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Sana Bona - spiresortiment
Frø type*: Hvor mye frø skal jeg ha i?  

Mengdetips (ca.):
Bløtleggings-
tid

GEO adzuki-bønner 1 del bønner gir 4 deler spirer 6-8 timer ca. 4-6 - ca. 4-6

GEO alfalfa 1 del frø gir 10 deler spirer 6-8 timer ca. 4 ca. 4 ca. 4

GEO boghvete** 1 del frø gir 1 del spirer 12 timer ca. 10 ca. 10 ca. 10

GEO brokkolifrø 1 del frø gir 2 deler spirer 6-8 timer ca. 4 ca. 5 ca. 4

GEO bukkehorn 1 del frø gir 3 deler spirer 6-8 timer ca. 4-5 ca. 4-5 ca. 4-5

GEO bygg til spiring 1 del frø gir 2 deler gress 12 timer ca. 10-12 - -

GEO china rose (hibiscus) 1 del frø gir 4 deler spirer 6-8 timer ca. 4 - ca. 4

GEO detox mix 1 del frø gir 4 deler spirer 6-8 timer ca. 3-5 ca. 3-5 ca. 3-5

GEO fennikel 1 del frø gir 2 deler spirer 6-8 timer ca. 10-14 - ca. 10-14

GEO fitness mix 1 del frø gir 6 deler spirer 6-8 timer ca. 3-5 ca. 3-5 ca. 3-5

GEO grønne erter 1 del erter gir 2 deler spirer 6-8 timer ca. 2-3 ca. 2-3 ca. 4

GEO hvete til spiring 1 del frø gir 2 deler gress 12 timer ca. 10-12 - -

GEO hvitløk 1 del frø gir 2 deler spirer 6-8 timer ca. 10-14 - ca. 10-14

GEO karse 1 del frø gir 4 deler spirer 5-10 min ca. 5 - -

GEO kikerter 1 del erter gir 2 deler spirer 6-8 timer ca. 3-4 ca. 4-5 ca. 4-5

GEO kløverfrø 1 del frø gir 8 deler spirer 6-8 timer ca. 4-5 ca. 4-5 ca. 4-5

GEO linser 1 del linser gir 6 deler spirer 6-8 timer ca. 3-4 ca. 3-4 ca. 3-4

GEO mungbønner 1 del frø gir 4 deler spirer 6-8 timer ca. 3-4 ca. 3-4 ca. 4

GEO purre 1 del frø gir 2 deler spirer 10-12 timer ca. 10-12 - ca. 10-12

GEO rød reddik / redikk 1 del frø gir 5 deler spirer 6-8 timer ca. 4 - ca. 4

GEO ruccola 1 del frø gir 4 deler spirer 5-10 min ca. 4 - -

GEO rød reddik 1 del frø gir 5 deler spirer 6-8 timer ca. 4 - ca. 4

GEO sennepsfrø 1 del frø gir 5 deler spirer 6-8 timer ca. 5-6 ca. 5-6 ca. 5-6

GEO solsikkefrø 1 del frø gir 3 deler spirer 6-8 timer ca. 4-6 - ca. 4-6

Sana Bona chiafrø 1 del frø gir 4 deler spirer 5-15 min ca. 4-10

kasse/kopp pose glass
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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.

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.

Spireguide



Bløtlegging:
Bløtlegg spirene alltid i friskt kaldt vann. 
De største frøene (bønner, linser, erter 
osv.) sveller mest, så pass på å ha nok
vann i bollen.

Lys ved spiring:
Spirer skal stå litt mørkt inntil de settes ut 
i lyset for å danne klorofyll. Hva som kan 
kalles et ’mørkt sted for spiring’, er typisk 
et rom uten for mye lys. Spirer liker ikke 
direkte sollys. Ikke sett de i vinduskarmen.  

Skylling av spirer/ hvor mye frø: 
Spirene skylles godt med friskt kaldt vann 
over det hele, 2-3 ganger om dagen. Skyll 
hver spirehylle for seg. La det renne godt 
av. Ikke la spirene stå i vann, om spire-
kassen ikke slipper vannet ned. Renn av
det ekstra vannet. Spireposer drenerer 
godt, så her går det av seg selv. La spirene 
være konstant fuktige under spiretiden. 
Solsikkespirer og bønner krever mye vann 
for å vokse. Tørre spirer kan gi grobunn for 
mugg. Det samme gjelder om det blir for 
mye vann på spirene, slik at de ligger i vann 
eller ligger for tett. En huskeregel når det 
gjelder mengden frø, er at det skal være et 
tett lag i spirekassen uten at frøene ligger 
oppå hverandre. Da blir det nok luftsirku-
lasjoni spirekassen.  I en spirebag er det
en annen type luftsirkulasjon, slik at her 
kan frøene godt ligge oppå hverandre.

Temperatur:
Spirene trives best i romtemperatur 19-23°C 
Ikke ha spirene over radiatorer eller på et  
for varmt rom. Spir heller ikke i for tett  
miljø. Det er viktig med luftsirkulasjon, for  
å hindre grobunn av mugg.

Frem i lyset
– når det begynner å spire:
Når spirene har stått noen dager begynner 
de å danne ’hale’. Det betyr at de har  
begynt å spire. Dette tar normalt sett  
4 dager avhengig av type frø. Spriene er da 
klare for litt mer lys for å danne klorofyll. På 
den måten blir spirene grønne  
og får et mye større næringsinnhold. Spire-
poser åpnes i toppen de siste spiredagene. 
Spirene må minst spire i 4 dager. Det er for 
å få maks ut av næringsinnholdet.

Lagring:
Spirer som er ferdige, skylles og rennes  
godt av før lagring. Bruk evt. en salat-
slynge. Spirene lagres i kjøleskapet i en  
boks evt. i spireposen. Skyll spirene før bruk.

• Om spirebag:
En spirebag har evne til å drenere veldig  
godt i motsetning til en spirekasse.
Spirebager er praktiske fordi de kan
fraktes rundt og brukes overalt. De kan 
henge på en tursekk eller på en knagg på
et hotellrom. Spiringen går generelt litt
saktere i en bag fordi lys ikke slippes så

Generelle tips



lett til i starten. Hampspirebagen er laget
av et naturmateriale og skal ikke vaskes  
med såpe. Hampspirebagen skal bare 
vrenges og skylles. Bagen må steriliseres 
med jevne mellomrom, ved å legge den
5 min. i kokende vann.

• Om spireglass/ spirekasse/ spirekopp:
Noen spirer trives ikke så godt i en spire-
bag. Det er f. eks salatspirer (brokkoli,  
alfalfa osv.). De trives best i spirekasse fordi 
de liker å vokse oppover og krever mer 
tilgang på lys. En spirekasse/ spirekopp kan 
holde mer på fuktigheten hvis man ikke 
passer på å dynke spirebagen jevnlig.  
Spireglass/kopp er et alternativ til spire-
kasse, hvis man f. eks ikke liker å bruke  
plast. Det er viktig at glassene står på  
skrått i et stativ, slik at vanne kan renne 
godt ut. Spireglassene slipper inn mye lys,  
så det kan ofte gå fortere å spire i glass 
fremfor spirebag/ spirekasse.

• Terrakotta spirekasse:
Fordelen med en spirekasse laget i terra-
kotta er at det er et naturmateriale.  
Spirene får rom for å gro mer i høyden,  
ved at hyllene er justerbare. En terrakotta 
kasse må voktes slik at det ikke blir for  
fuktig spiremiljø og lite ventilasjon, og 
dermed grobunn for mugg.

Geledannende frø
– tips til spiring:
Frø som danner gele i kontakt med vann,
f. eks chia, karse, ruccula og linfrø må spires 
på en spesiell måte. Siden disse frøene  
danner gele kan de ikke spire i glass/kasse.  
Alternativene for å spire slike frø er å 
benytte toppen av spirebagen eller bruke 
terrakottaskåler eller ?? Terrakottaskålen 
må være ren og bløtlegges i vann så det 
er fuktig. Sett en plastskål under terrakot-
taskålen. Dekk til frøene de første dagene 
med en terrakottaskål, som du etter hvert 
tar av. Hvis du vil spire oppå hampspireba-
gen, må den fuktes godt. Frøene legges på 
og dusjes med vann. Dekk til med plast for 
å holde frøene inne i et fuktig miljø. Det er 
viktig å passe på det et er fuktig de første 
3-4 dagene. Når spirene begynner å vokse, 
vann som vanlig.

Spiring av korn:
Korn som hvete og bygg trives best om
de får vokse på jord. Kornet bløtlegges 
som andre frø og skylles godt over flere 
dager. f. eks i et dørslag. Bruk hendene når 
du skyller og vend spirene forsiktig. Legg et 
kjøkkenhåndkle over under spiringen.
Når kornet har fått spire/haler, så legges  
det på jord for å gro videre til passende 
høyde.  Bruk gjerne firkantede plastbakker 
som du kan kjøpe på et gartneri.  Vannes og 
passes regelmessig. Dyrkingen tar ca. 2 uker.


