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Babyleafs är ett samlingsnamn av olika bladgrönsaker 
som skördas när dem är späda. Man ser en tydlig ökning i 
volym och populäritet av dessa småblad i grönsaksdisken. 
Bladen finns både otvättade och tvättade. För bästa håll-
barhet bör Babyleafs förvaras svalt. 
 

Småblad

Hantering
• Babyleaf som säljs tvättad är märkt med detta och 

har också datummärkning eftersom den betraktas 
som ett processat livsmedel. 

• Efter tvätt i dricksvatten torkas bladen i speciella 
maskiner som ger en torr och hållbar produkt. 

• Återigen är det viktigt med låg temperatur och att 
temperaturen inte växlar. 

• Vid varierande förvaringstemperatur bildas lätt      
kondens i förpackningen vilket avsevärt förkortar 
hållbarheten. 

• Hantera alltså produkten så att kylkedjan är obru-
ten

Temperatur

Är  mina småblad fräscha?
Babyleafsbladen har en fräsch färg och spänst. Bladen är ej ihopsjunkna eller intorkade. Klorofyllnedbrytningen är ej 
synlig, dvs inga gulaktiga blad. Titta gärna på stjälken/snittytan på exempelvis ruccola, ju äldre den är, eller om den 

förvarats felaktigt desto mörkare är denna del.
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Went Leaf AB odlar småblad av olika sorter en bit utanför 
Landskrona i Skåne. Här växer olika sorter av små blad fram 
i ordentliga rader. Bladen sås direkt på marken på de öppna 
fälten och sedan skördas det med hjälp av en maskin som 
har ett stort vasst blad som hugger av bladen för att sedan 

föra upp dem på ett band där de sorteras i lådor. 

Odlingen

Säsong

• Optimalt placeras baby- leaf i egen kylgondol i 
butik avsedd för dessa produkter och med rätt 
temperatur. 

• Den optimala temperaturen för babyleaf är precis 
ovanför +1°C. Då bibehålls både ett fräscht utseen-
de och de näringsmässiga kvaliteterna bäst. Som 
exempel kan nämnas att efter sju dagar i +1 °C, har 
spenatblad kvar 90 % av sitt C-vitamininnehåll, 
medan om man lagrar i temperaturer mellan +4 
och +7 °C är det bara 50 % av C-vitaminet kvar efter 
7 dagar. 

• Minska alltså om möjligt temperaturen i babyleaf-   
kylen.


