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Växternas delar och deras användningsområden
Rötter Växter lagrar ofta näring i rötterna, normalt som någon form av stärkelse
(tänk på potatis) men ibland som olika sockerarter. Om det är en flerårig eller
tvåårig växt används denna näring upp det andra året när en blomma bildas, varför
man bör äta roten från förstaårsväxterna.
Frön Frön innehåller ofta en del näring de med, eftersom det måste vara självförsörjande på energi den första tiden.
Bär, frukt Bär och frukter är oftast söta, och på det sättet en bra källa till snabba
kolhydrater.
Skott
Nötter

Skott kan innehålla en del kolhydrater och vitaminer.
Ofta rika på fett och/eller protein.

Blad, stjälkar Oftast har dessa lite kolhydrater, men kan vara bra källor till
vitaminer och mineraler.
Kambium På träd finns det ett lager mellan veden och ytterbarken, det så kallade kambiumlagret. Detta innehåller ofta ganska mycket kolhydrater.
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Växter och deras användning
Björk
(Betula sp.)
Från björken kan man på våren tappa sav,
som är söt och god. Koka in den till en sirap, använd i matlagning eller drick direkt
(smakar som en god sportdryck!). De späda
bladen kan man äta. Äldre färska blad kan
man blanda med vatten till ett tvättmedel eller schampo (skaka dem med vatten och använd sedan vattnet).
Björkarna ger oss också näver, vilket har beskrivits som naturens egen tändvätska.
Om du skall samla näver är det viktigt att du inte tar för djupt. Om du bara tar det
yttersta näverlagret överlever björken det utan men, det blir ett fullt är, men trädet
verkar klara sig utan större men.
Skall du elda kan det vara bra att veta att björk faktiskt kan eldas färsk. Lägg
likstora runda bitar jämnt med varandra och elda rejält ovanpå. Efter en stund
börjar björken brinna, och man kan se hur fukten drivs ut ur virket genom änderna
som fuktig ånga.
Unga småbjörkar och grenar kan man använda till att tillverka vridjor av.

Brännässla
(Urtica diocia)
Brännässlor har vi all blivit brända av, men
visste du att det är kanten på bladen som
bränns? Tar du "mitt på" bladen så bränns
de inte. Förutom att använda dem i maten eller för att göra te så kan man tillverka snöre
av stjälkarna. Skala av bladen från stjälken,
klyv den med tumnageln, och separera fibrerna på utsidan från den inre märgen. Tvinna dem antingen när de är färska eller när de
torkat (fukta dem lite först).
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Om man tar de späda bladen på våren kommer det att växa ut mer späda blad,
och man kan på så sätt förlänga säsongen för denna vårprimör. Det går även att
samla in bladen och torka dem till te genom att antingen hänga upp knippen av
hela plantor på en skuggig och torr plats eller genom att lägga bladen luftigt, torrt
och skuggigt.

Hundkäx
(Anthriscus sylvestris)
Vanlig på ängar och längs kanter mellan fält och
skog. Hundkäxet är tvåårigt, det första året liknar det
en morot, med mycket blast och en rejäl rot. Andra året används energin från roten och den blomstängel vi är vana att se växter upp. Det är viktigt
att identifiera hundkäxet rätt, de delvis snarlika växterna odört och vildpersilja är dödligt giftiga. På
hundkäxet är bladen djupt flikiga och luktar lite som
morot, bladskaften är hjärtformade med en skåra på
ovansidan, de är inte ihåliga, nedtill är de rödaktig
och småhåriga och blomstjälken är ihålig och fårad,
ibland sträv.
Rötterna från förstaårsplantan – den utan blommor –
kokas i 3 omgångar vatten för att bli av med den bittra
smaken.

Kaveldun
(Typha sp.)
Både vassen och kaveldunet kan man använda på många sätt. Om man samlar
in rotstockarna kan man krossa dem i vatten och få ut en stor mängd stärkelse.
Av stjälkarna kan man väva mattor, och det går faktiskt att göra sin egen sovsäck
fylld med "dunet" från de bruna "cigarrerna" på kaveldunet. Den nedre delen av
kaveldunets stjälk kan kan ta ut den vita märgen och äta den rå eller kokt.
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Kolsäv
(Sciropus lacustris)
Vanlig vid näringsfattiga sjöar i hela Sverige. På säven kan man äta dels märgen
från stråbasen men även rotskotten. Den går även att använda till att fläta mattor
av: knyt ihop buntar med hjälp av snöre (lite som en bambujalusi) tills du har en
matta eller "filt".

Kärlekört
(Sedum telephium)
Från kärleksörten kan man äta bladen direkt, medan man kan koka rötterna och
sedan äta dem.

Islandslav
(Cetaria islandica)
Islandslav är en vanlig lav i öppna tallskogar. Innan man äter islandslav måste man antingen koka den över natt i en kokgrop, eller ligga i asklut
i minst ett par timmar (om luten är varm, annars
en hel dag), sköljas ordentligt och sedan kokas (i
en timme). När den är kokt kan man torka den
och använda den i matlagning och i brödbak (en
del lav blandas med fyra delar mjöl).

Skägglavar
(Alectoria sp. och Bryoria sp.)
Vanliga i Norrland på träden. Använd de bruna och brunsvarta arterna: de övriga
innehåller för mycket lavsyror. Bereds på samma sätt som islandslaven
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Tuschlavar
(Lasallia sp. och Umbillicaria sp.)

Dessa växer på klippor och stenar i hela landet (främst längs kusterna). Behandlas även
dessa som islandslaven.

Maskros
(Taraxacum sp.)
Gräsmattans ogräs nummer ett är nog maskrosen
(om man inte har kirskål, den är nog värre). Men
också en växt som man kan äta. De späda bladen
kan man äta i salladen. Du kan även äta roten,
men den måste först blötläggas i flera timmar för
att inte smaka bittert.

Mjölkört
(Epilobium angustifolium)
Mjölkörten är en växt med många namn som du
hittar på störd mark, som kalhyggen, vägrenar
och andra ställen där marken är "störd". Bladen
kan man torka till ett gott te (smakar nästan som
riktigt te, brygg det som du skulle göra med ett
japanskt grönt te: ca 80 C i 3–4 minuter), den
bleka märgen inne i stjälken är god att äta färsk,
och det går att rosta eller koka de unga rötterna och äta dem. Under andra världskriget rostade
Samerna rötterna som ett kaffesubstitut.
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Nypon
(Rosa sp.)
Växer i hela landet, både vilda och förvildade: all kan ätas. Nyponen innehåller mycket
C-vitamin (upp till 1%!), och även en del kolhydrater. Nyponen sitter kvar hela vintern,
och kan med fördel samlas in även på vintern. Ät dom färska eller kok till mos eller
nyponsoppa

Ormrot
(Polygonum viviparum)

En växt som är vanlig i Norrland, på ängsmarker och hedar. På den kan man äta groddknopparna, som sitter som en rad "frön" under blommorna, och rotknölen. Även bladen
kan ätas, men har ett måttligt näringsinnehåll.

Tall
(Pinus silvestris)
Tallens och granens rötter går att använda som snöre. Samla dem där marken är
mjuk, och – om du inte skall använda dem direkt – lägg dem i blöt över natt och
koka dem sedan i ca 20 minuter. Klyv dem om de är för tjocka: det går att dra isär
de båda halvorna med händerna när man väl har startat.
De färska skotten innehåller mycket C-vitamin och även en del socker (upp till
10%!).
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Om du tar innerbarken från en tall (fråga markägaren om lov först!) så kan du tillverka barkmjöl.
Rosta den tills den blir brun och lätt att smula
sönder. Koka den sedan i 3 timmar i en stor gryta
(snåla inte med vattnet!). Låt den sedan torka och
mal den till ett mjöl. Blanda inte för mycket bark
i brödet, som mest en femtedel, annars blir det
inte ett bra bröd. Om du tar innerbark från unga
grenar (eller ungtallar) och rostar den så blir den
söt och kan ätas som godis.
Torra grenar har ofta samlat på sig kåda och terpentin, och blir då till töre. Töre
brinner bra och är lätt att tända. På utsidan är den oftast grå, men täljer man i den
kan den vara rödaktig och den doftar alltid av terpentin.
Kådan från både tall och gran blir till ett bra smältlim: blanda med ca 10% finpulveriserat träkol om du vill ha ett hårdare lim. Blanda med fett eller vax för ett
mer flexibelt. Du kan även "armera" limmet med olika fibrer (hår och päls eller
olika växtfibrer)

Ullig kardborre
(Arctium tomentosum)
Vanlig i södra Sverige, alltmer ovanlig ju längre upp i Norrland man kommer. Den
växt är flerårig, och det är växter utan blommor man skall leta efter: titta efter en
stor bladrosett. Roten är rik på kolhydrater.

Vass
(Phragmites australis)
Du kan använda vassens rötter på samma sätt
som kaveldunets, och även stjälkarna på samma
sätt. Visste du att genom att vassen sprider sig via
rotstockar i botten på sjöar kan alla vass i en enda sjö vara en enda jättestor individ? I motsats till
de flesta växter lagrar vassen sockerarter i roten:
om du kokar röttera är det vätskan du skall dricka, det är mest fiber kvar i själva roten efter 15
minuters kokning.
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Läkeväxter
Grankåda
(Picea abies)

Kådan från gran, den färska klara kådan, fungerar bra på små sår. Droppa färsk kåda på
såret. Dels täcker det och både stoppar blödningen och hindrar smuts att komma in i såret, men den är även lätt antibakteriell.

Groblad
(Plantago sp.)
Grobladet ser man som ogräs på gräsmattor,
men även längs skogsvägar och i vägkanten.
Bladen är bra på sår, både vanliga och de som
är mer svårläkta. Plocka bladen, skölj dem
noggrant för att få bort all jord, och krossa
till en gröt. Lägg på såret och låt sitta kvar i
minst ett dygn. Om du har hosta kan du göra
ett te och dricka det i lugn takt.
Fröna är goda, och rika på B-vitamin och
protein. Visste du att för en del så fungerar
B-vitamin som ett myggmedel? Om man äter
mycket vitamin B så undviker myggen att bita. Och utan vitamin B1 så kan man inte tillgodogöra sig näringen i maten.
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Gulvit skägglav
(Usnea filipendula)
Den här laven hittar du på barrträd i fuktig
skogar. Den är blekt gulgrön och hänger i trådar från grenarna. Du skiljer den från andra
liknande arter genom att den har grövre trådar från vilka tunnare trådar växer ut (som ett
skägg). När du drar i den försiktigt ser det ut
som om du drog i ett torrt gummiband, med
sprickor här och där.
Den här laven kan du använda för sårvård då den innehåller ämnen som är bakteriedödande (usninsyra). Antingen tar du den färsk (men rengjord!) direkt på såret
som ett omslag, men du kan också torka den och mala till ett torrt pulver som man
kan strö på sår.

Sälg och vide
Salix sp.)
Sälgens blad och bark innehåller salicylsyra, som
kan användas som huvudvärksmedicin och för allmän smärtlindning. För att använda den tar man 1-2
kosor fulla i av blad eller strimlad bark och häller det
i en halv liter kokande vatten. Sedan får det stå varmt
i ca 20 minuter.
Du kan använda barken som snöre, och tillverka vridjor av unga skott. Skotten är även det klassiska materialet för korgflätning.

Vitmossa
(Sphagnum sp.)
Vitmossa är bra till många saker. Du kan använda den som den är som toapapper
när du är ute i skogen.
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Förr i tiden använde man den
också i blöjor, den rensades på
barr och torkades, och lades antingen i en tygblöja eller också
fick barnet åka i en "ryggsäck"
fylld med torkad vitmossa. Då
den innehåller ämnen som hindrar bakterier från att växa kan
man använda den som bandage
på sår.
Vitmossan växlar i färg mellan
gulvit till röd: pressar man vattnet ut de blekare arterna ser de
nästan vita ut.

Älggräs
(Filipendula ulmaria)
Ännu en mångsidig växt. Från blad och blommor av älggräset kan man göra huvudvärksmedicin, det är bara att koka 1-2 kosor fulla i en halv liter vatten (i ca 20
minuter). Det finns dock källor som hävdar att halten metylsalicylat är mycket låg
i denna växt, varför det troligtvis är säkrare att hålla sig till Salix-arterna.

Dock blir det ett gott te av blad och
blommor, och om man vill ha en god
saft så samlar man in en massa blomklasar: följ ditt vanliga recept på fläderblomssaft. Smakar gott, friskt och
"skog".
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