Artikel: Presenttips med julens växter
Julen är gåvornas tid. Personliga och fräscha hälsningar i form av blommor är populära under december, och det gäller inte minst julblommor av olika slag. 

I Danmarks tre största städer konstaterar man samstämmigt att försäljningen av blommor kommer att explodera under veckan före jul. Många vill ha med sig blommor till fester och andra sammankomster.

Martin Bringstrup, ägare till Bringstrup Blomster på Amager, berättar:
	På julafton säljer vi riktigt många gå-bort-presenter, framför allt julgrupper, och då gärna med orkidéer.   

Det är inte bara orkidén som har klättrat allt högre upp på hitlistan, utan även julstjärnor och julrosor växer i popularitet. Det beror enligt Martin Bringstrup på att många har fått upp ögonen för att julrosor pryder sin plats även inomhus.
	Och det är ju bara bra, med tanke på hur kallt det är utomhus just nu. 

Den osedvanligt kalla vintern har också påverkat försäljningen hos en blomsterhandel i landets näst största stad, Århus. Dorthe Fjord från Hasle Blomster berättar:
	Just nu säljer vi fler krukväxter, eftersom det är så kallt. Många kunder menar att krukväxterna klarar kylan bättre än snittblommorna. Det stämmer i och för sig, men vi packar naturligtvis alltid in krukväxterna väl. Vissa är ju mer ömtåliga än andra. 

Förutom att traditionella julblommor som azalea, cyklamen och lökväxter säljer bra, har Dorthe Fjord noterat ett ökat intresse för nyheter. En av de mest populära växterna i år är princettia, som hon tror kan bli en verklig rival till den vanliga julstjärnan.

Hos Sanne Sløk, som äger Krogh's Blomster i Odense, har kunderna verkligen tagit till sig denna nya stjärna. Samtidigt växer också intresset för större azaleor och cyklamen, som ger en annorlunda och exklusiv upplevelse.  
	Inför julen är det många som vill ge bort blommor. Så har de varit under alla de 80 år företaget existerat, och det kan inte ens den danska finanskrisen ändra på, konstaterar Sanne Sløk avslutningsvis.
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