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En praktfull  
present
Ge bort årets skörd i form av 
en bukett nästa gång du blir 
bortbjuden. Syltburkar och 
hemmagjord saft i all ära, 
men en bukett med vitlök och 
persilja får vilken värd som 
helst att le. Överraska och ta 
ut svängarna när du binder 
ihop årets skörd. Ja, det går 
lika bra med selleri, eller vad 
du nu har i just ditt trädgård-
land. ¶

Låt skörden få ta plats på bordet i HÖST.
Här är fyra buketter som du  

enkelt binder själv med det du 
har i trädgårdslandet.

Av AGNES DUNDER  
Foto PERNILLA SJÖHOLM
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Ernst tipsar!
Om du ska anlägga en helt 

ny rabatt i din trädgård är det 
bra  om den kommer upp lite 

från backen. Börja med lite 
grus och fyll sedan på med 

brunnen gödsel och jord 
så trivs växterna  

extra bra. Elegans 
med dille
En knippe rosor från 
kvartersbutiken blir så 
mycket roligare om den 
får husera ihop med lite 
dill eller andra spretiga 
växter som spetsbloms-
ter. Krydda det hela 
ytterligare med lite 
fallfrukt och en humle-
ranka som slingrar sig 
runt på bordsskivan. 
Spretigt, men ändå 
elegant. Nästan som en 
brudbukett – med lite 
dille¶

En lila höstdröm
Stark lila med lite frostigt gröna toner, det sam-
manfattar hösten på sätt och vis. Värmen finns 
där, men kylan knackar på dörren. Här har vi 
blandat kål, broccoli och sallad, med färgstark 
rödlök, krusbär och oregano för att få till den 
där höstkänslan som både sprakar av färg och 
doftar så där alldeles speciellt. ¶
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Höstens guld
Många är vi som suckar när våra grön-
saker går i blom, men torka tårarna och 
se det vackra i stället. Här får morotens 
yviga lila vippor bilda en ståtlig bukett 
tillsammans med johannesört, äpplen och 
asclepia. Den sistnämnda ska inte ätas, 
men ger lite extra färg åt skörden. För yt-
terligare flärd och lite galenskap kan man 
låta valfritt sädeslag från åkern få vaja 
med i buketten.¶

Ernst tipsar!
Äpplen och annat smått och 

gått blir enkelt en del av buket-
ten med hjälp av grillspett eller 

andra små pinnar. Ser de 
tråkiga ut efter ett par da-

gar så är det bara att trä 
på ny frukt.
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