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Yorkshire Lavender
Nord for York, tæt ved det meget besøgte og berømte Hovard Carstle, ligger
Yorkshire Lavendel Farm, som i årene 2007-2009 har fået den lokale pris for
bedste og mest spektakulære haveanlæg.

En pris, som i et land som England, hvor prydhaver imponerer overalt, for alvor
er en erkendelse.

Yorkshire Lavender set fra nærmeste bakkedrag

Haven har specialiseret sig i lavendelplanter, som findes i farvevarianter fra
hvide, over et stort sortiment af blå, lilla og mørk purpur, sat sammen i bede –
med matchende farver af eksempelvis merian og timian.  

Hovedsagligt lavendel, merian og timinan

 

 

 

 

Medarbejder

 Produktudsalg mm
Mellem parkeringsplads og det bugtede landskab med lavendel, som fylder hele
området med sin krydrede duft, ligger et mindre hus, hvor man dels har indrettet
udsalg af produkter, baseret på lavendelplanten – dels et konditori med
delikatesser, som i vid udstrækning henter sine råvarer fra samme plante.

Produkter:
Det er forbavsende mange produkter, hvor lavendel indgår som en væsentlig
ingrediens.

Sæbe – baseret på plantens olie og duftstoffer er vel alment kendte. Men at olien
fra lavendel kan bruges til efterstående – kommer måske som en overraskelse for
de fleste:

Anvendelse:

- Æterisk olie af lavendel – er et af de mest udbredte i aromaterapi.

-Olie af lavendel er god antiseptisk og antiinflammatorisk og har foryngende
egenskaber.

-Fortyndet lavendel olie indgår som desinfektionsmiddel i en god husholdning.
Bruges til at vaske gulve og rense overflader.

-Olien, der er naturlig antiseptisk, kan reducere smerter og hindre blærer ved
mindre forbrændinger.

-Lavendelolie kan holde insekter på afstand.

-Smører du hundens halsbånd med lavendel olie kan det holde lopperne væk

-Et par dråber lavendelolie – kan få myrerne til at fly fra deres bo.

-Lavendelolie på en hests øjenlåg – kan holde fluerne på afstand.



 

udsnit 

Bed med tøtbundsplanter

De meget store arealer med lavendel er imponerende – og alene et besøg værd.

Men som andre engelske haver med respekt for sig selv kan man på området også
inspireres af andre blomsterbede, som eksempelvis kan være arrangeret efter
planterne evne til at tåle tørke.

Plantesalg

Ud over at være en attraktion, der som noget sjældent for England, kan beskues
uden erlæggelse af entre, fungerer Yorkshire Lavender, som en planteskole med
udsalg af de udstillede planter.

Selvfølgeligt kan alle typer af lavendel købes, men eksempelvis kan der også
tilbydes timian i op mod 20 forskellige varianter. 

-Lavendelolie gnedet under fodsålerne – kan give en bedre søvn.

-Lavendel te virker mod angst – og er beroligende.

-Lavendelolie i badet – virker afstressende.

-Lavendelolie kan forebygge migræne – når det masseres ind i tindingerne.

-En kvist fra lavendel anbragt under sommerhatten i varmen – kan hindre
hovedpine, trods længere varende arbejde i solen.

Et rigt udvalg på hylderne

-Lavendel er en glimrende førstehjæp ved små revner og sår. Rens området og dup
med et par dråber.

-Bi- og hvepsestik lindres.

-Og dråber af olie i entree og stue, vil holde fluer væk.

-Ved knudrede og sammenfiltrede hår – kan tilsættes 2-3 dråber lavendelolie til
shampooen – og håret bliver lettere at sætte. Brug også olie som tilsætning til
balsam.

-Endeligt anbefales olien mod ildelugtende fødder og ved hårtab.
( Det første har sikkert en effekt –det sidste mere tvivlsomt)

Konditori

I det gennemført lavendelfarvede konditori kan man så – efter en rundgang ind
over de smukt bølgende beplantninger – indtage en lavendelbaseret te samt en
forbavsende velsmagende tørkage med tydelig smag af lavendel.

Men man kan også bestille forfriskninger og spisevarer, som ikke er
lavendelbaseret.

Konditori

Og ind imellem kan man så opleve Nigel Goodwell, som lige snupper en hurtig
runde med den benzindrevne plæneklipper, så der til stadighed er gangstier på den
del af grunden, som ligger hen som græsmark. Området, hvorfra man på afstand
kan betragte de lavendelfarvede marker.

 



Planteudsalget

Nigel Goodwell

Nigel Goodwell & Co

For omtrent 20 år siden grundlagde Nigel Goodwell planteskolen, som dækker
over et areal på omkring 62 acres. Det skete i samarbejde med børnene Emma
Jane og Sam – til minde om hustruen Lynne. 

Nigel er aktiv handlende i planteskolen, men påberåber sig ikke et specielt
botanisk kendskab til de enkelte planter og deres dyrkning. Så ved specifikke
spørgsmål – henviser han til sin medarbejder. 

 

En tur med plæneklipperen.

Afrunding: Skulle man være på de kanter , især når lavendel står i flor.– er
Yorkshire Lavender – så absolut et besøg værd.

 

     

     

 

 


