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Tilegnet min mor 

 

Grethe Larsen 
 

Som lod mig vokse op midt i skoven med udsigt til sundet;  
som lærte mig glæden ved udsyn. 

Jo mere, jeg er ude, des mindre har jeg brug for at være inde. Tak, mor! 
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OM BOGEN 

Denne bog kan enten bruges som et supplement til dig, der har været med på én 
af mine urtevandringer, eller som en praktisk guide til dig, der på egen hånd har lyst 
til at udforske skovens naturlige planterigdom. 
 
Bogen tager udgangspunkt i naturen omkring Skodsborg Station, hvor også mine 
urtevandringer tager deres afsæt, men da urterne er naturligt forekommende i de 
fleste skov- og naturområder i hele landet, betyder lokationen ikke så meget.  
 
Jeg afholder i alt tre forskellige typer urtevandringer i løbet af året; to af dem et par 
gange hver måned i sommerhalvåret; det vil sige fra starten af april til starten af 
oktober. 
Foruden urtevandringen til skovens spisekammer, som denne bog bygger på, har 
jeg en anden urtevandring, der går til strandens spisekammer. Til denne findes 
også en bog. 
Når urtesæsonen er ved at tage sit sidste åndedrag, koncentrerer jeg mig om det 
stedsegrønne; nemlig gran. Jeg afholder Grantours fra oktober til marts.  
Når enkelte af urterne går igen fra bog til bog, hænger det sammen med, at bø-
gerne er skrevet med udgangspunkt i mine urtevandringer. 
 
Bøgerne giver optimalt udbytte, når de læses i sammenhæng med urtevandrin-
gerne, således at du på den måde tilegner dig teoretisk viden, samtidig med at du 
smager, dufter og lægger mærke til de omgivelser, hvori du finder din mad. 
 
Bøgerne er ment som inspiration til dit eget vilde køkken, og gennem billeder og 
praktiske tips vil du få idéer til, hvordan du kan tilføje de vilde urter til dine egne 
opskrifter.  
 
Jeg håber, at jeg kan få dig til at skifte lidt ud i dine typiske ingredienser i f.eks. 
gryderetten, teen eller i salaten - og til at få et mere nuanceret billede af de grønne, 
sunde muligheder, som du absolut ikke kun finder på butikshylderne. 
Jeg får selv integreret vildskaben i mit eget sunde køkken ved f.eks. at skære ned 
på salt, sukker, hvedemel og stivelse. Det gør jeg ved at blande det sammen med 
vilde urter fra naturen. Derved får jeg flere naturlige vitaminer og mineraler ind i min 
hverdagskost, og mindre af det vi ved ikke er sundt for vores helbred og generelle 
sundhed. På den måde får jeg nemt serveret en masse grønne retter, uden at det 
nødvendigvis bugner med grønt på tallerkenen. 
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Du får mulighed for at kigge dine forfædre over skuldrene, når du får øjnene op for 
den ubehandlede mad, du finder i naturen, som står i skarp kontrast til den industri-
elt forarbejdede mad og de hårdt opdyrkede marker, som kendetegner fødevarein-
dustrien i dag.  
I naturen findes de naturlige mineraler i jorden. Urterne er ikke manipuleret med for 
at tilfredsstille vores smagsløg på en særlig måde. Vi oplever dem intakte, som de 
er og var.  
 
Urterne byder på mange skønne smagsnuancer, så få lidt vildskab ind i dit daglige 
køkken året rundt!  
Og mangler du netop lidt af det grønne fra naturen i de måneder, hvor urtebøgerne 
ikke dækker, kan jeg anbefale dig at kigge efter mine grankurser og min bog om 
gran.  
 
 

  

Bonus: Gratis online videoer 

Som køber af denne bog får du adgang til et onlineunivers med videoguides og 
inspiration til skovens urter.  
Onlineuniverset udvikles løbende, så der kommer hele tiden nye videoer til. 
  
1. Gå ind på http://skovfit.dk/skovens-spisekammer-online 

 
2. Tilmeld dig med din mailadresse, så får du en engangskode tilsendt, som du 

kan bruge til at logge ind med. 
 

3. Fremover er du automatisk logget ind.  
Bliver du alligevel logget ud, får du blot tilsendt en ny engangskode. 

  
Nyd videoerne! 
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INDLEDNING 

Naturen rummer nogle særdeles kraftfulde 
planter og urter, som længe er blevet over-
set og betragtet som ligegyldigt ukrudt. 
Den tilgang vil jeg forsøge at rette op på 
ved at fortælle dig lidt om urternes forun-
derlige smage og egenskaber.  
 
Min interesse for urter begyndte allerede at 
tage form, da jeg var barn.  
Jeg var ofte sammen med min mormor, 
som kendte alle de planter og urter, man 
flittigt brugte i køkkenet og i folkemedici-
nen, inden vi fik apoteker, Matas og super-

markeder med håndkøbsmedicin på hvert gadehjørne.  
Hun gav mig bl.a. en bog med smukke, håndtegnede lægeurter. Den sad jeg altid 
begravet i som barn. 

!
Da jeg blev ældre, fortonede min interesse for naturen sig, i takt med at ungdoms-
livet og byens muligheder begyndte at trække i mig. Jeg var stadig kun teenager, 
da jeg flyttede til København og valgte at gå musikkens vej. Det kom til at forme mit 
liv mange år frem. 
Da jeg som voksen flyttede tilbage til Skodsborg og startede Skovfit.dk - et uden-
dørs træningskammer i skoven, som lægger vægt på at træne med naturen på na-
turens præmisser året rundt - fik jeg atter øjnene op for naturen, og her gik det for 
alvor op for mig, hvad skoven rummer. 
 
Jeg startede lidt i sjov med at byde på en lille afslutningsdrik efter endt træning i 
skoven i skovfit.dk. Jeg kalder den en skovsmoothie.  
Det udløste stor interesse og en masse spørgsmål om de mange urter, jeg fandt i 
skoven og brugte i mine drinks. Denne interesse blev optakten til min første urte-
vandring, som siden er blevet til mange.  
Efter endt urtevandring oplevede jeg gang på gang, at deltagerne spurgte efter 
noget på skrift, så de kunne dykke længere ind i urternes verden. Det blev anled-
ningen til denne bog. 
 
Velkommen i skovens spisekammer! 
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INTRODUKTION TIL DE VILDE URTER 

Giftig eller god? 
Der er masser af meninger om, hvorvidt de enkelte urter er sikre at bruge eller ej, 
men for det meste handler det blot om mængden. Hvis jeg har et forbehold omkring 
en urt, vil det fremgå i beskrivelsen. Så kan du selv vurdere. 
 
Mange vilde planter indeholder ofte naturlige giftstoffer, som er deres egne for-
svarsmekanismer.  
Hvor giftig en plante er, afhænger som regel af dosis. Nogle planter kan godt spises 
i små mængder, selvom de indeholder et forholdsvist højt niveau af et stof, der kan 
være skadeligt i større mængder. 
 
Velkendte fødevarer kan også indeholde skadelige stoffer. Rucola indeholder f.eks. 
et ret højt indhold af nitrat1, der i tarmsystemet kan omdannes til nitrit2, som er særlig 
giftig. På trods af dette kan man stadig spise rucola i rigelige mængder. 
 
OBS! Er du i tvivl om en urt/plante, så lad være med at putte den i maden! 
 
Økonomi, forskning og manglende åben evaluering 
Det er en dyr omgang at foretage et studie, der bekræfter eller afkræfter, om en 
plante er sund eller usund.  
Det er derfor ikke lige til at få veldokumenterede beviser på, om f.eks.  skvalderkål 
er decideret sund for dig, eller om den snarere bør ses i vanlig optik som en pinsel 
for enhver haveejer.  
 
Desuden er det nok de færreste i medicinalindustrien, der ser fordelen i at kaste 
penge efter en skvalderkål, som findes i næsten samtlige græsplæner det meste af 
året. 
Dette er en del af forklaringen på, at der ikke er lavet større forskningsforsøg på 
mange af de gamle urter. Også derfor er det nemt og fordelagtigt at “mobbe” de 
gamle urter, selvom de ret beset ligger til grund for en stor del af den moderne 
medicin. 
 
Jeg skal tilføje, at der heller ikke bliver brugt særlig megen spalteplads til evaluering  

 
1 Nitrat er en kemisk forbindelse af kvælstof og ilt. 
2 Nitrit kan ødelægge eller hæmme blodets evne til at transportere ilt. 
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af al den medicin, der først er blevet godkendt, men som siden viser sig ikke at have 
den lovede virkning. Denne manglende åbne evaluering gælder desværre en uhyg-
gelig stor procentdel af både nye og ældre mediciner. 
 
Start langsomt op 
Er du ikke vant til at fylde din krop med vilde urter, så start langsomt op! Din krop 
skal måske lige vænne sig til det. 
Mange af urterne er pr. definition udrensende eller vanddrivende. Derfor kan du 
godt reagere kraftigt - især i starten. F.eks. med hyppigere vandladning og udskil-
lelse af affaldsstoffer.  
En eventuel overfølsomhed kommer man også godt i møde ved at starte langsomt 
op og mærke efter. 
 
Jeg tørrer, fryser eller laver snaps på en del af urterne, men ellers både spiser og 
laver jeg drikke af de friske urter, når de er der. Det hænger for mig godt sammen 
med naturens orden og årstidernes skiften, hvor meget eller hvor lidt vi skal spise.  
 
Mange af vores fødevarer er i dag manipulerede til at være ekstra søde og smage 
eller se ud på en bestemt måde.  
Der, hvor du får den oprindelige vare, som vore forfædre fik den, er i den vilde natur, 
hvor der også er langt flere mineraler i jorden. Så spis endelig løs, men med omtanke 
og fornuft. 
 
Læs hellere om de enkelte urter én gang for meget end én gang for lidt! 
Der er ingen tvivl om, at naturen gemmer på et sundt, grønt, kulinarisk og nærings-
rigt skatkammer, og det er kun dig, der kan bestemme, hvad din krop skal fyldes 
med. 
 
God fornøjelse! 
 

Jeanett Debb 
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INSTRUKTION 

Tilberedelse af urter 
Når du går ud og høster, skal du naturligvis gøre det langt væk fra trafik og indu-
stri. Søg ud i så uberørt natur, som det er muligt! Og så skal du huske at skylle din 
høst, inden du spiser, tørrer, sylter eller fryser det ned. 
 
Lufttørring 
Når du tørrer dine urter, skal du så vidt muligt lufttørre dem. Hæng dem med bun-
den i vejret, eventuelt samlet med en snor eller en elastik - og hold dem væk fra 
direkte sollys! 
Jeg foretrækker at undgå at udsætte urterne for en varmeproces i ovnen, men skal 
det gå hurtigt, kan du naturligvis godt tage denne metode i brug. 
 
Tørring i varmluftsovn 
Indstil varmluftsovnen på 30-40 grader. Bred urterne ud over en bageplade, efter 
de er vasket og dryppet godt af. Brug gerne en salatslynge til dem, der kan være 
der. 
Hold godt øje med urterne i ovnen. De skal ikke have mere end højst nødvendigt. 
De skal ikke tage farve, men blot tørre. 
 
Opbevaring 
Vær sikker på, at de er helt tørre, før du lukker dem inde i en lufttæt beholder. De 
rådner, hvis de er det mindste fugtige. 
 
Rødder  
Rødder skal du huske at vaske rigtig godt, før du tørrer dem. Tør dem eventuelt i 
skiver. Enten i en varmluftsovn ved 40-50 grader eller i en dehydrator. 
 
Bær 
Det er især hyben, jeg tørrer, og det gør jeg oftest direkte i solen. Enten i vin-
duskarmen eller på mit tørreloft, hvor der om sommeren kan blive rigtig varmt. 
Men ellers kan man naturligvis også bruge en varmluftsovn eller en dehydrater.  
Her skal du i hvert fald op på 70 grader. Men hold øje! Og endnu vigtigere er det, 
at du er sikker på, at de er knastørre, før de puttes i beholder. Bær rummer rigtig 
megen væske. 
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Frysning 
Mange af de beskrevne urter kan du fryse ned. Jeg blancherer dem altid meget 
hurtigt for at være sikker på, at der ikke kommer nogen jordbakterier med. Man 
blancherer ved at hælde kogende vand hen over urterne (højest 20 sekunder) og 
herefter iskoldt vand, inden de puttes i en frysepose. 
Dog bruger jeg kun de frosne urter i en smoothie eller i gryderetter.  
Visse urter kan man ikke bruge i salater, hvis de har været frosset ned, fordi de bli-
ver for slatne, når de tør op igen, f.eks. skvalderkål. 
 
Giftige planter 
Dette er ikke en komplet liste, men det er nogle af de mest gængse planter, man 
skal holde sig fra.   
Du skal have respekt for dét derude. Put kun det i munden, du er 100 % sikker på, 
kan spises. Og gå aldrig amok med en bestemt urt. Spis varieret! 
 
Disse urter skal du gå udenom:  
 
Belladonna 
Blå stormhat 
Bjørneklo 
Bulmeurt 
Druehyld 
Digitalis (fingerbøl) 

Guldregn 
Gifttyde 
Høsttidløs 
Liljekonval 
Mistelten 
Pigæble 

Sommerhyld 
Skarntyde 
Svaleurt 
Taks  
Thuja 
Vild persille 
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URTEVANDRING IND I SKOVEN 

Året rundt kan du finde frisk mad i skoven, men når vi nærmer os april, vil skoven 
begynde at spire på ny, og her bliver det rigtig interessant at gå på madjagt i sko-
vens spisekammer. 
 
Årets første urter dukker allerede op februar/marts, men der er endnu ikke helt 
kommet nok frem til, at jeg kan arrangere urtevandringer. Når vi kommer til april, 
begynder naturens smukke spisekammer at pible frem. Og så kan vi for alvor be-
gynde at samle ind og altså også tage hul på urtevandringssæsonen. 

!  En nyfødt bøgeskov vokser op 
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BIRKETRÆET 
Birk, Betula, Birkefamilien 

Birkesaft 
Nogle af de første forårsvitaminer, naturen giver os, er birkesaft. 
Man har drukket birkesaft i tusindvis af år. Det smager som sødt kildevand og inde-
holder bl.a. vitamin C, calcium, jern og magnesium. 

 
Det kan holde sig i op til fem 
dage i køleskabet og bliver mere 
og mere uklart, jo længere tid det 
står. 
Om foråret stiger saften op gen-
nem stammen på løvtræerne, 
som har været i dvale hele vinte-
ren. Fra marts og frem til maj må-
ned, hvor birkebladene springer 
ud, kan man tappe saften og 
drikke den. Når man skærer en 
gren over, vil der være sådan en 
kraft på saften, at den fortsætter 
med at pible ud gennem grenen-
den. 
 

Saften er en blanding af det vand, som birktræet trækker op fra jorden, og sukker-
stoffer fra birketræet.  
Saften drikkes ubehandlet, men den kan også fryses ned, f.eks. i en isterningeboks.   
Man kan koge birkesaften ind, så den kommer til at smage sødere, eller koge det 
meste af vandet væk, så det bliver til birkesirup. 
 
Birkesaft i håret 
Siden før 1800-tallet har birkesaft været et populært hårmiddel. 
Jeg hælder lidt birkesaft i en forstøver og fugter mit hår med saften.  
Efter fem dage i køleskabet, så skal du skifte den ud. Du kan altid tø et par birke-
saftisterninger op og derved have frisk hårmiddel året rundt. 
 
Birkesaft på huden 
Birkesaft er fugtgivende for huden. Brug den som skintonic på en vatrondel, eller  
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sprøjt samme blanding i ansigtet med forstøveren, eller før en birkesaft isterning 
rundt i ansigtet. Det er friskt og dejligt. 
 
Hjælper mod allergi  
Det er ikke videnskabeligt bevist, men man kan flere steder i litteraturen om natur-
lægemidler læse, at det hjælper mod birkepollenallergi, hvis man drikker birkesaft. 
Minus og minus giver plus. Prøv det! 
 
Tapning af birkesaft 
Birkesaften skal tappes, når træet indeholder så megen saft som muligt, og inden 
saften bliver bitter - det gør den allerede i starten af juni; men helst før træet får sine 
første blade, for her skal træet selv bruge al saft og kraft. 
  

Tapning af birkesaft 
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Du kan blot klippe en gren af birketræet og fastgøre en flaske for enden. Brug evt. 
en snor til at trække grenen nedad, eller du kan bore et hul i træet og tappe saften, 
f.eks.  via et lille stykke haveslange, der føres ned i flasken. 
 
Husk at skolde både flaske og haveslangen inden brug! 
Selvom tapning af birkesaft efterlader et ar i træet, skader tapningen ikke træet.  
Og gør man det varsomt, kan man tappe i flere årtier, uden at det påvirker træet. 
Ellers kan et godt tip være at skifte lidt imellem træerne år for år. 
 
Lad være med at tilstoppe hullet igen. Det kan sagtens selv hele.  
Et sundt træ kan hele sit tappehul på et år. Hos svækkede træer kan helingsproces-
sen dog tage op til tre år.  
 
Det er ikke alle birkearter, der er egnede til tapning; kun følgende, som heldigvis er 
dem, vi har i Danmark: Dunbirk (Betula pubescens) og Vortebirk (Betula pendula). 
 
Birkeblade 
De nye forårsblade smager virkelig dejligt, men de kan sagtens plukkes, frem til de 
visner, og f.eks. bruges til te. 
Birkeblade virker udrensende og vanddrivende og er traditionelt i folkemedicinen 
blandt andet blevet brugt mod infektion i urinvejene og til at opløse urinsten. 
De virker mod gigt og sænker kolesterolindholdet. 
 
Birkebark 
Mod nord har evolutionen medført, at flere træer har udviklet en hvid eller lys bark. 
Og det er der en god grund til. Den hvide bark betyder, at en større del af solens 
stråler reflekteres bort fra stammen, end hvis barken var mørk, og derfor kan birke-
træet bedre holde en konstant lav temperatur.  
Ved en mere konstant temperatur slipper man for frostskader og svampe, og træet 
har større overlevelsesmulighed.  
 
Birkebark salicin 
Birkebark salicin er en naturlig form for aspirin, som traditionelt har været brugt til 
at lindre symptomer på mange former for gigt, ømhed, smerter, feber og meget 
mere. 
Det er den inderste del af barken, der bruges. Nemmest er det at brække det af 
og tørre det. Som regel er det nemt at skille fra den hvide yderside. 
 
Birkebark som slankemiddel 
Birkebark er sandsynligvis god i kampen mod fedme, åreforkalkning og diabetes.  
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Bark fra birketræer indeholder nemlig stoffet betulin, som allerede bruges i visse 
lægemidler. Nu har forskere undersøgt hvilken effekt, det har på kroppens metabo-
liske system.  
Fremfor alt indeholder birken megen kalk, der sammen med jern fremmer stofskiftet, 
hvilket er godt, hvis man gerne vil tabe sig. 
 
I køkkenet - spaghetti 
Man kan lave spaghetti af den inderste del af birkebarken (den yderste smager me-
get besk). Kog den i 15-20 minutter og drik bagefter vandet, hvor alle næringsstof- 
ferne er aflejret. Skær forsigtigt barken i fine strimler. 
 
I køkkenet - te og snaps 
Lav te på bark eller nye grene. Når bladene kommer, kan du også bruge dem. 
Jeg har stor fornøjelse af at lave birkesnaps.  
 

  Her er det en væltet stamme, der har ligget lidt længe, men du kan måske fornemme lagene. Det er det 
inderste lag af barken, der er spiselig. Lige før veddet.  
Jeg vil altid opfordre til at bruge birkebark fra væltede træer og ikke de levende. Dog skal det naturligvis 
ikke være et træ i forrådnelse.  
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BØGETRÆET 
Bøg, fagus sylvática, bøgefamilien 

 
Bøgen er meget udbredt i de danske skove. 
Bladene springer ud omkring maj, mens bogen 
først er moden omkring oktober. 
I starten er bladene friske og let citrusagtige. 
Senere bliver de bitre pga. et højere indhold af 
garvesyre.  
I folkemedicinen blev de bl.a. brugt mod dårlig 
ånde.  
Bøgetræets frugter hedder bog. Det er små, 
trekantede nødder, der ligger inde i en karak- 
 

teristisk og let pigget skal. Bog blev før i tiden brugt til at lave mel med, og man kan 
riste dem på en pande og spise dem som snacks.  
De smager godt, men spis ikke for mange af dem. Bog indeholder nemlig blåsyre, 
der i store mængder er direkte skadelig for din krop. Det vidste man ikke i gamle 
dage. 
 
Bogstaver og bøger 
I vikingetiden kaldte man bøg for bog.  
Når vikingerne skulle skrive noget, så lavede 
de en stav af bøgetræ og snittede runer ind 
i den. Og fordi bøg hed bog, så kom sådan 
en bøgestav til at hedde en bogstav. Sådan 
fik bogstaverne deres navn.  
Og ordet bog kommer også fra bøgesta-
vene. 
 
I køkkenet 
Når bøgen springer ud og en måned frem, 
har jeg altid en lille buket med bøgegrene 
stående i køkkenet. De bliver inkluderet i 
madlavningen; på æggekagen, i teen som 
friske blade med citron, ingefær og honning 
eller i salaten (nogle enkelte blade).  

Te med friske bøgeblade, citron og ingefær. 
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Der er ikke forsket meget i bladets indhold, så overspis ikke de velsmagende blade! !
Efter den første måned giver det sig selv. Her er de blevet for bitre og seje. 
Jeg tørrer også nogle blade og bruger dem, når jeg laver te eller skovsalt, og så har 
jeg god erfaring med at bruge dem i snaps. 

 
 
 
 
”Bladet er kun spist begrænset, og der er meget lidt viden om bladets indholdsstof-
fer. På den baggrund bør de nyudsprungne blade kun spises i begrænset mængde, 
f.eks.  ved at spise et ungt blad i ny og næ. 

Æggekage med bøgeblade 
Her har jeg lagt friske bøgeblade ud over en æggekage. Bøgebladene pryder æggekagen, så den bliver 
en forårsfryd for øjet, mens den også tilføjer æggekagen et friskt forårspift i smagen. 
Vent med at lægge dem på til de sidste par minutter.  
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Bog har ført til akutte forgiftningstilfælde hos mennesker allerede efter indtagelse 
af 10-20 frø. Derfor bør man ikke spise mere end få nødder ad gangen! Det er ikke 
kendt, hvilket giftstof, der er årsag til forgiftningerne.” 

Fødevarestyrelsen 

! !

Bøgesnaps 
Fyld rigelig af de friske bøgeblade i en flaske vodka, og lad det trække i mindst tre uger, 
før du sier bøgebladene fra. Lad herefter nylavede snaps stå i yderligere nogen tid. Den 
bliver kun bedre med tiden, hvis du altså kan lade være med at drikke den. 
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GRANTRÆET 
Gran, Pinaceae, Granfamilien, ca. 230 arter  

Nåletræet har været på jorden i mere end 200 mio. år, og de fleste arter kan bruges 
i dit spisekammer.  
Dog er det meget vigtigt, at du går uden om taks. Ellers vil jeg sige, at der er frit 
slag, så længe vi taler om granfamilien; altså nåletræerne. Du skal nemlig ikke ud i 
at spise thuja eller ene, men de ligner heller ikke granfamilien; de karakteristiske 
juletræer. 
 
I Skodsborg er det især rødgran, jeg bruger, og som der er masser af. 
Jeg er dog også blevet vild med en importeret herre kaldet Grandis eller Kæmpe-
gran (Abies Grandis).  
Grandis har sine oprindelige rødder i Nordamerika. Derfor er der ikke megen infor-
mation at hente fra den danske folkemedicin, men det er én af de mest aromatiske 
granarter, jeg kender til. 
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Knuser du dens nåle, får du den skønneste aroma af appelsin. Men endnu mere 
interessant bliver det, hvis du trykker på en lille bule på Grandis’ meget karakteristisk 
noprede bark. Så vil der sprøjte harpiks ud. Nogle gange med en sådan fart, at jeg 
gerne vil advare dig om måske at lukke øjnene. Min lille pige fik det nemlig lige i 
øjet, og ja, harpiks klistrer!  
Smagen af grandisharpiks er himmelsk. Som en blanding af appelsin og eukalyptus. 
 
I køkkenet 
Gran er fyldt med vitamin C, og så smager den skøn. 
De unge skud har en frisk, bitter smag - fra let citron til jordbær, når de varmes op. 
De ældre skud har en mere nålet og juleagtig smag, som jeg virkelig godt kan lide.  
Bruges de som krydderi, kan de bruges, som man ville bruge rosmarin. 
 
Nåle eller gran af den ikke helt unge slags over en lammekølle er fuldkommen him-
melsk. 
Også i te smager både friske og tørre nåle rigtig godt. 
De unge skud kan også puttes i en smoothie, eller de kan syltes.  
Både unge og gamle skud kan bruges til fremstilling af snaps. 
 
 

  

Brug gran, som du ville bruge rosmarin. 
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Grankaffe er blevet min faste 
hofdrik herhjemme. Ned for 
koffeinen og op for sundhe-
den med de velsmagende og 
heldigvis også super sunde 
grannåle. Brug en kaffekværn 
og kværn de tørrede nåle 
sammen med bønnerne. 
Både rødgran, skovfyr, kæm-
pegran og douglasgran kan 
anbefales. 

Skøn julegransodavand 
Brug f.eks. douglasgran som her. 
Jeg bruger både gren og nåle, men andre 
foretrækker at nøjes med nålene. Det er en 
smagssag. 
Tilsæt en kanelstang og en økologisk kle-
mentin eller et par skiver appelsin.  
Hæld afkølet kogt vand over blandingen 
og lad det trække.  
Sæt det herefter i køleskabet natten over 
med indhold.  
Næste dag hælder du den iskolde blanding 
på en sodastreamflaske og så er det blot at 
trykke på brusknappen.  
Vupti sund julesodavand! 
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Friske grandisskud 
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Grandisbark med harpikslommer 
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Harpiks fra grantræer 
 
Tyggegummi 
Arkæologer har verden over fundet tegn på, at både de gamle grækere, mayaerne 
og de oprindelig folk i Nordamerika tyggede på harpiks. Og i Finland og Sverige 
har man fundet 5000 år gamle stykker harpiks med tandmærker. 
De tidlige nybyggere i Amerika lod sig inspirere af harpikstyggegummiet, og det 
blev starten på et kæmpe imperium af tyggegummifabrikanter.  
De første stumper af harpiks produceret som tyggegummi blev sat i handlen i staten 
Maine i 1848. And the rest is history… 
 
Naturens plaster 
Harpiks er træets egen naturlige beskyttelse. Det er antiseptisk3 og muligvis også 
antibiotisk4, og det er derfor ikke mærkeligt, at det førhen er blevet brugt som selv-
rensende plaster. 
 
Naturens tandpasta 
Er du på overlevelsestur, og har du glemt tandpastaen, kan du gøre som dine for-
fædre; brug harpiks i stedet! 
Tidligere var det i både Skandinavien såvel som i størstedelen af det øvrige Europa, 
Nordamerika, Asien og Afrika almindeligt at tygge harpiks for at holde tænderne 
rene og sunde og styrke gummerne. 
 
Antiseptisk 
Nåletræsharpiksens antiseptiske virkning tilskrives et højt indhold af terpentinolie. 
Den optages gennem huden, lungerne og fordøjelseskanalen og udskilles naturligt 
gennem nyrerne. Den er i folkemedicinen blevet brugt mod forkølelse, hoste, lun-
gebetændelse og halsonde. 
Har jeg ondt i halsen og mangler halspastiller, går jeg ned og trykker på grandis-
stammen og har fornøjelse af smagen resten af dagen. 
 
Allerede for 5000 år siden kendte mennesket altså til harpiks som lægemiddel. I 
arabiske skrifter fra 700-tallet hævdes det desuden, at harpiks renser blodet og hjæl-
per mod hævelser og svulster. I det meste af verden har den spændende harpiks 
derved haft en funktion som andet end blot træets eget helende plaster og forsvars-
middel. 

 
3 Modvirker forrådnelse, forebygger betændelse. 
4 Bakteriehæmmende, bakteriedræbende. 
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Det er i øvrigt også harpiks, som bierne bruger til deres propolis5, og det er der vist 
ikke mange, der ikke er stødt på som et helbredende og forebyggende vidunder-
middel. 
 
Da der ikke er nyere forskning om grandis, vil jeg ikke anbefale dig, at du propper 
dig med grandisharpiks i tide og utide, selvom man nærmest kan blive afhængig af 
dens kraftige smag.  
 

 
  

 
5 Honningbier laver propolis af bl.a. nåletræsharpiks og løvtræers bladknopper til tætning af boet. 

Smoothie med gran, jordbær, skvalderkål, banan og vand. 
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Vil du vide mere om gran, så tjek mine grankurser og min granbog på skovfit.dk. 
Du kan også deltage i én af mine mange grantours i Skodsborg fra oktober til 
marts. 
 
 
 
!  

Tomatsuppe krydret med grankvist. Generelt fungerer gran godt i de fleste retter med tomat. 
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BRÆNDENÆLDE  
Brændenælde, Stor nælde, Urtica dioica, Nældefamilien 

Brændenælden skyder frem i marts og holder til november. Den erer antiinflamma-
torisk6 og blodstimulerende. 
Den er smækfyldt med jern, og den er god mod for lav blodprocent, gigtsymptomer 
og hjerte-/karsygdomme. Den er stressnedsættende og god for hår, hud og negle.  
Den renser blodet og stimulerer dannelsen af de røde blodlegemer. Derfor er den 
utrolig god for kredsløbet!  
Brændenælden smager også godt, og teorien går på, at den har udviklet et effektivt 
brændende forsvar mod dyr, som vil æde den. 
 
Brændenælden er desuden knoglevenlig; en god mælkeerstatning bl.a. pga. et højt 
protein- og kalkindhold. 

 
6 Antiinflammatorisk betyder, at stoffet modvirker inflammation. Det vil sige hævelse, smerte og ømhed, 
som ses ved betændelse. Det hæmmer, at blodpladerne i blodet klumper sammen. 
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Den har et højt indhold af vitamin C og jern. Den indeholder desuden en stor 
mængde kisel (silicium), der bl.a. er god for hårvækst, hud og negle.  
Den er rig på kalium, der bl.a. er god for nervesystemet. Brændenælden kan be-
kæmpe betændelsestilstande i kroppen, f.eks. gigt.  
Jernmængden kan virke forebyggende på blodmangel og er derfor en fin måde at 
tilføre kroppen jern i naturlig form.  
 
Flavonoider7 i brændenælden er med til at sætte farten ned på de frie radikaler8 i 
kroppen, så også oxideringsprocessen9 bliver langsommere.  
 
Mineralsammensætningen i brændenælden gør den basisk, hvilket er godt, hvis 
man vil opretholde en sund balance i kroppen. 
Brændenældens hår indeholder histamin. Idet hårene knækker ved berøring, afgives 
små mængder histamin, der forårsager små hævelser i huden, som giver kløe.  
Histamin er et signalstof i kroppen, der udløser akutte reaktioner som udslæt, kløe 
og mavegener i forbindelse med allergiske reaktioner. Ved histaminforgiftning tilfø-
res histamin udefra gennem det, vi spiser - i modsætning til allergi, hvor kroppen 
selv producerer histamin. Det er dog ikke farligt! 
 
Brændenælden er også god i forhold til fordøjelsen og har egenskaber, der hjælper 
med vægttab. 
 
Læg brændenælden i lunkent vand en halv times tid, så brænder den ikke. 
Du må gerne fryse brændenælden, men hæld kogende vand over - og efterfølgende 
koldt vand i en hurtig proces - og læg den derefter i fryseren.  
 
I køkkenet 
Frisk kan den bruges, som man ville bruge spinat.  
Tør kan den bruges som krydderi, i te og i urtesalt. 
De små frø, du finder på brændenælden, kan bruges som chiafrø.  
Hæng planten med bunden i vejret, så du med handsker kan få nulret frøene af. 
Tør dem og drys dem over salater eller over din skyr - i det hele taget som du ville  
bruge chiafrø.  
De er hamrende sunde, og de giver dig energi på niveau med koffein i kaffe. Der-
for skal du nok ikke indtage dem lige før sengetid. 

 
7 Vegetabilsk antioxidant 
8 Frie radikaler er ustabile molekyler, der kobler sig på et andet stof for at blive stabile. I den proces øde-
lægger (oxiderer) de det andet stof.  
9 Aldringsprocessen 
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Brændenælden kan i tørret tilstand blendes sammen med noget uraffineret salt til 
en velsmagende brændenældesalt.  
 
Du kan også blande tørret brændenælde sammen med andre af urterne, du finder 
i bogen, og brug blandingen som en sund antiinflammatorisk te.  
 
Brændenælden sætter din forbrænding i vejret, så du kan nemt sammensætte en 
lækker, sund kop te af den kraftfulde nælde for at lette samvittigheden efter fløde-
skumskagen. 
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Brændenælder hængt til tørre. 
Et godt tip er at sætte et fad under 
dem, som frøene kan drysse ned i. 

Brændenældefrø kan bruges, som 
man ville bruge chiafrø. 
De har den fantastiske egenskab, at 
de giver energi. 
Erstat f.eks. en kop kaffe med en 
lille håndfuld frø for at få koffeinens 
virkning. 
Frøene indeholder også omega 3, 
så får du ikke spist så megen fed 
fisk, som du gerne vil, så kan du få 
det her.  
De siges desuden at styrke libidoen 
og nedsætte hedeture. 
Du kan høste brændenældefrø fra 
juli til slutningen af efteråret. 
Smagen er en god blanding af nød-
der og birkes. 
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 !  
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GEDERAMS  
Gederams, Chamerion angustifolium, Natlysfamilien 

 
Gederams ses først på foråret og blomstrer i juni, juli og august måned. 
Den kommer hurtigt frem i f.eks. ryddede skovområder. Frø fra gederams kan ligge 
i jorden i op til 100 år, inden de spirer.  
 
Gederams har fået sit navn pga. frøstandens dunede hår, der kan minde lidt om et 
gedebukkeskæg. Når frøkapslerne afblomstrer i sensommeren, så ligner det vat-
totter, og disse vattotter er blevet brugt som pudefyld og som garn. 
 
Gederams kan forveksles med dueurt, der også tilhører natlysfamilien.  
Gederamsen har imidlertid langt flere blomster, og blomsterne er mere spinkle end 
dueurtens mere kompakte blomster.  
 
Planten indeholder vitamin A og C og magnesium samt høje koncentrationer af an-
tioxidanter10 i både blad, blomst og stængel.  
 
Medicinsk 
Bladene er blevet brugt som varme omslag på gigtplagede led. Planten er brugt til 
at rense kroppen og sindet. Desuden som ingrediens i salve mod hudlidelser. Plan-
ten skulle være effektiv til behandling af prostata. 

 
10 Antioxidanter er stoffer, som bekæmper cellernes nedbrydning. 
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”Der er ingen beskrevne forgiftningstilfælde efter indtag af blad eller blomst fra 
gederams. 
Et enkelt rotteforsøg med et ekstrakt af de overjordiske dele af planten har vist 
hormonpåvirkning hos hanner. Af denne grund bør planten spises i moderate 
mængder i f.eks.  salater, supper og stuvninger.” 

          Fødevarestyrelsen 
 
I køkkenet 
Gederams bliver også kaldet skovbundens asparges eller fattigmandsasparges, da 
de nye forårsskud kan tilberedes ligesom asparges - helst plukket inden bladene 
kommer. 
 

 Gederamsblomster som dekoration 
Her har jeg fordelt gederamsblomster på en bageplade. Jeg har sprøjtet lidt hyldeblomst ud over dem 
med en forstøver og drysset en smule rørsukker henover. Derefter lod jeg dem tørre en smule ind i min 
varmluftsovn på 170 grader ca. 2-3 minutter. De kan bruges som pynt over en dessert, på kager is eller 
lignende. Du kan også sagtens lægge dem på friske. 
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Skræl den træede del af stænglerne og rødderne, damp dem eller kog dem møre i 
5-10 minutter. 
Man skal tage skuddene, mens de er spæde. Senere bliver de bitre.  
 

Bladene af gederams kan tilberedes som kål eller spinat i supper og gryderetter. 
Dog er de så jernholdige, at både ske, tænder og tunge kan blive helt sorte af de 
store mængder jern  
Bladene kan tørres som te, som smager sød og honningagtig.  
 
I Rusland er gederamssuppe en meget kendt ret, som var meget almindelig førhen. 
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Gederamsblomster kan anvendes som pynt i salater og på desserter. Eller lav 
snaps på dem. Hæld vodka eller ren snaps over blomsterne og lad det trække i 
mindst to uger. Når du sier blomsterne fra, så lad den stå og modne, før du drikker 
den.  

 En kurv fyldt med vildskab. 
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GULDNÆLDE 
Guldnælde, Lamium galeobdolon, Læbeblomstfamilien 

Guldnælden blomstrer fra maj-juni og 
trives godt i næringsrig løvskov. Den 
er en krybende plante, som er kende-
tegnet ved sine sølvplettede blade. 
Den er en flerårig urt med gule blom-
ster, der ligner døvnældens hvide 
blomster. Den har den sødeste nektar 
og er derfor meget populær hos hum-
lebierne under blomstringen fra sidst i 
april til sidst i maj. 
 
Guldnælden består af to underarter, 
henholdsvis haveguldnælde og almin-
delig guldnælde. For at kende forskel 
på de to arter, så kig på bladene. 
Begge arter er forsynet med sølvgrå 
pletter på bladene, men hos Alminde-
lig guldnælde, som er den vilde, hæn-
ger pletterne ikke sammen. Hos have-
guldnælden er det mere store plamager, der ikke er adskilt af grønne bælter. 
 
Guldnælde kan anvendes som døvnælder og brændenælder. Den brænder ikke.  

 
I køkkenet 
Der er anført meget lidt i littera-
turen om guldnældens brug, 
både medicinsk og i madlavnin-
gen. Derfor passer jeg på med 
ikke at overspise den, men den 
kan bruges i salater og andre 
retter med grønt, og den er én 
af de få spiselige planter, man 
kan finde sent på året trods 
kulde.  
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Jeg anvender den sent på året i varme, sammenkogte efterårsgryderetter. 
Du kan også lave pesto af dem. 
De søde, gule nektarholdige blomster kan du søde dine desserter med. Eller put 
dem i din hjemmelavede snaps. 
 
”Der er ikke beskrevet skadevirkninger ved indtag af guldnælde, men det er heller 
ikke beskrevet, at planten har været anvendt nævneværdigt som fødevare. 
Guldnælde bør derfor ikke spises på grund af manglende viden og plantens og 
eventuelle risici ved indtag.” 

Fødevarestyrelsen 
  

Guldnældeshot 
En banan 
En håndfuld guldnældeblade 
2-3 skiver ingefær 
½ dl vand - tilsæt eventuelt mere efter ønsket konsistens 
½ dl vaniljeskyr 
Selve blomsten kan du med fordel bruge i shottet for ekstra sødme. 
Hele molevitten blendes eller laves i smoothie maker.  



 

42 

 

  

Korsknap 
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KORSKNAP 
Korsknap, Glechoma hederacea, Læbeblomstfamilien, Lamiaceae 

Korsknap er en flerårig urt med krybende til opad-
strækkende vækst. Den vokser ofte i skovbunden - 
gerne under krat, men den findes også på mark, eng 
og strandbred.  
På engelsk hedder korsknap creeping charlie. 
Stænglerne er firkantede og behårede. Oversiden af 
bladene er meget mørkegrøn, mens undersiden er 
lysegrøn. Begge sider er stivhårede. 
Korsknappens blomster er blåviolette, og i midten 
sidder der en lille korsknap. Den dukker op tidligt om 
foråret og blomstrer fra maj til juli. Af og til kan man 
også finde eksempler på blomstring i efteråret.  
Den er i samme familie som mange af de klassiske 

krydderier, vi kender og bruger i køkkenet, som mynte og basilikum, og duften er 
meget karakteristisk som det netop er tilfældet med de klassiske krydderurter. 
 
Medicinsk 
Medicinsk har den som lægeplante været brugt mod hoste og bronkitis.  
 
I køkkenet 
Smagen er kraftig og skarp, 
og den fungerer godt i sala-
ter i mindre mængder. Hos 
mig giver den smag i mine 
vilde urteteblandinger. Og 
også i min skovsnaps vækker 
den glæde. 
 
 



 

44 

!  

Min egen skovsnaps 
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LØGKARSE 
Løgkarse, Alliaria petiolata, Korsblomstfamilien 

Løgkarse kan du være heldig at finde året rundt; men i hvert fald fra april til det 
sene efterår. Den er en 20-100 cm høj, toårig urt med en opret vækst.  
I det første år består planten af en lav roset af grønne blade tæt på jorden. Den 
udvikler sig først til en voksen, oprejst plante det kommende forår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planten er fordøjelsesfremmende, vanddrivende og udrensende. Den har et højt 
indhold af vitamin C og blev tidligere brugt i folkemedicinen mod alskens dårlig-
domme, f.eks. kløe, kolik, mavesår, gigt og bronkitis. 
Løgkarse er af korsblomstfamilien og er dermed beslægtet med bl.a. diverse kålty-
per og raps, rucola, radise, sennep, karse og peberrod.  
Som med de fleste urter smager løgkarse bedst, når planten er ung og frisk; før den 
blomstrer i maj/juni. Og bladene kan høstes allerede fra april. Plukker man af den, 
vil planten løbende skyde nye og friske blade.  

Løgkarse i sit første år. På næste side ses den i sit andet år. 
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Løgkarse er én af de første krydderplanter i historien, man har kendskab til. Den er 
fundet på indersiden af lerpotter og lerkar anvendt i stenalderkøkkenet. 
Løgkarse er meget anvendelig i køkkenet. Den smager af en blanding af mildt løg, 
sennep, karse og hvidløg. På engelsk kaldes den Garlic mustard, mens den på dansk 
også kendes som hvidløgskarse eller frikadelleurt. Den er da også blevet brugt gen-
nem tiderne i køkkenerne i frikadellefarsen.  
Både blade og blomster er spiselige. Den er fin i salater, i kryddersmør og hakket 
over et æg eller på en leverpostejsmad. 
Derudover kan man bruge den i varme retter, men den bør ikke opvarmes. Den skal 
i til allersidst.  
 
Franske kokke bruger den flittigt i køkkenet og mener, at den fremhæver smagen i 
de øvrige ingredienser. 
Jeg bruger den som fast ingrediens i mit skovsalt. Jeg blander uraffineret salt med 
en række smagfulde urter fra skoven.  
Tørrede løgkarseblomster og blade blandet med bl.a. gran og ramsløg smager helt 
fantastisk. Og så bliver salt lige med ét, et vitamintilskud til madlavningen.  
Blandingsforholdet er en tredjedel salt og to tredjedele skovurter. 
 

 
 
  

Her har jeg erstattet løg/hvidløg med et bundt løgkarse over indbagt laks. 
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Italiensk pølse på løgkarseblade 
Læg et skvalderkålsblad oven på hvert løgkarseblad og dryp med lidt olie og skoveddike (eller balsa-
mico), kom derefter et stykke italiensk pølse på og top med lidt feta. 
Du kan servere dem friske som her, eller du kan bage dem få minutter i ovnen, til fetaen smelter lidt. 
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”Den type glukosinolater, der er i løgkarse, kan nedbrydes til bl.a. blåsyre, der er 
giftigt. Den akutte referencedosis for blåsyre for en voksen kan blive overskredet 
ved et indtag på mere end 13 g friske blade eller godt 2 g for et lille barn. Hvis ind-
taget af blåsyre ligger under den akutte referencedosis, kan det med sikkerhed si-
ges, at man ikke risikerer at blive dårlig af den indtagne mængde. Løgkarse bør 
derfor kun bruges i mindre mængder, som f.eks.  som krydderurt i maden, særligt 
hvis maden serveres for børn.” 

Fødevarestyrelsen 

!
!

 
 

Tørrede urter til skovsalt 
Skær ned på saltet ved at supplere med tørrede urter. F.eks. løgkarse, skvalderkål, vedjbred og brændenælden. 
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MÆLKEBØTTE!
Mælkebøtte, Løvetand, Taraxacum, Kurvblomstfamilien 

Mælkebøtten kommer frem i det tidlige forår og blomstrer fra april til maj. Den står 
til sent på efteråret, og nogle år kan du endda være heldig at se den om vinteren. 
Den er antiinflammatorisk, basisk, udrensende og sætter forbrændingen i vejret. 
Planten har været brugt i køkkenet og medicinsk siden tidernes morgen, og nu er 
den atter ved at vinde indpas i mange moderne, danske køkkener. Med andre ord 
er den blevet genopdaget. Franskmændene derimod har længe gjort brug af den i 
køkkenet. 
 
Mælkebøtten er meget rig på betakarotin, som er forstadiet til vitamin A. Mælke-
bøtter indeholder mere protein og betakarotin end spinat.  
Endvidere er den rig på vitamin C, fibre, kalium, jern, calcium, magnesium, zink og 
fosfor. Det er også et godt sted at få vitamin B, spormineraler og organisk natrium. 
Man kan spise alt på mælkebøtten; rødder, blade, blomst og til og med stilken - 
dog er smagen her meget besk, men saften i stilken har været brugt mod eksem, 
åreknuder, leverpletter, vorter m.m.   
Mælkebøtten indeholder bitterstoffet, taraxacin, som stimulerer galde og lever til 
udrensning. 
Den er vanddrivende, renser nyrerne og fjerner giftstofferne fra leveren. Derfor er 
den også god for huden, der har godt af, at kroppen bliver udrenset. Også pga. det 
høje indhold af vitamin A har den været brugt i mange skønhedsprodukter. 
 
Fordøjelsen 
Mælkebøtten fungerer som en mildt afførende plante, der fremmer fordøjelsen, sti-
mulerer appetitten, og afbalancerer de naturlige og gavnlige bakterier i tarmene.  
 
Antioxidanter 
Hver del af mælkebøtten er uhyre rig på flavonoider, de vegetabilske antioxidanter, 
som forhindrer de frie radikalers skader på celler og DNA, og den bremser aldrings-
processen i vores celler.   
Især rødderne skulle være gode til at bekæmpe kræftceller. 
 
Regulering af blodsukker  
Mælkebøtten hjælper med regulering af blodsukkeret, hvorfor den er god mod fo-
rebyggelse af diabetes og til dæmpning af symptomer.  
Mælkebøtten regulerer blodtrykket og sænker kolesteroltallet. 



 

51 
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I køkkenet 
Tør mælkebøtten og brug den i te og urtesalt. Brug de nye blade i salater eller som 
spinat i varme retter. 
Bladene har en let, bitter smag, der kan minimeres ved at høste dem i efteråret eller 
foråret. Opvarmning fjerner den bitre smag. Men netop bitterstofferne er meget 
sunde for os, så dem skal vi altså ikke være kede af.  
Vores smagsløg skal blot vænne sig til dem, efter at fødevareindustrien gennem 
mange år har vænnet vores smagsløg til alt for bløde og sukkerholdige smage, raf-
finerede fødevarer. Bitterstoffer ”rocks”, men sætter man en spand over en mælke-
bøtte, vil den smage mindre bitter. 
 
Mælkebøtten må ikke nedfryses. Det advarede min mormor mig altid imod. 
Men laver man mælkebøttesaft, må den godt fryses ned.  
 
Førhen brugte man rødderne som kaffeerstatning. Man tørrede rødderne og ristede 
dem i en ovn. Det er ikke så svært, men det kræver en del rødder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mælkebøttesaft 
Her er min egen sunde og smagfulde 
mælkebøttesaft som er med appel-
sin og skovmærke for at spare på 
sukkeret i den traditionelle opskrift. 
Pluk fem store håndfulde mælkebøt-
tehoveder og store buketter med 
skovmærke. Brug en økologisk ap-
pelsin og hæld akaciehonning ud 
over blandingen og hæld kogt vand 
nedkølet til 70 grader hen over. Lad 
det stå natten over i køleskabet og si 
det til den dejligste saft dagen efter.  
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Mælkebøttesalat 
De små, friske blade er lækre og smagfulde i en sa-
lat med f.eks. med feta, tomater og pinjekerner (el-
ler de nordiske fra grankoglen, som vist på billedet 
til venstre). 
Bliver mælkebøtterne for gamle, vil bitterstofferne, 
der nu engang er i mælkebøtten, træde meget 
frem.  
Man kan sammenligne mælkebøttens lidt skarpe 
smag med ruccola. 
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Agerpadderok, den eneste spiselige padderok. 
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PADDEROK, AGERPADDEROK 
Agerpadderok, Equisetum arvense, Karsporefamilien 

Agerpadderok kan findes fra det tidlige forår, og den slår sporebærende skud fra 
april til juni.  
 
Navnet padderok (rok) skyldes sporens lighed med en håndten. 
På engelsk hedder planten Horsetail, fordi dens udseende ligner en hests hale. 
 
Padderok, som tilhører karsporeplanterne, er en meget gammel slægt, der udover 
bregne og ulvefod er eneste overlevende fra en stor plantegruppe, der var domine-
rende i kultiden. 
 
For over 300 millioner år siden i kultiden eksisterede den som 30 meter høje træer, 
mens de overlevende versioner af padderokkerne i dag er små planter med rødder, 
som går flere meter ned i jorden. De kan derfor klare sig i selv meget tørre områder. 
Selvom man fjerner det øverste af planten, er den i stand til at sende nye skud op.  
Faktisk kan man kun udrydde padderokken ved at iscenesætte skygge for den, da 
planten har brug for solen. 
 
Padderok er uhyre vanddrivende, og den er én af de urter, der har størst indhold af 
sporstoffet kisel (silicium), som er et stort hit i skønhedsindustrien.  
Kisel bruges flittigt i diverse skønhedsprodukter, da stoffet fremmer hårvæksten og 
styrker hud og negle. 
Kisel/silicium styrker også knoglebygningen og forstærker tænder og bindevæv. Ki-
sel binder tarmgifte til udskillelse og hjælper mod cellulitis. 
 
Agerpadderok indeholder også kalk, natrium, kalium, jern, mangan, svovl og mag-
nesium. Den har høje niveauer af vitamin D og E, som ellers er usædvanlige at finde 
i planter. 
Padderok styrker desuden både led, stofskifte, lunger, nyrer og lever. 
 
Agerpadderok kan forøge kroppens indhold af hvide blodlegemer og er derfor ef-
fektiv mod en lang række infektioner. Det er kiselsyren, der understøtter den natur-
lige helbredelsesproces ved infektionssygdomme ved at forøge mængden af de 
hvide blodlegemer i blodet. 
Den kan bruges ved både sår og næseblod, da den er blodstandsende. 
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Den sætter forbrændingen i vejret og er derfor også virkningsfuld i drømmen om et 
vægttab og som hjælp mod stofskiftelidelser. 
 
I folkemedicinen er padderok fortrinsvis blevet brugt til nyre- og blærelidelser. 
Te af padderok virker beroligende, men er især blevet anvendt mod nyre-, blære-, 
lever- og stenlidelser. 
 
NB! Det er kun agerpadderok, du må indtage! 
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det er en agerpadderok, du har fundet, så brug kun afkog 
udvortes! Hæld det afkølede afkog (te) i en forstøver og brug det i ca. fem dage, før 
du laver nyt afkog på enten tørrede eller friske blade. 
Sprøjt indholdet fra forstøveren i ansigt og i håret og få den gode effekt af kisel. 
 
Er du ikke i tvivl, så få også effekten indvortes ved at drikke den som te. 
Få syn for sagen på næste side og få en beskrivelse af, hvordan agerpadderok ser 
ud i levende natur. 
 
 

  Her er det te af mælkebøtte og padderok. Begge urter er gode for huden, og derfor kan du passende bruge 
denne blanding i en forstøver efter du har drukket nogle kopper te. Stil resten i køleskabet i forstøveren og 
få dig et sundt og skønt morgenbrusebad i ansigtet. 
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Kendetegn: 
 
Agerpadderok har firkantede sidegrene og sorte, smalt hvidrandede tænder på 
stænglen. 
 
Dyndpadderok har en hul stængel, som er meget større end på agerpadderok. 
Hullet hos dyndpadderok er op mod 90 % af stænglen, hvorimod det på agerpad-
derok kun er ca. 50 %. 
 
Elfenbenspadderok har en elfenbenshvid stængel, som ikke er til at tage fejl af. 
 
Kærpadderok har mere buttede sidegrene, som er femkantede. Den er mere gre-
net end agerpadderok. 
 
Lundpadderok har meget bredere, hvide tænder på stænglen. 
 
Skovpadderok er meget spinkel og elegant, og er derfor nem at skelne fra ager-
padderok. 

Fra urtevandring i Bøllemosen 
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RAMSLØG 
Ramsløg, Allium ursinum, Alliaceae, Løgfamilien 

Ramsløg skyder frem i februar-marts, men først i maj måned blomstrer det med fine, 
hvide, stjerneformede blomster samlet i en åben skærm, som sidder på en trekantet 
stilk.  
Ramsløg har fået sit navn pga. den stærke smag af løg. Ram betyder besk eller skarp. 
Dets blade og løg er en normal spise, mens plantens frøkapsler ikke traditionelt har 
været anvendt som fødevare. 
Ramsløg har et højt indhold af vitamin C. Faktisk mere end ti gange så meget som 
citroner.  
Den virker antibiotisk og er med til at styrke immunforsvaret. 
 
NB. Det kan være svært at se forskel på ramsløg, høsttidløs og liljekonval. De to 
sidste er giftige, så vær meget opmærksom!  
Ramsløgbladene kan dog altid skelnes fra de andre på sin karakteristiske hvidløgs-
lignende duft. 
 
I køkkenet 
Ramsløg kan bruges til mange retter i køkkenet, men det er de unge blade, som har 
den fineste smag. Ramsløg bruges, som man bruger løg og hvidløg.  
Jeg tørrer den også og anvender den i urtesalt, og så laver jeg af de friske blade de 
lækreste chips.  
 
 
 
!  

Opskrift på ramsløgschips 
Tænd varmluftsovn på 170 grader 

Vask de friske ramsløg og dup dem tørre med et viskestykke. 
Fordel dem på en bageplade. 

Sprøjt med lidt olie med en forstøver 
Drys lidt salt på (gerne skovsalt)  

Hold øje med dem i ovnen, til de er sprøde. Ca. 7 minutter. 
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SKOVMÆRKE 
Skovmærke, Galium odoratum, Krapfamilien 

Skovmærket kan findes fra april og til oktober. Nogle år når den slet ikke at for-
svinde, før den dukker op igen. Et par år har jeg tilmed fundet den under snedriver. 
Den blomstrer i maj-juni med små, hvide blomster, der vokser tæt sammen i en 
skærm.  
I gammel tid brugte man skovmærke som barometer. Man lavede en blomsterkrans 
af blomsterne og hang kransen til tørre i hjemmet. Når det trak op til regn, duftede 
kransen af sin særlige duft af kumarin11.  

 
11 Kumarin er et naturligt aromastof, som blandt andet findes i kanel. I for store mængder kan det være 
skadeligt for leveren. 

Skovmærke, før den blomstrer. 
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Tørret skovmærke har den specielle egenskab, at de koncentrerede duftstoffer ud-
løses i fugtigt vejr.  
På markederne var det børnene eller fattigfolk, der lavede disse kranse og solgte 
dem som barometre. 
Tørret skovmærke blev på samme måde som lavendelposer også brugt til at lægge 
i linnedskuffen for at få det til at dufte godt. Der er flest duftstoffer i skovmærket i 
forårsmånederne, indtil planten afblomstrer. 
 
Medicinsk 
Planten er antiinflammatorisk, fordøjelsesfremmende og sætter gang i kredsløbet.  
Derudover er den udrensende og mildt beroligende. Derfor har den været brugt til 
bl.a. at lindre depression.  
Skovmærket er også blevet brugt som afrodisiakum (elskovsmiddel) også pga. dens 
let beroligende virkning - dog i større mængder, hvis det skal give tydelig virkning. 
 
I køkkenet 
Skovmærket har en mild, græsagtig duft af kumarin, som urten i særdeleshed er rig 
på. Når planten bliver tørret, frigives kumarinen, og duften optræder som en blan-
ding af vanilje, kanel og marcipan.  
Som tidligere nævnt optræder kumarin i tilsat form i rige mængder i bl.a. kanel. 
Skovmærke kan derfor bruges i desserter, så man naturligt får sødme i maden.  
 
Vær varsom med kumarin, men i afmålte mængder, er den effektiv mod et forhøjet 
kolesteroltal. 
 
Vin med skovmærke  
I både Tyskland og Frankrig har man fra ældgammel tid krydret søde hvidvine med 
frisk skovmærke, så man derved får en frisk majvin. En kvist i vinen skulle være nok, 
men nogle vil mene, at en håndfuld hvide blomster i vinen giver det bedste resultat.  
Jeg synes dog, at man skal passe på, at smagen ikke bliver for markant. 
 
Snaps 
Pluk skovmærkerne før de blomstrer og put dem i en neutral snaps eller vodka og 
lad den stå et mørkt sted. Lad det gerne stå i flere måneder.  
Når du har siet blomsterne fra, så lad den stå i yderlige nogle måneder. Min erfaring 
er, at jo længere trækketid, des mere lækker og rund i smagen.  
 
Jeg blander også min snaps med andre urter fra skoven. Snapsen får en meget ty-
delig smag, så det kan være, at du skal fortynde den efter smag og behag, inden 
den serveres.  
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Smoothie, te og pandekagedej 
Personligt plukker jeg med glæde urten uden for dens primetime, da jeg synes, at 
den smager og dufter alt for kraftigt i maj og juni, men ligegyldigt hvornår jeg pluk-
ker den, bruger jeg den som sødemiddel i stedet for sukker, bl.a. i smoothies, te og 
pandekagedej mv. 
Blomsterne karamelliserer jeg på panden og hælder det over kage eller is. Det sma-
ger skønt og ser smukt ud! 
De behøver dog ikke at blive karamelliseret, grundet den naturlige sødme, som gør 
den mulig at bruge som erstatning for sukker i rigtig mange ting. Prøv dig frem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Skovmærke indeholder aromastoffet kumarin, der kan medføre sundhedsmæs-
sige betænkeligheder ved et indtag på mere end 7 g frisk skovmærke (for en voksen 
på 70 kg). Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har fastlagt et tolerabelt 
dagligt indtag (TDI) for kumarin på 0,1 mg/kg legemsvægt pr. dag. Et for højt indtag 
af kumarin over længere tid kan i værste fald føre til leverskader.” 

Fødevarestyrelsen 

Skovmærkete med brændenælder 
Kog noget vand, lad det afkøle til 70 grader, hæld det over urterne og tilføj evt. 
chili eller gurkemeje. Lad det trække i ca. 15 min.  
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Naturligt sødemiddel 
Spar på sukkeret og brug frisk eller tørret skovmærke og/eller hybenrose. 
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SKOVSYRE 
Skovsyre, Oxalis acetosella, Oxalidaceae, Sunkløverfamilien 

Skovsyre blomstrer alt efter vejrforholdene mellem april og juni. Når anemonerne er 
færdige med at blomstre, er det skovsyrens tur, plejer man at sige.  
Skovsyre er dog én af de urter, du kan værre heldig at se hele året. Den lukker sig 
nemlig sammen i sollys, så den kan overleve hele året; en rigtig lille overlever. 
 
Medicinsk 
De oprindelige folk i Nordamerika spiste bladene som behandling af skørbug på 
grund af indholdet af vitamin C. Og de gav deres heste skovsyre, fordi de mente, at 
det ville få dem til at kunne løbe hurtigere.  
 
Skovsyre har et højt indhold af oxalsyre, som hæmmer optagelsen af jern og calcium, 
så spis den ikke hver dag. Og har man tendens til blodpropper, skal man i særde-
leshed holde igen med skovsyre. 

 
Skovsyre hjælper mod betæn-
delse i munden, blister og 
kvalme. Den er desuden blevet 
brugt mod tørst, da den sætter 
mundvandet i gang. Prøv det!  
Det er ganske effektivt.  
Blandt andre brugte indianerne 
dem af samme grund, når de 
skulle på længere vandringer.  
Faktisk bruger jeg den selv på 
mine træningshold. Er mine 
skovfitdeltagere ved at løbe tør 
for væske, løber vi hen i de om-
råder, hvor skovsyren vokser.  
Så kan motionisterne klare sig, til 
vi kommer tilbage.  
 

I køkkenet  
I køkkenet bruger jeg den som tilbehør over fiskeretter og i urtesalt. 
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SKVALDERKÅL 
Skvalderkål, Aegopodium podagraria, Skærmplantefamilien 

Nogle af de allerførste planter, der kommer op af jorden efter vinteren, er de 
sunde, friske og meget sprøde skvalderkål, og de er også nogle af de sidste til at 
forgå, når det atter går mod vinter. Det er i den grad en sag, vi kan få stor glæde 
af i rigtig mange af årets måneder; i hvert fald fra marts til november.  
 
Skvalder betyder noget, der vælder op af jorden, og kål er en gammel betegnelse 
for noget spiseligt. 
Munkene har længe stået for skud og fået skylden for at indføre planten i landet, 
men der er fundet forstenede frø helt tilbage fra vikingetiden. Det lader derfor til, at 
munkene klarer frisag.  
 
Heldigvis - eller desværre ville de fleste haveejere nok sige - kommer skvalderkål 
nemt igen, hvis man f.eks. har slået græs. Men haveejerne burde nu se lidt mere 
positivt på skvalderkålen. 
Selvom de opfatter skvalderkålen som en pestilens, er der ingen grund til at bande 
over denne sunde og velsmagende plante. 
 
Medicinsk 
Plantens latinske navn, Aegopodium podagraria, henviser til gigtsygdommen poda-
gra (urinsyregigt), som man gennem mange hundrede år har brugt den mod i folke-
medicinen. 
 
Skvalderkål er godt krudt for maven, og den virker mod gigtlidelser og sætter for-
brændingen i vejret. 
Derudover har skvalderkål gennem tiden været brugt mod fordøjelsesbesvær og 
blærelidelser. Den er udrensende, antiinflammatorisk, meget basisk og indeholder 
meget protein og rige mængder af vitamin B og C. 
 
Den har desuden et højt indhold af kumarin, som er godt imod et højt kolesteroltal. 
Men spis den med måde, da kumarin som tidligere nævnt kan være let giftig i større 
mængder.  
Kumarin, som også findes i kanel, er let giftigt for lever, nyrer og lunger og bør 
indtages i små mængder. 
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I nyere tid forskes der i planten i forhold til regulering af blodsukkeret. Bl.a. tyder 
det på, at diabetespatienter kan skære ned på deres medicin, hvis de spiser skval-
derkål. 
 
I køkkenet 
Du kan finde friske skud af planten fra det tidlige forår og frem til september; nogle 
gange endda helt frem til slutningen af oktober. Det er de unge og sprøde skud, 
der er mest næringsrige og smager bedst. De smager lidt af gulerod og peber og 
er blevet kaldt den nordiske rucola. Skvalderkål er bl.a. i familie med dild og persille. 
 

  Skvalderkålssmoothie 
Pluk to store håndfulde sprøde skvalderkålsskud, som du ser her. Du kan også bruge planten, 
når den er større, men skuddene er særligt velsmagende, når de lige kommer op af jorden. 
Skyld dem godt og hæld dem i din smoothiemaskine/blender.  
 
Tilsæt derudover: 
1 banan 
Ca. 2 dl soyamælk (med eller uden vaniljesmag) 
Lidt vand 
Lidt ingefær eller gurkemeje efter smag 
2-3 terninger med frossen spinat 
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Skvalderkål kan spises både rå og opvarmet f.eks. som erstatning for kål eller spinat. 
Man kan sagtens spise de fine hvide blomster, der ser flotte ud som dekoration ud 
over en salat. Blomstringen finder sted fra juni til august.  
Tørret er den god som krydderi eller i te, og jeg bruger den også som chips.  
Læg de nye skud på bagepapir (naturligvis skyllet og duppet tørre).  
Sprøjt olie og citronsaft over og drys med salt, og sæt dem i ovnen på 170 grader 
varmluft.  
Hold godt øje undervejs, for lige pludselig går det stærkt med de sprøde og meget 
velsmagende, sunde chips. 
Chips kan også laves med mange andre urter, men skvalderkål er min favorit.  
 

 
Her ser du øverst den friske skval-
derkål. 
 
 
 
 
 
 
Det midterste er skvalderkål fordelt 
på bagepapir på en bageplade. 
 
 
 
 
 
Nederst ser du de færdige skval-
derkålschips. 

 
 
 
 

 
 

Skvalderkål kan fryses, men den skal blancheres først. Hæld kogende vand over og 
skyld efterfølgende med koldt vand i en lynhurtig proces, da du ikke skal koge vita-
minerne ud af planten. Derefter lægges det i fryseren. Så har du også skvalderkål i 
vintermånederne. Pluk den i de tidlige forårsmåneder, hvis du vil tørre den eller fryse 
den. Det er her, du får størst udbytte af både smag og vitaminindhold.  
 
 
 
!  
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Skvalderkål drysset hen over biksemad til sidst i madlavningsprocessen. 

Et stykke pizza med ramsløg, skvalderkål og hyben. 
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STINKENDE STORKENÆB 
Stinkende Storkenæb, Geranium robertianum, Storkenæbfamilien 

Storkenæb blomstrer fra april/maj til september. 
I Danmark findes 12 arter af vildtvoksende storkenæb. De har alle store frugtknuder, 
som afsluttes med et langt næb (storkenæb), hvilket har givet navn til planten.   
 
Udvortes er den blevet brugt mod ammesår, bylder og bumser. 
 
Stinkende storkenæb er også blevet brugt til at holde fluer væk.  
Hæng en kvast ved sengelejet, hvis du forstyrres af de flyvende insekter en sommer-
nat. Du kan ikke fornemme stanken, men det kan fluerne, så de holder sig væk. 
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VEJBRED 
Vejbred, Plantago Major, Løbeblomstordenen, Vejbredfamilien 

Vejbred findes i naturen fra det tidlige forår, og den smutter først, når frosten kom-
mer. Den blomstrer fra juni til september.  
Vejbred dukkede op i Danmark i bondestenalderen for næsten 4.000 år siden med 
de første, dyrkede marker og har i tidens løb været anvendt både i køkkenet og i 
folkemedicinen. 
 
Medicinsk 
Vejbred har været kendt i folkemedicinen for sin sårhelende virkning og været brugt 
mod en række betændelsessygdomme. Den har også været brugt til behandling af 
insektbid, forbrændinger, sår, eksem, infektion, udslæt, brændenældeudslæt og 
hæmorider. Den indeholder stoffet allantoin, der stimulerer celleopbygningen, men 
også kisel - og den sammenblanding gør den yderst god for netop genopbygning 
af huden. 
Man tygger på bladet, og når spyt blandes med bladet, aktiveres en kemisk proces, 
der netop stimulerer celleopbygningen, der er med til at hele og genopbygge hu-
den. Placer blandingen på det hævede område. Dertil skulle den være god, hvis du 
lider af jernmangel. 
 
Vejbred skulle også virke god mod mavesår. Te af vejbred virker regulerende både 
ved for høj og for lav udskillelse af mavesyre. Bedst er det at bruge saften af de 
friske blade. 
I naturmedicin anvendes frøene som et mildt afføringsmiddel, da vejbredsfrø er 
klæbrige. 
Det er netop frøenes klæbende effekt, der har givet planten det latinske navn 
planta, der betyder fodsål. Det ergrunden til, at de oprindelige folk i Nordamerika 
gav den navnet den hvide mands fodspor, idet planten har spredt sig fra Europa og 
ud i verden, hvor europæerne kom frem. 
 
I køkkenet 
Der findes forskellige arter, men den mest almindelige er glat vejbred, som har 
store, ægformede, grønne blade. Bladene er glatte og brede og har fremtrædende, 
bueformede strenge.  
Uanset art er den spiselig. Bladene bruges, som man bruger spinat. Både smag og 
konsistens minder om spinat, men jeg synes faktisk, at de smager endnu bedre. Især 
de unge blade. Det anbefales dog ikke at overspise vejbred.  
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VIKKE 
Vikke, Vicia, Ærteblomstfamilien 

Vikken er en stor planteslægt med omkring 140 arter i ærteblomstfamilien, bl.a. 
gærdevikke og musevikke. Stænglen er spinkel, men planten kommer nemt til vejrs 
ved hjælp af bladenes slyngtråde, der griber fat i omkringstående planter. 
 
I køkkenet 
Vikken blomstrer i juli/august, og blomsterne har en sød ærtelignende smag.  
Smukke ser de ud oven på f.eks. en chokoladekage, og de kan også bruges som 
pynt oven på salater.  
Vil man bruge selve planten, skal det være de helt spæde skud fra først på sæsonen, 
inden den bliver bitter. 
Jeg bruger den selv som dekoration oven på maden i ny og næ, men jeg passer på, 
indtil der forhåbentlig kommer noget mere forskning omkring denne smukke, vel-
smagende plante. Som det er med så mange andre vilde planter, ved man ikke nok 
om eventuelle bivirkninger ved for store indtag over længere tid.  
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VIOL 
Viol, Viola, Violfamilien 

Violen kommer frem i marts/april, hvor den også blomstrer, og man kan være hel-
dig at finde den helt ind i sensommeren. 
Der findes flere arter af violer. De mest almindelige i skoven er skovviol og kratviol.  
De vokser almindeligt i skove og krat allerede i marts og blomstrer i perioden fra 
marts til maj. 
 
I køkkenet 
Violer har gennem århundreder været brugt som pynt i maden, f.eks.  karamelliseret 
på dessert. 
Franskmændene har brugt og bruger stadig denne lille viol i likør. Og den er tidli-
gere også blevet brugt som smag i bolsjer (violbolsjer). 
 
Jeg selv finder den utrolig velsmagende i snaps. 
!  
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ÆRENPRIS 
Ærenpris, Veronica officinalis, Staude 

Ærenpris er en flerårig plante med en liggende, grenet stængel. 
Planten plukkes i begyndelsen af blomstringen i maj og juni. Der er de bedst. Men 
de kan plukkes helt frem til september. 
 
Ærenpris er oprindelig indført som haveplante, men optræder nu som ukrudt i græs-
plæner. 
Den består i reglen af fire blå kronblade og to hvide støvknapper. Alle kendte arter 
er stauder. 
 
Medicinsk 
I frisk tilstand har den en svag duft, der forsvinder ved tørring.  
Afkoget regnes for at være beroligende og smertestillende. Den er derfor blevet 
brugt mod nervøsitet og angst, hovedpine, menstruationssmerter og som middel 
mod hoste ved akutte sygdomme i de øvre luftveje, som bronkitis, astma og lun-
getuberkulose, fordi den er slimløsende. 
Indtag den som afkølet udtræk, hvis du har brug for at få ro i kroppen. 
Tilsæt 2 teskefulde tørret plante til 2 glas kogende vand og lad det trække i 2 timer. 
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ORDFORKLARING 

Alkaloider 
Alkaloider i planter har mange funktioner. Førhen blev de først og fremmest be-
tragtet som et kvælstofholdigt spildprodukt. Men de er også en del af plantens 
forsvar mod sygdomme.  
Alkaloider kan give planten en stærkt bitter smag. Nogle alkaloider er giftige, an-
dre stimulerende/berusende og andre igen bruges som lægemidler. 
 
Allantoin  
Allantoin er en kemisk forbindelse, som produceres i bl.a. planter og bakterier. 
Forbindelsen kan f.eks. hjælpe huden med at producere kollagen (som sikrer 
fasthed og spændstighed) og tilføre huden fugt. Det bruges derfor i mange hud-
plejeprodukter. 
 
Antiinflammatorisk og inflammation 
Når et givet stof er antiinflammatorisk, betyder det, at det modvirker hævelse, 
smerte og ømhed, som ses ved betændelse (inflammation). 
Nogle gange kan der opstå kronisk inflammation i kroppen, f.eks. leddegigt. 
 
Antioxidanter  
De traditionelle antioxidanter er vitamin C, vitamin E, selen og betakarotin, som er 
forstadiet til vitamin A. 
Antioxidanter findes i vores kroppe som molekyler, der bekæmper de frie radikaler, 
som ved en ophobning nedbryder vores kroppe. Derfor er det vigtigt, at vi får rigelig 
mængder antioxidanter. De optages ikke gennem en pille, så du skal have dem 
gennem kosten. 
Fra vi tager vores første åndedrag, går oxideringen i gang. Så lige såvel som vi be-
høver ilt for at leve, er det samtidig ilten, der er med til at nedbryde vores kroppe. 
Dette forsinkes af antioxidanterne, der som små soldater vandrer ind og bekæmper 
de skadelige frie radikaler. 
Dette forklares bedst med følgende eksempel: En avocado bliver hurtigt brun, når 
den skæres over og udsættes for ilt. Nedbrydningen starter. Hælder du citronsaft 
over, som har den stærke antioxidant vitamin C i sig, forsinkes processen.  
Sådan kan du nemt omend lidt forenklet forklare kampen mod for tidlig aldring.  
Du kan altså gøre noget selv. 
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Antiseptisk 
Anti = imod + sepsis = forrådnelse. 
Antiseptiske urter er bakteriedræbende og kan bruges til desinfektion ved betæn-
delsestilstande.  
 
Basisk og syreholdig 
Vores mad består i dag af alt for megen syre. Det har vores helbred ikke godt af. Vi 
spiser generelt for lidt basisk mad. 
 
Basedannende fødevarer: 

• Frugt  
• Mandler 
• Syrnede mejeriprodukter 
• Urter, salat, spirer og avocado 

 
Syredannende fødevarer: 

• Fjerkræ, æg  
• Kød  
• Fisk, skaldyr 
• Mejeriprodukter (mælk, smør, ost, fløde) 
• Kornprodukter  
• Alkohol, kaffe, te, sodavand, vin 
• Slik, is, chokolade, 
• Tobak, medicin 

 
Bioflavonoider 
Bioflavonoider kaldes også flavoner, bioflavoner og vitamin P. 
De sidder i farvestofferne - i bitterstofferne, så jo flere bitterstoffer og farver des 
mere afvekslende flavonoider. Se mere under Flavonoider. 
 
Calcium 
Calcium eller kalk er det mineral, der findes allermest af i kroppen. En normal voksen 
person indeholder cirka ét kilo calcium, hvoraf de 99 % findes i knoglerne. Den sidste 
ene procent af calciumbeholdningen har mange andre vigtige funktioner i resten af 
kroppen. 
 
Chrysophanol 
Chrysophanol, som bl.a. findes i rabarber, er en kemisk forbindelse; en syre, der 
lindrer betændelsestilstande.  
 
Emodin  
Emodin er en harpiks, der kommer fra planter, f.eks.  rabarber. Det er bl.a. blevet 
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anvendt som afføringsmiddel, mindskning af diabetes og som en del af en antican-
certerapi. Bivirkninger af emodin kan være kvalme og diarré. 
 
Fibre 
Fibre eller kostfibre er særligt grove kulhydrater, der findes i alle vegetabilske fø-
devarer. 
 
Flavonoider  
Flavonoider, som før blev kaldt vitamin P, er et plantestof, som har antioxidativ virk-
ning. De sætter gang i en proces, der reparerer skader og beskytter frugt og grønt 
mod den iltning, som kan nedbryde dem.  
Højst sandsynligt hjælper de også med at sætte gang i kroppens eget antioxidative 
forsvar. 
Der findes mere end 4000 forskellige flavonoider, og de har forskellige funktioner: 
De fungerer som farvestoffer og giver for eksempel citronen den gule farve. 
De fungerer som smagsstoffer og kan give en tør og bitter smag, som vi blandt 
andet kender fra te, rødvin eller mælkebøttens bitre smag. 
 
Fosfor  
Fosfor er et meget vigtigt mineral, som vi bl.a. omdanner sukker til energi. Fosfor 
findes i vores cellemembran og indgår i vores DNA. 
 
Galaktolipider 
Galaktolipider er fedtstoffer, der hæmmer de hvide blodlegemers bevægelse mod 
et betændelsessted, og derfor menes de at kunne afhjælpe bl.a. gigtsymptomer. 
 
Jern 
Jern er et grundstof, som er livsvigtigt for alle organismer, da det er en del af de 
røde blodceller, som transporterer ilt rundt i kroppen. Jern bliver også brugt i 
mange af kroppens enzymer og er med til at beskytte dine celler. 
 
Kalium  
Kalium opbygger proteiner i kroppen. Mineralet er også med til at regulere væske-
balancen, blodtrykket og funktionen af nerve- og muskelceller 
Et godt sted at få kalium er kartofler, frugt, bønner, grøntsager og nødder. 
Udskillelsen eller tab af kalium øges, hvis man drikker for meget kaffe og alkohol 
samt spiser for meget sukker. 
 
Karotiner/Carotener 
Karotiner er en gruppe af bl.a. gule og røde farvestoffer, der ligesom andre karote- 
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noider findes i grøntsager og frugt. Det mest kendte karotin er betakarotin, som  
giver guleroden sin farve. Betakarotin kan i kroppen omdannes til vitamin A og der-
ved virke som en stærk antioxidant. 
 
Kineol  
Æterisk planteolie. Det vil sige en olie, som er luftig og nemt fordamper. 
 
Kisel 
Kisel (Silicium) er et vigtigt mineral for kroppen. Det har stor betydning for opbyg-
ning af blandt andet hud, hår og negle. 
 
Klorofyl  
Klorofyl er et grønt farvestof, der ligger inde i planternes grønne dele. Det spiller 
en afgørende rolle i planternes omdannelse af sollys til energi. Her taler vi om fo-
tosyntesen.  
Fotosyntesen er en proces, der foregår inde i planternes grønne blade. Det er 
plantens måde at skabe glukose af sollys, kuldioxid og vand. Det er også under fo-
tosyntesen, der dannes ilt. Fotosyntesen er grundlaget for livet på jorden.  
 
Mangan  
Mangan er et grundstof, som er vigtigt for stofskiftet, da det accelererer stofskif-
tets kemiske reaktioner. 
 
Magnesium  
Magnesium er vigtig for stofskiftet, muskler og hjerte. Der er bl.a. rige mængder 
magnesium i bladgrøntsager og mandler. 
 
Organisk natrium 
Organisk natrium er et metal, som udgør ca. 40 % af bordsalt resten er klor. 
 
Oxalsyre 
Oxalsyre er en organisk syre, der bl.a. findes i rabarber, spinat og skovsyre. Man 
skal passe på med at indtage for store mængder af oxalsyre, da den kan give nyre-
sten, slidgigt, åreforkalkning m.m. 
Mælkeprodukter kan neutralisere syren, og muligvis derfor bliver rabarbergrød 
ofte serveret med mælk eller fløde. 
 
Resveratrol  
Resveratrol menes at være god imod kræft og hjertekarsygdomme. 
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Stoffet findes i vindruer, hindbær og mørk chokolade. Bl.a. derfor mener nogle, at 
det er yderst sundt at drikke rødvin. 
 
Selen 
Selen er et grundstof, der findes i alt væv i kroppen. 
 
Spormineraler  
Sporer (plantesporer) er meget, meget små organismer, som indeholder plantens 
byggetegninger, og som selv kan udvikle sig til nye planter. 
 
Svovl  
Svovl spiller en livsvigtig rolle i alle celler, da det deltager i iltningsprocesserne.  
Mangel på svovl giver skøre negle, hår- og hudproblemer samt dårlig lever og 
nedsat galdefunktion. 
 
Terpener  
Terpener er naturligt forekommende kulstofforbindelser, der giver planter, blom-
ster og især grantræer deres smag og duft (sammen med flavonoiderne). 
 
Vitaminer - Fedtopløselige 
Vitamin A Synet, smagen, huden, immunforsvaret, forplantningsevnen, slimhinderne, 

vækst, appetitten. 
Findes bl.a. i mørkegrønne grøntsager og æg. 
Symptomer på mangel på vitamin A kan være hudproblemer og spal-
tet hår. 

 
Vitamin D Knoglernes sundhed, immunforsvaret. 

Findes bl.a. i fisk, sol 
 
Vitamin E Fedtopløselig antioxidant, der beskytter cellemembranerne, beskytter mod 

angreb fra de frie radikaler, forebygger mod blandt andet kræft og hjertekar-
sygdomme. 
Findes bl.a. i nødder, æggeblomme, torskerogn. 

 
Vitamin K Blodstørkningen, hukommelsen, beskytter de celler, der danner myelin, som 

isolerer nerveceller og nerver, modvirker blandt andet inflammation og 
forebygger både knogleskørhed og åreforkalkning. 
Findes bl.a. i avocado, kål, vindruer, broccoli. 

 
Vitaminer - Vandopløselige 
Vitamin B Nervesystem, hud, hår, negle, lever og kredsløb, stofskifte, fungerer 

som hjælpeenzymer i kroppen. 
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Vitamin B kan opdeles i seks forskellige slags; B1, B2, B3, B5, B6 og B12. 
 
Vitamin C Vandopløselig antioxidant, der styrker immunforsvaret, optagelse af 

jern, dannelse af bindevæv.  
 
Zink 
Zink findes i alle kroppens celler og i alle kropsvæsker. 
Zink har betydning for immunforsvaret, knogledannelse, fertilitet og omsætning af 
vitamin A i forhold til synet. 
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PRAKTISK INFO 

Du kan følge mig på de sociale medier 
 
 
Det vilde spisekammer på YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UC7tGjgCBGJD6MH0n63VR6vA/featured 
 
Følg min blog på skovfit.dk 
https://www.skovfit.dk/category/det-vilde-spisekammer/ 
 
Du kan modtage vilde tips på SkovfitOnlines nyhedsbrev som du kan tilmelde dig 
på skovfit.dk under nyhedsbreve: https://www.skovfit.dk/nyhedsbrev/ 
 
Du kan se vores vilde online foredrag https://www.skovfit.dk/groenne-kurser/ 
 
Skovfulness på Facebook - fokus på naturens sundhed, artikler, madopskrifter 
https://www.facebook.com/skovfulness/ 
 
Skovfit.dk på Facebook - fokus på naturlig træning året rundt 
https://www.facebook.com/skovfit.dk/ 
 
Datoer for urtevandringer - urtesæsonen  
Vil du gerne følge med i, hvornår der er nye urtevandringer, nye bøger eller grønne 
kurser, så tilmeld dig nyhedsbrevet på skovfit.dk. 
http://www.skovfit.dk/urter/ 
 
KulNatur-foreningen Skodsborg & KulNatur-foreningens Forlag 
KulNatur-foreningen står bag grønne tiltag inden for kultur, natur og bevægelse. 
Siden 2014 har foreningen været et naturligt samlingspunkt for naturglade menne-
sker, både uden for Skodsborg og i lokalsamfundet. Alle er velkomne! 
Foreningen har flere grønne bogudgivelser bag sig, urtevandringer, grønne events, 
grønne kurser og det daglige træningscenter i skoven Skovfit.dk 
 
Vil du have mig ud at lave en urtevandring hos dig - eller holde et af mine “vilde 
foredrag”, så kontakt mig på mail@kulnatur.dk eller på 41 28 89 29. 
 
NB. Husk, at du har adgang til online videoer! Se side 8. 
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Top pizzaen med ramsløg, hyben, løgkarse og skvalderkål. Du vil ikke fortryde det! 
Se mere i Strandens spisekammer af Jeanett Debb. 
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