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PRESSEMEDDELELSE
Dyrk blomster til skønne buketter
Skærehaven trin for trin er bogen til enhver, der drømmer om at kunne høste blomster til skønne
buketter fra det tidlige forår til langt ud på efteråret lige uden for havedøren. I skærehaven dyrkes
nemlig blomster, der er beregnet til at blive høstet, præcis som gulerødderne og salaten i
køkkenhaven er det.
Tanken om at være selvforsynende med blomster er drivkraften for en skærehaveejer. Men
samtidig får man adgang til en mangfoldighed af blomster, man ikke bare kan købe sig til, der gør
det muligt at skabe vilde, luftige og naturlige buketter af helt friske blomster.
Skærehaven trin for trin guider dig igennem alt fra planlægning og etablering af skærehaven til
plantevalg og dyrkning hele vejen fra frø og stikling til høst. Den er fyldt med inspiration til
sammensætning af buketter og giver gode råd med på vejen om frøhøst, blomstertørring og
meget mere.
I skærehaven er de enårige sommerblomster det naturlige omdrejningspunkt takket være den
hurtige vækst, lange sæson og store produktivitet. Men skærehavesæsonen bliver ekstra lang og
dejlig med supplerende toårige planter, forårs- og sensommerblomstrende stauder, dahlia og
forårsblomstrende løgvækster. Bogen giver også inspiration og praktiske fif til at komme videre
med skærehaven ad den vej.
Bogen er fyldt med lækre billeder af Lotte Bjarke og den kendte blomsterfotograf Ann Malmgren.
Praktiske oversigter guider trin for trin gennem gøremål i skærehaven, og planteportrætter
grupperet efter de enkelte arters særlige egenskaber giver overblik og inspiration til netop det
plantevalg, der fører til drømmebuketterne.

Skærehaven trin for trin er skrevet af Lotte Bjarke, der er hortonom, forfatter, redaktør, blogger
på www.helthenihaven.dk og instagrammer på @lottebjarke
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