
Prenumerera på ekologiskt odlade grönsaker 
från Munktorps Prästgård
I år kommer vi att erbjuda en prenumeration av grönsaker från odlingen. Vi börjar med ett mindre antal 
prenumeranter och provar oss fram med upplägget för att se vad som fungerar bra för oss och för er. 
Fördelen för oss som odlare är att det underlättar planering av sådder och skördearbete, då vi i förväg 
vet ungefär vad som kommer att säljas. Som prenumerant får du nyskördade grönsaker i stor variation 
varje vecka under säsongen.

Hur fungerar det?
Varje torsdag från ungefär mitten av juni till mitten av oktober hämtar du en kasse med nyskördade grönsaker här på gården. 
Ihop med kassen får du också ett nyhetsbrev med lite info om vad som händer i odlingarna samt recept eller lagringstips för  
någon av grönsakerna. Genom att prenumerera får du alltså första tjing på det bästa från odlingen under cirka 20 veckor. Skulle 
du vara bortrest eller liknande, kanske en vän eller granne kan hämta kassen åt dig den veckan? Annars går det bra att vid en eller 
två veckor pausa hämtning av kassen. De 1-2 kassar du pausat får du i stället hämta vid överenskomna tillfällen senare på hösten.

Vad innehåller grönsakskassen?
Varje grönsakskasse innehåller 7–8 olika grönsaker av det som är bäst att skörda hos oss just då! Du vet alltså inte exakt vad du 
får i kassen varje vecka, men innehållet följer säsongen och du kommer hitta både sådant du känner igen och kanske någon ny 
grönsak att börja gilla. Vi odlar ca 50 olika grödor för att kunna erbjuda stor variation och en lång säsong. Odlingen påverkas av 
faktorer som väder, vind, skadedjur med mera som gör att vissa år trivs en del grönsaker helt enkelt bättre och andra sämre, 
vilket också kan påverka innehållet i kassarna. Mängden grönsaker i kassarna är ganska lagom till 2 vuxna, men det kan ju skilja sig 
väldigt i hur mycket vi äter, så detta får vi gemensamt utvärdera efter säsongen!

JUNI
sallat, rädisa, spenat, dill, persilja, kålrabbi, 
sockerärt, majrova, färsk vitlök.

JULI
sallat, färsk lök, tomat, gurka, broccoli, 
zucchini, blomkål, bondbönor, fänkål, betor

AUGUSTI
tomat, vaxbönor, gurka, vitkål, svartkål, 
sallat, zucchini, mangold, färsk lök, morot

SEPTEMBER
majs, mangold, blomkål, pac choi, purjo-
lök, spetskål, tomat, sallat, sallatslök

OKTOBER
pumpa, grönkål, vitlök, torkad lök, morot, 
vitkål, palsternacka, rotselleri, kålrot

Exempel på grönsaker i kassarna



Vad kostar det?
Prenumerationen kostar 5000 kr/säsong. Då får du 20st kassar med ett snittpris på 250 kr.  
(Kassarnas värde varierar lite under säsong på grund av innehållet).

Prenumerationen faktureras i förskott, månadsvis - dvs uppdelat på 5 fakturor. På den första fakturan tillkommer en boknings-
avgift, vilken motsvarar en förskottsbetalning på ca 10% av kommande betalningar. (Faktura 1 = 1400 kr, Faktura 2-5 = 900 kr/st). 
Prenumerationen blir bindande för hela säsongen när första fakturan är betald.

Har du frågor så hör gärna av dig på mail eller telefon (se uppgifter nedan). Har du redan bestämt dig så maila och berätta det 
samt uppge namn och adress, uppgifter vi behöver för att kunna fakturera. Som sagt finns det begränsat antal platser och först till 
kvarn gäller, så vänta inte för länge med att boka upp dig.

Det känns väldigt roligt att dra i gång detta, och vi ser fram emot en härlig och god säsong tillsammans!

/Maria, och gänget runt om på Munktorps Prästgård

Mail: maria@munktorpsprastgard.se
Telefon: 0708393633


