
   Kryddersnapse
- man kan producere kryd-
dersnapse til næsten alle lidelser 
eller arter af humør. Et godt sted 
at starte er en snaps med hav-
torn. 

Læge-Kokleare 
- smager lidt som sennep. Plan-
ten  er C-vitaminrig og blev tidli-
gere anvendt af søfolk på langfart 
for at undgå skørbug.
Bruges i fi skeretter eller som 
smagsforstærker i f.eks. dip.

Strandarve
- smager lidt som agurk. Jo tæt-
tere på havet planten vokser, jo 
mere salt smager de. Som rå 
kan de anvendes i pesto, tzatzi-
ki eller som pynt. Strandarve kan 
også blanceres og bruges i f.eks. 
rispandekager eller tilberør til 
f.eks. frikadeller.

Vild Mad

 Naturekspeditionen     
          Mere energi og godt humør

Kan det spises? - det er et af de 
hyppigst stillede spørgsmål til os 
naturvejledere. Selvom vi lever i 
en helt anden ”verden”, end da vi 
overlevede ved at være jægere 
og samlere, så er interessen for 
at indsamle i naturens spisekam-
mer intakt. 
Og der er stadig masser at ind-
samle i efterårsmånederne ved 
kysten. Havtorn, hyben, strand-
arve, strandvejbred, lægekoklea-
re er blot noget af det, som stadig 
kan indsamles og tilberedes til en 
frisk lækker frokost, dessert eller 
kryddersnaps.

Havtorn

Havtorn kaldes også for nordens 
citrusfrugt og smager meget syr-
ligt. Frugterne er fyldt med vita-
miner. Spiser du et par havtorn, 
får du lige så mange C-vitaminer, 
som havde du spist en appelsin.  
Ud over et meget stort C–vita-
minindhold indeholder havtorn 
også A–, B–, E– og P–vitaminer.
Havtorn kan anvendes til sirup, 
marmelade, kage, snaps eller 
som et syrligt element i salaten.

Find inspirationshæft e og op-
skrift er her:           
  www.naturekspeditionen.dk

Hyben
- er ikke en plante, som oprin-
deligt hører hjemme i Danmark. 
Desværre stortrives den, og den 
spredes eksplosivt. 
Ved at plukke og anvende frug-
ten kan du være med til at stan-
se denne udvikling, hvis du altså 
husker at kassere frøene og ikke 
smider dem tilbage i naturen.

Hybenguf
250 g hyben
100 g smør
1 dl havregryn
1 dl honning
 -til udrulning 1-2 dl kokosmel
Smørret røres sammen med 
honning, havregryn og hyben 
blandes i. Massen æltes godt 
sammen og rulles ud i små kug-
ler, der vendes i kokosmel.


