
 

 
BRUKSANVISNING TILL BERGS BIO-SALLAD'S GRODDLÅDA 
 
Såväl frön som bönor gror bäst om de får ligga i blött före groddningen. Vi rekommenderar 6-12 
timmar för frön och 18 timmar för bönor. 

1. Innan användning rengöres groddlådorna grundligt. Mellan varje groddning skall lådorna vara 
grundligt rengjorda. 
 
OBS! GRODDLÅDORNA TÅL INTE ATT DISKAS I DISKMASKIN! 

 
2. Strö ett glest lager i groddlådorna (avlägsna ev. dåliga fröer/bönor). I början är det vanligt att man 
strör ut för mycket. Var därför försiktig, då fröna/bönorna utvidgar sig många gånger större än sin 
normala storlek. 

 
3. Skölj varje groddlåda med lock på, under vattenkranen. Kontrollera att alla frö/bönor är våta. Du 
bör till och med ha blötlagt bönorna i 6-12 timmar. 

 
4 Häll cirka 1,5 dl vatten i locket morgon och kväll, vattnet kommer då att silas genom de övriga 
skålarna. Krasse, gul senap och alfalfa behöver mindre vatten än de övriga. 

 
5. Kom ihåg att tömma ut vattnet i underskålen. Man kan återanvända vattnet till krukväxter, då det 
innehåller näringsämnen som är till nytta för dessa.  

 
6. När groddarna efter 3-5 dagar är några centimeter, är de flesta färdiga att användas, allt efter 
tempertur och sort (se förpackningen). Placera inte groddlådan i direkt ljus de första dagarna. Täck 
gärna över groddlådan med duk om den inte står mörkt. 

 
7. Var försiktig med att gå och "nypa" då man lätt knäcker några groddar som då ligger och ruttnar. 
Om några groddar blir slemmiga eller ruttnar, kan man rädda de övriga genom att skölja lådan under 
kranen med kraftigt tempererat vatten. 

 
8. De små ludna rötterna på några groddar ska inte förväxlas med mögel. 

 
9. Hela grodden med frö/bönor och skal ska ätas. Skalen ger ett viktigt fibertillskott. 

 
10. Får man groddar över, kan de förvaras i kylskåp i upp till en vecka. Spara inte de färdiga 
groddarna längre, för då blir de sega och mister lite av sitt näringsvärde. 


