
Kryddjurtarækt
Auður Rafnsdóttir



Um mig, kryddjurtirnar og bókina



Innkaup

 Hvað langar þig að rækta?

 Kaupa góð fræ, skoða dagss. bf. 01-01-2020

 www.litlagardbudin.is

 Sáningarmold - gróðurmold, hver er munurinn?

 Kaupa góða gróðurmold og góðan áburð

 www.borghveragerdi.is

 Sáning byrjar að vori þegar bjart er orðið um kl. 19:00

http://www.litlagardbudin.is/
http://www.borghveragerdi.is/


Sáning,vökvun og næring



Merkja vel - hverju er verið að sá?



https://youtu.be/_KQEMWqVq8c

https://youtu.be/_KQEMWqVq8c


Kaupa forræktað?



Færa á milli potta – birta aðalmálið



Umpottun

 Stóran pott, jurtin stækkar ört - undirskál

 Pottur með gati í botni, algjörlega nauðsynlegt

 Vikur í botni, rætur liggja ekki í vatni

 Enn og aftur „góða gróðurmold“



Algeng mistök

 Að leyfa jurtinni að blómstra

 Að nota næringasnauða mold

 Að gefast upp

 Að færast of mikið í fang

 Að vökva of lítið - vökva daglega með smá slettu

 Að klippa rétt



Klippa rétt



Lús er ekki vandamál



Óværa

 Sveppir/mygla – sáldrið matarsóda

 Lús/hvítfluga – þvo daglega í 3-5-7 daga

 Blanda saman í skál – 1 tsk. edik, 4 tsk. rauðvín og 1 tsk. hunang

 Láta blönduna standa inn á milli jurtanna



Út í garð eða ekki út í garð?

 Basilíka – einær, aldrei út í íslenska veðráttu

 Minta, graslaukur (fjölær), steinselja (tvíær?) – líður vel úti allt árið  

 Origanó, salvía, rósmarín, timjan - fjölær, í góðu skjóli

 Dill, kóríander (einær), fáfnisgras (fjölær) - treysti þeim ekki út

 Út í garð eftir 17. júní



Þægilegt að rækta í hreyfanlegum kerjum



 Jarðvegur í matjurtareitnum þarf að 
vera hæfilega blanda af mold og 
sandi og yfirleitt þarf að blanda hann 
með lífrænum áburði og kalki til að 
bæta hann. Jarðvegshiti þarf að hafa 
náð að minnsta kosti 6°C við útplöntun 
matjurta sem er yfirleitt um 
mánaðarmótin maí og júní.



Ég tala alltaf við mínar kryddjurtir



Græðlingar



Þurrka kryddjurtir



Frysta kryddjurtir



Sumarfríið



Helgarferðin 



Kryddjurtir eru undirstaðan í góðri matargerð



Ilmolía Baðsalt



Brie-ostur                 Parmesan-snakk





Jólagjafir/tækifærisgjafir, kryddjurta- olía og salt

3 dl saltflögur

2 msk. kryddjurtablandan Villt og ótamið frá Krydd- og 

tehúsinu

2 msk. ferskt rósmarín

1 msk. ferskt timjan

1 tsk. marinn hvítlaukur

1 tsk. sítrónu- og/eða límónubörkur

Öllu blandað vel saman á bakka og látið standa við stofu-

hita í 3 – 7 daga til þurrkunar áður en saltið er sett á krukkur 

með þéttu loki til geymslu.

1 l ólífuolía

1 msk. mulinn rósapipar

2 msk. kryddjurtablandan Villt og ótamið frá Krydd- og tehúsinu

3 smátt saxaðir hvítlauksgeirar

2 msk. ferskt rósmarín

1 msk. ferskt timjan

Öllu blandað vel saman í lokuðu íláti og látið standa við stofu-
hita í 5-7 daga (hrista saman öðru hvoru), olían sett á flöskur 
með þéttu loki til geymslu.



Ég elska að elda mat – matur á mbl.is 



Fylgist með – bæði á fb. og instagram

Facebook: áhugafólk um krydjurtaræktun Instagram: Kryddjurtir



Gangi ykkur vel og takk fyrir mig!


