
SORTER ÖVRIGT
KOKEGENSKAPER, 
KÖTTFÄRG

KRÄFT-
IMMUN 

NEMATOD-
RESISTENT 

Early Puritan En av de äldsta färskpotatissorterna. Passar bra till sill och 
övriga sommarrätter. Har varit populär i nästan hundra år. Något mjölig, vit Nej Nej 

Marine Tål frost bättre än andra potatissorter och tillhör en av de 
tidigaste färskpotatissorterna. Fast, något gul Ja Ja

Maris Bard 
En utmärkt färskpotatis både som kokpotatis som väl till 
en kall/ljummen potatissallad. Omtyckt sort som funnits i 
många år.

Fast och vit Ja Nej

Minerva Är en både mycket tidig och omtyckt färskpotatissort. 
Passar både som kokt och att råstekas. Fast och vit Ja Ja 

Rocket En av de allra tidigaste och populäraste 
färskpotatissorterna som ger runda knölar med mild smak. Fast och vit Ja Ja

Swift Tidigast av alla färskpotatissorter och är en verklig primör. 
Den ger dig absolut första sommarkänslan! Fast och vit Nej Ja

Timo En av Finlands populäraste färskpotatissorter som gärna 
äts till sommarens grilltillfällen. Fast, något gul Ja Nej 

OBS! Ovanstående sorter bör förgros för tidig skörd. Förvaras ca 1 månad före sättning i  
rumstemperatur och fullt dagsljus dygnet runt, vilket ger korta, gröna groddar.

Sättpotatis
MYCKET TIDIGA SORTER

Titta efter grön  

nätförpackning!

Tel: 0141-23 00 21, 23 02 21
Fax: 0141-23 00 74

www.stubbetorppotatis.nu
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Amandine Fantastiskt god gourmetpotatis. Passar utmärkt som oskalad 
klyftpotatis. Primörsmak året runt med mild och god smak. Fast, något gul Ja Nej

Bergerac En blåviolettköttig sort med blåviolett skal. Anses rik på 
antioxidanter. Kul potatisklyftor och potatismos! Fast, blåviolett Nej Nej

Bordeaux Rödskalig sort som är mycket välsmakande och har bra 
koktid. Passar både som kokt potatis och till gratäng. Fast, något gul Ja Ja

Charlotte Ekologiskt odlad potatissort. Ät gärna med skalet på.  
Hög motståndskraft mot sjukdomar. Fast, något gul Nej Nej

Cherie Lättodlad ljusrödskalig gourmetsort. Utmärkt som kokpotatis, 
klyftpotatis eller i potatissallad. Även kallad ”Kärlekens potatis”. Fast, något gul Ja Ja 

Connect En lämplig allroundmatpotatissort till eko-odling. 
Motståndskraftig. Inte så känslig mot torka. Fast, något gul Ja Nej

Gaiane Ny tidig blåskalig sort med blåaktig köttfärg, som behåller sin 
köttfärg efter tillagning. Anses rik på antioxidanter. Fast, blåviolett Ja Nej

Gwenne Denna högavkastande potatissort med jämna, avlånga 
knölar passar bra till klyftpotatis, gratäng och i potatissallad. Fast och gul Nej Ja

Juliette En god delikatesspotatis. Passar utmärkt som kokt potatis 
både till vardags och fest. Blev årets potatis 2016! Fast och gul Nej Ja

Maria Gammal omtyckt svensk sort. Både som kokpotatis och 
råstekt. Blev årets potatis 2018! Fast, något gul Ja Nej 

Maestro Populär motståndskraftig allroundpotatissort. Passar som 
kokpotatis, klyftpotatis och bra som bakpotatis.

Något mjölig, 
gul Ja Ja 

Monte Carlo Rödskalig omtyckt sort som har en förnämlig smak.  
Passar utmärkt som både kokpotatis och klyftpotatis. Fast och vit Ja Ja 

Pentland
Javelin 

Kallas även ”Kullens favorit”. Bra sensommarpotatis. 
Lättodlad och funkar också bra att odla på lerjord. Fast och vit Ja Ja 

Princess Populär sort som även går bra att odla i lerigare jord.  
Passar bra både som kokpotatis och i gratäng. Fast, något gul Nej Ja 

Taisiya En populär matpotatis som oftast ger hög skörd och stor 
knölsättning. Får väldigt fin skalfärg. God kok- och klyftpotatis. Fast, något gul Nej Ja 

Zoe
Ny spännande sort med rött skal och rödaktig köttfärg, som 
behålls efter tillagning. Anses rik på antioxidanter.  
Kul klyftpotatis!

Fast, rödaktig Ja Nej

Sättpotatis
TIDIGA OCH LAGRINGSDUGLIGA SORTER

Tel: 0141-23 00 21, 23 02 21
Fax: 0141-23 00 74

www.stubbetorppotatis.nu

OBS! Ovanstående sorter bör förgros för tidig skörd. Förvaras ca 
1 månad före sättning i rumstemperatur och fullt dagsljus dygnet 
runt, vilket ger korta, gröna groddar.

Titta efter gul  

nätförpackning!
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Asterix Rödskalig matpotatis. Passar bra till klyftpotatis eller att 
råsteka. Fast, något gul Ja Ja

Bintje God gammal allroundpotatissort med god potatissmak. 
Passar att tillagas på många olika sätt. Fast, något gul Nej Nej

Blue Belle 
Lik King Edward men med bättre motståndskraft mot 
sjukdomar. Passar bra som kokpotatis, till potatismos och 
bakpotatis.

Något mjölig, 
något gul Ja Nej 

King Edward 
För många en självklar omtyckt allroundmatpotatis att 
ha hemma. Passar utmärkt som kokpotatis, mos och 
bakpotatis.

Något mjölig,  
vit Nej Nej

Mandel Ett måste till surströmmingen för många. Välsmakande 
med lätt nötsmak. God att pressa eller mosa.

Fast i norrland, 
mjölig i övriga 
Sverige.

Nej Nej

Sparrispotatis 
God delikatesspotatis! En av gourmetkockarnas favorit. 
Passar utmärkt som kokpotatis till finare middag eller i 
gratäng.

Fast och gul Nej Nej

Yona Ekologiskt odlad rödskalig sort. Små knölar eller klyftor kan 
ugnsrostas med goda örter och flingsalt. Fast och ljusgul Nej Nej

OBS! Ovanstående sorter bör förgros för tidig skörd. Förvaras ca 1 månad före sättning i  
rumstemperatur och fullt dagsljus dygnet runt, vilket ger korta, gröna groddar.

Sättpotatis
SENA SORTER

Titta efter röd 

nätförpackning!

Tel: 0141-23 00 21, 23 02 21
Fax: 0141-23 00 74

www.stubbetorppotatis.nu



Förgro potatisen 
Placera potatisen ljust 

och i rumstemperatur 3-4 
veckor innan den sätts.

Jordförbättra trädårds-
landet och grund-

gödsla med Stubbetorps 
trädgårdsgödsel.

Bearbeta jorden väl 
och sätt potatisen när 

jorden håller cirka 8° C.

Radavstånd 50–70cm, 
sättavstånd 20–35cm, 

  sättdjup 5–8cm.

Kupa upp jord kring 
potatisplantan när den

  är 10–15cm. Knölar som
utsätts för ljus blir gröna.

Vattna ofta vid torka.
Skörda och njut.

Odla inte på samma 
plats år efter år.

Köp alltid 
stadsplomberat utsäde! 

En garanti
för att få friska och 

rika skördar.

POTATIS 
- enkelt 
och gott 
att odla
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POTATIS

Stubbetorp odla 50x70.indd   1 2011-01-19   11.31

Köp alltid
stadsplomberat utsäde!

Förutsättning för friskare 
och rikare skördar.

Tel: 0141-23 00 21, 23 02 21
Fax: 0141-23 00 74

www.stubbetorppotatis.nu

Potatis
ENKELT

ATT ODLA!

 Förgro potatisen genom  
 att placera potatisen  
ljust och i rumstemperatur 
3-4 veckor innan den sätts.
 
 Jordförbättra trädgårds- 
 landet och grundgödsla  
med Stubbetorps trädgårds- 
gödsel.

 Bearbeta jorden väl och  
 sätt potatisen när  
jorden håller ca 8°C.

 Radavstånd 50-70 cm,  
 sättavstånd mellan varje 
sättpotatis 20-35 cm och 
sättdjup på 5-8 cm.

 Kupa upp jord kring  
 potatisplantan när den  
är 10–15 cm. Knölar som  
utsätts för ljus blir gröna.

 Vattna ofta vid torka.  
 Skörda och njut.

 Odla inte på samma  
 plats år efter år.
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