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Växter utgör basen för människors existens. De producerar det syre vi andas in och de ger oss mat, virke
kläder och medicin. Det finns omkring 300000 växtarter på Jorden. Människan har tagit ungefär 3000 av dem i
sin tjänst. Nyttoväxter från hela världen beskriver och illustrerar 400 växtarter som i en eller annan form
regelbundet förekommer i handeln i Norden. De flesta är ätliga, men det finns dessutom ett litet urval som
används till andra ändamål, som framställning av fiber, medicin eller njutningsmedel. Intresset för mat ökar
allt mer. Det finns olika skäl till det. Ett är att det blivit ett större fokus på hälsa. Ett annat är att man ofta reser
utomlands under semestern och bekantar sig med nya kulturer och maträtter. Dessutom har de nordiska
länderna blivit allt mer mångkulturella, och nya produkter har blivit tillgängliga i våra butiker. Nyttoväxter
från hela världen ger läsaren en möjlighet att lära känna de växter som bidrar med våra vardagsprodukter, och
om den natur- och kulturhistoria som är knuten till dem. Boken syftar även till att förmedla botanisk kunskap.
Genom att utgå från växter som människor har en relation till, hoppas vi kunna väcka ett intresse till liv hos
alla som är nyfikna på sin omvärld
Det går att köpa hela frön. Bergianska trädgården är en botanisk trädgård med två innehållsrika växthus,
Edvard Andersons växthus och Victoriahuset. Psylliumfrön, eller loppfrön som de också kallas, är små frön
vars skal består till 85 procent av kostfibrer. Medicinalväxter är växter som används som läkemedel, eller som
man framställer läkemedel ur. Med värmen kommer inte bara långa, ljusa nätter och vacker natur. m. Om Du
har frågor, tveka inte att ta kontakt med oss. Här finns växter från hela. Kina, officiellt namn Folkrepubliken
Kina, är det till ytan största landet i Östasien och världens folkrikaste land med 1,4 miljarder invånare.
Allgemeines Künstlerlexikon / Artists of the World - Internationellt konstnärslexikon med information om
konstnärer från alla tidsepoker. Artepitetet officinalis har använts för att beteckna att en. Vi vill ge Dig
omfattande information om olika ämnen såsom sorter, förädling, utsäde m.
Även vissa av de mindre önskvärda.

Psylliumfrön, eller loppfrön som de också kallas, är små frön vars skal består till 85 procent av kostfibrer.
Medicinalväxter är växter som används som läkemedel, eller som man framställer läkemedel ur. Med värmen
kommer inte bara långa, ljusa nätter och vacker natur. Psylliumfrön. Det går att köpa hela frön. Senaste
kartan över Fulltofta strövområde. Uppdaterad 2015-04-13: På hemsidan har vi många detaljkartor som visar
var torpen och annat ligger.

