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RISEBERGA. Plommon, äpp-
len, körsbär, fläder, nypon, 
blåhallon och björnbär. 
Och så nässlor och kirskål 
förstås. Det skulle kunna 
vara en lista över det som 
växer i en dignande träd-
gård men allt detta plockar 
Helena Roth i Bulltofta. 
Hon uppmanar fler Malmö-
bor att upptäcka stadens 
eget skafferi.

På väg hem från jobbet 
plockade hon med sig de 
flesta tomtägares värsta 
mardröm. Nu står kirskåls- 
och fetaostpajen  i köket 
och svalnar och Helena 
Roth sitter hukad längs med 
gångstigen bakom Vårber-
ga dagis och fyller korgen 
med vildplommon. Förbi-
passerande motionärer tit-
tar nyfiket och vissa kom-
mer fram och frågar vad det 
är hon plockar.

– Det bor nog en gammal 
klok gumma och plocka-

re i mig, säger Helena Roth 
och stoppar ett plommon i 
munnen. 

En njutning att plocka
När hon var föräldraledig för 
tio år sedan promenerade 
hon ofta längs med gångsti-
gen och det var då hon upp-
täckte Bulltoftas eget guld. 
Vildplommon kallar hon 
dem men egentligen tror 
hon att de heter Mirabeller. 
Fast det är också en gissning. 
Namnet spelar mindre roll 
när marken på sina ställen 
är helt gulfärgad av de små, 
söta, frukterna.

Nu är det en vana för henne 
att plocka och det blir både 
sylt, saft och paj. Nässlor och 
kirskål har hon i smoothies, 
nyponen torkar hon och 
maler till mjöl. 

– Bingo! Där borta har vi 
hasselnötter, utropar hon 
ivrigt. 

Nötterna skalas och läggs 
sedan på tork tills skalet bli-

vit brunt. Sedan går 
de att knäcka som 
vanligt även om 
nöten inuti är min-
dre än de som säljs i 
affärer. 

– För mig är det 
både en njutning 
och en tacksamhet 
att plocka. Parken 
finns ju här för att 
vi ska använda den, 
säger Helena Roth.

Outnyttjad  
resurs
Just nu är det 
säsong för plom-
mon, björnbär och 
blåhallon. Äpplena 
är på gång och om 
en månad ungefär 
är nyponen röda. 
Längs med gång-
stigarna och Risebergabäck-
en klipps gräset och där är 
det alltid säsong för spä-
da  nyutslagna nässlor och 
kirskål.  

– Jag gillar att använda det 
som naturen ger istället för 
att förbanna det som ogräs. 
Här besprutas ingenting och 
eventuell smuts, det orkar 

jag inte bry mig 
om, jag  sköljer 
ju allt och kokar 
det mesta. 

Plommonen 
fyller snabbt 
upp korgen och 
Helena Roth är 
nöjd med dagens 
skörd. Den här 
gången ska det 
bli sylt. Plom-
monsylt kryd-
dad med kanel är 
hennes personli-
ga favorit.

– Här har jag 
ingen ägande-
rättskänsla som 
jag har med 
svampställen, 
tvärt om. Fler bor-
de komma hit och 
plocka. Jag ser det 
som en outnyttjad 

resurs och jag är allergisk 
mot resursslöseri.   

Med parken som skafferi 
– guldläge i Bulltofta

PloMMonkorgen fylls snabbt upp. Ändå plockar Helena Roth alltid bara fallfrukt. Är hon osäker på en växt brukar hon ta hjälp av Facebook-gruppen ”Vilken 
växt?”. Foto: AnnA FRöjd

det är förbjudet att plocka nötter direkt från träd. så här års färgas marken gul av mirabeller. Blåhallon trivs i kalkrik mark. Foto: AnnA FRöjd

anna FRöjd
anna.frojd@lokaltidningen.se

plommonsylt
3 kilo socker
3 kanelstänger + mald 
kanel

2 deciliter vatten  
4 kilo plommon

 Skölj plommonen och 
koka upp plommon, 
vatten, kanel och 
socker i en stor gryta. 
Koka i en timme och 
skumma av sylten 
efter hand. ös upp 
sylten i ett durkslag 
över ett stort kärl och 
passera sylten så att 
du kan plocka bort 
kärnorna. Rör ihop 
sylt och syltsaft och 

häll i rena burkar. 
Pudra mald kanel över 
innehållet i burkarna 
och sätt på lock. 
 Helena Roths favorit-
recept kommer från 
Sara Bäckmos blogg 
Skillnadens  
trädgård.

så här gör du:

du behöver:

dag full med 
aktiviteter

käglinge. Den 20 sep-
tember är det dags för  
Pålsson- och Käglinge- 
dagen med många aktivi-
teter för såväl vuxna som 
barn. Program kommer att 
finnas på www.kaglinge.
com. Arrangör är Käglinge 
Egnahemsförening.

gospelmässa 
på kirseberg
kirseBerg. Nu på sön-
dag den 13 september blir 
det kvällskonsert i Kirse-
bergs kyrka. Gospelmässan 
anordans av Kirsebergskö-
ren Gospel Glow under led-
ning av körledaren John Per-
ry. Mellan klockan 18 och 
19.30.

arabiska  
för nyfikna
hUsie. Fler än 37 000 Mal-
möbor talar arabiska. Nu 
har du som ännu är obekant 
med världsspråket möjlig-
het att få en introduktion 
på Husiebiblioteket. Tis-
dag den 15 september är 
Husiebon Anna-Mi Wendel 
värd för bibliotekets språk-
kafé. Humor blandas med 
kunskap när hon intervjuar 
Faten Moussa och andra gäs-
ter om det arabiska språket. 
Ahlan wa shalan!

inspirations- 
dag för äldre
hUsie. Malmö stad bjuder 
in äldre och deras anhöri-
ga till inspirationsdag med 
temat ”det aktiva och friska 
livet”. På restaurang Rotun-
dan i Kryddgården bjuds det 
på  inspirationsföreläsning-
ar och underhållning mel-
lan klockan 13–18 på tors-
dag den 10 september. 

Polisen söker 
volontärer
MalMÖ. Sedan poli-
sen i Skåne började med 
volontärer har 650 per-
soner gått den nio tim-
mar långa utbildningen. 
Som volontär hos poli-
sen kan uppdragen hand-
la om allt från att vara 
med vid fotbollsmatcher 
till att agera figurant 
när polisen har övning.  
Kravet för att få söka är att 
man är över 18 år och inte 
finns med i misstanke- 
eller belastningsregistret. 
Klarar man de kriterierna 
blir man kallad till samtal.  

 – Då kollar vi så att per-
sonen i fråga har en bra 
människosyn och hög soci-
al kompetens, säger Ric-
hard Hultemark, polisin-
spektör och ansvarig för 
volontärarbetet. 

Nästa kursstart i 
november.


