
Skal du bestille blomster? Ring 33 13 19 00, eller hva med å bestille i Messenger? Det kan du nå – vi 
hjelper deg! 
 

 

Vinterrose 
Vinterrosen – også kalt Julerose – en nydelig og yndig 

juleblomst! 

 

 Vinterrosen – også kalt Julerose – har i de siste årene klatret høyere på popularitetsstigen 

blant juleblomster i Norge. Ikke bare er den så nydelig og yndig – den er en staude også! 

Siden dette er en av de få juleblomstene som tåler noen kuldegrader er det kjempe fint å 

pynte med denne foran inngangsdøren ute. 

 

Her er noen planter som er fine å plante sammen med Vinterrosen i 

en krukke ute: 

 Sølvtråd 

 Vintereføy 

 Lyng (Caluna) 

 Veronica Hebe (den helgrønne typen, uten blomster) 

 



Skal du bestille blomster? Ring 33 13 19 00, eller hva med å bestille i Messenger? Det kan du nå – vi 
hjelper deg! 
 

 

 

 

Lurer du på hvordan Julerosen bør stelles? Her er våre tips: 

1. Den tåler fint å tørke litt mellom hver vanning, men du vil se at blomsten henger litt om 

den er for tørr. 

2. Den har generelt en lang blomstringsperiode, og vil trives ekstra godt hvis den ikke står for 

varmt. 

3. Du kan ha Vinterrosen både ute og inne, bare husk å sette den et lyst sted. Julerosen uten 

blader er beregnet til innebruk. 

4. Gjødsling er ikke nødvendig når den står inne. 

 Har du hørt historien om hvordan Julerosen ble til? «Det fortelles at en liten pike fulgte de 

tre vise menn til krybben der Jesubarnet lå. De brakte med seg flotte gaver som de 

overrakte til barnet, og piken ville også så gjerne gitt en gave, men hadde ingen ting. Hun 

var lei seg, gikk vekk og gråt stille. Da så hun at der tårene hennes falt, vokste det opp 

vakre blomster. Hun plukket dem, og gav blomstene i gave til barnet i krybben. Det var de 

første Julerosene.» 

 

Viste du at… 

 Vinterrosen/Julerosen har sin opprinnelse fra middelhavsområdet og Øst-Asia? Eller at 

den egentlig er en eviggrønn staude? Hos oss finner du denne vakre blomsten i både hvit, 

lilla-toner og grønn/hvit – nydelige er de! 

 


