
  

 

  

  

Drømmer du som jeg om de 

første rabarber? 

 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-djlrkid-l-r/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-djlrkid-l-y/


Nu er der ikke så længe til vi kan trække 

de første stilke af rabarberne – og så er 

foråret endeligt i gang. 

Elsker du også rabarbergrød, rabarberkompot, rabarberkage og alt 

andet godt fra den sunde forårsbebuder. Så er der godt nyt til dig; den 

nye rabarber ’Livingstone’ som der kan trækkes stilke af hele 

sæsonen, da den er remonterende. Det vil sige, at den bliver ved med 

at sætte nye stilke hele sæsonen. Modsat de andre sorter, der stopper 

med at sætte nye midt på sommeren. 

  

 

Har du den store landbohave, villahaven, rækkehushaven, eller har du 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-djlrkid-l-j/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-djlrkid-l-t/


blot en krukke på altanen, ja så kan du have skønne rabarber både i 

foråret og i efteråret med Rabarber ’Livingstone’. 

Træk rolig stilke af din rabarber hele sæsonen, men træk aldrig alle 

stilke på en gang, det svækker planten for meget – og fjern aldrig 

skuddet i midten, hjerteskuddet! 

Rabarber kan plantes hele året, da de forhandles i potter. Rabarber 

behøver ikke stå i urtehaven, de er  så smukke, at de sagtens kan stå 

i staudebedet, eller måske hvor du ønsker at skærme af for 

hyndeboksen eller lignende. De mægtige og flotte blade dækker jo 

godt. 

På altanen eller på terrassen kan du også dyrke rabarber. Plant dem i 

en halvstor krukke, og husk at vande dem, de har jo meget de skal nå 

og det kræver vand (giv dem også gerne lidt gødning i foråret). 

Det er faktisk også en smuk prydplante, når/hvis du lader den gå i 

blomst. 

 

En af mine ynglings deserter er tiramisu, og især med rabarber. Den 

almindelige tiramisu mangler syre, syntes jeg, som modspil til den 

fede mascarponecreme. 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-djlrkid-l-i/


Prøv at hakke lidt rabarber samt sukker efter smag (halv vægt af 

rabarberne). Kog det forsigtigt op til rabarberen er mørnet. Hæld 

denne kompot over lady fingrene inden du kommer creme på – og du 

får en skøn dessert med perfekt syre/sødmesmag. 

PS. Du kan købe rabarber ’Livingstone’ her: 

  

God arbejdslyst. 

  

Med venlig hilsen 

Søren Isøe Klærke 

Shopansvarlig 
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Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tidligere har tilmeldt dig via 

vores shop 

Afmeld  

  

 

Like  

Del  

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-djlrkid-l-k/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-u-djlrkid-l-b/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-li-djlrkid-l-o/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-fb-djlrkid-l-u/


 


