Jordbærplanter i haven…
Honeoye

Er en amerikansk krydsning fra 1979 mellem sorterne Holiday
og Vibrant.
Tidlig sort der modner i juni. Har store skinnende mørkerøde
bær. Bærret er fast med en god syrlig smag. God holdbarhed.
Kan anvendes til frysning og syltning.

Sonata

Krydsning mellem Polka og Elsanta. Har lyse faste middelstore
bær med sød smag. God holdbarhed og stort udbytte. Kan
anvendes til frysning og syltning.

Florence

Sen sort med store flotte mørkerøde bær med en frisk syrlig sød
smag. Sund og hårdfør jordbærplante der giver stort udbytte.
Kan anvendes til frysning og syltning.

Korona

Er hollandsk og en krydsning fra 1978 mellem sorterne Tunella
og Induka. De ligner lidt Senga Sengana bærrene. Store flotte
mørkerøde bær med saftig og sød smag. Stort udbytte. Bærret
er velsmagende men får let trykmærker. Velegnet til frysning
og syltning.

Elsanta

Er fra Holland og opstod som krydsning af sorterne Holiday og
Gorella i 1981. Stort fast bær og god holdbarhed. Bærrene er
lyse og store med en mild syrlig smag og høstes fra slut juni til
og med juli. Smager mest sødligt når de høstes sent. Egner sig
ikke til Syltning og bagning.

Senga Sengana

Er en tysk jordbærsort. Kom til Danmark i 50´erne. Modner i
juni. Bærrene er middelstore, lys røde og har megen
jordbærsmag. Ikke stort udbytte. Egnet til frysning og syltning.

Jordbærplanter i haven…
Polka

Er også hollandsk og stammer fra 1987 ved krydsning af
Induka og Siveta. Mørkerøde middelstore bær med en god smag
og fast konsistens. Ligner den gamle sort Senga Sengana en del.
Sund og hårdfør jordbærplante med højt udbytte. Velegnet til
frysning og syltning.

Ostara Delight

Remonterende sort der blomstrer og giver bær fra juli til
frosten sætter ind. Bærrene har en lys rød farve, middelstore
og smager fortryllende, især i sensommeren. Ønskes større
udbytte i sensommeren fjernes de tidlige første blomster, så en
ny blomstring sætter ind.

Jordbær hører den danske sommer til. De
smager henrivende og er en ren nydelse.
Jordbær er sunde og indeholder flere Cvitaminer end citroner og appelsiner.

Jordbærplanter i haven…
Jordbær der ikke er i haven men som ønskes…

Dybdahl

Er en af de ældste sorter i Danmark. Modner tidligt og
udbyttet er ikke stort. De har dog en lang periode hvor
bærrene modnes. Bærrene er middelstore med en mild syrlig
smag. Tåler ikke at komme på køl. Velegnet til syltning.

Dania

Er dansk og en krydsning fra 1972 mellem Frigg og Dulcita.
Bærrene er store med en dybrød farve, fast konsistens og en
mild smag.

Zephyr

Er en asiatisk/australsk sort der modner tidligt. Smagen er
frisk og en smule syrlig.

Salsa

Salsa er en af de sene jordbærsorter. Høstes fra midt juni. Stort
udbytte og bærstørrelse. Bærrene er skinnede røde og meget
velsmagende som ”i gamle dage”. Egnet til frysning og syltning.

Rumba

Høstes tidligt. Karakteristisk for Rumba er den høje ydelse og
ensartet frugt form. Nogle bær har en tendens til at have en
lang konisk form, men størstedelen af bær har en rund konisk
form. Frugten har en skindende smuk rød farve. Smagen i
begyndelsen af sæsonen er sød og bliver bedre i løbet af
høstsæsonen.

Jordbærplanter i haven…
Felicia

Felicia er en sen sort med store skinnende bær. Plukkesæson
meget sen. ny sort med velsmagende lyst røde bær med let
aroma.

Daroyal

Tidligt og velsmagende sødt og mørkerødt bær.

Malwina

Store, flotte mørkerøde skinnende jordbær, med rødt frugtkød
der er søde i smagen. Sent modne. En utrolig kraftigt voksende
plante, bærrene sidder godt gemt i en skov af blade. En ny
meget sen, sød og velsmagende sort med smukke mørkerøde
bær.

Pineberry

Ananasjordbær ’Pineberry’ er et hvidt jordbær med røde frø.
’Pineberry’ er faktisk en af de ældste jordbær sorter.
Oprindeligt var jordbær hvide i Sydamerika og røde i
Nordamerika (kendt som Scarlets). Spontane krydsninger
imellem chilenske hvide jordbær og de nordamerikanske
Scarlets producerede Fragaria ananassa, hvilket er
basismaterialet for alle de fælles jordbær sorter, vi har i dag.
Pineberry er meget mindre end røde jordbær. Det der gør
pineberry udseende så specielt er deres hvide kød, der er besat
med røde frø. Duften og smagen af pineberry skuffer aldrig - de
attraktive bær har en fin antydning af ananas smag.
Anvendes fra ultimo juni.

Flair

Flair er en tidlig sort som er meget sød. Kan udsættes for frost
fordi den blomstrer så tidligt og det vil være trist for så giver
den næsten intet udbytte. Men den er en dejlig ’starter’ på
jordbærsæsonen hvis vejret arter sig fra marts af…

