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Rosmarin
Rosmarin officinalis

Användning: Passar utmärkt till lamm, gris 
och marinader. Bryt av en kvist och plocka 
sedan av bladen, eller lägg en hel kvist i 
grillen så doftar det fantastiskt.

Växtsätt: Kan bli ca 60 cm hög med  
aromatiska gröna barrliknande blad,  
blommar med ljusblå blommor.

Plantera: Trivs i torrt och soligt läge.  
Måste övervintra inomhus.

Oregano
Origanum Compactum

Användning: Den klassiska pizzakryddan! 
Använd den också i grytor, soppor och i 
köttfärssåsen. Häll hett vatten över de färska 
bladen och njut av teet.

Växtsätt: Blir ca 25 cm hög med runda 
blanka blad och blommar med ljust rosa 
blommor. 

Plantera: Tål både sol och skugga och 
trivs i de flesta jordtyper, bör inte torka ut. 
Lättodlad!

Kryddtimjan
Thymus vulgaris

Användning: Mest känd som ärtsoppe-
krydda, men kan användas i nästan all 
matlagning. Använd nya skott, eller repa  
av blad från äldre kvistar. 

Växtsätt: Kompakt växtsätt, 15–20 cm hög, 
blommar med rosalila blommor. 

Plantera: Trivs bäst i sol med väldränerad 
jord, men klarar de flesta lägen. Perenn  
i skyddade lägen i hela landet. Lättodlad!

Marockansk mynta
Mentha ssp ”Maroccan”

Användning: Vanligaste myntan till drinkar, 
t ex Kubas nationaldrink Mojito. Blanda 
hela färska blad i salladen för karaktär och 
fräschör. Använd till te, eller finhackad på 
desserten.

Växtsätt: Upprättväxande, blir ca 30–40 cm 
hög. Vackert gröna blad, blommar med vita 
blomsterax.

Plantera: Lättodlad och perenn i skyddade 
lägen. Tål både sol och skugga, men bör inte 
torka ut. 

Citronmeliss
Melissa officinalis

Användning: Klassikern i dessert, både för 
smakens och dekorationens skull. Kan också 
användas till fiskrätter och som te. Doftar 
och smakar citron.

Växtsätt: Mycket kraftig växt, kan bli uppåt 
70 cm hög.

Plantera: Lättodlad, perenn, vill ha mycket 
vatten, tål både sol och skugga.

Persilja
Petroselium crispum

Användning: En av våra mest användbara 
kryddor. Den kan med fördel strös över de 
flesta rätter. Särskilt god i t ex potatismos, 
stekt sill och spaghetti carbonara. Full med 
nyttigt järn!

Växtsätt: Blir ca 25 cm hög. Kraftigt gröna 
och vackert krusiga blad.

Plantera: Tål både sol och skugga, bör inte 
torka ut. Perenn! 

Citrontimjan
Thymus citriodorus

Användning: Mycket användbar krydda. 
Aromatisk med svag doft och smak av citron. 
Använd den till fiskrätter eller i en god 
vinägrett. 

Växtsätt: Lågväxande, blir 15–20 cm hög 
med vackert gulgrönt bladverk. Blommar 
med små, ljust rosa blommor.

Plantera: Trivs bäst i sol med väldränerad 
jord, men klarar de flesta lägen. Perenn  
i skyddade lägen i hela landet. Lättodlad!

Kryddsalvia
Salvia officinalis

Användning: Aromatisk krydda som passar 
fint till kött. Blanda med andra färska örter i 
marinader och dressingar eller använd till te. 
Oumbärlig till italiensk Saltimbocca. 

Växtsätt: Kan bli uppåt 40 cm hög. Bladen 
är skimrande vackert grågröna.

Plantera: Tål både sol och skugga, bör inte 
torka ut. Perenn i skyddade lägen.


