På Sjötullen 31 står ett päronträd, som inte går att artbestämma enl. Nordiska museets experter 2012-09-22. Den är
ganska smaklös.

Äppel- och päronträd
på Sjötullen
2012

Gravensteiner
är en äppelsort vars ursprung inte är helt säkert, men det
tros att äpplet har sitt ursprung i staden Gråsten i södra Jylland, Danmark. Äpplet är känt sedan omkring 1700. Gra-

Små ljusgröna päron som mognar redan i augusti.
Svagt syrlig och inte så söt smak. Är goda att äta
som de är men passar också i en paj eller kaka.

vensteiner är ett saftigt äpple, med en god arom. Gravensteiner passar lika bra som ätäpple, som till köket. Blomningen
på detta äpple är sen.
På Sjötullen på Långholmens koloniträdgårdar har vi ett äppelträd med gravensteiner äpplen på gången mellan Anders
och Claes lotter.

Det finns ett träd i häcken mot Lisbeth och Dicks lott
med små päron. Det kan vara ett självsått träd eftersom den växer i häcken och i så fall en ny sort.

Gråpäron
Är ett gammal sorts päron som mognar
september-oktober. Litet grönt till gråbrunt med
ett saftigt, något grynigt fruktkött. Trädet är
krafigväxande ger efter några år stora skördar
På allmänningen intill kompostbingarna har vi ett
Gråpäronträd som bär rikligt med frukt. När den är som
mest mogen faller den och då kan man plocka dem och
låta dem vila någon dag innan man äter dem.

Gula höstkalvill, även känd som Sommargravensteiner, Gulröda Rosenäpplet, eller Guld-kronan,
är en äppelsort vars ursprungsland troligtvis är Tyskland. Äpplet som är stort är saftigt och mört. Smaken
är aningen syrlig samt mild. Fin arom. Äpplet är
mestadels gulvitt, skalet är tunt och aningen glänsande, samt fett. Den mognar omkring septembers
mitt, och håller sig därefter i gott skick endast omkring
någon månad. Äpplet passar nog bäst som ätäpple,
men kan även användas som köksäpple.
Äppelträdet i häcken som gränsar mot Annies lott kan
vara en gul höstkalvill, men kan också vara ett självsått träd, vilket innebär en ny sort.

Risäter
är en äppelsort som har sitt ursprung i Sverige. Äpplet plockas i slutet av september, eller vid oktobers
början. Äpplets skal är av en gulgrön färg, och köttet
som är gulvitt har en sötsyrlig smak. Risäter passar
bra som ätäpple och i köket, till exempel till drycker,
såsom cider, must och liknande. Äpplet är även något som många äppelallergiker kan äta. Blomningen
på detta äpple är relativt tidig.
Vi har ett träd som står i häcken mot Lisbeths &
Dicks lott, som kan vara av arten risäter, men kan
också vara en frösådd och då vara en ny sort som vi
kanske kan döpa till Dicks äpple?

I häcken mot Evas lott står ett äppelträd som ger rikligt med frukt. Denna äppelsort har inte kunnat artbestämmas och eftersom den står i häcken, tror äppelexperterna på Nordiska museet (2012-09-22) att
det är ett äppelträd som frösåtts och därför gett upphov till en ny sort.
Vi kan kanske kalla den Evas äpple?

