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Det er ærgerligt at se mad og resultatet af vores arbejde i haven gå til spilde. 
Det er til gengæld skønt at kunne hente sommerminder i fryseposer midt om 
vinteren. Til det formål er fryseren genial.

Konsistensen af de optøede grøntsager er langt fra helt så sprød, som da de 
blev frosset ned. Men det vigtigste – smagen - er helt fin, og der kan komme 
mange lækre vinterretter ud af havens frosne overskud.

På travle dage er frosne grøntsager fra egen have også en stor hjælp til hurtig 
og sund mad. Pakket i portionsstørrelser og med kortere kogetid end friske 
grøntsager, kan der hurtigt laves en farverig, vitaminrig og smagsrig ret.

Frysning er altså superpraktisk, og for mange nye haveejere ryger en fryser 
hurtigt på listen over nødvendige indkøb ved siden af trillebøren, saksen og 
spaden.

rysning er den nemme løsning, når du i sensommeren og efteråret 
står med meget mere frugt og grønt fra haven, end du kan nå at 
spise frisk. 

Hindbær og blommer bliver hurtigt for bløde, bønner og ærter 
overmodne og melede, og måske har du bare mange flere tomater, 
end du kan tygge dig igennem, inden de bliver dårlige.F

ALLE BØR HAVE EN FRYSER
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