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FORORD

Af Niels Elers Koch

Jeg har med stor fornøjelse deltaget i aktiviteterne i KulNatur-forenin-
gen Skodsborg ved Jeanett Debb i det sidste års tid, har købt og læst 
Jeanett Debbs bøger ”Træn med naturen” og e-bogen ”Skovens Spise-
kammer” samt har læst det meste af manuskriptet til denne bog ”Vild 
med gran i køkkenet”.

Det er imponerende, hvad Jeanett Debb som selvlært iværksætter har 
skabt af relevant, praktisk viden. Og det er imponerende, så godt Jea-
nett Debb formidler sin viden både mundtligt, på videoer og i bogform.

Hermed bidrager hun på fornem vis til at øge vores interesse for og 
viden om naturen, og hvorledes vi kan anvende naturen som ramme for 
sundheds- og velfærdsfremmende aktiviteter.

På den baggrund kan jeg varmt anbefale at læse denne bog og Jeanett 
Debbs øvrige bøger samt at deltage i KulNatur-foreningen Skodsborg. 

Niels Elers Koch
Forstkandidat, dr. agro., dr. h.c.
Leder af skov- og landskabsforskningen i Danmark 1991-2014 og præsident for ver-
densorganisationen for skov- og landskabsforskning (IUFRO) 2010-14
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VILD MED GRAN 
I køkkenet

Gran er smukt
Gran er sundt 
Gran er mystisk
Gran er aromatisk
Gran smager fantastisk

Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde bliver færdig med at lære om gran. 
Jo mere jeg finder ud af, des mere nyt folder der sig ud foran mig. 
Men jeg har nu samlet det, som, jeg synes, er en god start for dig, der 
gerne vil i gang med at få granordenen ind i dit sunde, vilde køkken. 
Jeg selv har fået interessen for at finde mad i naturen fra min mormor. 
Min mormor videreformidlede sin viden fra sin mormor. Og jeg har så 
muligheden for at bringe denne vilde fortælling om vore forfædres vi-
den om vildskaben videre til min egen datter – og til dig!

Jeg har bl.a. skrevet bøgerne Skovens Spisekammer og Strandens Spise-
kammer, hvor netop min mormors kundskaber danner ramme om min 
videreformidling i bøgerne. Med gran er det lidt anderledes.

Min mormors viden om gran var faktisk lidt begrænset. Det er der en 
god grund til. Vores folkemedicin og husmandskost rummer nemlig 
ikke så megen viden omkring brugen af gran i mad. Mange af vores 
grantræer og fyrretræer i Danmark er ikke naturligt forekommende, 
så jeg har måttet kigge mere mod Nordskandinavien og Amerika i min 
søgen efter, hvad man har brugt gran til.

Dog vidste min mormor godt, at der var noget med de der stedsegrønne 
nåle – især skovfyr, som er hjemmehørende i Danmark. 
Hvad jeg har fra min mormor, og hvad jeg i årenes løb har snuset op 
andre steder fra, er efterhånden smeltet sammen i noget, der er svært at 
løsrive fra hinanden. Det er en grøn sti, der bliver ved med at udfolde 
sig foran mig

INTRODUKTION
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Interessen for de vilde urter, planter og træer fik jeg som barn, og jeg 
genopdagede den, da jeg flyttede tilbage til mit barndomshjem i den 
gamle stationsbygning i Skodsborg. som ligger ved indgangen til en stor 
og smuk bøgeskov. Jeg har udsigt til skoven fra mit køkkenvindue, og 
står jeg på tæer, kan jeg kigge lige ind i granskoven.

Her i Skodsborg har jeg i samarbejde med en række naturglade menne-
sker skabt et lille univers i skoven. Og hvad betyder det?

I 2014 trænede jeg en diskusprolaps væk ved at bruge skoven som træ-
ningspartner. Dette rygtedes i den lille by – Skodsborg, så flere og flere 
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begyndte at gå med på mine træningsruter i skoven. Disse ture er i dag 
blevet til Skovfit.dk under paraplyen KulNatur-foreningen Skodsborg.

KulNatur-foreningen Skodsborg står for kultur, natur og bevægelse, 
hvilket afspejles i vores logo, som bl.a. består af et gammelt lokomotiv. 
Det gør det, fordi den gamle stationsbygning er vores mødested, men 
også fordi det symboliserer, at vi er en forening i bevægelse med plads 
til mange vogne. 

I KulNatur-foreningen Skodsborg kan man opleve fællesskab under 
åben himmel, kulturen i naturen, vild mad, urtevandringer, grantours, 
jazz om bålet, fællessang, foredrag, grønne workshops, vild teambuil-
ding og Skovfit for alle i den skønneste natur. 

KulNatur-foreningen har i dag sit 
eget forlag, KulNatur-foreningens 
Forlag. Forlaget blev oprettet i for-
længelse af, at foreningen begyndte 
at opleve en massiv interesse for at 

få noget skriftligt med hjem fra skoven fra folk, som ønsker at få mere 
vildskab ind i deres dagligdag. Vi mærker i det hele taget en skærpet 
interesse for at kigge tilbage på vores forfædres tilgang til naturen for at 
få en bedre forståelse for, hvem vi selv er, og hvordan vi selv kan vælge, 
hvordan vores egen fremtid skal se ud. Flere og flere ønsker en grønnere 
og mere autentisk version af sig selv. 

Jeg vil gerne med denne bog, hjælpe dig med at finde indgangen til 
granskoven.

Selv følger jeg i min mormors fodspor, og du er velkommen til at følge 
efter; langt ind i skoven, langt tilbage i tiden, dybt ind i sjælen og helt 
ind i smagen, duften og lyden af fortiden. Fremtidens mad tror jeg på, 
findes i fortiden. Ved at give vildskaben plads i det moderne køkken får 
vi adgang til de mange ressourcer, der ligger lige foran os. 

Nu er det tid til at begive sig ind i nåletræernes verden. Følg med!
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De fleste nåletræer har igennem mange tusinde år været nogle af de 
mest brugte kilder til overlevelse. Både pga. smagen og indholdet af 
gode næringsstoffer; vitaminer, fibre og sukkerstoffer. 

Fælles for nåletræer er, at nålene er smækfyldt med vitamin C. Faktisk 
så meget, at en god kop gran og fyrrenålete overstiger vitaminindholdet 
i 5-6 glas appelsinjuice. Derudover er der også vitamin A og mineraler 
i de smagfulde nåle.

Det er ofte de unge skud på træerne, der er i højsædet i det sunde, grøn-

IND I GRANSKOVEN
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ne grankøkken, mens jeg personligt synes, at nålene får mere karakter 
med alderen. 

Nu er det også sådan, at nålene er der året rundt. De fleste nåletræer er 
nemlig stedsegrønne (lærketræet er én af undtagelserne). Det vil sige, 
at de ikke taber deres “blade”, som løvtræerne gør i efteråret. Faktisk 
taber grantræerne nåle hele tiden, som bliver udskiftet jævnt henover 
året. Fuldkommen som håret på dit hoved. Nåletræer/grantræer er altså 
en frisk næringskilde året rundt. 

Om efteråret, når det bliver lidt tyndt med friske muligheder i naturen, 
stikker disse efterårs-, vinter-, / julesmage ekstra ud. Nålene er jeg selv 
fuldkommen vild med, og med denne bog vil jeg indvie dig i deres ku-
linariske magi. 

Med smagen følger her lidt viden om grantræerne.



13

GRANTRÆETS OPRINDELSE PÅ JOR

Granordenen (Pinales), som har levet på Jorden i mere end 200 millio-
ner år, er en lille orden på kun otte familier. Til gengæld inkluderer den 
rigtig mange slægter; herunder alle de træer og buske, der bærer nåle. 
Det vil sige et træ eller en busk, der har nåle i stedet for blade, og som 
næsten alle har grønne “blade” hele året – i modsætning til løvtræer, 
der taber bladene i løbet af efteråret.

Hvad kom først?
Landskabet i den geologiske tidsalder Devon for over 400 millioner år 
siden havde ingen vegetation, der var højere end en meter, men ca. 100 
millioner år senere i Karbon (Kultiden) var udbredelsen og højden på 
vegetationen blevet enorm. Det er kultidens skove, der over tid blev til 
det kul, der dannede grundlag for udviklingen af den moderne verden.

For at vegetationen i kultiden kunne blive til det, vi forstår som træer, 
måtte de tidlige planter først udvikle ledningsstrenge med vedvæv og 
sivæv. Vedvævet, der gemmer sig under barken, virker afstivende og 
fungerer som transportsystem for vand og næringssalte fra rødderne og 
ud i bladene, mens sivævet transporterer de energiholdige næringsstof-
fer, som er dannet gennem fotosyntesen fra bladene til vækst af skud 
og rødder.

Bregnerne var de første planter, der udviklede dette væv og fik en mere 
træagtig vækstform. Herefter kom Aechaeopteris, en forløber for et rig-
tigt nåletræ. I dag er Aechaeopteris uddød, men disse tidlige nåletræ-
er var de første planter, der udviklede ægte vedstof under kambium 
(vækstlaget). Kambium vil jeg komme ind på senere, da dette netop har 
været en fødekilde for vore forfædre.

Efter bregnen kom ulvefod, der er den ældste, nulevende karplante. Her-
efter dukkede padderokslægten op, og herfra udvikledes alle urterne, 
som der er så uendelig meget at sige om, men det er en anden fortælling. 
I denne bog drejer det sig om gran.

GRANTRÆETS OPRINDELSE PÅ JORDEN
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Faktisk er verdens ældste, nulevende træ en rødgran, som står på en 
fjeldside i Sverige. Ja, sandt at sige, så er der en del, der kæmper om 
retten til at kalde et bestemt træ for verdens ældste, så lad os blot sige 
ét af de ældste.

Det man hidtil havde troet, at grantræet i dets nuværende form først 
kom til Skandinavien for 3000 år siden, blev der vendt op og ned på, 
da nogle svenske forskere i 2008 fandt ud af, at denne rødgrans rodnet 
kan dateres helt tilbage til omkring slutningen af istiden. Det vil sige, at 
dens alder ligger på omkring 9.550 år. Altså rodnettet, ikke selve stam-
men. Men hold nu op, det er en gammel sag.

Som du kan se, er vor tids granorden en nær efterkommer fra de aller-
første, grønne vækster, der indtog planeten. Det er så fantastisk spæn-
dende, og det giver mig endnu mere ærefrygt og respekt, når jeg trisser 
ind igennem en skov – og ja, helt særligt er det altså inde imellem gran-
træerne.
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Granskoven er helt særlig
Hvorfor granskoven er noget helt specielt, har jeg beskrevet i én af mine 
tidligere bøger, derfor låner jeg følgende uddrag fra min bog Træn med 
naturen.

Shinrin Yoku (japanske skovbade)

Shinrin Yoku stammer tilbage fra 1980’ernes Japan, hvor en række for-
skere satte sig for at finde ud af, hvorfor de fleste af os får det bedre efter 
en tur i naturen. Dengang var det især den mentale del, de lagde vægt på. 
At vi psykisk får det bedre af at være i naturen, er de fleste af os ikke i 
tvivl om, men hvorfor? 

Én af grundene er, at udskillelsen af dopamin i vores hjerne bliver positivt 
påvirket, når vi kommer ud i naturen. Det kan man måle. Vi føler os mere 
lykkelige, når vores hjerne bliver belønnet med mere af dette signalstof. 

At se på farven grøn gør noget ved vores hjerne og får os til at føle velbe-
hag. En teori er, at dette forårsages af et urinstinkt, vi har med fra tidernes 
morgen, hvor det kunne være et spørgsmål om liv eller død at finde noget 
grønt; noget spiseligt. 

Forskningen fandt meget mere 

Forskerne fandt også ud af, at træer og planter danner en kemisk forbin-
delse, der hæmmer insekt- og svampeangreb, og at træer deler nogle stof-
fer, der hedder fytoncider, for at hjælpe sig selv og hinanden. Når vi går 
rundt i skoven, så bader vi i skovens naturlige immunforsvar og indånder 
de svampedræbende fytoncider, herunder æteriske olier, som træerne ud-
skiller. 

Fyton eller phyton kommer af græsk φυτόν (phutón) og betyder plante, 
mens -cide er fra latin. -cida betyder at dræbe. 

Træer frigør disse stoffer for at beskytte sig mod bakterier, insekter og 
svampe. Og går vi iblandt dem, får vi med stor sandsynlighed også del i 
denne beskyttelse. Fytoncider har tilmed vist sig også at have lidt af sam-
me virkning, som antidepressiv medicin har. 

GRANSKOVEN ER HELT SÆRLIG
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Ifølge Peter Wohlleben, Træernes hemmelige liv, 2015, udgør fytoncider 
en del af træernes kommunikationssystem, som er et utrolig spændende 
univers af netværk, både over og under skovbunden. 

Naturen er fuld af fytoncider. Stærkest virker disse i granskoven, og det 
kan være utrolig berusende at træde ind i en velduftende granskov, som 
hører til ét af mine absolut foretrukne steder i skoven, når jeg skal lade 
op. Netop lugtesansen er særlig stærk og påvirker os dybt – fysisk og 
sanseligt. 

Ét af de stærkeste elementer i Shinrin Yoku er netop den duft, som 
træerne afgiver. Når du er i skoven, går du direkte ind i dette kraftfulde 
immunforsvar, som skoven deler med dig. Du behøver ikke gøre andet 
end at være til stede. Derfor er en tur i skoven allerede en god måde 
at starte en forbedring af din fysiske og mentale tilstand. Du kan så 
supplere herfra – i din mad, din træning, rykke et fællesskab ud blandt 
træer – og altså gerne grantræer, så er du godt i gang med at gøre noget 
rigtig godt for dig selv.
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Vi må aldrig glemme, at vi i vores egen krop har verdens bedste beskyt-
telsesmekanisme, nemlig vores eget immunforsvar. Det er helt unikt, og 
naturen har skabt en samhørighed mellem vores krop og vores naturlige 
omgivelser. Når vi begiver os ud i naturen og ind i skoven, lander vi – 
som før beskrevet – lige ind i skovens eget immunforsvar. Og skoven 
er generøs; den deler med dig. Du bliver således en del af skovens im-
munforsvar.

Jeg tror aldrig, det har været meningen, at vi skulle skilles ad.

Måske er nogle bedre til det end andre; adskillelsen. Nogle er måske 
tættere på næste skridt i evolutionen og føler sig bedre tilpas med be-
ton, larm, aircon, iPads, stress og jag end andre. Måske er det moderne 
menneske ved at mutere i en retning, så krop og sind tilpasser sig en ny 
måde at leve på.

Jeg ved det ikke, men i så fald er jeg nok lidt langsom i optrækket. Jeg 
føler mig ikke tilpas, når jeg er væk fra frisk luft, grønne farver, vandets 
brusen, jord, planter, fuglesang, solens stråler, vindens kærtegn, regn-
dråber i håret, insekternes summen og duft af forår, sommer, efterår og 
vinter. 

Jeg får det utrolig godt, når jeg går ind i naturen. Efter kort tid falder 
tingene på plads. Jeg får ro.

I mange år er der blevet talt om, hvor bakterieforskrækkede vi er blevet. 
Vi vasker hænder flere gange om dagen, spritter af – og nu nok mere 
end nogensinde. Vi kan muligvis selv blive årsag til en lang række føl-
gesygdomme og folkesygdomme ved simpelthen at nedbryde vort eget 
naturlige immunforsvar. 

Kan du huske frasen: “Vi skal have flere kilo skidt om året for at opret-
holde et sundt og aktivt immunforsvar”?

I dag er vi blevet vant til at putte medicin, piller og kemi i vores kroppe 

SUNDHED OG FOLKEMEDICIN
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og lader derfor ikke immunforsvaret nå sit fulde potentiale. Ved den 
mindste hovedpine findes panodilerne frem. Det er bekymrende, synes 
jeg, at vi derved gør vores egen supermaskine mindre effektiv.
 
Livet er ikke i sort/hvid. Det ene behøver ikke at udelukke det andet. 
Et partnerskab af et moderne sundhedssystem krydret med almindelig 
sund fornuft og en søgen ud i naturen efter “naturlighed”, vil i min 
optik være en fuldendt cocktail. Man kan sagtens nyde godt af begge 
verdener. 

Vores kroppe er underfundige og fantastiske. De fleste af os er i stand 
til at restituere, helbrede og styrke os selv, hvis vi passer godt på os selv. 

Men i mange tilfælde har immunforsvaret grundet vores moderne livs-
stil fået lov at blive lidt dovent. Det kan dog vækkes igen. Men for at virke 
skal det aktiveres i ny og næ.

Jord under neglene, frisk luft, varieret, sund kost og lidt vildskab er en 
vej mod et godt udgangspunkt for en sund og naturlig krop.

Et virkelig godt sted at booste din sundhed er at træde ind i granskoven. 
Lad mig fortælle dig, hvorfor gran er så godt for dig, og hvad gran har 
været brugt til siden tidernes morgen.

I første omgang giver det dig som sagt en hel masse blot at træde ind i 
skoven; særligt granskoven.

Immunforsvar
Gran booster immunforsvaret og forebygger og bekæmper forkølelser, 
influenza og bronchitis. Det er det enorme indhold af vitamin C, der er 
særlig godt til at styrke et svækket immunforsvar, og også derfor man 
har brugt gran mod bl.a. skørbug i tidernes morgen.
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Antiinflammatorisk
Fyr og gran virker antiinflammatorisk og har været brugt til at dæmpe 
gigtsymptomer. Bade med fyrrenåleafkog har været en metode til at 
lindre ømme lemmer og smerter relateret til gigtsygdomme. Jeg elsker 
at tage et dejligt, meget varmt bad med fyrrenåle direkte i badet; blot 
for at nyde dens aromatiske virkning. Det har en utrolig afstressende 
effekt på mig.

Antioxidering
Gran indeholder flavonoider, som er den vegetabilske antioxidant, som 
hjælper kroppen med ikke at oxidere for hurtigt. Det vil sige et værn 
mod at nedbryde sig selv for hurtigt. Hvem vil ikke gerne sætte en 
bremser for det?

Lus og hud
Man har brugt gran i bekæmpelsen af lus. Både spredningsforebyggen-
de ved at vaske hår i afkog af gran, og også i selve bekæmpelsen. 
Fyrre- og grannåle har også været brugt mod hudlidelser, som nåleop-
kog duppet på sår og som forbindinger af klæde dyppet i afkog af gran.

Jeg ved ikke noget skønnere end et opkog af gran i en forstøver til et 
morgenboost direkte fra køleskabet. Du skal blot lave en kande grante, 
drikke et par kopper og stille resten i køleskabet. Når det natten over har 
stået og trukket alle de skønne nålearomaer ud i vandet, så hælder du 
indholdet i din forstøver og har herefter en god uges skøn ansigtsmoist 
(skintonic) af gran. Det dufter himmelsk og føles rigtig rart for huden. 
Prøv det!
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Pas på!
Gravid

Nogle mener, at man skal være forsigtig med gran og nåle, hvis man er 
gravid. Påstanden er, at det kan forårsage abort. Om der er hold i dette, 
skal jeg ikke kunne sige, men jeg ville ikke tage nogen chancer her.

Toksiner

Nåle indeholder en del toksiner og alkoholer, så lad være med at over-
drive indtaget. Som jeg altid siger til mine urtevandringer: Spis varie-
ret, og gå aldrig amok i vildskaben fra day one. Din krop skal gradvist 
vende sig til den sunde, uforarbejdede og nogle gange også meget kraft-
fulde kost.

Ordets betydning
Navnet gran er et gammelnordisk ord, hvis betydning ikke ligger helt 
fast. Nogle mener, at det betyder fiskeben, mens andre mener, at navnet 
kommer af det oldnordiske ord “gron”, som betyder overskæg – fordi 
grenkransene ligner overskæg. Gran er også beslægtet med ordet “gran-
nr”, der betyder spids, tynd, fin. Kun tre arter hører oprindeligt hjemme 
i Danmark. Det er skovfyr fra granfamilien, almindelig taks fra taksfa-
milien og almindelig ene fra cypresfamilien.

Det er dog granfamiliens klassiske grantræer, jeg vil koncentrere mig 
om i denne bog, og jeg har valgt nogle af mine egne favoritter ud. Og 
netop dem du kommer til at møde, hvis du tager med på grantour med 
mig i Skodsborg.
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I “min” skov i Skodsborg er der fire nåletræer, der danner rammen om 
mine grantours, som jeg holder fra oktober til marts hvert år. Det er 
disse fire, jeg give dig mulighed for at lære bedre at kende.

RØDGRAN
Klasse:  Nåletræer (Pinopsida)

Orden:  Granordenen (Pinales)

Familie:  Granfamilien (Pinaceae)

Slægt:  Gran (Picea)

Art:  Rødgran (Picea abies)

Rødgran blev indført til Danmark i 1730 og er i dag én af de danske 
skoves hovedtræarter. I Danmark kan det blive op til 40 meter højt og 
ca. 100 år. Enkelte bliver helt op til 200 år. De kan dog blive langt ældre, 
som beskrevet tidligere.

Bladene på træet er spidse nåle, som du skal passe på ikke at få galt i 
halsen. De er grønne og ens på alle sider og falder af træet efter 5-7 år.
Kronen er kegleformet som et juletræ.

Navnet rødgran skyldes, at 
barken på de unge træer er 
rødbrun. Senere bliver bar-
ken grålig.

Den udvikler først han- og 
hunkogler, når træet er ca. 
35 år. Først her vil du op-
leve hankoglernes pollen 
blive spredt med vinden til 
hunkoglerne.
Pollenspredningen foregår 
som regel i maj. Granens 

FIRE FANTASTISKE GRANTRÆER
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hunkogler modnes samme efterår og bliver 10-16 cm lange og er brune. 
Når de unge oprette hunkogler modnes, ender de med at hænge under 
grenen.

Rødgran er det oprindelige juletræ

Første gang julelysene tændtes i Danmark var på herregården Holstein-
borg. Grevinden på herregården havde tyske slægtninge, som allerede 
havde brugt grantræer som juletræer. 

Grevinden ønskede at gå i sine slægtninges fodspor, og således tændtes 
det første juletræ i Danmark i 1808. På herregården havde H.C. Ander-
sen faktisk sin gang og har til og med holdt en enkelt juleaften på stedet. 

Det er netop en lille rødgran, der er hovedpersonen i H.C. Andersens 
fortælling om Grantræet. Det er dog først helt hen i 1870erne, at jule-
træet i Danmark for alvor kommer til folkelig brug i stuerne.

Rødgran er smagen af jul. Prøv at bide i en rødgran, så er jeg sikker 
på, du forstår, hvad jeg mener. De helt unge, små skud er citrusagtige 
i smagen, men får rødgran lidt alder, bliver smagen mere sofistikeret, 
mere pikant. Jeg elsker den i mit julekøkken, og alt efter hvad den skal 
bruges til, så kan jeg sagtens bruge de lidt ældre rødgrangrene, der lig-
ger i skovbunden. 

Der er de naturligvis lidt 
mere seje og fyldt med stof-
fer til den bitre side, som du 
måske ikke vil nyde på sam-
me måde som de yngre nåle. 
Men selvom de er ældre, kan 
du f.eks. sagtens lave en skøn 
kop te af dem eller tørre dem 
og bruge dem til at lave mel 
af (se opskrifterne sidst i bo-
gen).
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KÆMPEGRAN
Klasse:  Nåletræer (Pinopsida)

Orden:  Granordenen (Pinales)

Familie:  Granfamilien (Pinaceae)

Slægt:  Ædelgran (Abies)

Art:  Kæmpegran (Abies grandis)

Kæmpegran er hjemmehørende i det vestlige Nordamerika, hvor træet 
kan blive op til 100 meter højt. Så høje bliver de dog ikke i Danmark, 
hvor højden sjældent når op over 40 meter. Træet blev først indført til 
Europa i 1830’erne.

Nålene er blanke og mørkegrønne på oversiden og blege på undersiden, 
med en mørkere streg i midten. Selve nålen er mere blød og flad end 
rødgranen, som stikker. Den er op til 5 cm lang. Når nålene knuses, vil 
du opleve en himmelsk appelsin-/citrusagtig aroma. Smagen er ganske 
særlig og fantastisk. Dette er en glimrende erstatning for appelsin i din 
madlavning. 

Nålene kan forveksles med den stærkt giftige almindelig taks (Taxus 
baccata), men aromaen er slet ikke til at tage fejl af. Taks har nemlig 
ingen aroma. 

Koglerne er cylindriske, 5-8 
cm lange og falder fra hinan-
den ved modenhed.

På stammen ses lommer 
med harpiks, som sprøjter 
ud, hvis du trykker på dem. 
Barken er rødbrun og glat 
med disse karakteristiske 
lommer.
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De, som har været med 
på mine grantours, har 
selv prøvet at trykke på 
kæmpegranens stammer 
og er blevet forbavsede 
over den helt vildt beru-
sende og stærke aroma, 
de får på fingeren, når de 
trykker på de små lom-
mer.

Der er tydelig forskel på 
træernes smag. Jo ældre 
træet er, des mere besk 
bliver smagen. Men du 
vil helt sikkert blive 

overrasket over den særlige duft, træet afgiver, når du trykker og måske 
endda smager. 

Smagen er eukalyptusagtig med et strejf af appelsin. Jeg bruger den 
også som erstatning for en halspastil, da harpiksen er antiseptisk. Jeps, 
ondt i halsen? Ud og tryk på en kæmpegran!

Jeg har fundet ud af, at jeg kan tage nogle dråber harpiks med hjem ved 
at bruge en lille pipette. Jeg bruger den bl.a. i snaps; nogle ganske få 
dråber i en flaske vodka, der står og trækker et par måneder. Her bruger 
jeg harpiksvodkaen sammen med nogle andre smagsnuancer i vodka, 
som jeg har stående. Og ja, der står mange flasker vodka i mit hjem med 
indhold af diverse vilde planter.

Da kæmpegran ikke oprindeligt stammer fra Danmark, er jagten på 
idéer til madlavning fundet ved at kigge de oprindelige nordamerikan-
ske folk over skuldrene i gamle skrifter og ved at følge de nulevende i 
forskellige fora. Og selvfølgelig ved at eksperimentere en masse i køk-
kenet. Jo, man bliver helt bidt af det. Det håber jeg også, at du gør – får 
smag for kæmpegran.
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DOUGLASGRAN
Klasse:  Nåletræer (Pinopsida)

Orden:  Granordenen (Pinales)

Familie:  Granfamilien (Pinaceae)

Slægt:  Douglasgran (Pseudotsuga)

Art:  Douglasgran (Pseudotsuga   
  menziesii)

Douglasgran stammer oprindeligt fra det vestlige Nordamerika.

Træarten har sit navn efter botaniker David Douglas, som tog frø med 
hjem til Storbritannien i 1825-27. 

Det er Danmarks højeste træ, som kan blive over 50 meter, men i sit 
eget hjemland 
kan den blive 
langt højere.

Nålene er 2-3 
cm lange og 
bløde, i mod-
sætning til nåle 
fra rødgran. 

Den unge bark 
er gråbrun med 
harpiksblærer, 
men med alde-
ren bliver den 
meget skorpet 
og mere brun.
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Koglerne er let genkendelige 
på de små spidser, der rager 
ud mellem kogleskællene.
Koglerne er 5-10 cm lange 
og ca. 3 cm tykke.

Douglasgran smager lidt hen 
ad kæmpegran, dog ikke 
så appelsinagtig, men mere 
henad grape/citrus med 
den underliggende, typiske 
gransmag. Jeg absolut elsker 
dens aroma, og den er igen 
fantastisk som smagsnuance 
i rigtig mange retter og drik-
ke. 

Her ser du en podning af to 
douglasgraner.
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SKOVFYR
Klasse:  Nåletræer (Pinopsida)

Orden:  Granordenen (Pinales)

Familie:  Granfamilien (Pinaceae)

Slægt:  Fyr (Pinus)

Art:  Skovfyr (Pinus sylvestris) 

Skovfyr har hørt naturligt til i Danmark siden slutningen af istiden.

Modsat i en granskov, er der i en fyrreskov meget åbent, så her også kan 
vokse meget andet. Det vil typisk være kendetegnende for, hvor du kan 
finde en flot fyr!

I granskoven er der meget mørkt, og derfor er der ikke så mange mulig-
heder for, at andet kan vokse i skovbunden; også fordi grannåle er op til 
7 år om at blive omsat, og det tykke lag nåle holder skovbunden meget 
sur (lav pH).

Skovfyr bliver 30-40 meter høj og kan blive imellem 250 til 300 år 
gammel.

Skovfyrrens nåle er 5-6 cm 
lange, blågrønne og sidder 
knippestillet sammen to og 
to i dværgskud. Samtidig 
er der hindeagtige, brunli-
ge blade på de yngre kviste. 
Barken er gråbrun og meget 
furet. Skovfyr af en lidt æl-
dre dato kan kendes på en 
lidt mere rødlig bark. 

Skovfyrs hunkogle er grå-
brun og bredt kegleformet.
En ung skovfyr er kegle-
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formet som et juletræ, og grenene vokser i kranse omkring træet. Mens 
den gamle skovfyr har store grene, der sidder spredt i sin ofte højtsid-
dende krone. Nålene har en stærk smag af harpiks og giver mig også her 
en juleagtig fornemmelse. Fantastisk i juleteen og julemaden.

Navnet fyr har at gøre med ild. Og det giver mening, for fyr brænder let. 
Det er et af vores allerældste ord, som muligvis har op mod 6.000 år på 
bagen (i følge seniorforsker Jørgen Schack).

En god historie om fyr og dens helbredende virkning er historien om 
den svenske Kong Karl den 12., der førte krig i Rusland i 1708-09. Det 
fortælles, at han gav sine mænd fyrrete, og lægen, der var til knyttet, 
fandt ud af, at soldaterne kunne forhindre skørbug ved at drikke i 
rigelige mængder af skovfyrrete. Dengang var man ikke klar over, at 
det var det store indhold af vitamin C, der var årsagen.
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NÅLENES SMAG

Unge granskud
Jo, de unge skud er da dem, der er de populære, og det vil du også se 
sidst i bogen under opskrifter. De fine, nye skud kommer friske frem, 
hyppigst i maj/juni, men enkelte år kan de godt komme lidt før.

De smager meget friskt og syrligt, men når man varmer dem op i retter, 
får de en mere blød smag, næsten jordbæragtig. De unge skud pluk-
kes normalt i maj/juni, men hold øje hele året. Som sagt udskifter gran 
jævnligt deres nåle, så du vil det meste af året kunne finde små skud 
blandt de ældre. 

De unge skud har den fordel, at de ikke er lige så grove i konsistensen 
og er derfor nemmere at anvende i maden. Men derudover synes jeg, det 
er vigtigt at smage på gran året rundt. Alle de smagsfacetter i nålenes 
udvikling kan noget helt særligt i maden. Og som sagt, synes jeg, at 
smagene får mere karakter med alderen. Ganske ligesom det er tilfældet 
med os mennesker, ikke sandt?
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Aroma
Grannåle indeholder en olie, som består af små molekyler, der kan løsri-
ve sig og svæve ud i luften. Derfor kan du stærkt fornemme en nærmest 
berusende aroma i en granskov. 

Ved opvarmning fordamper mange af disse olier. Det opdager du, hvis 
du smider en grangren på bålet. Det kan fornemmes, kan jeg med sik-
kerhed love dig. Røgelse af gran er derfor noget, der flittigt er blevet 
brugt, og det kan diskuteres, om man kan blive påvirket af det i krop og 
sind. Gran er i tusindevis af år blevet brugt for at opnå spirituel velvære.
Der er forskellige æteriske olier i de forskellige grantyper, og derfor er 
der også en god variant til det smagfulde, varierede grankøkken, som er 
spændende at eksperimentere med.

Alt i alt er der både smag og sundhed i gran. Kombineret med en sund 
varieret kost kan gran virkelig give brændstof og krydderi til et sundt og 
smagfuldt liv på din hverdagstallerken, i dit moderne køkken. En over-
ordnet brug i køkkenet med gran er, hvis du bruger nålene, som ville du 
bruge rosmarin. De kan dog bruges til meget mere. Det får du at se til 
sidst, når vi når til opskrifterne.
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BARK, HARPIKS, KOGLER OG POLLEN

Bark 
Bark har været en kilde til næring i mange tusinde år. Samerne havde 
helt styr på, hvad bark kunne give. De vidste godt, at bark indeholder et 
enormt energiniveau.

I Sverige har man fundet barkskrælninger, som er 3.000 år gamle, og 
man tror, at anvendelsen kan være endnu ældre. Der er fundet lignen-
de barkskrælninger i det nordlige Sibirien, USA og Canada. Endnu i 
begyndelsen af 1900-tallet var det meget hyppigt at finde barkbrød i 
Finland. Man tørrer barken, kværner den, og bruger den som mel. 

I denne bog handler det om nåletræer, men som en sidebemærkning vil 
jeg lige nævne, at man med stor sundhedsværdi eller som ren overlevel-
se også kan bruge barken fra flere andre træer som en kilde til nærings-
rig mad. I perioder med hungersnød verden over har bark kunnet træde 
ind som kompenserende kilde til gode vitaminer, mineraler, fibre og 
sukkerstoffer, som har gjort, at man har kunnet få nogle vigtige kalorier 
indenbords.

Når jeg siger, at barken er spiselig, så er det faktisk ikke helt rigtigt. 
Det, man kan spise, er nemlig kambium eller vækstlaget. Det er dette 
lag, der fører næring op fra jordbunden og rundt i træet og samtidig de 
næringsrige produkter fra fotosyntesen den modsatte vej. 

Det er kambium, der gennem årene forøger træets tykkelse og giver de 
karakteristiske ringe, man ser, når man skærer en træstamme over. Det 
er disse ringe, hvis tykkelsesvækst varierer med årstiden - tykke om 
sommeren, smalle om vinteren. Derfor kan man tælle dem, hvis man 
gerne vil regne ud, hvor gammelt det givne træ er. Det er altså disse 
ringe, der er særligt næringsrige og til tider også smagfulde.

Alleryderst er barken, som ofte ikke er giftig, men som heller ikke 
smager særlig godt. Lige under barken finder du et tyndt lag bast eller 
sivæv, og herefter kommer vedvæv. Tilsammen udgør de to lag kambi-
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um/vækstlaget, som især i efteråret er helt lækkert, saftigt og blødt; lidt 
gummiagtig. Inderst ser du selve veddet, træets hårde kerne.

Du kan godt spise kambium råt, men det kan godt være en fordel at 
tilberede det. Der er et utal af muligheder i forhold til tilberedelse, men 
er du fanget i ødemarken uden mulighed for tilberedelse, så er det godt 
at vide, at der findes en måde at få gode kalorier, fibre, mineraler og 
vitaminer, blot ved at skære lidt af barken af og spise kambium. Senere 
på året bliver det knap så spændstigt at røre ved og smager ikke så frisk. 
Men det kan stadig spises råt.

En hurtig måde at tilberede lidt bark på er at skære det i strimler, koge 
det i lidt vand og spise det som pasta. Drik endelig vandet også, da man-
ge af vitaminerne er i vandet efter kogningen. Det er en sjov lille ret at 
spise granbarkpasta. Ja, hør bare ordet. 
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Hvordan får jeg fat i kambium?
Du må naturligvis ikke bare skrælle et levende træ for bark, men du 
kan godt tage et lille stykke. Du må bare ikke pille barken af hele vejen 
rundt om stammen, for så kan træet ikke optage næring, og så dør det. 
Er der derimod bark rundt omkring såret, så heler træet sig selv, som 
hvis det var hud.

Hvis du selv skal have fældet et træ i haven, så brug barken (kambi-
ummet), eller f.eks. hvis din nabo skal fælde et træ, kan du spørge, om 
du må skrælle barken af. Eller falder et træ i en storm, så skræl gerne 
barken af her. 

Brug det frisk i nogle spændende retter, og tør resten til bl.a. te.

Som nævnt ovenfor blev tørret bark i gammel tid kværnet til mel, som 
blev brugt til barkbrød. Det er nu igen blevet hot i helsebutikkerne - til 
betragtelige priser.

Man har spist barken i mange tusinde år, så selvfølgelig kan træerne 
klare det, men gør alting i naturen med respekt.

Bræk lidt af yderbarken af med en kniv, en lille sav eller med en spade. 
Du ser hurtigt, at den inderste del lige før den hårde stamme er et tyndt, 
lyst lag, du kan skrabe fra, for det løsner sig fra både bark og veddet. 
Især i foråret går det af af sig selv. Senere på året kan det være lidt svæ-
rere at skrabe fra de to lag; især fra yderbarken.
 

Barkbacon
Skær det tynde inderste lag i strimler og steg det på panden i lidt olie 
eller smør og drysset med salt. Jeg salter naturligvis altid med min egen 
skovsalt. Under opskrifter får du en opskrift på gransalt. For at gøre 
konsistensen endnu mere medgørlig, så kog det gerne 5-10 minutter 
først. Men her er det igen vigtigt, at du ikke kasserer vandet, da det som 
sagt er smækfyldt med sunde mineraler og vitaminer.
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Man kan også skære kambium i strimler og koge den, indtil konsisten-
sen er som spaghetti. Det er både sjovt og sundt.

Spiselig bark fås bl.a. fra gran, fyr, birk, pil, ahorn, elm, lind m.fl.
Inde bag barken flyder harpiksen.

Harpiks fra grantræer
Uddrag fra min bog Skovens Spisekammer:

Tyggegummi

Arkæologer har verden over fundet tegn på, at både de gamle grækere, 
mayaerne og de oprindelige folk i Nordamerika tyggede på harpiks. Og 
i Finland og Sverige har man fundet 5.000 år gamle stykker harpiks 
med aftryk fra tænder.

De oprindelige folk i Nordamerika inspirerede de tidlige nybyggere 
med deres tyggegummi af harepiks. Det blev starten på et kæmpe im-
perium af tyggegummifabrikanter. 

De første stumper af harpiks fra sortgran (Picea mariana) produceret 
som tyggegummi blev sat i handlen i staten Maine i 1848. Grantygge-
gummi blev dog hurtigt udkonkurreret af latextyggegummi (chicle) fra 
det mellemamerikanske tyggegummitræ (Manilkara zapota). And the 
rest is history …

Naturens plaster

Harpiks er træets egen naturlige beskyttelse. Det er antiseptisk og mu-
ligvis også antibiotisk. Det er derfor ikke mærkeligt, at det førhen er 
blevet brugt som selvrensende plaster.
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Naturens tandpasta

Er du på overlevelsestur, og har du glemt tandpastaen, kan du gøre som 
dine forfædre; bruge harpiks i stedet. Tidligere var det i Skandinavien 
såvel som i størstedelen af det øvrige Europa, Nord og Sydamerika, 
Asien og Afrika almindeligt at tygge harpiks for at holde tænderne rene 
og sunde og styrke gummerne.

Antiseptisk

Nåletræsharpiksens antiseptiske virkning tilskrives et stort indhold af 
terpentinolie. Den optages gennem huden, lungerne og fordøjelseska-
nalen og udskilles naturligt gennem nyrerne. Den er i folkemedicinen 
blevet brugt mod forkølelse, hoste, lungebetændelse og halsonde. Hvis 
jeg som nævnt har ondt i halsen og mangler halspastiller, går jeg ned og 
trykker på kæmpegranstammens små lommer (se afsnittet om Kæmpe-
gran) og har fornøjelse af smagen resten af dagen. Det er især kæmpe-
gran, jeg er vild med.
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Allerede for 5.000 år siden kendte mennesket altså til harpiks som læ-
gemiddel. I arabiske skrifter fra 700-tallet hævdes det desuden, at har-
piks renser blodet og hjælper 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 forsvarsmiddel. Det er i øvrigt 
også harpiks, som bierne bruger til deres propolis, og det er der vist 
ikke mange, der ikke er stødt på som et helbredende og forebyggende 
vidundermiddel.

Da der, så vidt jeg ved, ikke er nyere forskning om harpiks, vil jeg ikke 
anbefale dig, at du propper dig med harpiks i tide og utide, selvom man 
nærmest kan blive afhængig af dens kraftige smag.

Grankogler
Man kan godt erkende, at både han- og hunkogler er modificerede skud 
hos hankoglen med sækformede blade, der indeholder pollen og hos 
hunkoglen med specialiserede, skælformede blade arrangeret på en 
midterakse. Nederst sidder de oftest noget tyndere dækskæl, og umid-
delbart over  dækskællet sidder frøskællet, hvorpå de to ofte vingede 
frø ligger. Nåletræsarter med vingede frø er selvfølgelig tilpasset vind-
spredning.  Hos bl.a. fyr er dækskæl og frøskæl sammenvoksede og 
kaldes kogleskæl. Disse frø er meget næringsrige og har en fin og lidt 
pikant smag. Jeg har mest af alt spist frø af rødgran, så det er denne 
aflange rødgrankogle, min personlige erfaring kommer fra. 

De friske grankogler har lidt svært ved at åbne sig, men tager du dem 
med ind i stuen, er det efter en uge nemt at brække dem over og hælde 
frøene ud. For en lidt hurtigere proces kan du lægge dem på en bakke 
på radiatoren, så vil frøene drysse ud af sig selv.

Når du er ude at samle kogler, er det vigtigt at tage de nye kogler med 
blank overflade. Dem fra sidste år har ingen frø. Det er nemt at se, om 
de er friske. Kan du let brække dem over, er de gamle. 
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Koglerne modnes fra sommeren og helt hen til vinteren. I april måned 
åbner koglerne sig med solens lys og varme, og frøene drysser ud, og så 
er der ikke længere noget for dig at hente.

Grantræet beskytter frøene godt for at forhindre, at de uden videre ædes 
af dyr. Netop derfor sidder frøene så godt gemt bag de hårde skæl på 
koglen. Som ekstra forsvarsmekanisme kan koglerne ligefrem være 
“smurt” ind i harpiks. Mange dyr har dog deres metoder til at få fat i 
den lækre føde bag koglens facade. 

I maj er rødgranens hankogler klar til at sprede deres pollen til hunkog-
lerne højt oppe i trætoppen, så de er ikke nemt at få øje på.
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Der frigives en stor mængde granpollen, men da disse er tunge, flyver 
de ikke så langt og giver derfor sjældent allergi. Når vinden har sikret 
bestøvning af hunkoglens unge frøanlæg, udvikler den sig til en gran-
kogle. Grankoglerne modnes i efteråret, og først det efterfølgende forår 
spredes frøene fra koglerne. Sådan går det i ring.

Trods den begrænsede spredning kan nogle mennesker dog godt have 
granallergi. Det bør man naturligvis være opmærksom på, før man fyl-
der sit køkken med gran.

Er du selv interesseret i at smage på de fine frø, så er det, når koglerne er 
blevet brune (rødgran) eller grå (skovfyr) i december til februar. 

Granpollen
I maj er det muligt at høste pollen fra gran og fyr. Og hvorfor skulle 
man så det? Det er der mange grunde til. En af grundene er, at det fak-
tisk smager ret godt i f.eks. mel til lækre kager eller brød.

Desuden er det fyldt med mange vitaminer, mineraler, proteiner og an-
tioxidanter. Pollen kan give en masser energi. Nogle mener, at det både 



39

er foryngende, antiinflammatorisk og udrensende. Men mest særligt og 
måske også lidt overraskende indeholder det et stof, som næsten er iden-
tisk med testosteron. 

Phytoandrogener, altså planteandrogener, er tæt på identisk med det 
mandlige kønshormon testosteron. Det er måske ikke så underligt, da 
det netop er pollen, der flyver ind i koglen og befrugter frøanlæggenes 
små æg (hvoraf frøene udvikles) inde på frøskællene i koglens midte. 
Pollen flyver afsted med vinden til nabotræerne. Og BAM! sød mu-
sik opstår, når pollenkornene fanges i frøanlæggenes pollinationsdrå-
ber, hvorpå pollenkornene spirer, og de enkelte pollenrør trænger ind i 
frøanlægget og finder vej til ægget, så befrugtningen er fuldbragt. Og 
det er så smart, at hankogler sidder langt fra hunkogler på samme træ. 
Derved undgår man, at hanner og hunner fra samme træ formerer sig.

Pollen kan ved indtag forøge muskelmassen og skubbe lidt til libidoen 
- ganske ligesom testosteron. Så det skal man være klar over, før man 
giver sig i kast med høst af og madlavning med pollen. Mange body-
buildere og sportsudøvere har da også fået øje på pollen, og dette sælges 
også på flere træningssider og i helsebutikker. 

Jeg vil dog altid sige, at man skal passe på mængderne her, når man har 
at gøre med noget, der kan påvirke hormonerne. Men stadig - det er en 
sjov ting, at man i naturen kan stimulere libido, muskelstyrke og ener-
giniveau med et naturligt testosteron. Det er især kendt at samle pollen 
fra fyrretræer.

Høst af pollen

Du skal kigge efter hankoglerne på gran-/fyrretæet. Der er som nævnt 
både han- og hunkogler på træet. Hankoglen vil, når den er modnet, 
støve, hvis du dasker til den. Så er den klar. Den vil være brun/gul. Er 
den stadig grøn, kan du godt plukke den og tage den med indenfor, så 
vil den modne her, og du kan høste pollen fra den.

Når du har plukket hankoglerne, så læg dem i en æske eller pose og ryst 
dem, indtil pollenet løsriver sig. Herefter kan du si pollenet fra.
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Det er vigtigt, at pollenet er helt tørt, før det kan opbevares i en lukket 
boks. Du kan eventuelt tørre pollenet i en ovn ved ca. 40 grader eller 
blot i sollys. Hvor længe? Til det er knas tørt, så det ikke mugner, når du 
opbevarer det. Skulle der være små dyr i, så si pollenet, før du lægger 
det i en æske med tætsluttende låg.

Efter tørring kan du f.eks. blande det i mel. Vil du bruge det som et 
kosttilskud, kan du lave et udtræk af det i vodka. Hæld hankoglerne i et 
glas og dæk dem med alkohol. Lad det stå i en uge og filtrer det. Så kan 
du tage en teskefuld om dagen i en periode, eller når du har brug for et 
ekstra skud energi. Vær som nævnt opmærksom på, at du har med et 
plantehormon at gøre.

Du kan sylte pollen, før det bliver helt modent. Det vil sige, mens polle-
net stadig er grønt. Dette vil være en helt særlig og spændende smags-
nuance på din tallerken.
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Nu har du fået lidt viden om, hvad du har med at gøre, hvis du bevæger 
dig ind i granskoven, hvad du kan tage med dig hjem af smagsnuancer, 
hvad du skal passe på med, hvordan du altid skal have respekt for natu-
ren, og hvilken kæmpe rigdom der findes derude.

Lad gran og nåle flytte ind i dit vilde, sunde køkken. Forkæl dine smags-
løg med de helt særlige grannoter. Husk, at du altid skal spise varieret! 
Også fra vildskaben!

Når du har plukket dit gran, skal du huske at skylle det, før du bruger 
det. Har du fundet store grene gran på jorden, er de perfekte at tage med 
hjem. Men så er de lidt besværlige at have med at gøre. 
Brug en rosensaks, og klip grenen i mindre stykker. Så kan du bedre få 
dem skyllet i håndvasken. Lad dem dryppe godt af. 

Du kan vælge at: 

Bruge frisk gran – det er næsten altid at foretrække for både smag og 
sundhed. 

Du kan tørre gran. Det er ret nemt med gran. Læg grangrenene på en 
bakke f.eks. i en varm stue, så vil nålene mere eller mindre selv falde 
af. Det kan godt være, at du skal hjælpe lidt til. Men når de er knastørre, 
er det meget nemt. Tag evt. havehandsker på, og kør forsigtigt op og 
ned ad grenen, så vil de sidste nåle falde af. Du kan også tørre dem i en 
varmluftovn på 40 grader, indtil de er tørre. 

Du kan godt fryse granen i fryseposer. Jeg gør det med de grønne nye 
skud, som jeg samler i maj og juni. 

Du kan sylte gran. 

OG SÅ ER DET HJEM I KØKKENET
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Skulle du have lyst til at vide mere om de ting, du kan finde i naturen til dit 
eget vilde køkken, kan du tilmelde dig én af mine urtevandringer til “Skov-
ens Spisekammer”, “Strandens spisekammer” eller til min Grantour. Du kan 
også købe mine bøger på Skovfit.dk.
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I denne del af bogen vil jeg hjælpe gran ind i dit vilde og sunde køkken.
Gran har en særlig smag – alt efter hvilken art, hvilken alder og i hvil-
ken årstid du plukker den.

Jeg bruger gran som alle de andre vilde urter for at få mere sundhed 
ind i mit daglige hverdagskøkken, sådan at mine basisvarer er fyldt 
med sunde vitaminer og mineraler fra så uberørt jord som overhovedet 
muligt. 

På den måde ved jeg, at min familie og jeg får rigeligt af det grønne i 
dagligdagen; også selvom jeg ikke har været ude at rippe hylderne for 
frugt og grønt.

Forarbejdede fødevarer er langt fra oprindelighed; både hvad smag og 
indhold angår, som det nu engang er, når fødevarer masseproduceres og 
raffineres i industrien fremfor at blive forstået som en sundhedsressour-
ce og energikilde.

Du skal ikke frygte at gå ind i mit køkken og tro, at jeg kun serverer 
skvalderkål, grannåle og brændenælder fra morgen til aften. Det kunne 
man måske godt foranlediges til at tro med mit virke i skoven samt som 
skribent af vilde bøger, hjemmesider, blogge, sociale platforme osv., 
som handler om at fylde køkkenet op med med en masse grønt. 

OPSKRIFTER
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Fortidens mad i fremtidens køkken
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Jeg supplerer det almindelige køkken med ingredienser fra naturen, og 
så prøver jeg at supplere de ting, der er knap så sunde for mig med mere 
vildskab, så jeg ikke skal have så dårlig samvittighed – hvilket jeg ge-
nerelt ikke synes, man skal have.

Husk, spis altid varieret – også af vildskaben. Gå således ikke all-in kun 
på gran. Der er ikke lavet lange studier omkring gran i maden, så jeg vil 
anbefale, at du ikke overdriver dit indtag. Man kan dog se historisk, at 
gran har været spist i mange verdensdele igennem tusinder af år. Men 
nyere studier er, så vidt jeg ved, ikke lavet.

Så spis med måde, og mærk efter. Og husk, er du ikke vant til de vilde 
urter fra naturen, så start langsomt. Man skal trappe forsigtigt ind i det 
vilde køkken, da vores maver har vænnet sig til vores moderne bearbej-
dede fødevarer.

Jeg synes, at det er smart at blande f.eks. vilde urter i det salt, jeg bru-
ger i mit daglige køkken for på den måde skære ned på saltet og op for 
sundheden, uden at jeg som sådan bemærker det. Og på den måde får 
jeg lidt men godt hver dag. Samtidig kan det også være en kæmpestor 
vinding på smagsoplevelserne.

I denne omgang vil jeg lukke dig ind i mit grankøkken.

Rigtig god fornøjelse!

Jeanett Debb
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På de næste sider vil jeg introducere dig for nogle af mine granbasisva-
rer, som opskrifterne i bogen vil henvise til. 

Og som jeg skrev i introen, så har jeg altid vilde basisvarer på hylden 
netop for at slippe for at hente i naturen flere gange om ugen eller for 
ikke at behøve at have tallerkenen fyldt op af broccoli og spinat hver 
anden dag. 

Med mine basisvarer i orden, så ved jeg, at vi får sunde mineraler og 
vitaminer hver dag.

BASISVARER
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Tørret granpulver
For nemheds skyld kunne du starte med at tørre en hel masse lækker 
gran og pulverisere det. Så er det nemt at fylde op på basisvarehylden 
fremadrettet.

Når det er knastørt, kan du blende det fint. Det gør ikke noget, at der 
kommer lidt grene med, men prøv så vidt muligt at få sorteret nålene 
fra. Som sagt falder de nemt af når de er tørre, ellers hjælper du dem 
lidt, som skrevet i indledningen hertil.

Hvis du bruger en stavblender, skal du blende det ad flere omgange el-
ler meget længe. Nogle af nålene er, ja, som nåle, så bruger du den lidt 
ældre nål sent på året, er det ekstra vigtigt, at du gør dig umage med at 
blende granet fint.

Du kan også bruge en almindelig blender, en elektrisk urtekværn eller 
de fleste kaffekværne. Det samme gør sig gældende, når du laver gran-
mel og gransukker. Det behøver du ikke i samme omfang med andre 
urter, og det er kun med de ældre nåle, du skal blende ekstra fint. De 
unge skud er mere bløde og nemmere at få blandet sammen med de 
andre ingredienser.

Nu er det bare, at jeg personligt virkelig er glad for den lidt ældre nål. 
Og derfor er jeg ekstra opmærksom på, hvordan den tilberedes ekstra 
effektivt. Og så kan jeg rigtig godt lide, at den stedsegrønne nål er at 
finde stort set hele året. Jeg kan derfor altid finde den frisk og tilberede 
den til min mad.

Du skal være helt sikker på, at dit granpulver er knastørt, før du opbe-
varer det i en boks/dåse. Er du ikke helt sikker på, at det er tørt, så tør 
det ved 40 grader i ovnen (varmluft). Der skal en hel del gran til, før du 
får bare en lille håndfuld granpulver. Men husk det, når du blander det 
i saltet, sukkeret, melet, kaffen… der skal ikke meget pulver til, før der 
er virkelig meget tørret gran i din blanding.
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Gransalt
Gransalt er et supersundt indslag og en skøn måde at få en masse vita-
min C, men også en god måde at skære ned på saltet. Køb noget uraffi-
neret salt, dvs. ubearbejdet, f.eks. fra Middelhavet.

I min version har jeg ca. en tredjedel urter og to tredjedele salt, men det 
er en smagssag. Pointen er at skære ned på saltet. Dog er det vigtigt at 
påpege, at du skal kværne granet i en grad, så du ikke døjer med spidse 
nåle i svælget.

At lave urtesalt på gran vil være oplagt at gøre med de helt unge skud, 
som du kan plukke i maj og juni. Jeg gør begge dele, og netop derfor 
kalder jeg ofte den salt, jeg laver sent på året, for julesalt, da der er en 
klar forskel. Jeg synes, du skal prøve begge versioner og se, hvad du 
synes bedst om. De kan hver især noget.
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Granmel
At bage kager og brød med granmel smager helt særligt. Og konsisten-
sen bliver virkelig lækker – mere puffet. Og det kan jeg virkelig godt 
lide. På den måde får du også vigtige vitaminer og mineraler i din hver-
dag uden at tænke nærmere over det. 

Du gør ligesom med salt, du blender først de gransorter sammen, du sy-
nes om. Jeg er vild med rødgran, douglasgran, skovfyr og kæmpegran. 

Køb noget godt økologisk mel, og bland granblandingen i melet. Du vil 
blive overrasket over, hvor lidt en stor grangren fylder, når det er fint 
blendet. Og det er vigtigt, at det er fint blendet.

Til 300 gram mel blander jeg en stor håndfuld blendet gran i.

Du kan sagtens blande det sammen med rugmel og lave et grovere brød 
eller rugbrød med granmel.
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Gransukker
Her er endnu en måde at få lidt vildskab ind i dit dagligdagskøkken med 
en variation af sukker.

Økologisk sukker blendes sammen med en blanding af både tørret og 
frisk gran. Begge dele kan noget. Derfor har jeg i denne udgave valgt at 
blande sukkeret sammen med både den tørre og den friske af slagsen.

Laver du den friske version, skal du dog huske at få det varmet sammen 
i ovnen, inden det kommes på glas eller i bøtter.

Varm det ved 50 grader i en varmluftsovn, indtil du mærker, at sukker-
blandingen ikke er fugtig mere.

Til jul skifter vi ofte kanelen ud med gransukkeret. På risengrød eller på 
pandekager er det helt vidunderligt.

Men også som kagepynt: Drys sukker oven på en kage, eller rul havre-
grynskager i gransukker.
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Granolie med gransalt

1. Køb noget god jomfruolie.
2. Fyld din oliekande op med olien. 
3. Hæld en skefuld gransalt i blandingen.
4. Læg frisk gran ved, og sørg for, at nålene er dækket af olien.

Efter 2-3 uger kan du vælge at filtrere granet fra, så det ikke ryger med, 
når du bruger det. 

Især hvis du bruger den ældre gran, som er lidt mere drøj og derfor kan 
stikke.

Selv har jeg en kande, der filtrerer de fleste granstykker fra, så jeg ikke 
behøver fjerne dem fra kanden.

Brug granolie til stegning eller til at hælde ud over brød. Husk at ryste 
blandingen før brug.
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Kokosolie med gran
Sådan gør du:

Køb en god kokosolie, og læg et par grankviste ned i blandingen. Det 
gør du, når kokosolien er varmet op. Stil glasset i en skål med varmt 
vand, og når blandingen er flydende, lægger du et par kviste ned i olien.

Efter nogle dage vil du kunne smage en svag grensmag i kokosolien, 
som er lækker, når du f.eks. steger pandekager.
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Skoveddike
Brug økologisk eddike, der ikke er behandlet.

Sådan gør du:

Put granstykker ned i eddiken, gerne hele paletten af de granarter, som 
du kan finde, og ved er spiselige. Lad det stå en uges tid, før du kan 
smage nålene træde godt igennem. Lad det endelig stå noget tid, og fyld 
på igen og igen. Det giver en fantastisk smag.

Jeg bruger graneddiken til stegning og i gryderetter.
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Grante
Her er en skøn opskrift på en te af douglasgran, rødgran eller kæmpe-
gran, som jeg som regel kalder ved dets latinske navn, grandis.

Du skal bruge:

• En stor håndfuld tørret eller frisk douglasgran rødgran eller   
grandis.

• Et par skiver ingefær, en halv appelsin og en kanelstang.

Sådan gør du:  

1. Kom alle ingredienserne i en kande. 
2. Kog vandet, og lad det køle ned til ca. 70 grader, før du hælder   

det over blandingen.
3. Lad det trække mindst 15 min.
4. Værsgo, en drik, der er fantastisk til den kolde og mørke tid.

DRIKKEVARER
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I mit sunde, vilde køkken gælder som sagt som hovedregel altid at skrue 
op for sundheden og ned for det, jeg ikke har så godt af. Men er der no-
get, jeg ikke bryder mig om, så er det forbud.

Så får jeg bare endnu mere lyst til det. Det er netop derfor, jeg gør de 
ting, der er knap så gode for mig, lidt sundere; meget sundere for nogle 
af tingenes vedkommende. 

Sundheden i mit basiskøkken kommer til udtryk som en “vild opgrade-
ring” af mine dagligvarer som sukker, salt, olie, eddike, te, mors snaps 
etc.

Én ting, jeg har som en last, og som jeg på ingen måde er i stand til at 
skære ned på, er min kaffe. Derfor blev jeg naturligvis også nødt til at 
finde et sundere alternativ til mine daglige spande kaffe. Igen ingen 
forbud, men et sundere alternativ. Og et ganske smagfuldt ét af slagsen, 
hvis jeg selv skal sige det. Jeg har efterhånden fiflet mig frem til forskel-
lige vidunderlige varianter.
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Grankaffe
Grankaffe er bestemt den allermest hyggelige og julede. Og så er den 
tilmed sund … eller i hvert fald sundere.

Jeg supplerer jo netop blot kaffen med noget vildt, og derved skærer jeg 
ned på kaffen og op for granet. Det vil sige vitamin C, vitamin A og 
stærke mineraler plus en række vegetabilske antioxidanter.

Sådan gør du:

Kværn nogle økologiske kaffebønner sammen med tørret gran. Det er 
så nemt. Du må selv smage dig frem til forholdet mellem gran og kaf-
fe. Det kommer lidt an på hvor gamle dine nåle er, når de samles – og 
hvilken art.

Jeg er pjattet med smagen af rødgran og fyr i min kaffe. Men skal der lidt 
mere citrus/appelsinsmag i, så er douglasgran og grandis rigtig gode. I 
forhold til at blive kvikket op, så vil jeg gerne give dig et fif mere: 
Bland lidt tørret brændenælde og meget gerne brændenældefrø i din 
grankaffe, mens du kværner den. Så får du et ekstra skud energi, jern 
og et utal af vitaminer med i din vilde kaffe. Og sammen smager det 
rigtig godt. 

Jeg synes, det er et stort plus, at du ved, at det både giver sundhed og 
den energi, du altid føler, at kaffen giver. Dét gør den vilde kaffe, og det 
er helt vildt …
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Gransodavand
Du skal bruge:

• En stor håndfuld frisk douglasgran eller grandis
• Et par skiver økologisk citron
• En skefuld god honning
  
Sådan gør du: 

1. Kom alle ingredienserne i en kande, kog vandet, og lad det   
 køle ned til ca. 70 grader, før du hælder det over blandingen.

2. Lad det trække mindst 15 min.
3. Sæt det herefter i køleskabet, og lad det trække natten over   

 med indhold.
4. Dagen efter sier du indholdet fra og hælder væsken i en soda-  

vandsmaskine.

Tilføjer du en kanelstang, så har du en perfekt julesodavand til hele de-
cember måned. Min datter storelsker julesodavand – og den kan sagtens 
glide ned også resten af året.
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Julesnaps
Her får du én af mine julesnaps:

1. 1 liter vodka fyldes op med bøllebær.
2. 1 liter vodka fyldes op med hasselnødder.
3. 1 liter vodka fyldes op med rødgran.
4. Lad det stå ca. 3 uger, og grovfiltrér indholdet.
5. Hæld alle tre på en stor bowle, og tilsæt en lille håndfuld anis,   

2 kanelstænger og en skive citron eller rigtig gerne appelsin   
eller mandarin.

6. Lad det stå yderligere en måneds tid. 

Herefter bliver den kun bedre og bedre.

God jul! 
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Grantoddy
Du skal bruge: 

• Te af rødgran, kæmpegran eller douglasgran – en lille kvist   
af hver (Se evt. opskrift grante)

• Skovsnaps (se evt. opskriften på julesnaps)
• 1 skefuld gransukker (se opskrift)
• 1 skive appelsin
• 2 skiver ingefær

Sådan gør du:

1. Lav en grante og lad det trække længe (gerne 20 minutter).
2. Hæld 2 cl skovsnaps i et glas.
3. Tilføj ingefær, gransukker og appelsin.
4. Hæld teen i glasset og rør rundt.
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Rødvinstoddy med gran
Du skal bruge: 

• 1/2 liter vand
• 1 flaske rødvin
• 1 kanelstang
• 1 tsk. kardemomme
• 3 skiver ingefær
• 1 grankvist
• 3 skiver økologisk appelsin med skræl
• 1 skefuld honning

Sådan gør du: 

1. Alle ingredienser varmes op, uden at det bringes i kog.
2. Drikken serveres rygende varm lige før kogepunktet.

En herlig drik til de mørke, kolde aftenener.
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Vild gryderet
Denne ret er perfekt over bålet.

Der skal plukkes:

• 3-4 store håndfuld brændenælder
• 2 grene kæmpegran (grandis)

 Du skal desuden bruge: 

• Skovolie og vild eddike til stegning
• 500 g kartofler
• 250 g gulerødder
• 1 squash
• 1 aubergine
• 1/4 chili
• 3 skiver ingefær
• Vand, så det dækker blandingen, evt. lidt mere, hvis du vil   

have det mere som en suppe

Sådan gør du:

1. Hæld granolie og skoveddike i en stor gryde, og varm op, mens du 
først tilsætter hvidløg, ingefær og chili, og herefter løg, gulerødder 
og kartofler skåret i tern.

2. Svits det hele, inden du dækker det hele med vand. Skru ned, og lad 
det simre i flere timer.

3. Tilsæt et par skiver af en økologisk citron sammen med granstyk-
kerne.

4. Efter flere timers simren tilsætter du tern af squash og aubergine 
samt flåede tomater.

5. Til allersidst, skåret rustikt i mindre stykker, tilsættes brændenæl-
derne.

6. Lad det simre et kvarter, før du serverer retten.
7. Har du ikke tid til at lade retten simre i mange timer, så kan du altid 

tilsætte en bouillonterning.

HOVEDRETTER MED GRAN
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Her er retten serveret med grydebrød lavet af 
gran mel drysset med skovsalt og brændenælde-
frø. Oven på brødet er der smurt granpesto – se 
opskrift længere fremme i bogen.
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Kylling i fad med grandis

Kæmpegran/grandis har en meget tydelig orangetone i smagen og er 
derfor god i retter, hvor du normalt ville lægge en appelsin ved. Her er 
det min kylling i fad, som jeg ynder at lægge appelsinskiver ovenpå. 

Det er her suppleret med en grandiskvist.

Vent med at lægge dem på til ca. tyve minutter, før kyllingen skal tages 
ud af ovnen.

Hvor længe du har kyllingen i ovnen, afhænger af både din ovn og stør-
relsen på kyllingen. Men ca. 1 time på 175 grader.
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Cuvettesteg med gran

Sådan gør du: 

1. Brun først stegen i lidt granolie og skoveddike. 
2. Herefter skærer du riller i kødet og lægger gran ind i rillerne. Jeg 

synes, det smager skønt med rødgran.
3. Stil den i en forvarmet ovn i ca. 45 minutter ved 200 grader. 
4. Jeg har her lagt den i et fad med kartofler og dryppet lidt graned-

dike over plus et par sprøjt olie tilsat krydderier og naturligvis lidt 
gransalt. 

5. Hæld gerne lidt vand ved, så er der lækker sauce til tilbehøret med 
en skøn smag.
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Tomatsuppe med granbrødschips 
og broccoli a la gran
Gran og især den modne gran passer rigtig godt i tomatretter som kød-
sauce, gryderetter med tomatsauce og tomatsuppe.

BRUG GRAN I TOMATRETTER, SOM VILLE DU BRUGE ROS-
MARIN.

Tomatsuppe

Du skal bruge:

• 1 skefuld granolie
• 4 fed hvidløg
• 1 løg
• 400 g modne tomater eller 1 dåse flåede tomater
• 1,5 tsk. gransalt
• 1 tsk. granpulver eller en frisk grankvist (rødgran, grandis, douglas 

eller skovfyr)
• 1 liter grønsagsbouillon
• Friskkværnet peber
• 1 skefuld skoveddike

Sådan gør du:

1. Hak løg og hvidløg fint, og hæld det i en varm gryde med granolie.
2. Blend tomaterne eller hæld tomaterne fra dåse i blandingen sammen 

med bouillon.
3. Under opvarmning tilsætter du grankvisten, gransalt, granpulver og 

skoveddike.

Til denne ret kan serveres granbrødschips og broccoli a la gran (se op-
skrifterne på næste side).
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Granbrødschips

Jeg hader madspild. Derfor vil jeg så gerne også bruge det tørre brød, 
som altså bare bliver alt for hurtig hårdt og tørt. Men det kan jo stadig 
godt spises.

1. Skær dit gamle rugbrød i så tynde skiver som muligt. 
2. Forvarm ovnen på ca. 200 grader. 
3. Fordel rugbrødsstykkerne på en bageplade. Sprøjt brødstykkerne 

med skoveddike og granolie (eller naturligvis bare lidt olie, hvis du 
endnu ikke har lavet dine “vilde basisvarer”. Jeg hælder som regel 
en blanding af mine olier og lidt af min eddike i en forstøver (for at 
spare lidt på olien) og sprøjter det ud over brødstykkerne.

4. Drys til sidst med gransalt, og sæt pladen i ovnen 10-12 minutter.
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Broccoli a la gran

1. Kom lidt hakket hvidløg og finthakket gran på en pande med olie 
og lad det svitse i 1-2 minutter, før du tilsætter fint, skiveskåret 
broccoli i mindre stykker og blander det hele godt sammen. Svits 
det sammen i 2-3 minutter.

2. Herefter fordeler du blandingen på en bageplade og sprøjter grano-
lie over. 

3. Slut af med lidt skovsalt. 
4. Stil det i en forvarmet ovn på 200 grader, og hold øje med det, til 

det er dejligt sprødt.Jeg lægger nogle lidt ældre grankviste henover 
for smagens skyld, men dem fjerner jeg, når det hældes ud over 
suppen.

Den sprøde blanding smager rigtig godt oven på tomatsuppen, og med 
de sprøde granbrødsstykker bliver det en lækker lille granmenu.
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Andebryst med gran
Sådan gør du: 

1. Rids fedtet på andebrystfileterne.
2. Krydr på fedtsiden med skovsalt og friskkværnet peber, læg dem på 

en kold pande, og tænd på høj varme. På den måde smelter fedtet 
langsomt af, og skindet bliver superlækkert sprødt.

3. Når fedtet er blevet lidt gyldent, krydres de på den anden side og ven-
des, lad dem brune af, og kom dem så i et ovnfast fad med kartofler 
skåret i skiver.

4. Andebryst i ovn steges ved 200 grader almindelig over- og undervar-
me i ca. 20-30 minutter. Læg en grankvist oven på anden.

5. Tag andebrystfileterne ud, fjern grankvisten og lad dem hvile i ca. 10 
minutter før servering.
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Julebøf
Bøf stegt i gran – bare prøv det.

Sådan gør du:

1. Steg en steak i granolie, krydret med sort peber fra peberkværn samt 
skovsalt, og læg gran ned i olien.

2. Placer en grankvist oven på bøffen, mens den steges. Det giver kødet 
en helt særlig smag, der passer umådelig godt ind dit vinterkøkken.
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Tykkam med gran
Du skal bruge:

• Et godt stykke tykkam
• Skoveddike
• Granolie
• 3 fed hvidløg
• Peber 
• Gransalt

Sådan gør du:

1. Brun kødet i skoveddike og granolie med 3 fed hvidløg.
2. Læg kødet over i et fad. 
3. Hæld lidt vand i gryden og hæld indholdet ud over stegen.
4. Krydr med peber og gransalt.
5. Hæld lidt skoveddike i fadet.
6. Hvis du bruger en stegeso, så sæt fadet i en kold ovn på 200 grader.
7. Hold øje med kødet, mens det steger i ca. 2 timer. – kødet kan godt 

tåle en halv time mere. Det er efter smag og behag.
8. Ca. 15 minutter før stegen tages ud, lægger du en stor grankvist over 

kødet. Fjern grenen igen, før du serverer retten.
9. Du kan også lade grangrenen ligge længere, men så skal det være så 

lang tid, at granet bliver helt knasende.
10. Når stegen er færdig, tager du den ud og lader den hvile på et skære-

bræt, før den serveres.
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Grandeller
Du skal bruge: 

• 400 g oksefars
• 1 løg
• 1 lille håndfuld basilikumblade
• 1 spiseskefuld tørret fintblendet gran (se opskrift på granpulver)
• Gransalt og peber

Sådan gør du:

1. Alle ingredienser blendes sammen. 
2. Det steges på panden, som ville du stege frikadeller.
3. Dekorer fadet med dellerne med friske grangrene.



96

Granpizzasovs
Under din pizza kan du med stor succes lave din pizzasovs med gran-
smag – tomat og gran er særlig godt. Især rødgran smager virkelig, vir-
kelig godt som dække på din pizza.

Du skal bruge:

• 1 dåse hakkede tomater
• 1 dl granolie
• 1 håndfuld frisk basilikum
• 1 håndfuld frisk rødgran eller 2 tsk. granpulver
• 1 tsk. gransalt
• 1 spsk tomatpuré
• 2 fed hvidløg

Sådan gør du: 

1. Start med at presse hvidløgene ud i den varme granolie. 
2. Hæld alle ingridienser i gryden, og varm op under blandingen. 
3. Når det er kølet en anelse af, blendes det, og her har du en super 

granpizzasovs.
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TILBEHØR

Grydebrød med julemel og gransalt 

Du skal bruge: 

• 5 dl vand
• 5 g gær
• 2 tsk.. gransalt
• 200 g granmel
• 400 g hvedemel

Sådan gør du:

1. Smuldr gær ud i en skål med vand, og rør, til gæren er opløst. Tilsæt 
gransalt, granmel og til sidst resten af melet.

2. Læg et låg over skålen, og lad dejen hæve i 10-12 timer på køkken-
bordet.

3. Hæld dejen ud på et meldrysset bord, og fold forsigtigt dejen over 
hinanden 5-8 gange. Drys godt med granmel over dejen, og læg den 
i en meldrysset skål, og lad den hæve yderligere 2 timer.

4. Sæt en støbejernsgryde i en kold ovn, og tænd for 250 grader varm-
luft eller almindelig ovn, når dejen har hævet i 1½ time.

5. Tag gryden ud af ovnen, når temperaturen er på 250 grader. Du må 
endelig ikke smøre gryden, for så brænder brødet fast. 

6. Tag låget af gryden, og hæld dejen i gryden.
7. Læg låg på igen, og sæt gryden tilbage i ovnen. 
8. Bag brødet i 30 minutter ved 250 grader. Tag derefter låget af, og 

sænk temperaturen til 230 grader, mens du pensler brødet med æg 
eller vand og drysser med gransalt. Læg evt. en grangren over brø-
det, og sæt gryden ind igen i varmluft i 15 minutter uden låg.

9. Tag gryden ud af ovnen, og vend brødet ud på en rist. Lad det køle af 
i mindst 15 minutter, inden det skæres.
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Granvinaigrette
Vinaigrette er en skøn salatdressing, især med gran.

Du skal bruge:

• 1 dl olivenolie
• 1 lille citron (presset)
• 2 dl friske, nye granskud
• Gransalt og peber

Sådan gør du:

1. Blend det sammen et par minutter, si væsken fra, og hæld det på 
glas!
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Kartofler i fad  
med timian og rødgran

Pift dine ovnbagte kartofler og gulerødder op med rødgran. Det smager 
virkelig skønt. Lidt som nordisk rosmarin.

Sådan gør du:

1. Vend kartoflerne i granolie og skovsalt, og tilføj hvidløg, en hånd-
fuld timian og et par kviste rødgran.

2. Bag i ovnen ved 200 grader i ca. 45 min. 
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Granpesto

Du skal ud at plukke:

• En lille håndfuld skovsyre.
• En stor håndfuld granskud af rødgran og kæmpegran (behøver ikke 

at være skud, men er det ældre gran, skal du koge dem inden).
 
Ud over dette skal du have følgende parat:

• 3-4 fed hvidløg (kan suppleres med syltede hvidløg i chiliolie – det 
smager himmelsk).

• 60 g parmesan
• 2-2½ dl granolie
• 2 tsk. salt gransalt
• 1-2 tsk. peber
• Citronsaft af en halv citron
• 60 g mandler, pinjekerne eller valnødder (jeg bruger det, jeg har på 

dagen).
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Steg i vild olie og vild eddike

1. Start med at bringe en gryde vand i kog, og skru ned, når du lægger 
gran i gryden. Er det helt grønne skud, behøver du ikke koge dem 
først. Jo ældre gran du har fundet, des længere skal de småsimre.

2. Herefter steger du nøddeblandingen på panden med lidt knust hvid-
løg i 2 skefulde vild olie og 2 skefulde vild eddike.

3. Tilsæt alle urterne med parmesan i en foodprocessor.
4. Herefter tilsætter du vild olie og citron, til du er tilfreds med konsi-

stensen og smager til med salt og peber (syltede hvidløg).
5. Drys til sidst med brændenældefrø (hvis det er muligt at høste dem, 

når du laver denne ret).
6. Spis grydebrød til med gran – altid et hit!
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Løg med gran
Løg med gran er et lille fif, der kan bruges til flere retter. Især rødgran 
bruger jeg, og gerne én af de lidt yngre kviste, som du her ser. Men steg 
løgene længe, så nålene bliver bløde og dermed ikke stikker.

Du kan også gøre, som jeg har gjort her. Læg en kvist ved, som du nemt 
herefter kan tage op igen. Så er smagen med, men nålene er væk.
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Syltede, nye granskud

Du skal bruge: 

• 1 dl kogende vand
• 100 g gransukker
• 1 tsk. peber eller peberkorn
• 1-2 tsk. gransalt
• 3 dl graneddike
• 2-3 dl granskud

Sådan gør du:

1. Hæld sukker og salt i kogende vand.
2. Når det er opløst, så lad vandet køle lidt af, før du tilsætter eddike 

og peber.
3. Skold det glas, du ønsker at bruge, før du putter granskuddene i. 
4. Herefter tilsætter du blandingen. 

Syltede granskud kan holde i flere måneder i køleskabet.

DET SURE
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Asier syltet i gran
Du skal bruge:

• 2 kilo asier 
• 1 l vand
• 150 gram gransalt
• 7 dl eddike
• 400 gram gransukker
• 20 peberkorn
• Grankviste
• 1 spsk sennepskorn

Sådan gør du: 

1. Skræl asierne, og skær dem i små stykker. Læg dem i et fad. Kog 
derefter vandet op, og opløs saltet heri. Hæld vasken over asierne, og 
lad det trække i køleskabet natten over.

2. Dagen efter hælder du vandet fra.  Kog eddiken og sukkeret, indtil 
sukkeret er opløst. 

3. Tilsæt krydderierne inkl. gran, og lad det simre i nogle minutter. 
Fordel asierne i glas med et par grankviste i hvert glas. Fordel lagen 
i glassene, så det dækker asierne.

4. Trækketid: gerne 2 uger før servering.
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Vild kage med granglasur
Du skal bruge: 

• 250 g vild mel 
• 250 g gransukker
• 250 g smør
• 4 æg
• 2 tsk. Bagepulver

Sådan gør du: 

1. Sukker og smør piskes sammen.
2. Æg piskes i et ad gangen.
3. Mel og bagepulver vendes forsigtigt i.
4. Hældes i en smurt sandkageform ca. 1½ l. 
5. Bages ved 180 grader i ovn ca. 1 time og 15 minutter på næstnederste 

rille. 
6. Blend lidt tørret gran, og put det i flormelis. 
7. Lav glasur af denne blanding, og få en smuk grangrøn farve.
8. Drys til sidst med lidt flormelis ovenpå.
9. Dekorer med gran rundt om kagen.

Så er der grankage!

DET SØDE
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Granpandekager med gransukker

En sjov og smagfuld oplevelse over bål.

Du skal bruge: 

• 3 dl mælk
• 150 g granmel
• 4 æg
• 3 tsk. gransukker
• ½ tsk. gransalt

Sådan gør du:

1. Alle ingredienser piskes sammen.
2. Steg i kokos med gran (gerne med kokossmag), se tidligere under 

basisvarer.
3. I stedet for flormelis kan du bruge gransukker eller flormelis blandet 

med lidt tørret gran – se opskriften til Vild kage med granglasur.
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Granvafler
Du skal bruge:

• 2 dl mælk
• 2 tsk. bagepulver
• 200 g granmel
• 100 gr kokosolie
• 1 dl vand

Sådan gør du:

1. Start med at smelte kokos.
2. Bland derefter bagepulver og mel sammen i en skål.
3. Tilsæt vand, mælk og den smeltede kokosolie.
4. Varm vaffeljernet op.
5. Når vaffeljernet er varmet op, så hæld lidt dej på bagepladerne og 

bag vaflerne.

Naturligvis er gransukker også et hit her.
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Grangrød med gransukker
Du skal bruge: 

• 6 dl grødris
• 1 dl vand
• 2 liter mælk
• 1 tsk. gransalt
• 1 tsk. vanilje
• 1 tsk. granpulver
• En halv økologisk appelsin med skræl

Sådan gør du:

1. Kom risene i en gryde og hæld vandet i.
2. Kog op under omrøring. Hæld mælken i, når vandet er fordampet, 

og rør det godt sammen, mens det varmes op.
3. Skru ned på lavt blus og rør videre i et minuts tid. Læg låg på 

gryden, og lad den stå på lav varme. 
4. Læg appelsinen ved og til sidst gransalt, vanilje og granpulver. Du 

kan også lægge en grankvist ned i gryden, mens den tilberedes.
 
Når grøden serveres, så drys gransukker på i stedet for kanel. (Se gran-
sukker).
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Dette var en introduktion til granordenes verden. Jeg vil nu slutte af 
med lidt kortfattet fakta om gran.
 
• Gran har en helt utrolig historie med nogle virkelig magiske   

fortællinger.
• Grantræets bark har været kilde til næring i mange tusinde år.
• Harpiks fra grantræerne er en smagsoplevelse af de sjældne og   

bærer også på utrolig mange fortællinger, som du må høre.
• Granordenen er ældgammel. Den kom før alt andet.
• Grantræet har reddet liv og nationer gennem tiderne.
• Gran i maden er en uendelig kogebog.

Er du interesseret i at vide mere, kan du tage med på urtevandringer/
grantours sammen med mig i Skodsborg.

Hold øje med vores datoer på https://www.skovfit.dk/urter/

Eller book en urtetur eller et event på 
https://www.skovfit.dk/privat-event/

AFRUNDING
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Fortidens mad i fremtidens køkken

Dette er en fortælling om de aromatiske grantræers mange kulinariske hemmelig-
heder. Lær, hvordan du selv kan samle ind til lækre, sunde retter, der booster din 
sundhed – og hvordan vores forfædre har overlevet gennem tusinder af år med 
fyrre- og grannåle i kosten.


	Vild med gran Bog_side 1-42 - INTRO-e-bog
	Vild med gran Bog_opskriftsdel e-bog

