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Så dine frø og kerner gør det nemt at lave dine egne planter helt fra bunden. Det kræver kun nogle frø eller
kerner, en lille smule udstyr og lidt plads - og du kan gøre det indendøre året rundt. Det er alletiders projekt
for enhver, der har lyst til at begynde at dyrke i lille skala, og det er også en glimrende måde at lære børn

noget om planter, og hvordan de gror.

Lær fx om, hvordan du gør dine appelsinkerner, daddelsten og jordnødder til stueplanter og dyrker figen- og
chiliplanter, så de giver frugt. Kom kernerne i jorden og oplev glæden ved at se, hvordan et lille skud

udvikler sig til en plante. 

Derfor: Før du smider dine kerner i skraldespanden, så tænk på, at du kan få noget nyttigt ud af dem i stedet -
det eneste, du har brug for, er en urtepotte og en vindueskarm. Det er sjovt at genbruge dit køkkenaffald - og

bæredygtigt!
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