EN SANSELIG OG VELDUFTENDE
OPLEVELSE TIL GLÆDE FOR STORE OG SMÅ
I Sct. Hans Have elsker vi alt det grønne. I haven og drivhusene dyrker og passer vi mange
forskellige planter. Vi bruger krydderurter, mikrogrønt og spiselige blomster som pynt på
kager og snacktallerkener, i salater, pesto, safter, the og i det hele taget som grundlæggende
smagsgiver i det, som vi serverer i caféen.
Det giver os stor glæde – og den vil vi gerne dele med andre.
BESTIL ET PLANTEKIT
Vi har sammensat et forårs- og et sommerplantekit, som er lige til at gå til, hvis I ønsker at forsøge
jer med at dyrke urter og blomster i jeres institution eller organisation. Det er vores håb, at I vil
mærke, at det at plukke og høste fra egne planter, vil give jer nogle fælles og berigende smags- og
sanseoplevelser.
Ved at købe planter hos Sct. Hans Have støtter I vores projekt - et projekt med meget høje
ambitioner om at gøre en positiv forskel for nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund,
samtidig med at vi udvikler en rekreativ grøn oase til glæde for alle, der kommer i haven.
PRAKTISK INFO
Hvis I har fået lyst at kaste jer ud i det, kan I ringe og bestille på tlf. 27 84 56 66 senest onsdag i den
uge, I gerne vil afhente jeres plantekit. I kan også skrive en mail på info@scthanshave.dk, så sørger vi
for, at kittet står pakket og klar til afhentning enten fredag, lørdag eller søndag.
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MARTS – MAJ

FORÅRSPLANTEKIT
Indhold:
• Tre forskellige etårige økologiske spiselige forårsog sommer blomster i forskellige farver (hornviol,
bellis, forglemmigej) fem stk. af hver.
• Ærtespirer frø til såning i vindueskarm 50 stk.
• Tallerkensmækker frø til såning i karm
eller bed 50 stk.
• Sommerfuglefrøblanding 10g.
• 1 lille pose økologisk hønsegødning
• 1 sæk med 50 l natur jord

OM URTERNE

Pris: 850 kr.

Planterne til udplantning er udvalgt med fokus på
smag og sanser. De har alle spiselige blomster eller
blade og kan plukkes og spises direkte fra planten
eller anvendes til the og i madlavning.

MAJ- JULI

SOMMERPLANTEKIT
Indhold:
• Fem forskellige flerårige økologiske spiselige
krydderurter og blomster (solbærsalvie,
citronmelisse, mynte, anis isop, bronzefennikel)*
tre stk. af hver.
• Ærtespirer frø til såning i vindueskarm 50 stk.
• Tallerkensmækker frø til såning i karm
eller bed 50 stk.
• Sommerfuglefrøblanding 10g.
• 1 lille pose økologisk hønsegødning
• 1 sæk med 50 l natur jord
Pris: 975 kr.
Følgende urter kan vælges som
supplement til sommerplantekit:

De flerårige urter er robuste og kommer igen år
efter år.
Alle urterne kan udplantes i krukker eller bede.

OM FRØENE
De tre forskellige slags frø har forskellige
anvendelsesmuligheder:
Ærtespirer frøene kan sås i f.eks. mælkekartoner,
æggebakker eller underskåle indendørs i
vindueskarmen.
Tallerkensmækkerfrøene kan sås direkte på såstedet
i f.eks. højbed eller potte.
Flerårig sommerfuglefrøblanding med 21 vilde
blomsterarter kan sås i al slags jord, og er velegnet til
at tiltrække sommerfugle.

• Timian 35 kr.
• Oregano 35 kr.
• Persille 35 kr.
• Purløg 35 kr.
• Salvie 35 kr.
* Enkelte variationer kan forekomme.

BESTILLING
Senest onsdag på
info@scthanshave.dk eller tlf: 27 84 56 66
AFHENTNING
Følgende fredag kl. 10 - 14
eller følgende lørdag og søndag kl. 12 - 17
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