Pressemeddelelse

En stjerne er født
Nordeuropæiske forbrugere kan i år se frem til at fylde havens krukker og bede med stjerner i verdensklasse.
En helt ny type danske Asters opkaldt efter de mest celebre stjernenavne lanceres nemlig i den kommende
sæson
Det er Gartneriet Råhøj i Malling ved Århus, der sender en helt ny og forbedret serie af den populære
udplantningsplante på markedet. Malene Jensen, der står for kontakten i gartneriet udadtil og samtidig
fungerer som konsulent, fortæller,
‐ Vi har i vores produktudvikling lagt vægt på at skabe et up‐scale produkt af højere kvalitet og med
forbedret holdbarhed – fx har de nye Asters større og fyldigere blomster, kraftigere løv og er også mere
robuste.
MYSTERY LADY
Serien markedsføres under navnet MYSTERY LADY med en kvindesilhuet som logo ‐ et brand, som rummer
elementer af både kvindelig gådefuldhed, mystik og spænding, og de enkelte sorter er da også opkaldt efter
nogle af de største, kvindelige stjerner inden for filmens og musikkens verden. Nyheden til den kommende
sæson, 'Marlene, er således opkaldt efter den tyske skuespillerinde og femme fatale Marlene Dietrich, som
betog alle med sin scenekunst.
'Marlene'
Ifølge Malene Jensen er Aster‐seriens 'Marlene' kendetegnet ved en stor fyldt blomst i en dybblå nuance og
kraftige grønne blade.
‐ I første omgang tilbydes 'Marlene' til forbrugere i skuespillerindens eget hjemland, Tyskland, samt Holland
og Sverige og forhandles i specialbutikker og større havecentre, hvor folk forventes at være villige til at
betale det, et kvalitetsprodukt koster. På sigt er det meningen at 'Marlene' skal udbredes til endnu flere
markeder,
fortæller Malene Jensen og tilføjer med et smil,
‐ og vores 'Marlene' skal nok blive et lige så stort hit i haven, som Marlene Dietrich var på scenen, for en
køn plante kan nyde stjernestatus overalt.
Carlsberg og produktion af planter
MYSTERY LADY‐serien er resultatet af et samarbejde mellem Råhøj og Carlsberg Forskningscenter, der tog
sin begyndelse i 2004. Umiddelbart kan det være svært at se den røde tråd mellem den danske øl‐
producent og et gartneri, men Morten Storgaard, der er planteforædler hos Carlsberg Forskningscenter,
forklarer,
‐ Hos Carlsberg har vi oparbejdet stor ekspertise i forædlingsmetoder inden for byg, der kan overføres til
produktion af potteplanter. Efter at have drøftet mulighederne for at lave den nye Asters‐serie, så vi straks
et potentiale i at indlede et samarbejde med Råhøj, og vi er bestemt tilfredse med de foreløbige resultater,
og han slutter,

‐

med 'Marlene' er en stjerne født på ny.

For yderligere information kontakt:
Gartneriet Råhøj, Malene Jensen, på tlf. +45 8628 0063 eller email, mail@rahoj.dk. Se også
www.mysterylady.dk.
Fakta:
MYSTERY LADY® er en stjernerække af Asters udvalgt efter store fyldige blomster, som holder længe – lige
så længe som de stjerner, de er opkaldt efter. På græsk betyder aster ‐ stjerne. Sorter i MYSTERY LADY‐
serien bærer navne efter både afdøde og nulevende stjerner fra filmens og musikkens verden såsom
'Jessica' (Lange), 'Katherine' (Hepburn), 'Demi' (More), 'Ingrid' (Bergman), 'Celine' (Dion).
'Marlene' er første led i en ny serie ved navn MYSTERY LADY ® Supreme.
'Marlene' vil være at finde i større havecentre på de nævnte markeder fra august 2010.

