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Tema:

Den spiselige natur
Flere og flere danskere søger ud i naturen for at finde ingredienser til hjemmelavet
marmelade, pesto, saft, snaps, m.m. Den danske natur byder nemlig på et væld af
spiselige bær, frugter, svampe og urter, og der er rigtig mange steder, man kan hente
råvarerne, f.eks. skov, strand eller fra byens grønne områder.

Redaktionens leder
2

Går man blot 250 år tilbage i Danmarkshistorien, var der god tradition for at bruge
den spiselige natur omkring os. Desværre er der sidenhen sket en distancering
mellem mennesker og natur. Heldigvis har opblomstringen af det ny nordiske køkken, hvor mange af ingredienserne hentes i naturen, spillet en vigtig rolle for, at vi
nu igen er blevet optaget af den spiselige natur.
Og man kan ikke komme udenom, at det er vigtigt, at børn og voksne får en tilknytning til naturen. For det giver respekt og forståelse for, at deres valg, som borgere og
forbrugere, har en indvirkning på både samfund, landbrug og på natur.
Dette blad er tiltænkt som inspiration til de læsere der gerne vil i gang med den spiselige natur. Men også til de naturvejledere, der allerede yder en vigtig indsats omkring formidling af de vilde og spiselige planter, - til glæde for danskerne og deres
genfundne passion for den spiselige natur.
God appetit og god læselyst :)
Sabine Jensen
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Naturvejlederforeningen i Danmark

www.natur-vejleder.dk

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfaring og information om naturvejledning.
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og
friluftsliv.
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for
uddannelse.

Medlemsbladet NATURvejleder

Foreningen udgiver bladet NATURvejleder,
som udkommer 4 gange årligt. Bladet indeholder artikler og temastof om naturformidling, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der
er relevante for naturvejledere i hverdagen.
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der
foregår på naturformidlings-området rundt
om i landet og give det videre til medlemmerne via bladet. Derudover bringer bladet
nyt fra de regionale netværk af naturvejledere og naturformidlere samt nyt fra Fællessekretariatet for naturvejledning, dvs. Friluftsrådet og Naturstyrelsen.

Naturvejledernes årskonference

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.

Årskonferencen 2016
FDF Friluftscenter Sletten den 13.-15. april

Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles i forbindelse med årskonferencen.
Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

Naturvejlederforeningens
web-adresse er:
www.natur-vejleder.dk

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om
foreningens mål og virke samt links til
naturvejledere og naturskoler i Danmark.
Hjemmesiden har desuden en oversigt over
kurser, der udbydes af naturvejledere.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Peter Laurents, Jystrup Vinkelvej 10, 4174 Jystrup
Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Peter Laurents (formand)
Bjarke Birkeland
Rikke Skriver Vesterlund
Sabine Jensen
Michael Boon Pedersen
Mette Millner Raun
Mia Lindegaard Pedersen
Frank Olesen
Sam Bøgesgaard Sørensen
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bb@visitaqua.dk ................................20904618
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mp@ledreborgslot.dk ........................2047 7155
34390@ishoj.dk..................................2135 4368
mia.pedersen@snm.ku.dk..................20571004
froles@buf.kk.dk ................................2777 0294
naturvejleder@sonderskov.dk ............7538 3866

Kasse og regnskab:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155
Medlemsskab og adresseændring:
Tomas B. Kolind Vilstrup
c/o FDF Friluftscenter Sletten,
Bøgedalsvej 30, 8680 Ry
medlem@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759
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Hvem pusler
i kulisserne…?

Jooo…det pusler godt nok i kulisserne,
og det er en sjov og spændende tid at
være bestyrelse i….
Peter Baloo Laurents
Formand
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Lige nu præges bestyrelsesarbejdet bl.a.
af:
• Fortsat udvikling af Krible Krable
projektet, hvor vi har valgt at ansætte
en projektleder til – indenfor projektmidlerne – at lede og udvikle
projektet, samt fortsat udvikle vores
samarbejdsrelationer med bl.a. DR.

Derudover skal vi naturligvis bidrage i
arbejdet med udvikling af Naturvejlederuddannelsen, BIG BANG 2016, Folkemødet 2016, understøtte foreningens
medlemsfremgang og derudover generelt være opmærksomme på den positive bevågenhed der er omkring naturvejleder- virkets mange aspekter….og
meget meget mere….
Vores faglige- og regionale netværk er
foreningens ansigt lokalt – det er her vi
mødes i et fagfællesskab, og det er her
ideer og tanker opstår. Bestyrelsen vil
gerne være i tæt dialog med netværkene, så Inviter os gerne med til møder eller drøftelser I mener foreningen skal
agere på.

Peter Baloo Laurents
Naturvejlederforeningen

N ATU

Det er faktisk ikke meget mere end ca 4
måneder siden vi skiftede en stor del af
den daværende bestyrelse ud… nye
kræfter kom til, og arbejdet med at finde roller, opgaver, interesser m.m tog
sin begyndelse…siden da er det gået
stærkt…meget stærkt….
Jeg har derfor besluttet at bruge denne
leders spalteplads, til at orientere jer
lidt om bestyrelsens arbejde i foreningens kulisser – dels fordi jeg er ovenud
begejstret for de mange tiltag og projekter vi som naturvejledere har gang i på
landsplan, og dels fordi jeg synes I skal
vide at foreningen har en knaldhamrende god bestyrelse, der arbejder på højtryk med fortsat at udvikle foreningen….

• Omsætning af kommunikationsstrategi til praksis – herunder arbejde
med etablering af ny bladredaktion,
samt nytænkning af hjemmeside.
Arbejdet sker i tæt samarbejde med
vores kommunikationskonsulent,
der varetager udviklingen af vores
eksterne kommunikationsindsats.
• Udvikling af det internationale samarbejde.
• Implementering og inddragelse af
Naturvejledere i Vild Mad projektet
• Intensiveret samarbejde omkring
Naturens Dag.
• Etablering af udeskolevejlederkurser
for naturvejledere – dette i samarbejde med Naturstyrelsen og Friluftsrådet, hvor der i år udbydes 4 kurser.

Foreningens leder

Sensommeren banker på, dagene bliver
kortere og køligere og den forunderlige
natur skifter igen indhold og udseende,
alt imens den forbereder sig til vinterens
komme…
I skrivende stund har jeg fundet plads
ved husets knitrende brændeovn, hunden har lagt sig vel tilrette på mine fødder, jeg har skænket en god kop kaffe og
tændt op i piben – at skrive leder til bladet kræver skam ordentlige arbejdsforhold…
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Historisk mad
fra naturen

Foto: Moesgaard Museum

Grauballemandens mave
fortæller, at oldtidens bønder
spiste sig mætte i naturens
urter.

Af René Hankelbjerg,
Historiker fra
Aarhus Universitet
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Vi oplever i øjeblikket en fornyet interesse for, hvad vores forfædre spiste og
det er endda blevet populært at spise
paleofood/stenalder kost. I dag, er vi
som byborer meget langt fra vores første
”danske” forfædre, der kom til landet, da
istidens iskappe trak sig tilbage for ca.
11.600 år siden. Og det landskab, vi
kender, med heder, enge og marker hører en meget yngre tid til nemlig jernalderen. Jernalderens Danmark vil vi
kunne forholde os til, fordi det var et
åben landskab, som vi er vant til, imodsætning til jagerstenalderens dybe skove
som dækkede næsten hele Danmark.
Det åbne landskab, vi kender i dag er
et resultat af jernalderens liv med jernudvinding. Det krævede enorme mængder træ og agerbrug, som krævede mar-

ker for afgrøder og eng og hede til
græsning. Men hvad var der så i en oldtidsmark ? Den har været en meget artsrig biotop og ikke en ”ren” kornmark.
som vi kender den i dag. Overalt i oldtidsmarken har urterne levet mellem
kornet og når man høstede med segl,
kom alle de lave urter med (i jernalderen havde man både segl og le).

Mere end 60 forskellige planter

Vi er så heldige, at vi har gode arkæologiske fund, som kan hjælpe os på sporet
af, hvad man satte tænderne i for 2000
år siden. Vi har berømte moselig som
Grauballemanden, der i dag ligger på
Moesgård Museum. Man har fornyeligt
genundersøgt hans maveindhold og vi
kan se at hans sidste måltider har bestået af en tynd grød eller vælling af pileurt
og spergel. Den har også indeholdt en
del tærskeaffald i form af avner fra spelt
og emmer, halm, græsstrå, og lidt formildende korn, primært hvede. I alt er
NATUR vejleder • 24. årg. • nr. 3 • 2015

• Dateres til 300-200-t. f.Kr.
• 34 år gammel ved henrettelse og ofring
• Udstillet på: Moesgård Museum
• Fundet i 1952 i Østjylland
• Dødsårsag: dybt snit højt på halsen
der 66 forskellige planter, som har udgjort hans sidste måltider, mange af dem
i deres frøform, og pileurt og spergel har
klart domineret retten.

Det sidste måltid

Vi må gå ud fra, han har slugt sine sidste måltider, for man har fundet, hvad
der svare til en teskefuld sand, samt aske
og små kvartsand. Hvis han har tygget
det og ikke bare slugt det, har det knast
godt mellem tænderne. Den kost, vi har
fundet i maven på ham, har helt klart
været en vinterkost man har spist hen
imod slutningen af vinterne, hvor kvæget gav mindre mælk og hvor der ikke
har været nogen bær at finde i naturen.
Det har været, hvad bønder i knapheds
perioder har spist eller hvad fanger eller
fattig folk har skulle sætte tænderne i
for at stille sulten. Men hvorfor har jern-

Foto: Harry Rose, Wikimedia (øverst) og Anro Bacharach, Wikimedia (nederst)

Fakta om Grauballemanden

alderbønderne tilladt så mange urter i
deres marker ? - nogen af dem har jo
konkurreret med kornet. Svaret kan
være at man simpelthen har set dem
som nytteplanter, der supplerede kosten.
Man kunne også komme med gisninger
om, at de bare har fået smag for lidt urter i deres kost. De har ikke haft krydderier eller sukker som smagsfremmer, og
så har lidt urtefrø måske bare været sådan vintermaden plejede at smage. Når
man havde tærsket kornet, smed man
det hen af gulvet for at skille frø og tærskeaffald fra kornet, så de store korn
landede længere væk end det lette tærskeaffald og urtefrø, og til sidst har man
fejet det sammen i forskellige bunker og
så har man fået lidt aske og sten med.
Man har nok spist urtefrøene og tærskeaffaldet som noget af det sidste. Det passer også perfekt med, at Grauballemanden er blevet offeret til guderne for at få
foråret til at komme, så man igen kunne
samle frisk føde og sætte kørerne på engen samt får og geder på heden. Så konklusionen må være, at det var urterne og
deres frø der fik vores forfædre gennem
vinteren.
o

Artslisten over Grauballemandens sidste måltid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

emmer,
spelt,
brødhvede,
rug,
nøgen byg,
dækket byg,
dyrket havre,
flyvehavre,
grøn skærmaks,
hanespore,
rottehale,
fløjlsgræs,
mosebunke,
tagrør,
tandbælg,
lund-rapgræs,
rapgræs,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blød hejre,
almindelig rajgræs,
rør-rajgræs,
hundekvik,
hare-star,
markfrytle,
kruset skræppe,
rødknæ,
bleg pileurt,
ferskenbladet pileurt,
vejpileurt,
snerlepileurt,
hvidmelet gåsefod,
gåsefod,
almindelig hønsetarm,
græsbladet fladstjerne,
almindelig fuglegræs,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

enårig knavel,
almindelig spergel,
bidende ranunkel,
lav ranunkel,
læge jordrøg,
sæd-dodder,
ager-pengeurt,
hyrdetaske,
gyldenlak,
alm. bjørneklo,
agerkål,
liden løvefod,
sølv-potentil,
opret potentil,
gul kløver,
fin kløver,
almindelig hør,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ager-stedmoderblomst,
mark-forglemmigej,
almindelig brunelle,
almindelig hanekro,
sort natskygge,
glat ærenpris,
skjaller,
glat vejbred,
lancetbladet vejbred,
nøgleblomstret klokke,
finbladet røllike,
lugtløs kamille,
haremad,
høst-borst,
ru svinemælk,
tag-høgeskæg,
grøn høgeskæg

Artsliste kilde: ”Grauballemanden - portræt af et moselig”, af Pauline Asingh
For mere information om emnet se http://www.grauballemanden.dk/ eller besøg Moesgård Museum
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Foto: Anemette Olesen

I haven kan vi
finde flere
spiselige vilde
planter, som kan
give maden et
ekstra pift.
De vilde spise
lige planter
kalder vi for
ukrudt fordi de
ofte vokser et
sted, hvor de
ikke er ønsket.
De kan ind
samles fra tidligt
forår og til langt
hen på vinteren.

Havens
spiselige ukrudt

Foto: Anemette Olesen

Af Anemette Olesen,
forfatter og foredragsholder.

8

Det drejer sig om tusindfryd i græsplænen, brændenælder på bakkeskråningen, og skvalderkål ved hækken osv.
Flere af naturens vilde planter er førhen
dyrket i klosterhaverne og anvendt til
medicin og mad. Nogle planter har beholdt deres ry som nytteplanter og anbefales den dag i dag i simple husråd og
urteteer. Planter som f.eks. røllike,
brændenælde, padderokke, rødkløver,
gyldenris m.fl. kan stadig købes i handelen, - og selv om ikke alle urter har fået
videnskabeligt accept, så bruges de stadig i husråd til at forebygge, lindre eller
helbrede skavanker ligesom før. Når forårssolen titter frem, begynder grønne
spirer at dukke op. Det er på dette tidspunkt af året vi har mest brug for det
grønne drys, der sikrer os et tilskud af
vitaminer og mineraler. De vilde planter
glimrer især ved at være C-vitaminrige
og så er det gratis mad. Så gør som vore
forfædre og tag naturens grønne tilbud
med i dagens menu.

Foto: Sabine Jensen

Skvalderkål

Aegopodium podagraria
Det kan være svært at komme skvalderkålen til livs hvis den først har invaderet haven, men som teplante og salaturt kan den placeres i en potte. Havens
forhadte ukrudt no. 1 kan sættes til livs,
og et par spæde blade er dejlige som
grønt drys på maden og som bund i en
pizza, og således kan denne gamle klosterurt bruges, når den koges med i tomatsovsen og spredes ud på pizzabund.
NATUR vejleder • 24. årg. • nr. 3 • 2015

Stedmoder
Viola tricolore

Foto: Anemette Olesen

Brændenælde (stor)
Urtica dioeca
Den store nældes blade kan høstes med
de bare næver når de ikke er fuldt udfoldede. Nulr dem mellem fingrene og
prøv at smage på et blad. Brændenælden regnes for den mest næringsrige
urt med så flot et mineralindhold at
den burde hjemføres til ethvert køkken.
Hak de friske blade og server dem f.eks.
på ristet brød med rå æggeblomme.
Kog friske buketter og findel dem i en
suppe. Hak blade fint og bag med i dagens brød osv. Når planter spurter i vejret i maj høstes de ca 20 cm lange buketter og tørres til te. Brændenælden er
især rig på mineralet jern som hver 3.
kvinde i Danmark er i underskud af.

Den yndige lille stedmoder pynter på
maden. Vi kan drysse friske blomster i
salaten eller over en dessert eller vi kan
gemme blomsterne som kandiseret
pynt til senere. Det er sjovt at kandisere. Friske blomster dyppes varsomt i en
letpisket æggehvide og dernæst i sukker
og så får de lov at tørre inden de gemmes i lag på pergamentpapir i kagedåser. At kandisere er en gammel skik.

Foto: Anemette Olesen

Vejbred
Plantago major
Friske unge vejbredblade er fine i supper og sovse, og større og ældre blade
kan bruges i stedet for kålblade til dolmere. Vejbred er også populær i husråd. Et frisk og knust blad (Knus cellerne ved at stryge med et varmt
strygejern ovenpå) kan lægges på et
barns gummer, hvis det har ondt for
tænder. Det giver lindring (takket være
garvesyren). Frø af vejbred kan koges
med i morgengrøden og forebygge forstoppelse. Vejbredblade kan bruges
som omslag på betændte sår.

Foto: Wikimedia - AfroBrazilian

Strandmalurt

Artemisia absinthium

Foto: Finn Lillethorup

Syre

Rumex acetosa
Den vilde syre smager surt ligesom rabarber og indeholder som denne oxalsyre. Den sure smag er med til at stimulere vore smagsløg og sikre en bedre
fordøjelse af maden. Før citronen blev
kendt og efterspurgt var det den vilde
syre der peppede kedelig mad op. Også
grønkål kunne drøjes med syreblade.
Man kan så havesyre i urtebedet og
bruge de friske blade i salat og supper.
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Er man interesseret i at lave sin egen
krydderdram bliver en stilk af strandmalurt sat på ½ flaske snaps og så har
man en bjesk, der stadig anbefales ved
fordøjelsesbesvær. Malurt i hundens
kurv afskrækker lopper og hvis hunden
eller kattens pels frotteres med afkog af
malurt kommer den til at dufte og glinse. Førhen lagde man et lille blad af
strandmalurten i bugen på den fede
sild eller makrel før stegning, så smagte
retten ikke af fedt og maden blev lettere
at fordøje.
Andre urter, der kan høstes til mad i
sommermånederne er bl.a. gederams
blomster, fuglegræs, vild mælde, røllike,
hyrdetaske, kvan, skovsyre, cikorie,
hyben, brombær, blåbær o.a.
God tur!

Foto: Finn Lillethorup

Opskrifter
på næste
side >
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Opskrifter
med vilde
urter:

Foto: Anemette Olesen

Rå chutney med hyben

Foto: Sabine Jensen

200 g rensede, og finthakkede hyben
2 finthakkede løg
5 flåede tomater
saft af 1 citron
2 tsk. honning
1 knsp chili
1 tsk. frisk reven ingefær
salt og peber.

Kom alle delene i en skål og rør det godt
sammen. Lad det trække så længe som
muligt og server det så til kalkun, fisk
eller ris.

Farverig salat
ca. 150 g frisk vild mælde
1 gulerod skåret i tynde stænger
1 dl lyserøde rosenblade
1 dl mørk basilikum
½ dl grøn ærter

Foto: Anemette Olesen

De friske mældeblade skylles og plukkes
i småbidder. Gulerod i tynde stænger
kommes ved. Dressingen røres sammen
og hældes over. Der pyntes med rosenblade og basilikum.

dressing:
½ dl fløde
½ dl appelsinjuice

Saftige muffins med tusindfryd
100 g smør
2 æg
2 dl farin
1 tsk stødt kanel
1 tsk stødt nellike
1 dl reven æble
1 dl blomster af tusindfryd
Foto: Sabine Jensen
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2 spsk blomsterrande af mælkebøtte
1 dl groft hakkede nødder
3 dl mel
1 tsk bagepulver
1 dl mælk
Rør alle dele godt sammen og kom dem
i smurte papirsforme. Bag dem i ovn
ved 225 °C i ca. 15 min.
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Hjemme
i haven skal
der også være
plads til nogle
af de vilde
planter.
Foto: Anemette Olesen

Vild stuvning
100 g katostblade eller skvalderkål
100 g brændenældeskud
100 g fuglegræs
40 g smør
30 g mel
salt og peber

Rens de grønne blade og damp dem
møre i en gryde i 5-6 minutter. Smelt
smørret i en gryde og drys melet over.
Når melet er opsuget af smørret spædes
med kogende vand (ca 4 dl) og de dampede blade røres forsigtigt i. Smag til
med krydderier før servering. Stuvningen kan serveres på ristet brød med hytteost, en skive skinke eller hårdkogt æg.

Foto: Anemette Olesen

Små grønne krydrede pandekager med mælde
150 g hvedemel
en knivspids cayennepeber
3 dl sødmælk
3 æggeblommer
50 g smør
3 æggehvider
100 g kogt skinke i tern
100 g reven ost
2 dl finthakket mælde eller naur.

Bland mel og cayennepeber og tilsæt
mælk, æggeblommer og blødt smør og
pisk dejen godt sammen. Lad den hvile
lidt før skinke i tern, reven ost og finthakket mælde tilsættes. Pisk æggehviderne stive og vend dem forsigtigt i dejen. Bag de små grønne pandekager i
smør på en pande i ca. 2 min på hver
side.

Foto: Anemette Olesen

Ostefrikadeller med vild mælde
250 g reven ost
5 dl havregryn
¼ dl suppe eller grønsagsvand
1 stort løg
2 revne eller kogte mosede kartofler
evt. 2 æg
1 tsk. paprika
2 spsk. friskhakket vild mælde
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Ingredienserne blandes sammen, hvis
det virker for tørt kommes lidt mere
væde eller æg i. Form farsen til frikadeller med en spiseske og vend dem evt. i
rasp før de steges gyldne på en varm
pande i olivenolie.
Foto: Anemette Olesen
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Vild mad i
madkundskab
At indtænke naturen i sin undervisning er noget af
det mest oplagte at gøre for en madkundskabs
underviser.
- Men hvor mange af os gør det egentlig?
Vov pelsen; det er i virkeligheden ikke så vildt ;)
Jeg er et privilligeret menneske! - Det er
altid svært, sådan lige at få slået hul på
nødden... Hvordan skal man indlede en
artikel fængende? Jeg har besluttet, at
jeg vil starte med begyndelsen. Og begyndelsen er, ligesom fortsættelsen, den
samme. Nemlig mine privilegier i livet.
Min mor er en klog kone. Én af den
slags, du véd, som har trukket os unger
ud i naturen og sanket for siden at lægge
forråd til side, til vinterens komme. Vi
har syltet og henkogt og tørret og vi har
nydt godt af naturens gavmildhed...

Af
Lone Anna Appelquist Carlson
Formand for Foreningen for
Madkundskab.
Adresse: Vivede møllehuse 13,
4640 Faxe.
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Jeg er uddannet hjemkundskabslærer på
Vordingborg Statsseminarium. Her underviser Susanne Tønneskov Hansen.
Og det fantastiske er, at også her mødte
jeg en klog kone på min vej. Susanne
”pålagde” os nærmest at involvere os i
hedengangne Hjemkundskabslærerforeningen. 3 af os studerende gik ind i det
faglige arbejde og genopstartede Storstrøms amts bestyrelse. Med tiden omlagdes denne til Region Sjællands bestyrelse, men inden da var jeg allerede godt
syltet ind i hovedstyrelsen og dens arbejde. For i det forum mødte jeg ikke
én, men derimod mange, kloge koner. I
dag hedder vi Foreningen for Madkundskab.

Skolereformen og de nye forenklede mål

Det kan umuligt være gået din næse
forbi, at folkeskolen er blevet reformeret. Måden hvorpå vi nåede hertil har
ikke rigtigt vist, at tankerne bag faktisk
er udtænkt af kloge koner. Men det tror
jeg måske nok at de er... I alle tilfælde

kunne faget madkundskab igangsættes
fra reformens år 0 med ibrugtagning af
fagets forenklede mål. Hvorfor? Jo; fordi
vores fag rent faktisk er skolens bedste!
Det kan, fuldstændigt ukompliceret, effektuere tankerne i og omkring reformen. Måske har det i virkeligheden
dannet basis for tankerne i og omkring
reformen... Selvom Antorinis forsøg på
at anskueliggøre den eksemplarisk undervisning ved at foreslå slagtning af en
ged ikke helt faldt i god jord, så faldt
den heller ikke totalt ved siden af ;) Jeg
nøjes dog med at slagte hanekyllinger...

De nye tider

I princippet betyder det, at vi har fået
bedre mulighed for at skabe rammerne
omkring fagets undervisning. Vi opfordres til at involvere foreninger og andre
frivillige aktører i lokalsamfundet. Vi
har fået den understøttende undervisning, som gør det lidt lettere at få lidt
mere tid til det, som min artikel egentlig
skal handle om; nemlig at få bragt naturen med ind i undervisningen. Eller måske nærmere undervisningen med ud i
naturen...

Den røde tråd

Det er så her, at min introduktion med
snak om privilligier og kloge koner gerne skulle begynde at give mening...
Kloge koner har altid vidst, hvordan
man skulle udnytte naturens knappe goder. I virkeligheden er de slet ikke så
knappe... Altså her i min del af verden.
Jeg træder bogstaveligt lige ud i en
mangfoldighed af mulige råvarer til min
undervisning. Både hjemme og på arNATUR vejleder • 24. årg. • nr. 3 • 2015

bejdet er der natur, helt op ad mig. Og
det er skønt. Men jeg har også boet andre steder i mit liv, hvor tilgangen ikke
har været lige så ukompliceret. Men
uanset hvor man bor henne, så er der altid mulighed for at udnytte naturens
forrådskammer. Man skal bare have øje
for det!

Et årshjul

Hele min undervisning er tilrettelagt sådan, at jeg får udnyttet naturens gaver,
når de er lige til at hente. For eksempel
begynder jeg altid året med et undervisningsforløb, hvor hygiejnen er det
egentlige læringsmål. Men for ikke at
gøre undervisningen udelukkende teoretisk (mikroorganismer og bakterier
kan være tungt og træls at læse sig igennem, som 6. klasses elev) så lægger jeg
også nogle praktiske forløb ind. Første
gang vi mødes giver jeg et oplæg om de
forenklede mål og tilrettelæggelsen af
undervisningen, fremadrettet. Og så går
vi ud og finder mirabeller. De bliver vaskede og lagt på frost. Og næste gang vi
mødes, så laver vi marmelade. Teorien
handler så om konservering.
I øjeblikket sanker vi hyben. De skal
laves til suppe. Brombærret er fortsat
gavmildt og hasselnødden er særligt
lækker i disse dage... Det varer ikke længe, før hyldebærret skal koges til saft og
havtornen laves til is. Både havtorn, hypen og hyldebær kalder på, at vi får fortalt om antioxidanterne og deres gavnlige virkning på vores helbred.

De vilde urter

Der er også andre tider på året, hvor det
vi kan hente, er af en anden beskaffenhed. De vilde urter er selvfølgelig også
derude nu, og der er mange at bruge af.
Men i mit årshjul ligger mange af dem i
forårsmånederne.
Når ramsløget kan høstes, så laver jeg
et undervisningsforløb omkring gluten,
og dens forbindelser. Her bliver der produceret pasta, og samtidigt også ramsløgspesto. Pestoen bruges både til at
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smage på pastaen med, men sendes også
med hjem i små sylteglas, så mor og far
også kan nyde godt at børnenes kreativitet i skolen.
Vi koger brændenældesuppe i foråret,
og kigger på historiske opskrifter, i den
forbindelse. Skvalderkålen omsætter vi i
kartoffelfrikadeller, og har samtidig et
forløb omkring kartoflens historie. Gåsefoden stuver vi, og spiser sammen
med skvalderkåls-/kartoffelfrikadellerne. Bare fordi vi kan :)

Hvor går grænsen?

Spørgsmålet er så, om der er noget sted,
hvor man er bekymret for at involvere
naturen i undervisningen? Min grænse
går ved svampe. Jeg tør ikke tage ansvaret for, at det er en spiselig svamp vi har
plukket. Der må jeg have assistance.
Men også her har jeg en klog kone tilgængelig :)

Naturvejleder

Vi har et rigtigt godt samarbejde med
vores naturvejleder. Jeg ved ikke, om det
er et særligt privilegium for vores område, eller om der generelt er mulighed for
at få assistance og inspiration til sin undervisning. I foråret var vi sågar ude
med hele 10 naturvejlederaspiranter,
som havde tilrettelagt et eksemplarisk
tværfagligt forløb for alle udskolingsklasserne. Så kom vi rundt, og fik naturen ind i både dansk og matematik,
f.eks.. Det var rigtigt godt og inspirerende! - For selvfølgelig kan andre fag også
have glæde af ”det vilde”... Det kan vores
fag ikke holde patent på! Men for pokker, hvor ER madkundskab bare oplagt
at involvere sig i naturen med. Så; spring
ud!
o

www.madkundskab.nu
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Prikbladet Perikon (blomsterstand).
Foto: Lars Norman

Almindelig gyldenris.
Foto: Lars Norman

Danmarks
vilde lægeplanter
– og deres anvendelse før og nu
Det er en kendt sag, at prikbladet perikon giver en rigtig
dejlig urtesnaps, som man
kan blive i godt humør af.
Det er dog ikke alkoholen
alene, der har denne
oplivende virkning.
Perikon og moderne medicin

Af Birgit Kristiansen,
forfatter samt projektleder på
danmarksflora.dk

I dag anvendes prikbladet perikon mod
let til moderat depression og talrige kliniske studier viser, at effekten af prikbladet perikon er på linje med konventionel antidepressiv medicin, blot med
færre bivirkninger. Som med alle andre
lægeplanter, skal man ikke medicinere
sig selv med prikbladet perikon. For det
første kan indtagelse påvirke effekten af
evt. anden medicin og for det andet kan
det røde stof hypericin, som findes i de
mørke kirtler i blomster og blade, give
lysfølsomhed i huden.

Perikon og folkemedicin

Kronbladene af prikbladet perikon blev
i 1772 optaget i den første Pharmacopo-
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ea Danica, som er en statsligt autoriseret fortegnelse over lægeplanter med anvisning på deres anvendelse. Derfor ved
vi, at prikbladet perikon er blevet anvendt i den klassiske lægekunst som
middel mod bl.a. sår og betændelsestilstande. Dertil kommer de mange overleveringer og mere eller mindre farverige fortællinger om, hvordan man i
folkemedicinen har anvendt prikbladet
perikon. På Mors har man anvendt
planten mod frostlidelser og i Nordjylland har man anvendt perikonsnaps
mod mavesmerter og diarré. Det er typisk for folkemedicinen, at man fra egn
til egn har anvendt en plante mod meget
forskellige lidelser.

Virksomme plantestoffer

Bær fra vilde træer og buske indeholder
ofte store mængder af vitaminer og mineraler og har således bidraget til sundhed og dermed forebyggelse af sygdomme. Også som lindring og endog
helbredelse af en lang række folkesygdomme er en stor gruppe af vore vilde
danske planter blevet anvendt gennem
historien. Man har på et meget tidligt
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Læs mere
Blad fra prikbladet perikon med
gennemskinnelige runde kirtler.
Foto: Lars Norman

tidspunkt været opmærksom på, at naturen producerer kemiske stoffer med
virksom effekt overfor sygdomme. Mange af de kemiske plantestoffer er dog giftige, f.eks. alkaloiderne som påvirker
nervesystemet ved indtagelse.

De gamle havde ret – en gang imellem

Med den viden og de muligheder vi i
dag har for at forske og afprøve planters
virksomme stoffer, må man af og til give
de gamle kloge hoveder ret. I andre tilfælde, må man dog nøjes med at more
sig over de ofte farverige, men ganske
uvidenskabelige fortællinger. Prikbladet
perikon er et godt eksempel på, at de
gamle havde fat i noget. Et andet eksempel er almindelig gyldenris, hvor man
traditionelt har anvendt et afkog af urten som urindrivende middel. I dag anvendes te eller ekstrakt af urten til at øge
uringennemstrømningen ved urinvejsbetændelse og nyregrus. Inden for de
senere år har flere kliniske studier påvist, at gyldenrisekstrakt har en positiv
effekt på urinvejsinfektioner, irritabel
blære og nyregrus. Almindelig gyldenris
har et højt indhold af bl.a. flavonoider,
som ofte har vanddrivende egenskaber.
Visse flavonoider virker mod betændelse og bakterieinfektioner.

I ”Danmarks vilde lægeplanter”,
Gyldendal 2014 kan man læse mere om
100 vilde danske lægeplanter og deres
nutidige og historiske anvendelse.
Indledningsvist giver bogen et overblik
over, hvordan forskellige kulturer over
hele verden har anvendt planter i forebyggende og sundhedsfremmende behandling. Det forklares hvilke virksomme
stoffer planterne indeholder, hvilke plantedele der anvendes og hvordan de er
blevet præpareret. Endelig gives der et
indblik i den nutidige lovgivning og krav
til henholdsvis konventionelle lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud.

Opskrifter gives dog ikke – tværtimod!
Forfatterne advarer mod enhver form for
selvmedicinering, og hvor det kan være
direkte farligt at indtage plantedele advares der under rubrikken ”Sikkerhed”.
Holdet bag bogen er hortonom med
Ph.D i botanik Ina Giversen, farmaceut
og Doktor Pharm. med speciale i planters
indholdsstoffer Leon Brimer, projektleder
på danmarksflora.dk og forfatter Birgit
Kristiansen samt ikke mindst fotograf
Lars Norman, som har leveret de smukke
arts- og naturfotos som gør bogen så
indbydende.

Gaffelvortemælk indeholder
hvid mælkesaft.
Foto: Lars Norman

Gaffelvortemælk – en ny opdagelse

Gaffelvortemælk er et eksempel på en
urt med virksomme stoffer, som man
helt har overset i folkemedicinen i Danmark. I 1770 har man dog i en engelsk
monografi noteret, at mælkesaften fra
gaffelvortemælk anvendes til at fjerne
vorter. I dag udvindes det aktive stof ingenolmebutat af mælkesaften og bruges
i en gel, som anvendes mod aktinisk keratose. Aktinisk keratose er hudforandringer forårsaget af langvarig soleksponering og sygdommen kan føre til
hudkræft, hvis den ikke behandles. Effekten er undersøgt i adskillige kliniske
studier.
o
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Gaffelvortemælk.
Foto: Lars Norman
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Det maritime
spisekammer
I 9 år har jeg arbejdet ved
Limfjorden, hvor vi altid har
forsøgt at finde en sjov og
god måde på, hvordan vi åbne
gæsternes øjne for hvilken
verden, der gemmer sig under
overfladen.

Af Thomas J. J. Johansen,
naturvejleder
ved Brorfelde Observatorium.
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Den blå verden er et sted, der altid har
fascineret og skræmt os, hvor mennesket med ærefrygt, taknemmelighed og
fantastisk nysgerrighed har fundet ro,
glæde og ikke mindst mad! En gang
fandt man maden i det blå ved at stå
klar med et fiskespyd eller måske ved at
trække de tunge net gennem mørket
under bådens køl!
I dag er det en noget anden historie.
Det romantiske billede af fiskeren, der i
pagt med naturen slider huden af hænderne, mens frosten bider i ansigtet, er
blevet skiftet ud med en hurtig tur ned

Foto: Sabine Jensen

til Kvickly, hvor du for den rigtige pris
kan købe hummer fra den anden side af
verden.
Samtidigt med at vi har fjernet os fra
jagten på føden, får vi tons af nyheder
ind, om hvordan verdens fiskebestande
er under pres, forurening og overfiskeri
gør sit indhug og verdens befolkning
boomer.
Vi er nødt til at kigge på nye måder,
hvordan vi kan brødføde en verden på
et sidespor.
Det lyder alt sammen vældigt stort,
skræmmende og på sin vis flot, men vi
er nødt til at starte et sted, og det sted
skal helst være ved begyndelsen. Det
kunne måske være hos Emma, hendes
storebror Bjarke og deres forældre.
Vi ville rigtig gerne hjælpe folk med at
finde fascination og forståelse af en verden, vi som befolkning måske har fjernet os fra. Heldigvis var og er vi langt
fra de eneste, og det er rigtig godt!
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Foto: Sabine Jensen

Strandkrabbesuppe

Det hele starter med en krabbe, en
strandkrabbe! Det er fedt at kunne holde en krabbe, og det er en god start. De
er nemme at fange, og vi har rigtig…
rigtig… rigtig mange af dem i Danmark. Der er flere hundrede millioner af
dem ved de danske kyster, hvis det kan
gøre det.
Vi kan gøre rigtig meget med dem udover krabbevæddeløb, krabbefortællinger eller det at bande over dem, når de
sidder fast i nettet. Du skal bruge ca. 1
kg LEVENDE mellemstore krabber (4
til 7 cm på tværs af skjoldet), en håndfuld hakkede grønsager, lidt olie, noget
vand, lidt peber og salt og måske endda
1 dL fløde. En stor kraftig kniv, et hakkebræt og en gryde/trankia.
Varm olien op i gryden, og hak krabberne midt over mellem øjne, indtil du
har nok til at fylde gryden. Husk at slippe resten af krabberne fri; de har fortjent friheden efter det horror-show de
var tæt på at være en del af. Nu skal
krabberne svitses og røres rundt, indtil
de er helt røde. Bland grønsager, og
hæld vand på indtil, at krabberne er helt
dækkede. Nu skal det blot stå og småkoge i en 30 minutter. Smag til med salt og
peber. Hvis du har lidt fløde, kan du
blande i det nu, og lad suppen koge lidt
op.
Du kan nu filtre krabberne fra, men
smid dem ikke ud. Du kan nemlig
klemme det kogte og lækre krabbekød
ud af skallerne. Det er bare godt! Og
voila, på under en time har du en lækker krabbesuppe.
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Foto: Sabine Jensen

De mindste kan også være med

Når du måske alligevel er ude at fange
strandkrabber, kan det være, at du får
fat i en masse små krabber, der kun er
op til 3 cm på tværs af skjoldet. Det kan
også være, at du har en hel del rejer og
måske endda stankelbenskrabber. De
kan også sagtens spises. De fleste vil nok
koge rejerne, men det er nemt at komme til at koge dem i for lang tid. Et godt
råd er at de levende rejer, små krabber
og stankelbenskrabber duppes tørre
med køkkenrulle eller viskestykke.
Hæld madolie i en gryde, så bunden er
dækket med ca. 1 cm olie. Varm olien
grundigt op, så dyrene dør med det
samme, de kommer ned i gryden. Svits
nu rejer og små-krabber i olien nogle
minutter, indtil at de er helt sprøde. Læg
mærke til, at de bliver stadigvæk røde.
Læg de stegte godbidder ud på noget
køkkenrulle, derved suges olien væk, og
nu er du klar med krabbe- og rejesnacks, der IKKE skal pilles. Dyrenes
skjolde bliver så sprøde, at du bare kan
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Foto: Sabine Jensen

tygge dem. Kødet vil stadig være lækkert og saftigt inden i rejerne og krabberne. Det er en nem og god måde at
nyde rejer og små krabber på. Husk du
kan ikke få skjoldet ordentligt sprødt,
hvis du har kogt dyrene først.

Smagen af søstjerner

De fleste kender søstjernerne, og de kan
findes i stor stil ved langt de fleste strande. Næsten alle kender det femarmede
mærkelige væsen, der slæber sig af sted
over havbunden med de mange sugekopper under hver arm. Det er dog nok
de færreste, der rent faktisk har smagt
på den?! Den er heller ikke god at koge
suppe på, for dyret som helhed smager
fælt. Til gengæld kan man klippe hver
arm op ganske hurtigt, hvor der afsløres
en brunlig eller orange masse. Dette er
primært kønsdele. Det kan nemt skrabes ud og steges i lidt olie, til massen er
gyldenbrun og sprød. Selvom at det kan
se tvivlsomt ud, er resultatet en god
lækker snack med fyldig smag.

Muligheder med muslinger

Der flere traditioner, nye som gamle, og
trick til tilberedning af muslinger; især
blåmuslinger.
Det er nemmest at dampe muslingerne, hvor der også er mange muligheder.
Som udgangspunkt skal du bruge to
håndfulde finthakkede grøntsager, lidt
fløde, lidt olie, en væske og to-tre krydderier, der passer til. Du kan se et par
forslag herunder. Hertil hører en gryde
med tætsluttende låg og selvfølgelig omkring 1,5 kg muslinger per person.
Grøntsagerne svitses med olien, hvoref-
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ter der hældes væske i til, grøntsagerne
er dækket. Når væsken koger, hældes
muslingerne i. Husk der skal være plads
til at muslingerne kan åbne sig. Læg låget på, og lad det hele koge, indtil at der
siver damp ud under låget, ca. en 5 til 7
minutter. Nu kan fløden tilsættes, og det
hele skal have et lille minut mere. Du
skal ikke røre rundt i det undervejs, da
dampen vil slippe ud, når låget løftes.
Det vil forlænge tilberedningstiden og
gøre muslingerne ret seje og gummiagtige. Man kan sammensætte opskriften
på mange måder . En af mine favoritter
er kokosmælk med karry og chili. Cola
med pebermix og oregano er også udmærket. Ligeså er en mørk øl med rosmarin og basilikum ret godt. Rød saft
med paprika og peber vil også fungere .
Leg selv med mulighederne! Der er flere, end I regner med! Muslinger gør sig
også godt på bål eller i en røgovn. I begge tilfælde skal muslinger lægges på en
rist eller med mellem to pinde. Muslingerne skal have den buede side ned af,
så kan muslingerne bedre åbne sig. Efter
10 minutter over gløderne i bålet eller i
varm rygeovn, vil man have nogle utroligt lækre muslinger med den gode
smag af bål og røg. I kan sagtens give
dem længere tid.

Tag noget tang

Tang bliver en populær spise, og støder
på den flere steder. Der er næsten også
kun godt at sige om tang, ikke mindst
som et delelement på spisebordet. Jeg
har mange gode erfaringer med især
blæretang. Her kan især de yderste 5 cm
af de grønne spidser gøre nytte. Længere
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nede på planten vil tangen blive mere
sej og knap så lækker at spise. I en simpel ting som en brødopskrift kan to
håndfulde fint hakket rå blæretang gøre
gavn. Det skal blot blandes i dejen, og
det giver et brød mere fylde, og det
mætter i langt højere grad. Du kan også
vælge at grovhakke spidserne til 2-3 cm
store stykker. Dup dem grundigt med
køkkenrulle eller viskestykke, så det er
så tørt som muligt. Herefter du varme
en gryde op med 2-3 cm olie i bunden.
Når olien er varm, skal du putte de
grovhakkede tangspidser i olien. Pas
godt på! Det kan sprøjte en hel del. Tangen vil først skifte farve til lysegrøn og
dernæst brun. Husk at vende tangen
hele tiden, det brænder nemlig meget
nemt fast! Du kan nemt fornemme, når
de begynder at blive sprøde. Når tangen
begynder at blive sprød, skal du tage det
af varmen, og tangen skal med det samme hives op af olien. Dup gerne olien af,
og nyd dine chips fra havets bund. Tangen kan også bages ved 200 grader celsius til, men det kan være svært at få dem
sprøde på samme vis. Tangen kan også
fint blancheres i kogende vand under et
minut, hvorefter du kan bruge det som
pynt eller som en lille smagsprøve. Til
smagsprøver gør tangen sig bedst, når
den er frisk og rå, hvor den har en nøddeagtig frisk smag.
o

Tips og råd
Mange holder sig til den gamle Rregel; at du kun må samle ind af de
maritime goder fra kystnære områder i måneder med R i navnet (januaR, febRuaR, maRts, apRil osv.).
Reglen er god, men hvis du har din
sunde fornuft med, kan du samle
ind hele året rundt.
Saml kun ind i et område, hvor vandet er klart og køligt. Gerne langt
væk, 500+ meter, fra havneområder, ferskvandsudløb og industri.
Tag
aldrig
noget med i madlavningen, som er
samlet ind over vandets overflade.
Jeg anbefaler, at du samler ind på
mindst en halv meters vanddybde.

Foto: Sabine Jensen

Duft til dine råvarer. Hvis de ikke
lugter af frisk havvand, er det ikke
godt at spise.
Krabber, muslinger og rejer skal til
beredes levende eller nyligt aflivede. Tang må ikke føles slimet eller
udtørret.
Muslinger kan tjekkes yderligere
ved enten banke dem let mod en
bordkant eller klemme dem let
sammen. Hvis muslingen ikke reagere overhovedet, skal den kasseres. Når muslingerne er tilberedt,
må du kun spise dem, der har åbnet sig under tilberedningen.
Med andre ord behøver du ikke
fange den store fede ørred for at få
et godt måltid ved kysten. God appetit!

Foto: Sabine Jensen
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Mad på bål –
hvorfor nu det
For mig er svaret ganske
enkelt. Det er godt for os at
lave mad på bål fordi det går
langsomt og fordi bålet har en
positiv effekt på os.

Af
Tomas B. Kolind Vilstrup,
Aktivitets-chef & Naturvejleder, FDF Friluftscenter Sletten
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Midt i en verden, hvor stort set alting
går i hæsblæsende tempo, er der ingen
tvivl om, at det er sundt for sjælen at
sætte farten ned for en stund. Det lave
tempo kommer helt af sig selv, når vi laver mad på bål. For ting tager tid, når vi
laver mad på bål. Der er mange flere
processer end hvis vi lave mad indenfor
eller for den sags skyld udenfor på fx.
gasblus. Der skal ordnes brænde, der
skal tændes op og måske skal bålet også
brænde ned til gløder. Desuden tager
mange tilberedningsprocesser længere
tid, når vi er ude ved bålet. Jeg bruger
ofte begrebet slow-food om mad på bål.
Jeg synes, at begrebet passer godt i denne sammenhæng fordi det både siger
noget om, at vi tager tingene lidt med
ro, når vi laver mad på bål, men det si-

ger også noget om, at det er næsten et
mål i sig selv, at det skal tage tid.

Hvordan nu det?

Når vi skal lave mad på bål er det vigtigt
at vurdere os selv inden vi går i gang.
Det er vigtig i forhold til at få en succesoplevelse, at jeg vurderer hvor rutineret
jeg er til at lave bål, og at jeg derefter
vælger min tilberedningsmetode ud fra
mit erfaringsniveau. Vælg noget, som er
let at styre, hvis du ikke har så meget erfaring. Lav fx. noget i en gryde. Noget,
som er svært at brænde på – fx. fordi
der er meget væske i. Eller vælg noget,
som er pakket ind i saltdej, hvis du skal
lave noget i gløder. Saltdejen er super
god til at beskytte råvarerene mod varmen fra gløderne. Selvom dejen bliver
næsten helt forkullet, så er der næsten
altid stadig noget lækkert og spiseligt
indeni.
Næste skridt er, at gør mere brænde
klar end du forestiller dig, at du skal
bruge. Når først du er i gang med at lave
maden er der ofte ikke tid til at kløve
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mere brænde. Særligt hvis du ikke er så
rutineret, er dette vigtigt.
Et godt råd er også, at du skal kløve
brændet mindre end du måske lige forestiller dig. Savet og kløvet brænde købt
færdigt i skoven eller i et tårn fra byggemarkedet er slet ikke kløvet i små nok
stykker, når du skal lave mad på bål.
Tænk fx. på at du har brug for stykker,
som er på tykkelse med en eller to fingres tykkelse. Så er du godt forberedt.
Kort sagt er det sådan, at du giver træet
mere overflade jo mere du kløver det.
Det giver mulighed for flere flammer.
Og det er en god ting, når vi laver mad
på bål. Både fordi det laver varme, men
også fordi det ryger mindre, hvis vi har
flammer. Hvis du så skal arbejde med
gløder, så har det også den fordel, at du
hurtigere kan få lavet en stak gløder.
I forhold til kvaliteten af dit brænde,
så er det naturligvis vigtigt, at det er
tørt. Stort set alle slags brænde kan bruges til mad på bål. Fyr og gran er godt at
tænde op med, og giver mange flammer,
men gløderne holder ikke så længe. Bøg
og eg brænder langsommere, men gløderne holder også længere.
Når du har rigeligt med brænde klar,
er du klar til at tænde bålet. Når du skal
tænde bålet skal du overveje hvad du
skal bruge det til. Fx. er det klassiske pyramideformede indianerbål godt, hvis
du skal have flammer under en gryde.
Pagodebålet er godt, hvis du gerne hurtigt vil have brændt en masse brænde
ned til gløder. Denne båltype er nemlig
selvforstærkende. Med andre ord er pagodebålet super effektivt til selv at suge
ilt til sig i kraft af, at det fungerer som
en skorsten. Prøv selv at google ”båltyper”. Det kan blive en helt videnskab i
sig selv.
Medens bålet bliver klar, er der typisk
tid til at finde noget godt bålgrej frem
og tid til noget tilberedning.

Hvilket grej skal vi så bruge?

Skal du på tur, hvor du skal bære alt dit
grej, så er grej i aluminium eller titanium ofte at foretrække. Men er du et
sted, hvor du ikke skal slæbe grejet, så er
støbejern eller pladejern næsten altid at
foretrække. Det er ganske enkelt mere
hårdfør og bedre til at fordele varmen.
Jeg foretrækker altid at have en rundbundet gryde med 3 ben under til at
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lave gryderetter og supper i (fx. en potjie pot, som er en afrikansk grydetype).
Hvis jeg skal bage eller lignende er en
gryde med flad bund og ingen eller kun
korte ben mit foretrukne valg (fx. en
dutch owen).
Ellers kan det egentlig siges ganske
kort. Stort set alt støbejernsgrej er godt
at bruge på bål. Meget ofte er det til at
komme til for ikke ret mange penge i en
genbrugsbutik.

Hvilke metoder skal vi så bruge?

Når vi laver mad på bål, er der mange
metoder, at vælge imellem. Hvis det skal
være kompliceret og du trænger til udfordring, så prøv at arbejde med plankning, grubestegning eller fx indirekte
varme fra et cirkelformet bål.
Vil du gerne sikre succesen og hvis du
ikke har så meget erfaring, så er det
bedst at lave noget i fx. gryde eller noget
som pakkes ind i saltdej eller bages i
salt.

Hvordan kommer du faktisk i gang?

Tja, egentlig så kan de fleste retter, som
du kan lave inde i køkkenet også laves
på bål, man mange ”nørder”, som brænder for at lave mad på bål har heldigvis
allerede skrevet en masse forskellige
bålkogebøger, som kan hjælpe dig på
vej.

Ildsjæle inviterer til mad på bål

Jeg har selv været redaktør på bålkogebogen ”Ildsjæle inviterer til mad på bål”.
Denne kogebog er et forsøg på at kommer med bud på retter og bruge metoder, som sikrer succes. Men bogen kommer også med bud på metoder, som
ikke belaster miljøet – fx. ved brug af
alu-forme og alu-folie. Og så er den
tænkt til at være ”pæn nok” til at den
også godt kan ligge fremme på bordet
derhjemme.
God fornøjelse med duften og smagen
af røg og ild.
o

Foto: Christian Biering
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Jagten
på vild mad

At høste af naturens
overskud er
både spændende,
sjovt og udfordrende.
Og så smager det
”VILDT” godt.
Foto: Jonas Nørregaard

Skal det være rigtigt vildt,
så skal du selvfølgelig bruge
vildt nedlagt af danske
jægere, når du kokkererer
over bålet.
Læs i denne artikel om,
hvordan du nemt bringer
både jagten og vildtet ind
i din formidling.

Af Franz Holmberg,
naturvejleder
Danmarks Jægerforbund,
Tlf.: 61 18 83 93
E-mail: fho@jaegerne.dk
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Mange børn og unge er i dag ikke bevidste om den proces, der går forud, før
det vakuumpakkede kød ender i køledisken. Vi står over for en generation af
unge, hvor forældrene også er vokset op
med vakuumpakkerne i supermarkedet.
Derfor har det ikke nogen værdi for forældrene at videreformidle det, der engang var så naturligt: ”Vil du have kød
på bordet, så er der et dyr der må lade
livet! ”

Materiale

På skoven i skolen er der samlet en lang
række af materiale, der alt sammen har
forskellige indgangsvinkler til jagten.
Desuden har Danmarks Jægerforbund i
samarbejde med Friluftsrådet udviklet
to undervisningshæfter om jagt, der
gratis kan rekvireres fra Jægerforbundets hjemmeside. Til hæftet ”Vild Mad i
Skolen”, kan der desuden bestilles en
kasse med vildt til bålet eller madkundskabslokalet. Hæfte og vildtkasse er
pakket af Klosterheden vildt og sendes
ud til skoler for 260 kr. + moms.
Giver det den optimale formidling at
bruge vakuumpakket kød fra en vildtslagter? Der må svaret være nej, men
det åbner op for nogle gode snakke om
vildt, vildtkød og jagt. Samtidig rejser
hæftet nogle af de essentielle spørgsmål
om at slå ihjel for at få kød på bordet.
Der er desuden 4 lækre opskrifter på
due, fasan, and og hjortevildt.
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Et stykke råvildt nærstuderes efter
en succesfuld publikumsjagt.

Vildt til formidlingen

Skal formidlingen have et ekstra pift, så
kan fasaner og gråænder forholdsvist
nemt skaffes fra jægere eller godser i
hele landet. Der er dog visse regler at
være opmærksom på i den forbindelse.
De vigtigste er kort ridset op herunder.
Vil du købe ikke-forarbejdet vildt, er
der kun den mulighed at købe det direkte fra den jæger, som ejer vildtet. En
jæger må sælge 500 stk. småvildt (fuglevildt og harer) og 15 stk. klovbærende
vildt.
Det optimale er selvfølgelig at kunne
smage på vildtet. Det kan umiddelbart
nemmest lade sig gøre i det omfang, at
arrangementet eller undervisningen hører under privatsfæren. Privatsfæren er
f.eks. når et naturvejledningsarrangement afsluttes med et måltid, hvis bare
maden ikke er den bærende del af arrangementet. Det kan også være ved
madlavning i skolekøkkener, hvor eleverne laver mad til sig selv.
Når vi som naturskoler, institutioner
og skoler bevæger os inden for privatsfæren, så er personalet ansvarlige for
ikke at servere mad, der åbenlyst ikke er
i orden.

Foto: Thomas Rasmussen

Kom nemt i gang med jagtformidling

Har du fået mod på formidling med
vildt og jagt og har brug for en jæger, så
har Danmarks Jægerforbund et korps af
naturformidlere, som gerne stiller op og
giver en hjælpende hånd med arrangementet.
o

At et dyr skal dø, før der kommer kød på bordet, kommer
pludselig meget tæt på, når
friskskudt vildt og jagt bringes
ind i formidlingen.

At tage børn med på jagt er
den ultimative ”fra jord til
bord formidling”.

Foto: Jonas Nørregaard

NATUR vejleder • 24. årg. • nr. 3 • 2015

23

Fremtidens
vilde mad
VIL DU SMAGE EN PORTION LARVESUPPE?

Af Marie Damsbo-Svendsen,
Cand.scient. fødevareinnovation og sundhed.

Her til morgen, da jeg åbnede
mine havregryn for at lave en
portion havregrød, fløj der
et møl ud af posen, og jeg
tænkte straks; Føj for den.
Sådan tænker de fleste af os,
men disse små kryb er faktisk
ganske gode kilder til næring.
At de ikke hører til i mine
havregryn er en anden sag,
såvel som at en slagtegris ikke
hører hjemme i mit lille
køkken på Østerbro.
Hvorfor ikke bare spise det vi bedst kan lide?

Verdens befolkningstal er stigende og
fødevareressourcerne er knappe - eller
det kan de blive i nær fremtid. FAO estimerer at vi om blot 35 år fra nu er nødt
til at producere 60 gange flere fødevarer
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end vi gør i dag for at dække verdensbefolkningens behov 1). På nuværende
tidspunkt er der fødevarer nok, men de
er fordelt ujævnt imellem folk på jorden. I fremtiden bliver denne forskel
endnu mere udtalt, og det fører til sult,
som går ud over dem der har færrest
økonomiske midler og naturressourcer.
At vi allerede nu ved, at vi går denne
problematik i møde, betyder at vi kan
begynde at finde løsninger og handle.
En af problematikkerne i knapheden af
fødevarer er, at der ikke er protein nok
til at dække verdensbefolkningens behov. En mulig løsning på dette er, at spise mindre i de lande, hvor vi har overflod, og distribuere de proteinkilder vi
har i dag mere jævnt iblandt verdens befolkning. Dette løser dog ikke hele problemet, da en stor del af de kilder vi har
i dag, primært i vestlige lande, er animalske, og kræver enormt mange naturressourcer at producere i form af foder
og plads.
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En central del af løsningen på problematikken ligger dermed i at omlægge
vores fødevareproduktion og identificere nye kilder til protein, som kan erstatte, eller til en vis grad supplere, de proteinkilder vi har i dag. Bælgfrugter og
korn er gode kilder til protein, men disse kræver også plads for at kunne dyrkes. En endnu bedre løsning ville være
at udnytte nogle af de kilder, som vi har
til rådighed, men simpelthen ikke benytter os af. Insekter er et eksempel på
dette.

Insekter er super Foods

Insekter er sprængfyldte med vitaminer,
mineraler, fibre, sunde umættede fedtstoffer samt proteiner. Desuden kræver
insekter ikke særlig store mængder foder for at vokse sig til fuldvoksen størrelse, og er dermed ikke særlig miljøbelastende i deres vækstproces såsom
eksempelvis køer er; køer kræver langt
mere foder og vand før de er fuldt udvokset og klar til slagtning, udleder
mere CO2 og metangas og kræver langt
mere plads imens den lever 2).
Insekter er omvandrende super Foods,
som findes overalt i verden, men ikke
benyttes i vestlige lande på trods af deres sublime ernæringskvaliteter. Mange
Udviklingslande benytter - og har benyttet - sig af disse næringskilder igennem mange generationer og er dermed
utroligt gode til at håndtere og tilberede
insekter. I vestlige lande er vi ikke vant
til at håndtere disse fødevarer, og det er
derfor en udfordring, hvis vi stilles til
opgave at benytte insekter i madlavningen.
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Insekter er frastødende

Kildehenvisninger:
FAO. Six-Legged Livestock :
Edible Insect Farming , Collecting and Marketing in
Thailand.; 2013.
2)
FAO. Edible Insects. Future
Prospects for Food and Feed
Security. Vol 171. 2013.
3)
Stage I. Insekter til foder
og føde. Momentum.
2014;(4).
4)
Hansen HB. ” Lovgivning
om insekter i maden ”.
2014;(september).
1)
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At spise insekter er et løsningsforslag på
fødevareproblematikken, som ligger lige
til højrebenet – det kræver blot at vi får
kendskab til hvordan vi ”høster” insekter, og derefter bruger dem i vores madlavning.
Når vi så sidder overfor den varme
larvesuppe ved spiseordet, støder vi dog
på endnu en udfordring: Neofobi, som
er frygten for ny og ukendt mad. Vores
holdning til insekter i den vestlige verden er, at insekter er frastødende (disgusting) konstaterer FAO i en rapport
om insekter som fødevarekilde. Insekter
forbindes med sygdom og smitte, og anses dermed ikke som en fødevarekilde 2).
At indføre insekter i vores gastronomiske forståelse kræver altså, at vi inddrager insekter i retter som er nemme at
tilberede, ser indbydende ud og er lækre. Denne udfordring har blandt andet
en af verdens bedste restauranter,
Noma, taget op idet de har udviklet en
ret myrer i samarbejde med Nordic
Food Lab 3). Retten har ført til megen
skepsis, men også sat fokus på, og startet en diskussion af, hvorvidt man faktisk kan spise insekter, og om de måske
endda skal anses som en delikatesse i
kategori med østers og rejer. Disse har i
bund og grund har meget til fælles med
insekter – de er små, har lignende tekstur og man får hele dyret på sin tallerken.

Hvordan får man så fat i insekter og bruger
dem i madlavningen?

Imidlertid har der været yderligere en
problemstilling i forbindelse med at
indføre insekter som en fødevare i Danmark; fødevarestyrelsen har ikke haft en
lovgivning om fødevaresikkerheden af
insekter.
Det har været diskuteret, om insekter
er såkaldte ´novel foods´, som er fødevarer og fødevareingredienser, som
ikke har været anvendt til konsum i
nævneværdigt omfang i EU før 1997.
På nuværende tidspunkt er sagen
sendt videre til den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA (maj 2014),
og en videnskabelig undersøgelse af potentielle sikkerhedsrisici ved konsum af
insekter afventes.
På markedet findes dog allerede insekter, som sælges i mindre omfang;
melorme, græshoppere, myrer, myreæg,
edderkopper og skorpioner 4).
Det er altså muligt i begrænset omfang at få fat i visse insekter, og alternativt kan man selv gå på jagt efter dem i
naturen.
Velbekomme!
o
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Larvesuppe

Vil du smage en portion larvesuppe, er
her en opskrift på en lækker suppe ”Pees
and bees” udviklet af Nordic Food Lab3:
Det skal du bruge:
100 ml ærtepuré,
8 dybstegte bilarver,
5 blancherede bilarver,
10 g byg,
3 friske løvstikkeblade,
evt. gæret bipollen
Sådan gør du:
Ærtepure: Blancher 500 g ærter i saltet
vand i et minut, afkøl i saltet isvand og
tør dem. Hæld i blender med 400 ml

koldt vand, smag til med salt og peber og
blend på højeste hastighed i to minutter.
Pres gennem finmasket si, hæld i vakuumpose og forsegl for at fjerne luftbobler.
Dybstegte larver: Opvarm en pande med
solsikkeolie. Olien skal være meget varm,
men må ikke ryge. Steg de frosne larver i
ca. to-tre minutter, indtil de er gyldne og
sprøde. Lad dem suge på papir og tør i
ovn ved 70 grader. Drys med salt.
Blancherede bilarver: Bring vandet i
kog, tilsæt salt og løvstikkeblade. Sluk for
varmen, når blandingen koger, tilsæt
frosne larver og lad dem stå i ca. halvandet minut. Larverne kan blive liggende,

mens vandet afkøler.
Byg: Kog byggen på lav varme med salt
og blade af løvstikke til den er mør.

Fang selv dine insekter!

Hvis man selv har mod på at gå i kast med at
bruge insekter i madlavningen, har Samvirke lavet en række beskrivelser af hvordan man håndterer og tilbereder insekter. Desuden findes på
deres hjemmeside en liste over hvor og hvornår
man kan finde blandt andet græshoppere, bænkebiddere, larver, edderkoppper og regnorme.
Se følgende link: http://samvirke.dk/mad/
gallerier/insekter-paa-menuen-spis-krybetnaturen.html.
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Naturvejledernes
bedste snapseopskrifter

Fotos: Sabine Jensen

Hasselsnaps
• pluk hasselnødder i august mens de
endnu er grønne ( de er perfekte hvis
du kan lave et lille mærke i dem med
en negl)
• fjern dækbladene (svøbet) fra nødderne og skær dem over med en
kniv.
• hvis nøderne er blevet lidt for modne, kan de knækkes i en morter eller
med en alm. nøddeknækker, men
husk at skallerne også skal bruges
• fyld et sylteglas to trediedele op med
nødder og skaller.
• dæk dem med vodka eller anden
smagsneutral alkohol, så det står ca
3-4cm over nødderne.
• stilles et mørkt og ikke alt for varmt
sted - og tages frem en gang om ugen
for at blive vendt eller rystet et par
gange.
• trækker i tre måneder og filtreres.
• kan fortyndes yderligere - efter smag,
og kan også krydres yderligere med
eks. kanel nellike og appelsinskal. Så
bliver det til en julesnaps.
• bør lagres i mindst tre måneder efter
filtrering og deles med venner - som
ikke lider af nøddeallergi.
Bo Grouleff Hansen,
naturvejleder/underviser, STU Norddjurs - Ravnholtskolen.
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Enebærsnaps
ca 40 tørrede enebær kommes på en leter Brøndum snaps/vodka og trækker i
1-2 uger. Herefter filtreres den og nydes
ufortyndet. Blød og fin smag….let krydret
Peter Baloo Laurents,
naturvejleder, Danmarks 4H

Sensommersnaps
Du skal bruge:
• Vilde æbler
• Brombær
• Vodka
• Evt. honning til at søde snapsen med
Skær æblerne i kvarte og kom dem i et
glas, sammen med brombær og fyld
glasset med vodka. Lad gerne snapsen
trække længe – smag på snaps under
vejs. Filtrer snapsen og sød den evt.
med honning. Snapsen bliver bedre af at
lagre.
Rikke Laustsen,
Naturvejlederforeningens projektleder for Krible Krable
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Porse/kirsebær snaps
• pluk kviste med porserakler lige før
de springer ud om foråret (aprilmaj).
• hvis porseraklerne er meget faste,
kan de sættes i vand i en vindueskarm, til de begynder at åbne sig.
• pluk porseraklerne af kvistene, og
kom dem i et passende (ikke for
stort) sylteglas
• hæld vodka eller neutral snaps på så
det godt og vel dækker raklerne gerne et par cm over.
• lad snapsen trække i mindst en uge,
men den kan sagtens stå i både måneder og år.
• filtrer essensen og fortynd den, efter
smag, med samme alkohol som du
brugte til essensen.
• stil den i skabet til du skal bruge den.
Den kan drikkes som den er men
kan også blandes med kirsebær
• pluk rigeligt surkirsebær og udsten
dem - Men gem stenene!!!
• fyld et passende sylteglas (jeg bruger
et på en liter) to trediedele op med
kirsebær.
• knæk stenene forsigtigt med en
hammer og kom kernerne i. - op til
halvanden gang så mange (antal! ikke volumen) kerner som kirsebær.
• Hvis bærrene er meget saftige, tilsættes op til 50 g. sukker eller honning.
• dæk bær og kerner med en neutral
alkohol og lad kryddersnapsen stå i
ca. 3 måneder
• filtrer, fortynd efter behov og smag
til med sukker eller honning. Hvis
du vil blande en kirsebær-porsesnaps, skal den være lidt til den sure
side, da porsesnapsen er sød i det.
Hvis ikke, så stil den tilbage i skabet
et par måneder mere.
• bland kirsebær og porsesnaps efter
smag. Jeg går ud fra én del kirsebær
til to dele porse - og justerer så derfra. Du kan også søde den en smule
mere med lidt honning.
• stil snapsen tilbage i skabet, og vent
til du får besøg af nogen som det er
værd at dele den med...
Bo Grouleff Hansen,
naturvejleder/underviser, STU Norddjurs - Ravnholtskolen.
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Julesnaps
Når efteråret og den mørke tid er over
os, så er det tid til en af de herlige sysler
- tid til at sætte julesnapsen over.
•
•
•
•

½ flaske klar snaps eller vodka
4 nelliker
2 kanelstænger
2 stk. økologisk appelsinskal på størrelse med en femmer
• 1 tsk. honning (ikke for stærk honningsmag)
• ½ dl. porse-snaps
• ½ dl. valnødde-snaps
Bland alle ingredienserne i et lufttæt
syltetøjsglas eller et patentglas.
Efter 5 dage tages appelsin stykkerne
op. Efter 14 dage tages kanel og nelliker
fra. Lad nu snapsen stå og trække.
Er man til den lidt sødere snaps kan
man evt. tilsætte mere honning.
Derefter filtrerers snapsen (brug et
kaffefilter) og den færdige julesnaps kan
hældes på en flot karaffel eller en anden
flaske.
Sabine Jensen,
naturvejleder ved Ringkøbing-Skjern Museum

Rønnebærsnaps
Rønnebær tages når efteråret møder
den første nattefrost, alternativt kan de
plukkes nu og lægges i fryseren natten
over. Frosten gør bærrene lidt sødere.
En flaske fyldes halvt med rensede
bær. Flasken fyldes herefter helt med
Brøndum/vodka, og henstår i alt fra 3
dage til 8 uger…..jo længere jo bedre.
Tilsæt 2-3 tsk honning - det tager den
bitre smag. Lagringen er med til ligeledes at runde smagen af. Snapsen filtreres efter den ønskede periode, og skal
herefter hvile i ca en måned
Peter Baloo Laurents, naturvejleder, Danmarks 4H
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Smag på Aarhus
Projektet Smag på Aarhus
kombinerer naturformidling
og det at tilberede det spise
lige i naturen

Af Ursula Meander Bjerg
gaard, projektmedarbejder,
Smag på Aarhus, Center for
Byens Anvendelse,
Aarhus Kommune.
Email:urb@aarhus.dk,
tlf.: 41150634

30

Projektet arbejder blandt andet med at
udbrede kendskabet til naturens spisekammer og arbejder sammen med forskellige naturguider om at sanke, plukke
og samle. Projektet trækker på naturvejledere og guider fra blandt andet Naturhistorisk Museum Aarhus, lokale foreninger og private ildsjæle. Men det er
jo ikke nok at lære at finde strandbede,
hvis ikke man ved, hvordan det kan indgå i familiens daglige mad.
Det er mig som, måltidssnedker og
naturvejleder Lars Brøndum der f.eks.
samarbejder på molen i Aarhus Havn,
når strandkrabberne skal omdannes til
lækre retter.
Med os har vi et køkken, der er lavet
til at fungere alle steder uden vand og
strøm. Bord, bålsteder og gryder, bålkomfurer og brænde skal der selvfølgelig være. Derudover er der gode knive,
skærebrædder og skåle, samt råvarer til
måltidet.

Arrangementerne skal trække folk til voksne såvel som børn. Sommeren over
har vi arbejdet meget med råvarer fra
havet og lavet arrangementer med muslinger, hornfisk og makreller. Men der
er også planlagt ture med svampe, agern
og nødder - til foråret skal vi stege råger.
Derfor bliver hvert naturarrangement
koblet sammen med en opskrift, og der
demonstrerer på stedet, hvordan de indsamlede råvarer bliver til en velsmagende ret.
o

Fakta om Smag på Aarhus

Smag på Aarhus er et 4-årigt projekt støttet af
Nordea-fonden og forankret i Center for Byens
Anvendelse, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.
Det er et ambitiøst natur- og madprojekt, hvor
byens rum skal gentænkes, så der bliver flere spiselige og sanselige miljøer i Aarhus. Samtidig
skal den spiselige natur formidles, så flere af byens borgere opdager det mangfoldige spisekammer, som naturen i og omkring Aarhus byder på.
www.smagpaaaarhus.dk
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Tre vilde menuer

fra ”Smag på Aarhus”

Den n

emme

e
d
o
ng

Smag på svampe i to
mat

De

4 portioner (ca. mængd
eangivelser)
1 spsk. olivenolie

100 g. friske svampe (ell
er 50 g. tørrede)
5 hele fed hvidløg

1 dåse hakkede flåede

1-2 dl. vand

tomater

eltsalat med vilde
Smag på sp
ndgeangivelser)

2 dl. piskefløde

4 personer (ca. mæ

Salt
Peber
1/2 tsk. sukker
1 spsk. æbleeddike

Urter, gerne timian

Til denne ret kan du bru
ge alle typer af svamp
e, det er fint at blande
re konsistens til stuvni
forskellige slags, da det
ngen.
giver lidt meHvis du bruger tørrede
svampe, skal de udblød
es i vand inden du svit
der står i ingredienslis
ten.
ser dem. Vandet kan
erstatte det
Rengør svampene me
d en blød børste, og
kassér det dårlige. Skæ
r dem i større stykker
olie sammen med de
og svits dem i
pressede hvidløg.
Tilsæt herefter tomate
rne, vandet, fløden sam
t krydderier og sukker
.
Lad retten koge ind, ger
ne en times tid og smag
den til med æbleeddike,
krydderier og urter.

Servér stuvningen til en

god pasta eller noget

lækkert brød.

perle-)
(parboiled eller
200 g. speltkorn
tes i ju
sæt
havtorn (iblød
20-50 g. tørrede
øtter
1 håndfuld mælkeb
ade
ebl
bøg
1 håndfuld
salat i
lat (eller anden
dsa
fel
1 håndfuld
asier
½-1 dl. syltede
er
fra de syltede asi
1-2 spsk. væske
1 spsk. god olie
t
1 spsk. citronsaf
net sort peber
vær
skk
fri
og
Salt
Evt. lidt sukker

ingen o
es efter anvisn
Speltkornene kog
af.
r
sigte og dryppe
koldt vand i en
l du h
ska
dressingen
Ingredienserne til
an s
såd
og smag den til
den godt sammen
r
bit
let
de
e side pga.
være til den sød
e,
ern
urt
stilke fra
Fjern de groveste
fra hinanden.
let
es
riv
skal kun
d ha
dressingen og ven
Bland kornene med
Smager godt sammen
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med hummus og brød.
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Smag på strandkrabbe
bisq

4 portioner (ca. mængd
eangivelser)

ue

2
2
2
1
1
1

kg. strandkrabber
spsk. olie/smør
fed hvidløg, hakket
hakket løg
økologisk gulerod
med skræl
stilk blegselleri,
hakket
friske krydderurter
(gerne timian og røl
1 syrligt dansk æbl
like)
e i stykker
½ tsk. røget paprik
a
10 stk. peberkorn
1½ l. vand
1-2 dl. piskefløde
1 nip safran
2 spsk. sherry
Salt & peber

e

e urter

Ved klargøringen af kra
bberne, kan du med ford
el transportere dem hjem
sand med i din bisque.
i rent saltvand – for at få
mindre
Krabbekødet kan fint bru
ges til at putte i bisquen
efterfølgende, men afklar
sværet værd ;-)
med dig selv om det er
be-

uice)

Skær krabberne ige
nnem på langs med
en tung kniv og gem
evt. væske der løb
er
Varm fedtstoffet op
og sautér krabberne
i 5 minutter. Tilsæt
lad dem sautere med
grøntsagerne, og
i yderligere 5 min
utter.
Rengør krydderurter
ne og hak dem let.
Krydderurter, æblest
ykker og krydderie
svitses med i et par
r
minutter, før der
tilsættes vand så
det dækker grydens
indhold.
Bring væsken i kog
, skum af, og lad
den småkoge gerne
op til 45 minutter.
Sigt væsken, tryk
eller knus krabberne
heri – så kommer der
krabberne. Hæld væs
mere smag ud af
ken tilbage i gryden
. Kog den ind til
den er mere koncen
treret i smag og kon
sistens.
Nu hvor krabbe-smage
n er trukket frem,
skal du tilsætte pis
Kog bisquen let ige
kefløde og safran.
nnem og smag til med
salt, peber og ger
ne lidt sherry. Du
kan vælge at tykne
bisquen yderligere
med en legering ell
er en klassisk mel
jævning/smørbolle.
Stykker af fisk eller skaldyr
er en trofast partner til en
bisque. En lækker rød chil
ramsløgsolie og urter fra
din egen natur, giver lige
i eller peberfrugt samt en
prikken over i’et. Servér
bisque.
brød eller ris til den fyldige
fra.

i sæson)

med
fra. De afkøles
og vandet hældes

Pisk
er din egen smag.
hælde sammen eft
ne
ger
må
Den
lide den.
som du bedst kan

re havtornbær.
erne
ng dem tørre. Urt
skyl dem og sly

i.
ce) og urterne her
avtorn (uden jui

For mere information kontakt:
Ursula Meander Bjerggaard, projektmedarbejder,
og Mikkel Eskesen Christensen, teamleder,
Smag på Aarhus, Center for Byens Anvendelse,
Aarhus Kommune:
Email: urb@aarhus.dk / miec@aarhus.dk,
Tlf.: 41150634 / 5117 8706
NATUR vejleder • 24. årg. • nr. 3 • 2015

33

Boganmeldelse

”Ørneflugt
– kunsten at se på rovfugle”
Carl Christian Tofte, Koustrup & co
Det er efterår, og der er med garanti
mange af jer – der som jeg – allerede
har brugt mange timer på igen at følge
de store fugletræk. Jeg har igennem en
del år været særligt fascineret af at se på
rovfugle, og har tillige netop haft lejlighed til at gennemlæse Carl Christian
Toftes helt nye bog ”Ørneflugt – kunsten
at se på rovfugle”….
Bogen er fyldt med forfatterens egne
oplevelser, iagtagelser og spændende
skildringer af rovfuglenes liv. Carl
Christian Tofte er primært en fantastisk
illustrator, og hans meget detaljerede

akvareller af ørnetræk, kendetegn
med mere fylder siderne og gør bogen
til lækker læsning og inspiration til at
komme ud og opleve det hele live.
Ligeledes beskrives særlige lokaliteter
og træksteder til glæde for såvel kendere som nye iagtagere…
En helt igennem meget flot, velskrevet – og ikke mindst smukt illustreret
– bog der vil bringe glæde hos enhver
med interesse for naturoplevelser ud
over det sædvanlige…
Peter Baloo Laurents

NYHED FRA SCANDIDACT
Kig ind på vores nye hjemmeside og få inspiration
til din undervisning:

www.scandidact.dk
• Mulighed for produktsøgning
• Nemt at handle via online bestilling
• Tilmeld dig nyhedsbrev og deltag i
lodtrækning om ﬂotte præmier

Klik ind på siden og kom gerne
med forslag til forbedringer eller
ønsker om nye produkter.
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TLF.: 49 13 93 33 • FAX: 49 13 83 85
OLDENVEJ 45 • DK-3490 KVISTGÅRD
NATUR vejleder • 24. årg. • nr. 3 • 2015

TRÅDLØS MAKROLUP, 5M P, 65X
Varenr: 078105

NYHED

1.335,-

Ny, kompakt makrolup med høj opløsning
og trådløst signal, så den kan bruges
sammen iOS og Android enheder eller
kablet til en Windows PC med USB.
Frederiksen Scientific A/S
Viaduktvej 35 . DK-6870 Ølgod

Tel. +45 7524 4966
Fax +45 7524 6282

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu

Afd. Aarhus: Samsøvej 21
DK-8382 Hinnerup

SUPER Suppe, steg eller brød?
EFTERÅRS-

TILBUD!

Hos Linå & Danfauna har vi grejet
til mad på bål - hvad enten du vil
koge, stege eller bage...

Grydekomfur
inkl. emaljegryde
på 16 l med låg.
Normalpris 913,Varenr. (59501-1)

Nu
kun
Dutch Oven Oval
støbejernsgryde, 9 l.
Kan både bruges som
simregryde, bageovn
og stegeso.
Normalpris 639,Varenr. (59231)

Nu
kun

575,-

Grillrist med ben i rigtig
god kvalitet. 50 x 100 cm
inkl. bageplade.
Normalpris 1699,- Nu
Varenr. (59071)

699,-

SPAR

250,-

1449,-

kun

Tilbuddene gælder frem til 15/11 2015 – kun ved telefonisk henvendelse. Alle priser er ekskl. moms.

Se vores store udvalg på

www.linaa.dk

Linå & Danfauna • Bergsøesvej 11 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8680 2666
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