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Exempel på andelar  
hos Nybrukarna 

Nybrukarna odlar 64 olika slags grönsaker, 
många i flera olika varianter. 
 
De levererar 20 lådor under säsongen  
(ca från midsommar till slutet av oktober). 
 
Nybrukarnas andelssystem 
Singel = 1 andel, 1/2 låda  
Par = 2 andelar, 1 låda  
Familj = 3 andelar, 1 överfull låda 
 
Mängden är beräknad för att kunden inte  
ska behöva köpa några extra grönsaker.  
De största lådorna innehåller ofta någon  
sort mer än de mindre. 
 
Nytt för 2016 
Det blir färre sorter i varje låda, ca 8-10 sorter, 
men de odlar med samma variation över året 
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Midsommarleverans 2015 
Par = 2 andelar = 1 låda  
Det är mindre i lådan i början av säsongen,  
mer blad och grönt 

Leverens 24 juli 2015 
Familj = 3 andelar = 1 överfull låda 
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Låda i juni  

Färskpotatis, dill, salladshuvud, rädisor, ruccola, 
persilja, pac choi, spenat, timjan och gräslök. 

 

Låda i juli  

Gurka, salladshuvud, morötter, färsk lök, färskpotatis, 
polkabetor, mangold, sockerärter, squash och 
kålrabbi. 

Låda i augusti 

Tomat, gurka, brytbönor, färsk vitlök, salladshuvud, 
spetskål, rödbetor och fänkål. 

 

Låda i oktober  

Purjolök, morötter, grönkål, jordärtskockor, 
palsternackor, gulbetor, lök, pumpa och 
salladshuvud. 

Foto Nybrukarna 



Vinterkorgar 

 
 

Julkorgen från Ramsjö gård. 

Foto Karin Berlin  

Många andelsjordbruk har leveranser året runt,  
till exempel Marcellos Farm och Ramsjö gård. 
Vinterkorg nr 1, kommer i slutet av januari från 
Ramsjö gård och innehåller: 
Potatis, vitkål, morötter, lök, vitlök, rödlök, 
kålrabbi, rotselleri, grönkål och rotpersilja. 

 



Hur kan jag planera? 

1.  Vilka grönsaker ska jag ha i lådan? 

Tänk ut alla lådor och vad de ska innehålla över säsongen. 

 

2.  Hur många leverenser har jag?  

Räkna på hur många medlemmar du har och på hur många lådor 
det blir att leverera. Då vet du också hur mycket av varje grönsak 
som du behöver odla. 

 

3.  Räkna på hur många meter du behöver odla av varje grönsak.  

Ha lite marginal! 
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Asiatisk bladmix 
Basilika 
Gulbetor 
Polkabetor 
Rödbetor 
Blomkål 
Bondbönor 
Broccoli 
Brytbönor 
Brytärt 
Chili 
Citronmeliss 
Dill 
Fänkål 
Gräslök 
Grönkål 
Gul lök 
Gurka 
Jordärtskockor 
Koriander 
Rödkål 
Spetskål 

Vitkål 
Kålrabbi 
Machésallad 
Majrova 
Mangold 
Mizuna 
Morötter 
Mynta 
Nyzeeländsk spenat 
Nässlor 
Oregano 
Salladssenap 
Pac choi 
Palsternackor 
Persilja, krusbladig 
Persilja, slätbladig 
Plocksallad 
Portulak 
Potatis, ny 
Potatis, vinter 
Pumpa 
Purjolök 

Rabarber 
Rotselleri 
Ruccola 
Rädisor 
Rödlök 
Salladshuvud 
Salladslök 
Sockerärt 
Spenat 
Squash 
Svartrot 
Timjan 
Tomat 
Vaxbönor 
Vitlök 
Kardborrerot 
Haverrot 
Rättika 
Daikon 
Kålrot  

 
 

Sorter som Nybrukarna odlar 



Sara Danielsson 2016 

Foton och information kommer  

från Maja Söderberg på Nybrukarna.  

nybrukarna.se. 

 

Detta material är framtaget inom projektet 

 Andelsjordbruk – säkrad avsättning  

för lokalproducerade livsmedel.  

(Bedrevs av Länsstyrelsen 2015-2017) 

 

 


