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Bøgehækken springer snart ud
Trods det kolde vejr, er datoen ifølge kalenderen langt inde i forårets måneder.
Bøgen springer de fleste år ud allerede i starten af april måned, og må være
lige på trapperne. Når vi planter bøgehække og klipper dem jævnligt, holder vi
dem i deres naturlige unge tilstand med visne blade – ligesom de kan ses i
bunden af en bøgeskov. Indtil videre vil de fleste brune blade stadig sidde i
hækkene, men i takt med at de sylespidse knopper åbner sig for at folde de
krøllede helt lysegrønne blade ud, vil de sidste blade blæse rundt i haven. Og
det kan synes som en kamp, der kan være svær at vinde. Kampen mod de
visne blade.
Et godt tip til at få samlet bladene sammen er, at finde kurve frem og mase de
tørre blade sammen i dem. Selv de meget store stakke af blade fylder
pludselig ikke ret meget. Bladene fra bøgehækkene er gode at anvende i
kompostbunken, hvor de hurtigt formulder.

Køkkenhavens jord er stadig meget kold
Jorden er ganske tør og den nyligt faldne regn gør stor gavn i vores haver.
Temperaturen i jorden er fortsat relativt lav, så få ikke dårlig samvittighed,
hvis du endnu ikke har fået sået alle gulerødderne. Til gengæld skal du hurtigt
i gang, hvis du skal nå at få noget ud af løg. De gror nemlig kun frem til Sankt
Hans, hvorefter dagslængden igen bliver kortere. Kepaløg, skalotteløg, salatløg
og rødløg sættes som stikløg i en dybde på 2 – 4 cm med en afstand mellem
løgene på 5-7 cm og en rækkeafstand på 30 – 40 cm. Gød dem i slutningen af
maj måned, når de er godt i vækst og vent på at de ”falder” sammen i
slutningen af sommeren. Når alle løgene har lagt deres toppe ned, kan du tage
dem op af jorden og lægge dem til tørre. Er overfladen godt tør, kan du
gemme løg i hulkasser, der overvintres frostfrit frem til næste forår. Brug
gerne af løgene hele sommeren – også toppen er god at drysse på salaten eller
blande i kartoffelsalaten.

Du har måske allerede lagt kartofler og toppen er måske komme op af jorden?
Lover meteorologerne gentagne nætter med nattefrost, bør du dække
rækkerne med fiberdug, så de ikke bliver svedet af.

Den første rabarberkage sættes snart i ovnen
Rabarber er den første grøntsag i haven, og mange steder kan man så småt
høste et par stængler til den første rabarberkage. Der findes forskellige sorter
af rabarber, og nogle af sorterne er mindre oxalsyreholdige, end andre.
Vinrabarber er mindre grov og giver flotte røde stykker, mens nogle af de
andre sorter er mindre røde, men har kraftigere stængler. Når du høster
stænglerne, må du meget gerne trække (lidt forsigtigt) stænglerne af, så de
får bundstykket med – smagen er faktisk bedst på det nederste stykke! Når
stænglen høstes helt ved basis, danner rabarberplanten lettere nye stængler
indefra, så du kan lave flere kager og desserter. Høst gerne løs på
rabarberplanterne frem til Sankt Hans, hvorefter du skal lade planten få fred til
at komme sig til næste år. Skulle din rabarberplante finde på at gå i blomst,
skal du klippe eller skære blomsterstænglen af, så langt nede, som muligt.

Opskrift på rabarber/kokostærte:
Rabarberfyld:
350 g rabarberstængler skåret i tynde skiver
125 g sukker
1 tsk. vaniljesukker
Dej:
125 g blødt smør
125 g sukker
1 æg
60 g hvedemel
1 tsk. bagepulver
100 g kokosmel
Rabarber, sukker og vaniljesukker blandes sammen i en skål og står og
trækker, mens dejen røres.
Pisk smør og sukker sammen til en luftig masse. Pisk ægget i. Bland hvedemel,
bagepulver og kokosmel sammen og vend det i dejen. Halvdelen af dejen
hældes ud i en smurt tærteform (24 cm i diameter). Fordel rabarberstykkerne
og ca. halvdelen af væsken fra skålen og læg resten af dejen oven på som låg.
Til sidst fordeles resten af væden fra rabarberskålen over låget, tærten
placeres i midten af en 175 grader varm ovn i ca. 40 min. Serveres med
letpisket flødeskum.

Græsplænen klippes første gang
Ikke alle græsplæner er lige grønne, men mange har heldigvis fundet den
frodige kulør frem og samler snart havens bede og gangarealer til en helhed.
Det er vigtigt ikke at slå græsset alt for hurtigt. Lad det gerne blive 7 – 9 cm
langt, så rødderne har fået godt fat, inden maskinen barskt klipper de
livgivende toppe af. Klip gerne højt de første par gange, og lad i det hele taget
græsset få godt fat, så de bare pletter måske selv kan nå sammen. Reparation
af ødelagte partier i plænen kan du sagtens vente lidt med endnu, for
græsfrøene spirer først, når temperaturen er omkring de 7 grader C. Har du
løg i plænen, skal du vente med at slå de områder til løgvæksterne er helt
visne i deres overjordiske blade og stængler – de skal nemlig trække al næring
ned til løget, så det kan samle masser af energi til næste års blomstring. Har
du endnu ikke gødet din plæne, kan du sagtens nå det. Synes du, at der er
meget mos i din plæne, kan du med fordel rive den igennem og fjerne det.
Efter oprydningen, bør du kalke din plæne – det forbygger et nyt mosangreb.
Få flere gode råd om din græsplæne hos din lokale plantehandler eller
havecenter.

