Maitse- ja ravimtaimed, aiaviljad ja talulilled:
laialehine kellukas 'Alba',
kosmos (segu),
sõ rmkü baralill,
teleekia,
harilik rõ ngaslill,
talinelk (punane ja segu),
kurekell (segu),
kukekannus (sinised),
loitev tulinelk,
harilik hä rjasilm,
tokkroos (roosa ja punane),
mä gijumikas,
harilik sinilatv (valge),
jaapani fü ü sal ehk hiina latern,
lõ vilõ ug,
Vanaema aia moon e unimagun (punane topelt)
punane siilkü bar,
ü heksavä gine,
lõ hnav neitsikummel,
Moldaavia tondipea,
saialill,
Mauri kassinaeris (see, kelle õ itest saab sinist teed),
sidrunmeliss,
harilik naistenõ ges,
harilik pune,
kreeka pune,
mä gi-piparrohi,
aedruut,
aedsalvei,
harilik iisop,
aniisi-hiidiisop (‘Golden Jubilee),
veiste-sü damerohi,
rebashein ehk amarant (punane),
liht-naistepuna,
tä hklavendel,
till,
leeskputk,
koriander,

pastinaak,
aedmalts ehk põ hjamaa spinat (punane),
maasikafü ü sal,
Mehhiko fü ü sal ehk tomatillo
talisibul
rindeline sibul
Taliküüslauk ‘Lindora’ – kasvavad hea hoolitsuse korral vä ga võ imsad
kü ü slaugud. Mü ü giks pakun keskmise suurusega kü ü slauku, kilos umbes 40
kü ü slauku igas 4-5 kü ü nt. Hind 20 € kilo.
Kõ rvitsad:
• Hokkaido kõrvits Cucurbita maxima – Parimad kõ rvitsad salatiks, supiks,
praeks ja koogiks. Ü liõ hukese koorega, sö ö dav koos koorega, viljaliha tihe ja
pä hklise maitsega.
• Kõ rvits ‘Marina di Chioggia’ Cucurbita maxima - Itaalia pärandsort, roheline,
krobelise sinakas-rohelise koorega, vä ga rikkaliku ja magusa maitsega,
tumekollase viljalihaga, 2-5 kg suurused viljad.
• Viigilehine kõrvits Cucurbita ficifolia – Vä ga eriline kõ rvits Mehhikost, seal
tuntud nimega Chilacayote. Valge viljalihaga, noored viljad sö ö davad nagu
suvikõ rvitsad, tä iskasvanud viljad sobivad hä sti kõ rvitsakommide
tegemiseks, vä rskelt smuutidesse ja vä rsketesse salatitesse, vee
maitsestamiseks.
Seemneid on pakis 12 tk.
Aedhernes 'Vanaema hernes' 15gr 5€ 1 pakk tellija kohta.
Kurgid:
‘Jõepera’ – pä randsort Jõ epera kü last. Kasvab vä ga hä sti avamaal. Viljad lü hikesed
ja helerohelised.
‘Della valge’ - on maitsev valge lü hiviljaline kurk, 100 a. vana Kansase sort.
‘Pariisi lühike’ – sobib nii kasvuhoonesse kui avamaale.
‘Suyo pikk’ – pikk kasvuhoonekurk Põ hja-Hiinast.
Mehhiko pisikurk – Mehhikost pä rit liik. Viljad pisikesed 2-4 sm, sobivad hä sti
sü ü a vä rskelt ja hapendatult.

