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Kuidas kuivatada sibulaid?

REPRO

Peagi on käes aeg, mil
sibulatel varred kolletuvad
ja lamanduvad ning siis
on õige aeg sibulad ka
koristada.

Selleks oodake kuiva päikesepaistelist ilma, tõmmake sibulad koos
pealsetega üles ning kuivatage paar
nädalat õhu käes.
Seejärel viige soojemasse kohta, tõstes temperatuuri pikkamööda 30–40 kraadini. Hästi sobib järelkuivatamiseks suitsusaun, kus
lisaks kuivamisele saavad sibulad
ka veidi suitsu. Pärast kuivatamist
lõigatakse pealsed ära, jättes külge
3–5 cm pikkuse tüüka.
Koristamisjärgselt vajavad sibulad õhurikast kuivamiskohta, nad
võib, pealsed allpool, kuivama riputada, nöörile keerutada või vanikuna kokku punuda.

Seinale kinnitatud lati
peale mahub palju sibulaid
kuivama.

Sibulate keeramine
nöörile.

Allikas: “Sibul aias ja köögis”,
Pellervo 2012
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Raamatud on saadaval kõigis raamatukauplustes üle Eesti.
Tellimine: 680 4444 või klienditugi@lehed.ee

Maalehe viinamarjaraamat

Maalehe väike laululinnuraamat

Seltsilistaimed. Mahe- Koduveini aabits
aedniku käsiraamat
TIINA KUULER

JAAN KIVISTIK
128 lk, pehme köide
Viinamarju on Eestis kasvatatud sajandeid. Nimelt on Eesti
üks maailma põhjapoolsemaid
riike, kus soodsa mikrokliimaga
kasvupaiku valides saab väljaspool
kasvuhoonet viinamarju kasvatada
kogu territooriumil. Raamatust
leiab Eestis kasvatamiseks sobivate viinamarjasortide ja -liikide
kirjeldusi ning detailseid juhiseid
kasvatamiseks, mis on selged ja
kasulikud nii algajale kui juba kogenumale viinamarjakasvatajale.

MARKO MÄGI
88 lk, pehme köide
”Maalehe väike laululinnuraamat” on hea abiline neile, kel
pole mahti süveneda mahukatesse linnumäärajatesse. Raamat
tutvustab sõna ja pildi abil 38
tuntumat laululindu, keda võib
igapäevaselt oma ümbruskonnas kohata, kas siis silmade või
kõrvade vahendusel.

BOB FLOWERDEW
112 lk, kõva köide
Seltsilistaimed on põhikultuuriga
koos kasvatatavad taimed, mis
meelitavad põllule või peenrale
kasulikke putukaid, peletavad
kahjureid, varustavad mulda toitainetega, toestavad põhikultuuri
ja peidavad selle lõhnasignaale.
Õigeid taimi koos kasvatades
saab aednik läbi ilma enamiku
sünteetiliste väetiste, pestitsiidide, lisaainete ja ravimiteta.

104 lk, kõva köide
Koduveini aabits kirjeldab tänapäevast kodust veinitegu algusest
lõpuni, alates tooraine ettevalmistamisest ja lõpetades pudelitesse
villimisega. Lisaks retseptid, hüdromeetri näitude tabel, nõuandeid
veinide serveerimiseks ja toitudega
sobitamiseks.

