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Spireguide
Spiring av frø er en måte å lage lett fordøyelig nærings-
rik mat på. Spirer er basisk mat, og vi trenger mer  
basisk mat i dagens kosthold. Spirer er full av oksygen og  
lettoptagelig protein.  Ved å spire selv kan man velge frø 
som er økologiske. Du får økt tilgang på et stort utvalg 
ferske spirer ved å spire selv, i motsetning til hva som 
er tilgjengelig som ferdigspiret i butikk. Ved å lese en  
spireguide og teste litt, er spiring noe alle kan gjøre.
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1. 
Bløtlegg 
frøene
a) 8 timers regelen
Alle frø som skal spire, må bløtlegges. Da skjønner frøet 
at det skal spire. Bløtlegging tar ca. 8 timer. dvs. en dag 
eller en natt. Du legger de tørre frøene i en bolle eller i 
spireglasset, og har på rikelig med vann. Noen frø f. eks 
erter, linser, mungbønner samt liknende store frø utvider 
seg en del under bløtleggingen, så pass på at du har nok 
vann. 

b) 10 minutters regelen
Noen frø skal bare bløtlegges i bare 10 min.  
Det er de gelerende frøene: chia, linfrø, ruccula, karse 
og sennepsfrø. Disse frøene må aldri bløtlegges i mange 
timer. Se den spesielle fremgangsmåten på spiring av disse 
frøene i punkt 7. 

2. 
Velge en 
spireenhet som 
passer deg
Når du skal spire kan du velge mellom spireglass, spire- 
kasser, spireposer, spireskåler, terrakottaspirekasser,  
hampspireposer og spirebrett for jord.

Våre generelle tips om valg av spireenhet:
• Begynn med en liten spirekasse eller et lite spireglass.
• Begynn med de enkle spirefrøene f. eks alfalfa, mung- 
 bønner, kløver, linser, reddik, bukkehornkløver eller   
 erter.
• Kjøp løse hyller og bygg på i høyden på den lille 
 spirekassen.
• Hampspireposer er for grove frø som erter, linser,  
 kikerter, mungbønner og adzukibønner
• Spiring i terrakottakasse er ikke for nybegynnere.

Tenk på dette før du velger hva du skal spire i:
•  Hvor mye vil du spire? Trenger du en liten eller stor   
	 spirekasse,	ett	eller	flere	spireglass?
•  Hva slags materialer vil du bruke: glass, plast, hampstoff  
 eller terrakotta?
•  Hva har du av plass på kjøkkenet?
•		Ønsker	du	å	spire	flere	frøslag	samtidig?	I	en	spirekasse		
 kan du ha ulike frø på ulike hyller. Det samme gjelder når  
	 du	spirer	i	flere	glass	samtidig,	eller	kjøper	spiremikser.

Spiring i spireglass

Sana Bona’s 
beste 
spiretips!



3. 
Vannings tips
a) Vann 2 ganger pr dag.
Når du spirer må du huske å vanne 2 ganger om dagen. 
Det	er	fint	å	ha	en	rutine	på	at	du	gjør	det	om	mor-
genen. La det bli det første du gjør når du går inn på 
kjøkkenet, og det siste du gjør før du legger deg. Har du 
en spirekasse som ikke har topplokk, så må du være mer 
nøye med å vanne de første dagene, særlig øverste hylle  
i spirekassen. 

b) Skylle ikke bare vanne
Å vanne spirer betyr å la det renne masse vann over 
spirene, enten det er i en spirekasse eller i et spireglass. 
Du skal skylle godt og gi friskt vann til spirene. Du må 
skylle spirene så lenge du holder på med spiringen. Når 
du synes spirene er ferdige, setter du de i kjøleskapet 
i en boks med lokk. Skyll de hver gang du tar dem fra 
kjøleskapet. 

4. 
Hell av over-
skudds vann
Spiring i spirekasser
Hvis du spirer i spirekasser er det viktig at du heller av 
alt overskuddsvannet etter skyllingen. Hvis spirene står 
i vann, mugner de lettere. Det blir også for lite luft for 
spirene. Det er viktig at du fordeler spirene utover  
i spirekassen etter at du har helt av alt vannet etter  
skyllingen. Spirene skal helst ikke ligge for mye oppå 
hverandre i en spirekasse. 

Spiring i spireglass
Hvis du spirer i spireglass, la glassene stå på skrå. 
Da skjer det en automatisk drenering, overskuddsvannet 
renner ut av seg selv. Hell av vannet i spireskålen  
innimellom.	I	et	spireglass	gjør	det	ikke	noe	om	frøene	
ligger oppå hverandre.

Sana Bona’s 
økologiske frøsortiment
Dette er Sana Bona’s spirefrø sortiment: adzuki, alegro 
spiremiks, alfalfa, bokhvete, brokkoli, bukkehornskløver, 
bygg,	china	rose,	detox	spiremiks,	fennikel,	fitness	spire-
miks, grønne erter, hvitløkspirer, karse, kikerter kløver, 
linser, mungbønner, purre, grønn reddik, rød reddik, 
ruccula, rød kål, sennep, solsikke, vivace spiremiks.  
Vi selger frøene i store og små poser.  Vi har et stort 
utvalg av økologiske grønnsakfrø også.

Kvalitet og sikkerhet for deg
Alle Sana Bona’s frø er økologiske, de gjennomgår en 
grundig sjekk for bakterier, renhet ol. før de sendes til Norge. 
Mattilsynet har strenge krav til tester og papirer som 
Sana Bona må fremvise hver gang vi importerer frø. 
Velger du frø som er gode, får du garantert god spireevne.

Erter og bokhvetespirer på jord
Kålspirer  

Skyll spirene 
godt og hell av.



5. 
Ikke ha i for 
mye frø
Alle	spirer	kjemper	om	vann	og	luft.	I	en	spirekasse	må	
du ikke ha i for mye frø på hver hylle. Frøene skal helst 
ikke ligge for mye oppå hverandre. Det kan danne seg 
lettere mugg og det vil spire saktere om spirekassen har 
for mye frø. 

I	et	spireglass	vokser	spirene	oppå	hverandre.	Her	er	
det viktig at man ikke bløtlegger for mye frø i staren av 
spiringen, så frøene får plass i glasset når spirene voks-
er. Noen frø utvider seg veldig. Hvis du har for mye frø 
i spireglasset vil spirene stange i risten på toppen mot 
slutten av spiretiden. Da blir alt svært hardpakket, og det 
kan bli vanskelig å få ut spirene.

6. 
Begynn med de 
lette frøene
Det er alltid lurt å begynne med frø som du garantert får 
til. Dette er frø som er lette å få til: alfalfa, mungbønner, 
linser, kløver, reddik, bukkehornkløver, china rose, erter 
og ferdige spiremikser.

7.  
Spiring på 
spireskål - til 
de gelerende 
frøene
Når du skal spire karse, ruccula, sennep, linfrø eller chia, 
skal de bare bløtlegges i 10 minutter. Deretter legges 
frøene i en spireskål. Frøene spres utover risten på spire-
skålen slik at det ikke ligger noen frø oppå hverandre. 
Spireskålen skal dekkes til med en asjett, slik at frøene 
kan spire i mørket i ca. 2 dager. Husk å vanne hver dag. 
Du	dusjer	frøene	med	en	dusjflaske	eller	heller	på	vann	
som du lar renne av. 

Etter 2 dager fjerner du skålen som dekker frøene, og 
lar frøene spire i lyset noen dager så de danner klorofyll. 
Husk å vanne hver dag.

Fargerik matpakke 
Bruker du spirer i salaten, blir den veldig mettende

Med en liten spirekasse 
kan du bygge i høyden 
og kjøpe løse hyller
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Genrelle tips 
•	Ikke	spir	i	direkte	sollys
•	Ikke	spir	i	veldig	varme	rom
•	Løs	gjerne	opp	spirefloker	i	spireglasset
• Når spirene er ferdige - kan de stå fremme en stund,   
 men bare noen dager, husk å vanne. Legg spirene i en   
 boks, da holder de i 1-2 uker i kjøleskapet.
• Skyll gjerne spirene før bruk
• Bruk gjerne salatslynge til å skylle og tørke spirene.

Om spiring i hampspirebag
En hampspirebag er praktisk fordi den kan fraktes 
overalt. Den kan henge på en tursekk, eller på en 
knagg i et hotellrom. Det er de grove store frøene  
som trives best i en spirebag (adzuki, mung, kikerter 
og grønne erter). Hampbagen vaskes og steriliseres  
i kokende vann før bruk, og innimellom når man bruker 
den. Hampstoff er et rent naturmateriale.

Spiring på jord
Noen frø liker godt å spire på jord. Det gjelder hvete 
(hvete gress), bygg (bygg gress), solsikkespirer, brokkoli-
spirer og kålspirer. Frøene bløtlegges som vanlig, deretter 
legges de på jord eller kokosjord (opphøvlede kokos- 
nøtter). Sana Bona selger jord laget av kokosnøttskall  
og plantekasser med hull i, til å dyrke spirer i jord.  
Se informasjon på vår hjemmeside under produktene,  
for å få detaljerte instruksjoner for de ulike frøene.

Microgrønt/ Microgreens
Microgreens er det man kaller spirer som man sår på 
jord, eller spesielle spirematter. Mange frø egner seg til 
å dyrke på den måten. Det som skjer når man spirer på 
jord, er at man får små salatskudd og spirene vil vokse 
tett i tett oppover i en klynge, med små blader på toppen 
av spireskuddet. 

Fremgangsmåten er dette: 
Frøene bløtlegges, skylles og legges på jord som du har 
vannet. (Pass på at jorden er økologisk eller ren).  

Masse frø legges tett i tett oppå jorden. Frø og jord 
vannes ved å dusje de med vann hver dag. Frøene dekkes 
til slik at de spirer i mørket i et par dager. Husk å spraye 
frøene med vann hver dag.  
 
Etter noen dager fjernes tildekningen av frøene så frøene 
spirer i lyset og danner klorofyll. Dette tar ca. en uke, 
avhengig av frøtypen (se mer informasjon påm 
www.sanabona.no).  
 
Når man skal spise microgrønt, klipper man av spirene  
og lar roten være igjen i jorden. Disse frøene egner seg 
til å dyrke microgrønt: solsikke, grønn reddik, rød reddik, 
china rose, brokkoli, rødkål, hvete, ruccula, karse,  
basilikum, bladpersille, rødbete og grønne erter. 

Spiring av bokhvete.
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Sana Bona AS, 
Grini Næringspark 8,  
1361 Østerås
Tel: 67 15 51 01 /
920 44 926  

 

Sjekk ut mer på: sanabona.no for ulike spirepakker og hele vårt frø sortiment.

Følg oss på 
facebook.com/sanabona og

instagram.com/sana_bona
 
 

Vårt spireutstyr

Spireglass i stativ med 1glass

Spirekasse, liten med 2 hyller

Hampspire bag Løs innleggshylle til spirekasse

Spirekasse, stor med 3 hyller Spireskål,	finnes	i	3	str	 Terrakottaspirekasse

Spireglass i stativ med 2 glass 
(finnes	i	str	750	ml	og	1000	ml)

Spireglass i stativ med 3 glass
(finnes	i	str	750	ml	og	1000	ml)

Plantekasse til microgreens

Kokosjord (jord laget av 
høvlede kokosnøttskall) 
til å så frø på
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