
Prenumera på Nygrans
grönsaker - säsong 2021

Att odla för människor, biologisk mångfald
och jorden.

Mitt grönsaksland ligger vid gården Nygran utanför Nävekvarn.
Det är omgivet av skog och ängar där en mängd olika fåglar bor
och letar föda. På somrarna brummar ängsblommorna av humlor,
bin och fjärilar. I dammen simmar vattensalamandrar och grodor,
och en orm slingrar sig då och då bland de varma stenarna i
skogsbrynet. Det här vilda livet vill jag värna om!

Jag är också mån om den mångfalden av maskar och andra små
kryp som finns under markytan: det är dem som gör jorden
levande och bidrar till att grönsakerna växer så bra. Därför
bearbetar jag marken så lite som möjligt och låter den alltid vara
täckt med gröda eller organiskt material. Odlingen är inte
ekologiskt certifierad, ändå använder jag enbart ekologiskt eller
obetat utsäde och produkter godkända i ekologisk odling.

Grönsakerna skördas i regel dagarna innan du får dem och behåller
därför all sin näring. De odlas nära dig, och det blir varken onödiga
mellanhänder eller transporter. Eftersom jag skördar bara det som
fyller din grönsakskasse blir det inget svin heller.
När du köper Nygrans grönsaker får du inte bara i dig riktigt god, hälsosam och klimatsmart mat. 
Du gynnar även den lokala hållbara utvecklingen, och det vinner vi alla på, nu och i framtiden!



Grönsakerna
Som prenumerant får du en blandning av 7-9 olika grönsaker varje vecka mellan vecka 30 och
vecka 40, totalt 11 veckor. Basgrönsaker som potatis, morötter och lök erbjuds oftast varje vecka, 
andra grönsaker efter säsong. Det brukar passa till ett hushåll på två vuxna som äter normalt
mycket med grönsaker, men det är förstås väldigt olika beroende på ens matvanor. Exempelvis 
innehöll grönsakskassen vecka 35 2020 : potatis, lök, morötter, squash, gurka, spetskål, salladmix 
med mangold, rödbetor och brytbönor.

Även 2021 kommer jag att odla goda grönsaker i alla möjliga färger:
gul, lila, rosa och rödfläckig potatis
orange, gul, vit, röd och lila morot
gul- och rödlök
röd-, vit-och gulbeta och polkabeta
röd och vit majrova, kålrot, rädisa och rättika
vit, gul, röd, rosa mangold och pak choï
salladmix med grön och röd bladsallat, trädgårdsmålla i flashiga färger, babymangold mm
gul, grön och vit squash och orange pumpa
grön och lila brytbönor och borlottibönor
grönkål, purpurkål, svartkål, spetskål, rödkål, senapskål, fänkål och broccoli
röd, gul, svart och orange tomat
grön gurka och röd chili
örter som persilja, gräslök, koriander, oregano, dill, libbsticka, spansk körvel, basilika.

Grönsaksodling är i högsta grad en naturverksamhet : vädret kan påverka skörden
och vilka grönsaker som kommer att trivas eller inte trivas i år. Det kommer förstås att synas i din
grönsakskasse, det är ju det tjusiga med att äta lokalt och i säsong. I min trädgård finns det inte 
heller någon standard för hur grönsaker ska se ut eller hur stora de måste bli innan skörd, så ibland 
kan du få små lökar och krokiga morötter.



Hämtning/leverans
Till dig som bor eller jobbar i Nyköping levererar jag grönsakerna till parkeringen vid 
Nyköpingshus/Tovastugan på torsdagar mellan kl 12.00-12.20 och till personalparkering bakom 
Culturum kl 12.30-12.50.
Du som bor i Nävekvarnstrakten hämtar grönsakerna vid gården på torsdagar kl 17.30-18.30.
Första grönsaksleverans torsdag 29 juli, sista leverans torsdag 7 oktober.

Semester
Om du planerar att vara borta flera veckor under perioden mellan vecka 30 och vecka 40 är det
kanske bättre att prenumera på 7 veckor istället för 11. Om du väljer det alternativet meddelar 
du vilka veckor där du inte vill ha grönsaker i samband med anmälan eller senast vecka 28.
Är du ändå borta någon vecka under säsongen får du gärna ge bort den veckas skörd till en vän som
hämtar istället för dig ! Det blir ingen kompensation för veckorna där du inte hämtar 
grönsakerna.

Pris och betalning
Jag kommer alltid att premiera kunderna som hämtar sina grönsaker på gården och prenumerar
för alla 11 veckor. 

Som grönsaksprenumerant har du även förtur för att köpa Nygrans goda grönbetesägg. Mina höns
flyttas runt på nytt färskt grönt bete hela sommaren och äter, utöver gräs och allt gott däri, enbart
spannmål från grannbonden och lite ekologiskt kraftfoder. Du får 6 ägg varje vecka som du
prenumerar på grönsaker. Vill du ha fler ägg är du välkommen att köpa i gårdsbutiken efter tillgång.

Du betalar dina grönsaker mot faktura i tre omgångar: en tredjedel redan nu på våren när jag har 
bekräftat din anmälan, en tredjedel i augusti och resterande del i oktober efter sista leveransen.

Förmåner
Förutom prima grönsaker och ägg får du ett antal förmåner som prenumerant:

1. Du är med i en sluten facebookgrupp där jag berättar om odlingen/grönsakerna och vi tipsar 
varandra om goda recept.

2. Du får speciella erbjudanden på primörer och bär som säljs i gårdsbutiken innan den 
egentliga grönsakssäsongen börjar.

3. Du får rabatt på mina kurser : att lära sig baka surdegsbröd, permakulturkurs.
4. Sist men inte minst: som grönsaksprenumerant har du alltid prioritet inför nästa års

prenumeration.

PRISER 2021 TOTAL- FAKTURA FAKTURA FAKTURA MEDEL-
TYP AV PRENUMERATION -PRIS VID ANMÄLAN AUGUSTI OKTOBER PRIS/VECKA
Hämtning Nygran
11 veckor grönsaker 800 kr 800 kr 700 kr 209 kr
11 veckor grönsaker + ägg 900 kr 900 kr 800 kr 236 kr
7 veckor grönsaker 600 kr 500 kr 500 kr 229 kr
7 veckor grönsaker + ägg 600 kr 600 kr 600 kr 257 kr
Leverans Nyköping
11 veckor grönsaker 900 kr 800 kr 800 kr 227 kr
11 veckor grönsaker + ägg 900 kr 900 kr 255 kr
7 veckor grönsaker 600 kr 600 kr 500 kr 243 kr
7 veckor grönsaker + ägg 700 kr 600 kr 600 kr 271 kr

2 300 kr
2 600 kr
1 600 kr
1 800 kr

2 500 kr
2 800 kr 1 000 kr
1 700 kr
1 900 kr



I år har jag planerat odlingen för uppemot 
35 prenumeranter, men det är redan många 
prenumeranter från förra året inbokade, 
så bestäm dig fort: först till kvarn gäller...

Anmäl ditt intresse redan nu genom att maila 
dina kontaktuppgifter och meddela vilken typ 
av prenumeration du är intresserad av till 
christel@nygran.se

VARMT VÄLKOMMEN !

Varmt välkommen !

mailto:christel@nygran.se

