket kan härledas ur fragrans som.
Hej, idag när eleverna skulle gå hem är det en tjej som saknar sina svarta kängor. De har lite
rosa på sulan. Skorna stod i torkskåpet så vi tänker att kanske någon tagit fel eller dubbelt för
det finns inga skor kvar alls. Kolla läget och lämna tillbaka imorgon. Maila gärna Åsa om ni
upptäcker misstaget. Upplagd av Smultron.
Smultron, Månads-. 'Rügen'. Månadssmultron som ger rikligt med stora, röda smultron under
hela sommaren. Ger inga revor eller utlöpare, lättodlad och tacksam växt. Fröna är mycket
små och långsamgroende, så förkultivering inomhus rekommenderas. Trivs bäst på lucker
jord. Använd smultron som kantväxt runt rabatter.
Smultron. Smultron är lättodlade bär. Passar också bra i kruka eller som kantväxt. Täck tidigt
på våren med fiberväv för att få tidig skörd. Tag bort väven när blommorna syns.
Revbildande.
Längs bärstråket på Svartbäcksgatan hittar man sommartid restaurangen Smultron. I
Linnéträdgården mittemot Lingon har Orange öppnat en sommarfilial som serverar lunch, fika
och middag på en utsökt men avslappnat manér. Menyn är.
smultron - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.
Namn: Smultron Härstamning: e. Dollman u. Lill-Smulan Kön: Sto Född: 1992-05-27
Färg/Tecken: Svart Ras: Shetlandsponny Mankhöjd: 115 cm En pigg och glad liten ponny,
som gick med på det mesta. Hon gillade att hoppa och är också tömk.
16 sep 2017 . Ett strå smultron, eller en hel skål smultron med mjölk, är en av sommarens
smakmässiga höjdpunkter. De små söta bären har en särställning bland våra vilda bär, inte
bara för att de är så goda, utan också för att de är lagom ovanliga. Vanlig nog för att väcka vår

aptit, men sällan för att stilla…
Smultron. URID: dab4a33b05a3f900bed312da89924b44. Node Id: 9471. Symbol: Symbol ID:
129003. Kategori: Blommor & Träd. Lastvägen 5, 231 62 Trelleborg | Tel 0410 - 109 53 |
Marknadstorget 8, 233 31 Svedala | Tel 040 - 40 45 09 | E-post: info@larssonsbegravningsbyra.se. Kontakta oss. Namn. E-post *.
28 apr 2017 . Gör så här: Plocka loss kronrosenblad och blomman på tusenskönan. Blanda
rosenvatten, citronsaft, smultron och kronbladen från 5 rosor. Separera äggen i gulor och
vitor. Vispa äggvitor och en nypa salt hårt. Blanda äggulor och ricotta med vaniljkrämspulvret,
vänd ner äggvitan och resten av.
Kompendiet är finansierat gemensamt av EU och Svenska Staten inom Miljöstödsprogrammet
och får fritt användas i utbildningssyfte. Däremot får kompendiet inte säljas kommersiellt. Vad
är skillnaden på smultron, smulgubbar och jordgubbar? Smultron är en inhemsk art, Fragaria
vesca med trekopplade blad och små bär,.
Smultron är Studentradion 98,9s mysigaste reseprogram. Med Emma Lundholm, Viktor
Sandström och Calle Stuborn. Lyssna ur arkivet. 1. Norrtälje – Smultron – 2017-04-14 · 2.
Falun – Smultron – 2017-04-28 · 3. Norrköping · 4. Sala – Smultron – 2017-05-26. Post
navigation. ← Självmål Hur Mår Du? / Smultron →.
23 jun 2010 . Blad och blomma kan torkas till te, men tar man blomman blir det följaktligen
inget bär. Bären passar bäst att äta färska men det går också bra att frysa in dem. Smultron
passar inte att koka.
Laktosfri gräddglass med smultronsmak och smultron- jordgubbssylt. 5 liter.
FTi Kultur: Sanningen om smultron. Jan Anward (Finanstidningen 4/2 1997). Som jag har
visat i två tidigare artiklar finns det två slags bärnamn i svenskan: de som slutar på -bär och de
som slutar som -on. De allra flesta bär-namn betecknar vad vi i dagligt tal skulle kalla bär,
men det gäller inte för on-namnen. De betecknar.
FÖRÖKNING OCH CERTIFIERING. Fragaria (jordgubbar och smultron) är ett växtslag som
angrips av många växtskadegörare. En del skadegörare överförs från plant till planta medan
andra finns i omgivningen som t. ex. insekter och gråmögelsporer. E-märket är en
kvalitetsmärkning som står för att plantorna är förökade.
15 jun 2015 . Jordgubbar och smultron. Lagom till midsommar börjar de första svenska
jordgubbarna komma. Men varför heter det jordgubbe kan man undra. Det första ledet, jord,
är ett relativt vanligt prefix för växter som växer nära jorden eller marken (jämför
jordärtskocka, jordnöt med flera). Det andra ledet, gubbe,.
Smultron Smultron är en art som så klart tillhör smultronsläktet och som växer vilt över
nästan hela Sverige. Till skillnad från jordgubbar så har smultron 7 kromosomuppsättningar.
Om smultron. Innan jordgubben fanns så odlade man smultron runt om i hela Europa.
Smultronbäret är välsmakande och odlas i en liten skala.
27 jun 2007 . Finns det en växt som mer än någon annan förknippas med Linné så är det just
smultron och naturligtvis även linnean. Linné påstod att han botade .
17 dec 2013 . Smultron växer vilt (skogssmultron, backsmultron och parksmultron[1]) över
nästan hela Skandinavien, och odlas också kommersiellt (då oftast månadssmultron[2]) i
mindre skala.
Smultron (Fragaria vesca) passar utmärkt som marktäckare och belönar dig dessutom med
härliga bär med en ljuvlig smak! Smultron växer ofta naturligt i skogsmarker. Dessa bär trivs
bäst om de planteras på en plats med lite skugga, till exempel vid en häck, en buske eller ett
träd. Barn och barnbarn kommer att älska att.
Särskiljande tecken är att den yttersta tanden på bladet är längre än granntänderna på smultron,
men kortare än granntänderna på backsmultron, samt att bär från det vanliga smultronet

lossnar lätt från stjälken, medan bär från backsmultron sitter ganska fast. Vidare sluter sig
backsmultrons foderblad omkring frukten, men.
Kontaktuppgifter till Smultron Uppsala, telefonnummer, adress, se information om företaget.
Tuva är en liten flicka som blivit mörkrädd. Men vad är det som har hänt och vem är
egentligen Tuva? Första delen av en liten saga med lugnt tempo och få svåra ord, textat för att
nybörjarläsaren ska kunna träna sin läshastighet.
IDUN Minerals Rouge Smultron är ett högpigmenterat, pressat rouge av högrenade mineraler.
IDUN Smultron går i en persikorosa nyans. Kan användas på alla hudtyper, även känslig hud.
En spegel är inbyggd i asken. IDUNs rouge är fria från nickel, krom och mikroorganismer.
Innehåller inte talk, oljor, silikon, parfym,.
Start · Hitta hit · Kontakta oss · Länkar · Webshop · Om oss · helgöppet · vision. Bilder av
Jenny Bergenudd. Öppettider: Måndag till fredag 9-18. Lördag 9-15, Söndagar 10-14.
Nyhetsbrev. Välkomna in till vår livsnjutarbutik! Här finner Du vackra växter och krukor för
både inne och utebruk. Nyheter i sortimentet är smycken.
27 aug 2011 . Sitter just nu och njuter utav en smaskig smoothie. Och inte vilken som helst.
Utan smultron smoothie. Ja, det finns verkligen inte att få tag på någonstans i a.
Engelsk översättning av 'smultron' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar
från svenska till engelska gratis online.
29 jun 2011 . Recept, Middagstips, Vintips, GI, Kladdkaka, Festmat.
VirtueMart works with Joomla! - the dynamic portal engine and content management system.
Smultron. Stora bär med vildsmultronsmak. Passar också bra i kruka eller som kantväxt. Täck
tidigt på våren med fiberväv för att få tidig skörd. Tag bort väven när blommorna syns.
Revbildande.
29 Nov 2016Arkivtext: Vanliga svenska blommor i tro och vetande. I dag: smultron.
Producent: Sven .
17 aug 2017 . Smultron. På Smultron går barn i åldrarna 3-4 år. Mia Andersson. 018-727 85 52
· maria.x.andersson@uppsala.se. Förskollärare på Smultron samt förskolans
utvecklingsgruppsledare. Jenny Gardewik. 018-727 85 52 · jenny.gardewik@uppsala.se.
Barnskötare på Smultron. Rebecka Larsson. 018-727 85.
Söta jordgubbar och somriga smultron gör varje frukost till en sommarmorgon.
Och smultron det gör jag åt barna, för det tycker jag dom ska få, sjöng lilla Ida. Men även vi
vuxna bör njuta av detta vackra, vilda, goda och nyttiga bär. Kanske har du det nära till hands
i trädgården, annars är det bara att ge sig ut i skog och mark där det finns det gott om de röda
små bären.
Fragaria vesca. Smultron finns det många sorter av och de ger små, söta bär. Det finns t o m
vita smultron som många allergiker kan tåla. Perenn växt som kan planteras ut i trädgården
eller användas i krukor och urnor. Familj: Rosaceae. Vetenskapligt namn: Fragaria vesca.
Populärnamn: Smultron. Vattning: Hålls konstant.
Smultron & Tång, Grundsund. 1 822 gillar · 1 pratar om detta · 3 979 har varit här.
Restaurang.
Här hittar du saker som sprider glädje och färg till dig och ditt hem.
Smultron. Smultron - Fragaria vesca. Smultronen är våra vilda jordgubbar. Barn brukar
plocka dem, trä upp dem på ett grässtrå och ta hem och äta med grädde och socker. Mums!
Tillbakspil.
Festlig sallad med grillad ost och ljuvliga smultron - knaprigt, sött och salt! Perfekt sallad till
lunch eller som tillbehör till grillat eller stekt kött eller kyckling.
Finns det något somrigare än smultron på ett strå? Det finns tolv vilda arter av smultron, varav

tre i Sverige. De heter smultron, backsmultron och parksmultron. Förr sades det att mogna
smultron på midsommardagen förutspådde god skörd. Här kommer fler fyndiga fakta om
smultron. Smultron tillhör familjen rosväxter och är.
I den dagliga arbetet på Smultron arbetar vi mycket med värdegrunden. Vi vill att barnen ska
få en rolig, trygg och stimulerande förskolevistelse. En vecka på Smultron ser ut ungefär
såhär: Måndag: Avdelningarna har reflektion och möten under dagen, så vi hjälps åt att ta ta
hand om barnen. Tisdag - Torsdag: Vi arbetar i.
Det är ett otroligt fint smultronår och jag har plockat lite över 3 kg smultron och undrar nu vad
jag ska göra av alla.
Klänningen Smultron är en klassisk skjortklänning i svensk design.
Läs mer och beställ Smultron från MENIGO FOG. Se mer frukt och grönt hos Menigo
Foodservice här.
smultron. smultron, skogssmultron, Fragaʹria veʹsca, art i familjen rosväxter. Det är en flerårig,
5–20 cm hög ört med fingrade blad. (19 av 130 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?
Skaffa NE.se eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, smultron.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/smultron.
Ändra Smultron & Tång Blomsterhandels uppgifter; Skriv ut; Dela. Interfloras vision är att få
fler att älska blommor - och varandra. Det är det vi kallar The Flower Effect. Vi tror att det
bästa sättet att visa känslor på är att skicka blommor. För att leendet hos den som får blommor
är äkta. För att blommor kan förvandla ett rum.
Smultron är gott! Mer om kunskaper om smultron finns på den Virtuella floran. Här skall vi
bara visa några bilder på denna naturens älskvärdhet. Smultron Bären är fantastiskt goda, men
ändå tycker jag nog att najkar (backsmultron) är godare. Najkar är vanliga bara på Öland och
Gotland ehuru de förekommer i södra och.
Månadssmultron: Fragaria vesca v. semperflorens. Rosaceae. De smultron man odlar är
vanligen månadssmultron, men de flesta säger bara smultron. Det finns också skogssmultron
som växer vilt i stora delar av landet. Smaken på smultron är något alldeles speciellt. Eftersom
bären är så små är det många som drar sig för.
Det lilla röda oemotståndliga bäret är hur gott som helst - och finns det något somrigare än
smultron på ett strå? Här är fem saker du inte visste om smultron!
Det rosa läderfodralet till iPhone X skyddar din iPhone och har plats för sedlar, kvitton och
flera kort. Köp nu på apple.com.
8 sep 2017 . Sökes – Företag med eftersatt marknadsföring. Du är en företagsledare eller
avdelningschef som vill satsa på er marknadsföring och öka försäljningen. Du saknar egentlig
erfarenhet och kunskap om marknadsföring, samtidigt som dina säljare har fullt upp med att
jaga kunder och sköter er kommunikation.
Smultron = sommar! Finns det något somrigare än smultron! Smultronet är besjunget i Mats
Paulsons underbara Barfotavisa där han sjunger; ”Jag plockar smultron vid vägens kant och
trär sen upp dem på strån”. Att plocka de små, söta smultronen ett och ett och varsamt trä upp
dem på ett strå är livskvalitet! Och inte minst.
Förra Nästa Index Innehållsförteckning. 301. Smultron, Fragaria vesca L. N. Jordbær. F.
Mansikka. B. Backsmultron, Fragaria viridis Duch. N. Nakkebær. Till hela sin organisation stå
Fragaria-arterna mycket nära fingerörterna (särskilt de reviga, t. ex. nr 298). Så t. ex. finnes här
en snett upprät jordstam, vars övre del genom.
Smultron, som tillhör rosfamiljen, Rosaceae, är liksom sin modernare släkting jordgubben,
från början en skogsväxt. Trots det verkar den växa bra i de mest skiftande jordar. Det
viktigaste är att den aldrig får torka ut. Smultronplantan är en tät liten buske, 20-25 cm. hög
och lika bred. Den är perenn och efter 2-3 år är det.

Sorter. Det finns ett stort antal svenska mandatsorter av jordgubbar och smultron. Tre svenska
sorter av smulgubbar är framtagna av svensk växtförädling. Den första sorten ”Annelie”
uppstod i handeln år 1975 och den senaste, ”Rebecka”, lanserades år 1998. Bären lämpar sig
främst för direktkonsumtion.
Smultron har en aromatisk doft av ambra och rosor. Växten fortplantar sig dels genom de frön
som sitter på skenfruktens yta och utgör de verkliga frukterna, dels genom utlöpare som
avskiljer sig från moderplantan så snart som dotterplantan är tillräckligt utvecklad. Av
smultronblad kan man bereda ett välsmakande te som.
smultron översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis.
Bläddra milions ord och fraser på alla språk.
Smultron, Rügen obetat, Smultron, Yellow Wonder obetat, Smultron, Red Wonder obetat.
Den första fynduppgiften om smultron kommer redan från medeltiden. Smultron är en flerårig
ört som är vanlig i hela Sverige, även i fjälltrakterna.
Revbildande smultron med stora, goda röda bär som mognar under tre veckor i juli.
'Rödluvan' ger god avkastning och är en mycket bra marktäckare.
Smultron. Välkommen till oss! Här på Smultron vill vi uppnå en harmonisk miljö där ni
föräldrar med era härliga barn ska känna er trygga och välkomna. Vi ser leken som barnets
nyckel till lärande och utveckling. I leken utvecklas fantasin, inlevelsen och den empatiska
förmågan. Vi vill skapa en stimulerande och.
Men trevliga vänner styrde vi kosan mot Hotell Linne och Smultrons Julbord. Det är andra
gången efter sommaren jag besöker Smultron och det verkar som att det styrt upp i köket och
höjt kvaliteten och servicen ännu mer än tidigare. Det bär ett mycket prisvärt.Mer. Tack
Magnus B. karinmax. Uppsala, Sverige. 312100.
Smultron är en art i familj rosväxter. Planta och bär ser ut som en förminskning av jordgubbe,
som den är nära släkt med. Det är en 5-20 cm hög flerårig ört, med gröna trefingrade blad,
kort stjälk och långa utlöpare, med vilka arten lätt sprider sig. Blommorna är små och vita.
Arten växer vilt i Europas, Asiens och.
Betydelse av Smultron. Namnbetydelse : Kvinnonamn som förknippas med bär, som hallon
eller smultron Kan även användas i paj. (Bären, inte namnbärarna)
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