
 

          

Tips om bästa lagring av frukter och grönsaker

Som konsument kan det vara bra att vara uppmärksam på att
ekologiska grönsaker och frukt generellt sett har något 
kortare hållbarhet än de konventionella. Anledningen till 
detta är de inte innehåller några konserveringsämnen eller 
besprutas med några kemiska fungicider, vilket annars är 
vanligt förekommande. Dessutom skördas den ekologiska 
frukten när den är relativt mogen. Detta ger en färsk och 
välsmakande produkt, men förkortar fruktens livslängd 
ytterligare något. Därför bör du konsumera den ekologiska 
frukten relativt snabbt och vara noga med att lagra den svalt 
eller i kyl för längsta möjliga hållbarhet!

De ekologiska grönsakerna och frukterna kan skilja sig något i
utseende. Frukterna kanske inte alltid ser helt perfekta ut och 
har ofta avvikande storlek och form jämfört med 
konventionell frukt. Ibland kan det uppstå skönhetsfläckar, 
som varken är farliga eller påverkar smaken negativt. Att 
snabbköpets grönsaker ibland ser finare ut kan bero på att 
konventionella produkter ofta besprutas med vax och andra 
ämnen så att de ska se mer glansiga ut och hålla sin färg och 
form.

Det kan också vara bra att veta att vissa frukter och grönsaker
producerar etylengas, vilket påskyndar mognadsprocessen för
både sig själva och andra frukter och grönsaker som ligger i
samma skål eller påse som dessa. Frukter och grönsaker som
producerar etylengas är t.ex. paprika, päron, äpple och mogen
banan. Grönsaker som däremot är känsliga för etylengas är 
t.ex. gurka, squash, zucchini och det är bra att tänka på att 
undvika kombinera dessa. Samtidigt kan etylengasen göra 
morötter bittra till sin smak om dessa kommer i kontakt med 
ämnet.

Generellt sett håller sig de ekologiska frukterna och 
grönsakerna bäst där det är mörkt och svalt. Vissa känsliga 
grönsaker, som sallad, bladselleri och brytbönor, kan med 
fördel förvaras i en försluten plastpåse i kylskåpet. Lök 
förkortar livstiden för potatis, så se till att hålla dessa varor 
ifrån varandra. På vår hemsida finns en rad med tips på hur 
man bäst förvarar olika frukter och grönsaker! Informationen 
går jättebra att skriva ut och sätta på kylskåpsdörren! Ett litet 
tips från oss!

Ebba-Maria Olson, Mossagården

Liten grönsakslåda
Morot (Mossagården)
Grönkål (Solmarka gård, Vassmolösa) 
Zucchini (Spanien) 
Fänkål (Spanien)   
Ruccola (Italien)  
Persilja (Italien)    
Stor grönsakslåda 
Morot (Mossagården)
Grönkål (Solmarka gård, Vassmolösa) 
Zucchini (Spanien) 
Fänkål (Spanien)   
Ruccola (Italien)  
Persilja (Italien)    
Kålrabbi (Råby biogrönt)  
Röd Paprika (Spanien)

StorStor grönsakslåda

Morot (Mossagården)
Grönkål (Solmarka gård, Vassmolösa) 
Zucchini (Spanien) 
Fänkål (Spanien)   
Ruccola (Italien)  
Persilja (Italien)    
Kålrabbi (Råby biogrönt)  
Röd Paprika (Spanien)
Cherrytomat (Spanien)    
Blomkål eller Sallad (Spanien)  
Gurka (Spanien)  
Broccoli (Spanien)  
Singellåda
Morot (Mossagården)
Zucchini (Spanien) 
Fänkål (Spanien)   
Ruccola (Italien)  
Persilja (Italien)  
Äpple Elstar (Holland)
Clementin (Italien) 
Kiwi (Italien) 

Liten fruktlåda
Äpple Elstar (Holland)
Päron Conferance (Holland)
Apelsin (Italien) 
Kiwi (Italien) 

Stor fruktlåda
Äpple Elstar (Holland)
Päron Conferance (Holland)
Clementin (Italien) 
Apelsin (Italien) 
Kiwi (Italien) 

Rotfruktslåda
Palsternacka (Mossagården)
Kålrot (Fritz Thelin, Viken) 
Rödbetor (Rönneberga grönsaker)
Gul morot (Råby biogrönt)
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Orientalisk wok med 
fänkål

2 port

200 g fläskfilé 
1 strimlad paprika
1 strimlad purjolök
1/2 strimlad fänkål
salt, peppar, paprikapulver

Marinad:
2 msk soja
1 krm malen ingefära

Sås:
1/2 dl vatten
1/2 grönsaksbuljong
1 msk chilisås
2 tsk redningsmjöl

Strimla köttet och lägg i 
marinaden. Låt stå 15 
minuter i kylen. Woka 
paprika, purjolök och fänkål 
i olivolja och kryddor. 
Tillsätt köttet och woka tills 
det är genomstekt. Vispa 
ihop såsen och häll i. Sjud i 
två minuter. Servera med ris 
och sallad.

Zucchinipaj med 
pesto
4-6 port

Pajdeg:
125 g smör
3 dl vetemjöl
Fyllning:
300 g fetaost
3 ägg
2 dl mjölk
0,5 tsk salt
1 krm svartpeppar
4 msk pesto
2 st zucchini

Kör mjöl och smör snabbt 
till en deg. Tryck ut degen i 
en pajform med löstagbar 
kant, ca 28 cm i diameter.
Ställ kallt i 20 minuter. 
Förgrädda pajskalet i 225 
grader ca 10 minuter. Smula 
ner osten i pajskalet. Vispa 
ihop ägg, mjölk, salt och 
peppar. Slå smeten i formen. 
Klicka ut peston och bred ut
den så gått det går. Hyvla 
zucchinin med osthyvel och 
lägg skivorna över pajen. 
Pensla med olja. Grädda 
pajen ca 30 min. Garnera 
med ruccola och persilja.

Linssallad med 
fänkål
6-8 port

4 dl gröna eller svarta linser
1 stor rödlök
1 röd paprika
1 fänkål
1/2 -1 dl olivolja
1/2 dl vitvinsvinäger
saften av 1/2-1 citron
salt, peppar
persilja

Koka linserna. Skölj av med 
kallt vatten, låt rinna av 
ordentligt. Strimla rödlöken, 
paprikan och fänkålen. 
Blanda vinäger, olja, 
citronsaft och kryddor och 
häll över salladen. Låt gärna 
stå och dra i 1-2 dagar, rör
runt ibland. Klipp persilja 
över vid serveringen. Denna 
rätt kan lagas i förväg och 
hållbarheten är bra, om man 
vill laga något som räcker ett 
tag.

Ruccolapesto

100 g ruccola
1 dl god olja, raps eller oliv
1 dl pinjenötter, mandel eller 
solrosfrön
1-2 msk äppelcidervinäger
1 tsk salt
1 vitlöksklyfta
1 dl riven smakrik ost (kan 
uteslutas)

Hacka ruccolan så stjälkarna 
är max 1 cm. Mixa allt till slät 
konsistens. Njut med en god 
pasta eller som 
smörgåspålägg. I glasburk i 
kylen håller den några veckor 
om man häller ett lager
olja överst. 

Kålrabbi- slaw
4 port som tillbehör

2 dl matlagningsyoghurt
1pressad vitlöksklyfta
1 krm salt
1 krm finmalen svartpeppar
1 msk kallpressad oliv- eller 
rapsolja
4 dl grovriven kålrabbi

Skala kålrabbin och riv den 
grovt. Blanda med salt, olja 
och pressad vitlök, vänd ned 
yoghurten och smaka av med 
salt och peppar. Låt ev. mogna 
i kyl en stund, men helt ok 
servera på en gång också!

receptreceptreceptreceptreceptreceptrec
Prova de härliga recepten med ingredienser från lådorna.
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