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Anisisop  
‘Black Adder’
Agastache foeniculum-hybrid
Flerårig

Anvendelse: Blade, skud og 
blomster kan f.eks. Bruges i te, 
salater, smoothies, is, frugtsalat 
og som pynt på desserter. Kan 
tørres

Smag: sort, sød lakrids

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Artiskok Imperial 
star
Cynara scolymus
Flerårig

Anvendelse: Hovederne høstes 
unge inden blomstring. Koges 
og spises med smør eller  
dressing

Smag: Har en cremet mild nød-
deagtig smag med et hint af 
syrlighed

Sæson: juli-september
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Asparges
Asparagus officinalis
Flerårig

Anvendelse: Skudene kan spi-
ses rå eller kogte. Som hvide 
eller grønne asparges.  
Bærrene er giftige.

Smag: Mild og aspargesagtig

Sæson: Forår
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Bladbede  
Rhubarb Chard
Beta vulgaris vulgaris
Toårig

Anvendelse: Bladene kan bru-
ges som spinat, lynsteges eller 
blancheres i kort. Bladstilkene, 
kan bruges i sammenkogte ret-
ter, syltes, gratineres, paneres, 
steges eller pureres. Små blade 
kan bruges i blandet salat.

Smag: Lidt bitter i rå tilstand

Sæson: Sommer, efterår
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Broget   
Skvalderkål
Aegopodium podagraria variegata
Flerårig

Anvendelse: De unge blade 
kan høstes til brug i salat eller 
som spinat. Prøv at bruge skva-
lerkål i en pesto. Nyudsprungne 
blomster kan bruges til  
desserter. 

Smag: Syrligt og krydret

Sæson: Forår, sommer
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Broget æblemynte 
/ananasmynte
Mentha suaveolens
Flerårig

Anvendelse: Blade, blomster 
og skud kan bruges frisk og 
tørret, fermenteret, frosset og 
forarbejdet. Kan bruges i te, 
drinks, smoothies, sorbet m.m.

Smag: Mynte, æble/ananas

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Bronzefennikel
Foeniculum vulgare
Flerårig

Anvendelse: Unge skud kan 
spises rå i salater eller alene 
som snack. De er gode til wok- 
og fiskeretter. Både blade og frø 
kan spises. Rødder og stængler 
kan bruges som asparges. Tør-
rede frø kan bruges til te

Smag: Intens anissmag/lakrids 

Sæson: Hele året
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Brøndkarse
Nasturtium officinalis
Flerårig

Anvendelse: Hele planten bru-
ges frisk. Brøndkarsespirer er 
gode i salater. Frø kan bruges til 
sennepsfremstilling. kartoffelsa-
lat, smørrebrød, drys på supper 
og omelet

Smag: Wasabi, radise, peber-
rod, skarp senneps-karse agtig

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Buketrose ’Aspirin 
Rose’
Taniripsa
Flerårig

Anvendelse: Kronbladene bru-
ges i salater, te, is, småkager, 
risdesserter, drinks, lemonade, 
rosengele, marmelade m.m.

Smag: Rosensmag - alle typer 
roser kan spises, smagen sorts-
afhængig de duftende smager 
ofte bedst

Sæson: Sommer, efterår
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Canadisk viol
Viola canadensis
Flerårig

Anvendelse: Unge blade kan 
bruges i en blandet salat. Ældre 
blade kan dampes som spinat. 
Blomsterne kan bruges til vi-
olsirup, desserter, pandekager, 
drinks, te, olie, eddike m.m. 

Smag: Blomsterne har en mild 
neutral smag, bladene en mild 
urteagtig smag. 

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Citronmelisse
Melissa officinalis
Flerårig

Anvendelse: Bladene kan bru-
ges i eddiker, te, sirup, kager, 
urtesnaps, smør, læskedrikke, 
desserter, salater m.m.  
Kan bruges i de fleste retter 
hvor man normalt ville bruge  
citronskal.

Smag: Let frugttig, frisk citron

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Citrontimian
Thymus x citriodorus
Flerårig

Anvendelse: Blade og blom-
ster kan høstes i hele vækstsæ-
sonen. De friske  eller tørrede 
blade kan bruges som krydderi 
i fars, supper, kødretter, til fisk, 
fjerkræ, til syltning, te m.m.

Smag: Citronagtig timiansmag

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Cola-malurt
Artemisia abrotanum var. maritima
Flerårig

Anvendelse: Unge skud, skud-
spidser, blade. Blade og blom-
ster i plantefarvning. Tørrede 
blade afskrækkende på møl. 
Udtræk af planten kan bruges 
imod insektstik og -bid.

Smag: Bitter med coladuft

Sæson: Næsten hele året
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Cypresurt
Santolina chamaecyparrissus
Flerårig

Anvendelse: Kan anvendes  
ligesom malurt til at krydre fede 
retter, så de bliver lettere at 
fordøje. Blomster og blade kan 
drikkes i te ved ondt i maven

Smag: Bitter

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Dild
Anethum graveolens
Enårig

Anvendelse: blade, blomster 
og frø anvendes til madlavning. 
Pynt/tilbehør til nye kartofler og 
fiskeretter. I kolde saucer, dres-
singer og i grønsagsretter

Smag: Har en frisk og aroma-
tisk duft, og smagen er pikant 
krydret.

Sæson: juni-oktober
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Estragon
Artemisia dracunculus
Flerårig

Anvendelse: Bladene bruges til 
fiskesauce, supper, salater, kød-
retter, eddiker og meget andet.  
Hovedingrediens i bearnaise-
sauce.

Smag: Mild insisterende anis-
smag

Sæson: Forår, sommer, efterår



19

Etageløg
Allium x proliferum
Flerårig

Anvendelse: Stængler, 
top-yngleløg, løgene i jorden. 
Stænglerne kan bruges som 
purløg, som et grønt drys. Yng-
leløgene kan bruges som alm. 
løg.

Smag:  Kraftig løgsmag

Sæson: Maj-oktober
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Flerårig havekål
Brassica oleraceae
Flerårig

Anvendelse: Blade og skud 
kan bruges som et alternativ til 
salatblade og kan bruges i alle 
retter hvor man gerne vil have 
en mild kålsmag

Smag: Blød kålsmag - har den 
fået meget sol kan den dog 
være bitter

Sæson: Hele året
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Flerårig Rucola/ 
Sandsennep
Diplotaxis tenuifolia
Flerårig

Anvendelse: Blade og blomster 
kan bruges i f.eks. salater. Sma-
gen er bedst hvis den klippes 
ofte.

Smag: Kraftig, krydret, bitter

Sæson: Maj-Oktober
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Forglemmigej
Myosotis palustris
Toårig

Anvendelse: Blomsterne kan 
bruges som pynt på salater, 
smørrebrød, desserter og kager

Smag: Ret neutral smag

Sæson: Forår, sommer
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Fuchsia ’David’
Fuchsia
Flerårig

Anvendelse: Både blomster og 
frugter fra fuchsia er spiselige. 
Smuk i salater eller pynt på ka-
ger og desserter

Smag: Ofte bitre og sure af-
hængig af sort

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Georgine
Dahlia sp.
Flerårig (hvis de ikke får frost)

Anvendelse: Rødderne som 
f.eks. kartofler og jordskokker, 
blomsterne friske i salater og 
som pynt

Smag: Rødderne ret neutralt, 
blomsterne mildt og sødt af-
hængig af sort

Sæson: Sommer, efterår
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Gladiolus
Gladiolus communis
Flerårig (hvis ikke den får frost)

Anvendelse: Knopper og blom-
ster kan bruges. Gode til f.eks. 
Salater. Kan også fyldes med 
f.eks. Flødeost eller is. Giver fin 
farve til kryddereddike, og tør-
rede kan de bruges i te

Smag: Blomsterne har en sprød 
let sødlig/pebret smag 

Sæson: Sommer
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Grønkål Westland-
se Winter
Brassica oleracea acephala sabellica
Toårig

Anvendelse: Bladene er gode 
rå i salater, stuvet, som grøn-
langkål m.m. Blomsterne sma-
ger utrolig godt i salater eller 
som pynt på maden m.m.

Smag: Som grønkål

Sæson: Sommer, efterår, vinter
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Gul daglilje
Hermerocallis lilioasphodelus
Flerårig

Anvendelse: Unge blade kogte 
som asparges. Blomster i sala-
ter, desserter, bagt, kogt m.m.

Smag: Svag syrlig blomster- 
smag, knopperne smager som 
grønne bønner, unge blade har 
løgsmag, rødderne sød majs-
smag

Sæson: Forår, sommer
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Gulbroget salvie
Salvia officinalis
Flerårig

Anvendelse: blade, skud og 
blomster kan tørres og bruges 
i krydderurte blandinger, urte-
te og varme retter. Blomster og 
blade kan bruges i salater, pynt

Smag: Bladene kraftig pebret, 
bitter aromatisk mildere end al-
mindelig salvie

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Havestokrose
Alcea rosea
Flerårig

Anvendelse: Blomster og blade 
i salater. Blomster i te, stivelse 
af rødderne, olie af de tørrede 
frø. Marshmallows er udviklet 
ved brug af rødder og blomster-
knopper.

Smag: Mild

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Havesyre 
’Abundance’
Rumex acetosa
Flerårig

Anvendelse: Bruges f.eks. i 
supper og salater. Blade og rod 
kan bruges. 

Smag: Citronagtig

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Hestemynte - 
’Adam’
Monarda hybrida
Flerårig

Anvendelse: Te, myntegelé, 
pynt på mad, i salater, i ister-
ninger, på kager og i urtesmør. 
Blade og skud kan bruges som 
spinat

Smag: Blade - sødlig og skarpt. 
Blomster - sødlig neutralt 

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Hestemynte - ’Beau-
ty Of Cobham’
Monarda didyma
Flerårig

Anvendelse: Te, myntegelé, 
pynt på mad, i salater, i ister-
ninger, på kager og i urtesmør. 
Blade og skud kan bruges som 
spinat

Smag: Blade - sødlig og skarpt. 
Blomster - sødlig neutralt 

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Hestemynte - ’Gar-
denview Scarlet’ 
Monarda didyma
Flerårig

Anvendelse: Te, myntegelé, 
pynt på mad, i salater, i ister-
ninger, på kager og i urtesmør. 
Blade og skud kan bruges som 
spinat

Smag: Blade - sødlig og skarpt. 
Blomster - sødlig neutralt 

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Hestemynte - 
’Squaw’ 
Monarda didyma ‘Squaw’
Flerårig

Anvendelse: Te, myntegelé, 
pynt på mad, i salater, i ister-
ninger, på kager og i urtesmør. 
Blade og skud kan bruges som 
spinat

Smag: Blade - sødlig og skarpt. 
Blomster - sødlig neutralt
 
Sæson: Forår, sommer, efterår
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Hornviol
Viola cornuta
Flerårig

Anvendelse: Blomsterne er 
smukke friske som pynt på  
kager og desserter, kan også 
kandiseres. Bladene kan bruges 
til te, supper, pastaretter,  
desserter m.m.

Smag: Sød krydret

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Hornviol ’Rebecca’
Viola cornuta
Flerårig

Anvendelse: Blomsterne er 
smukke friske som pynt på  
kager og desserter, kan også 
kandiseres. Bladene kan bruges 
til te, supper, pastaretter,  
desserter m.m.

Smag: Sød krydret

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Hosta
Hosta sieboldiana ’elegans’
Flerårig

Anvendelse: De nye skud spi-
ses som en delikatesse. Skude-
ne kan dampes som som aspar-
gesskud, skud og blade spises 
friske i salater, snittede og riste-
de i wokretter m.m. Blomsterne 
kan bruges som pynt i salater 
m.m.

Smag: Mild, cremet

Sæson: Forår, sommer
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Hosta
Hosta
Flerårig

Anvendelse: De nye skud spi-
ses som en delikatesse. Skude-
ne kan dampes som som aspar-
gesskud, skud og blade spises 
friske i salater, snittede og riste-
de i wokretter m.m. Blomsterne 
kan bruges som pynt i salater 
m.m.

Smag: Mild, cremet - alle sorter 
kan spises, men smag varierer

Sæson: Forår, sommer
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Hulkravet kodriver
Primula veris
Flerårig

Anvendelse: Blade og blomster 
kan spises som grønt i maden. 
Blomsterne kan kandiseres eller 
bruges i snaps. Bladene kan bru-
ges som teerstatning. Spis ikke i 
store mængder p.g.a. indhold af 
salicylsyrer Bemærk andre arter 
af kodriverfamilien er giftige.

Smag: Mild og behagelig

Sæson: Forår
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Hvidløg
Allium sativum
Flerårig

Anvendelse: Hele planten er 
spiselig, toppen kan bruges som 
bladgrønt - drys som purløg og 
løget som hvidløg

Smag: som hvidløg

Sæson: Forår, sommer, efterår, 
vinter
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Isop, Hvid
Hyssopus officinalis
Flerårig

Anvendelse: Naturligt bekæm-
pelsesmiddel. Mange skadedyr 
afskyr duften. Bladene kan er-
statte rosmarin i mange ret-
ter, blomsterne kan drysses på 
smørrebrød, salater eller des-
serter

Smag: Pebret

Sæson: Hele sommeren
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Japansk Asters
Aster ageratoides  
Flerårig

Anvendelse: Blomster og blade 
kan bruges friske eller tørrede. 
Rødder i supper, og unge blade 
kan koges led og bruges som 
grøntsager. Kronbladene i salat, 
men først lige inden servering, 
da de ellers vil blive bløde

Smag: Mild krydret

Sæson: August - November
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Kameleonblad
Houttuynia cordata
Flerårig

Anvendelse: Blade og skud 
kan bruges, friske eller tilbered-
te. Bladene kan bruges i salat, 
til æg, fisk og som spinat, syl-
tes m.m. Rødderne kan koges. 
Te af friske eller tørrede blade

Smag: Karse og mild koriander

Sæson: Sommer, efterår
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Karryplante
Helichrysum italicum
Flerårig

Anvendelse: Har trods duften 
ikke noget med krydderblandin-
gen karry at gøre. Bruges som 
krydderi i syltelager til f.eks. 
agurker og chutneyer og i grøn-
sagssupper. Man spiser ikke bla-
dene, men kasserer dem efter 
brug – ligesom laurbærblade

Smag: krydret mild karry

Sæson: Sommer
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Kinaløg
Allium tuberosum
Flerårig

Anvendelse: Blade, knopper, 
blomster og løg til frisk brug, 
De grønne frøkapsler som ka-
pers. God i salater, supper, æg-
geretter m.m.

Smag: Bladene som hvidløg

Sæson: Sommer, efterår
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Knoldbegonie
Begonia tuberhybrida
Flerårig (hvis de ikke får frost)

Anvendelse: Blomster og 
knopper bruges friske, blade fri-
ske eller tilberedte. Kan f.eks. 
bruges hakket i en smørreost

Smag: Frisk, syrlig

Sæson: Sommer og efterår
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Knoldfennikel
Foeniculum vulgare
Flerårig

Anvendelse: Knolden kan  
bruges rå og tilberedt, f.eks. 
i salater, urtesmør, supper el-
ler sammenkogte retter. Frøene 
kan bruges som krydderi.  
Blomsterne som pynt eller  
anissmag i f.eks. desserter

Smag:  Lakrids/anis

Sæson: Sommer, efterår
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Kruse-mynte
Mentha spicata
Flerårig

Anvendelse: Blade, blomster 
og skud kan bruges frisk og 
tørret, fermenteret, frosset og 
forarbejdet. Kan bruges i te, 
drinks, smoothies, sorbet m.m.

Smag: Mynte, spearmint

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Krybeklokke
Campanula portenschlagiana
Flerårig

Anvendelse: Hos krybeklok-
ke kan rod, blade, blomster og 
knopper spises. Kan bruges i 
salater m.m. i frisk udgave

Smag: Mild urtesmag

Sæson: maj-juli
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Lavendel
Lavendula angustifolia
Flerårig

Anvendelse: Blade og blomster 
kan bruges i kager, salater, gry-
deretter, te, syltetøj, krydder-
blandinger, eddike, is og des-
serter. Blomsterne kan bruges 
både friske og tørrede 

Smag: Blomster mild, sødlig, 
Blade krydret. Stærk smag, så 
brug små mængder

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Lodden Løvefod
Alchemilla mollis
Flerårig

Anvendelse: Helt unge blade 
i salater - finthakket, spinat og 
te. Rødder skal koges. Blomster 
i salater, te og som pynt

Smag: Tør, bitter smag

Sæson: Forår, sommer
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Lyserød  
mælkebøtte
Taraxacum pseudoroseum
Flerårig

Anvendelse: Blomster i salat, 
ristet, gele, stilke som grøn pa-
sta, blade i salater, stuvninger 
m.m., roden til te, hjertet som 
artiskokker

Smag: blade let bitre, hjertet 
som artiskok

Sæson: forår, sommer
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Læge-Kvæsurt
Sanguisorba officinalis
Flerårig

Anvendelse: Førhen brugt som 
lægeurt, men bruges nu mest 
som staude med sine dekorati-
ve blomsterstande. Blomster og 
blade kan bruges i salater eller 
som pynt i saft og drinks.

Smag: Bladene har en let  
agurkesmag

Sæson: Forår, sommer, efterår
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Løvstikke
Levisticum officinale
Flerårig

Anvendelse: Spis ikke blom-
sterne, de er giftige. Bladene 
kan bruges i supper, kartofler-
nes kogevand, æggeretter, fjer-
kræ, fisk, svinekød og urtesalt.

Smag: Løvstikke smager af sel-
leri, porre, persillerod og timian

Sæson: Forår, sommer, efterår



55

Makedonsk persille 
Smyrnium olusatrum
Flerårig

Anvendelse: Det meste af  
planten er spiselig. Friske skud, 
stængler og blade i salat eller som 
grønt drys, kan blancheres,  
sauteres, bruges i suppe, sovs. 
Blomster frisk i salat, syltede, 
dampede friterede m.m.

Smag: Mix af persille, selleri og 
løvstikke. 

Sæson: Hvis den vinterdækkes 
grøn det meste af året.
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Martsviol
Viola odorata
Flerårig

Anvendelse: Blomsterne kan 
bruges friske som pynt, eller 
kandiseres. Unge blade til sala-
ter, ældre blade i supper. Blom-
sterne kan bruges som smags-
stof til likør og kryddersnaps.

Smag: Mild neutral smag

Sæson: Marts - oktober
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Morgenfrue
Calendula officinalis
Enårig - selvsående

Anvendelse: Erstatningskryd-
deri for safran. Friske blade og 
farvede randkroner i f.eks.  
salat, te, kager, brød, ommelet, 
pastaretter, kryddersmør, is og 
smoothies. Tørrede i urteter, 
plantefarvning og potpurri 

Smag: Blomsterne let pebret. 
Bladene en sødligt  

Sæson: Sommer, efterår
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Moskuskatost 
”Rosa”
Malva moschata
Flerårig

Anvendelse: Umodne frøkaps-
ler kan syltes, Blade kan bruges 
som spinat, i lagsagne, tærter 
m.m Blomsterne er flot i salater 
som pynt m.m.
 
Smag: Blomster, mild og cre-
met. Blade, mere neutral

Sæson: Forår, Sommer, efterår
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Muskatsalvie
Salvia sclarea
Flerårig

Anvendelse: Dens olie anven-
des hovedsageligt som aro-
matstof i vermouth og i kos-
metikindustrien. Både blade og 
blomster kan bruges i mad

Smag: Ret neutral. Tidligere 
brugte man den til at give vin 
en smag af muskat

Sæson: Forår, sommer, efterår



60

Mynte
Mentha spp.
Flerårig

Anvendelse: Blade, blomster 
og skud kan bruges frisk og 
tørret, fermenteret, frosset og 
forarbejdet. Kan bruges i te, 
drinks, smoothies, sorbet, is, 
salater, dressinger, kød m.m.

Smag: Myntesmag afhængig af 
sorten

Sæson: Forår, sommer, efterår



61

Nellike
Dianthus
Flerårig

Anvendelse: Prøv blomsterne  
i salater, smoothies, frugtsalat, 
drinks, te, pynt til kager,  
desserter m.m.

Smag: Neutral med let sødme

Sæson: Sommer, efterår



62

Oregano  
‘Hot ‘n’ Spicy’
Origanum vulgare ssp. hirtum
Flerårig - mere vinterhårdfør 
end de fleste andre oregano

Anvendelse: Skud, blade og 
blomster kan bruges friske og 
tørrede til f.eks. pizza, pasta- 
og tomatretter

Smag: Stærk origanum smag

Sæson: Hele vækstsæsonen



63

Palmekål
Brassica oleracea convar. acephala 
sabellica
Toårig

Anvendelse: Bladene rå i sa-
later, stuvet, som grønlangkål 
m.m. Blomsterne i salater eller 
som pynt

Smag: Bladene som grønkål 
eller spinat og velsmagende 
blomster

Sæson: Hele året



64

Peberrod
Amoracia rusticana
Flerårig

Anvendelse: Roden som re-
vet peberrod. Frøspirer i salater, 
blade i pesto, dressinger, smoo-
thies, supper, stuvninger m.m. 
Blade, blomster og blomster-
knopper i salat

Smag: Stærk peberagtig

Sæson: Forår, sommer



65

Persille
Petroselinum crispum
Toårig

Anvendelse: Velkendt og me-
get anvendt krydderurt.  Kan 
bruges i salater, kødretter, sup-
per, pesto, persillesovs m.m. 
Frøene og blomsterne af 
persille må ikke spises. 

Smag: kraftig aromatisk

Sæson: Året rundt i milde  
vintre



66

Pibeløg
Allium fistulosum
Flerårig

Anvendelse: Den er tidligere 
fremme i foråret end purløg og 
kan bruges på samme måde. 
Løgene kan bruges ligesom for-
årsløg.  God frisk i salater, sup-
per og i wok, eller bruges som 
porrer.

Smag: Mild løgsmag

Sæson: Tidligt forår



67

Prydjordbær
Fragaria ’Red Ruby’
Flerårig

Anvendelse: Prydjordbær sæt-
ter små søde jordbær som er 
spiselige

Smag: Fin jordbærsmag

Sæson: Sommer



68

Prærieløg
Allium cernuum 
Flerårig

Anvendelse: Alle plantedele
kan spises friske i f.eks. salat,
gryderetter, omeletter m.m.
Kan bruges ligesom vi bruger
kepaløg, skalotteløg, hvidløg og
purløg

Smag: Sødlig, mild løgsmag

Sæson: Forår, sommer, efterår



69

Prærieløg  
’White Max’
Allium cernuum
Flerårig

Anvendelse: Alle plantede-
le kan spises friske i f.eks. sa-
lat, gryderetter, omeletter m.m. 
Kan bruges ligesom vi bruger 
kepaløg, skalotteløg, hvidløg og 
purløg

Smag: Sødlig, mild løgsmag  

Sæson: Forår, sommer, efterår



70

Prærieløg ’Pale 
Pink’
Flerårig

Anvendelse: Alle plantede-
le kan spises friske i f.eks. sa-
lat, gryderetter, omeletter m.m. 
Kan bruges ligesom vi bruger 
kepaløg, skalotteløg, hvidløg og 
purløg

Smag: Sødlig, mild løgsmag  

Sæson: Forår, sommer, efterår



71

Purløg, hvid
Allium schoenoprasum
Flerårig

Anvendelse: Kendt som drys 
på en æggemad. Blomster og 
blade og  selv de små løg kan 
bruges friske i salater, på  
smørrebrød m.m. Blade og rød-
der kan bruges i varme retter. 

Smag: Purløgssmag

Sæson: Forår, sommer



72

Purløg, lilla
Allium schoenoprasum
Flerårig

Anvendelse: Kendt som drys 
på en æggemad. Blomster og 
blade og  selv de små løg kan 
bruges friske i salater, på  
smørrebrød m.m. Blade og rød-
der kan bruges i varme retter. 

Smag: Purløgssmag

Sæson: Forår, sommer



73

Purpur Solhat
Echinacea purpurea
Flerårig

Anvendelse: Kendt som læge-
plante i naturmedicin, bl.a. mod 
forkølelser. Blomsterbladene 
kan spises og pynter flot på en 
salat

Smag: Blomsterbladene sma-
ger ikke af meget

Sæson: Sommer, efterår



74

Ramsløg
Allium Ursinum
Flerårig

Anvendelse: Hele planten kan 
bruges. Kan dampes, bruges i 
wokretter, pesto, de friske skud 
kan bruges i salater. Kan bruges 
som krydderi.

Smag: De unge blade, som har 
den fineste smag. Mild smag af 
hvidløg og purløg

Sæson: Bedst i foråret



75

Rosa Isop ’Roseus’
Hyssopus officinalis
Flerårig

Anvendelse: Naturligt bekæm-
pelsesmiddel. Mange skadedyr 
afskyr duften. Bladene kan  
erstatte rosmarin i mange  
retter, blomsterne kan drys-
ses på smørrebrød, salater eller 
desserter

Smag: Pebret

Sæson: Hele sommeren



76

Rosen Katost
Malva alcea
Flerårig

Anvendelse: Unge skud og 
blade samt blomster og grønne 
frøkapsler “katoste”, kan bruges 
i salater og mange retter

Smag: Neutral og mild  
urtesmag

Sæson: Hele året (hvis vinte-
ren er mild)



77

Rosenvejbred
Plantago major ‘Rosularis’
Flerårig

Anvendelse: De unge friske 
blade kan bruges i salater eller 
koges som spinat. Rosetten er 
velegnet til wok-retter. Tørrede 
til te.

Smag: Som bitter salat
Sæson: Forår, sommer, efterår



78

Rosmarin
Rosmarinus officinalis
Stedsegrøn - flerårig

Anvendelse: Krydderurt hele 
planten kan bruges. God til kød, 
kartofler, supper, ris, salater, 
omeletter, drinks, dressinger 
m.m. God til tørring

Smag: kraftig og lidt bitter, og 
kan minde om timian og  
lavendel

Sæson: Sommer, efterår



79

Rød  kruset grøn-
kål ’Red Curled’
Brassica oleracea acephala sabellica
Toårig

Anvendelse: Bladene er gode 
rå i salater, stuvet, som grøn-
langkål m.m. Blomsterne sma-
ger utrolig godt i salater eller 
som pynt på maden m.m.

Smag: Som grønkål

Sæson: Sommer, efterår, vinter



80

Rød havesyre
Rumex sanguineus 
Flerårig

Anvendelse: Flot i salatskå-
len, kan dampes sammen med 
f.eks. spinat, bruges i supper 
m.m.

Smag: Frisk citrusagtig syrlig. 
Raffineret men stærk, så bruges 
med måde.

Sæson: forår, sommer, efterår



81

Rødbladet glat 
vejbred
Plantago major
Flerårig

Anvendelse: Blade, grønne og 
sorte frø. Suppeurt, som kål-
blade til dolmere. Tørrede til te. 
Frø i brød eller i morgengrød 

Smag: Unge blade syrlig, nød-
de/ agtig smag, Ældre syrlig 
krydret



82

Salvie
Salvia officinalis
Flerårig

Anvendelse: blade, skud og 
blomster kan tørres og bruges 
i krydderurte blandinger, urte-
te og varme retter. Blomster og 
blade kan bruges i salater, pynt

Smag: Bladene kraftig pebret, 
bitter aromatisk

Sæson: Forår, sommer, efterår



83

Sankthansurt
Hylotelephium telephium
Flerårig

Anvendelse: Sprøde og saftige 
blade, giver en frisk smag i sa-
lat. Kan erstatte agurk i tzatzi-
ki. De små blade smager bedst. 
Blomsterne bruges ikke, men 
dem er bierne glade for.

Smag: mild, lidt som ærtebæl-
ge eller agurk. Stor forskel på 
sort. Smager bedst i foråret

Sæson: Forår, sommer, efterår



84

Sibirisk nikkeløg 
’Caroline’
Allium nutans
Flerårig

Anvendelse: Blade, blomster 
og knopper kan spises i salater. 
Umodne frøkapsler kan bruges 
som kapers. Saft kan bruges 
imod insektstik.

Smag: Har en rund og mild  
løgsmag. 

Sæson: Forår, sommer, efterår



85

Sibirisk nikkeløg 
’Esmee’
Allium nutans
Flerårig

Anvendelse: Blade, blomster 
og knopper kan spises i salater. 
Umodne frøkapsler kan bruges 
som kapers. Saft kan bruges 
imod insektstik.

Smag: Har en rund og mild  
løgsmag. 

Sæson: Forår, sommer, efterår



86

Slangepileurt
Persicaria bistorta
Flerårig

Anvendelse: Unge blade, 
blomsterstilke, blomster, rødder, 
frø. Unge blade kan bruges som 
spinat. Frø kan bruges rå eller 
tilberedt

Smag: Unge blade og blomster 
smager mildt. Rødder har en 
sammensnerpende smag

Sæson: Forår, sommer, efterår



87

Smalbladet klokke
Campanula persicifolia
Flerårig

Anvendelse: Rod, stilke,  
grønne blade og blomster kan 
bruges til salater og anden frisk 
brug. Bladene kan desuden  
bruges i smoothies, som spinat, 
i omeletter m.m.

Smag: en sart urte- og  
blomstersmag

Sæson: Sommer, efterår



88

Solbærsalvie
Salvia  microphylla
Flerårig

Anvendelse: De unge friske 
blade kan bruges i desserter, i 
supper og sammen med magert 
kød. Blomsterne kan bruges 
som pynt på maden i salater,  
desserter, drinks, the og isthe

Smag: Blomster  
dufter og smager let af solbær, 
bladene mere skarpt

Sæson: Forår, sommer, efterår



89

Solsikke
Helianthus annuus 
Etårig

Anveldelse: Kendt for sine spi-
selige kerner og olie. Men også 
kronblade og nyudsprungne sol-
sikker er spiselige. Kronbladene 
kan tørres, de flotte farver pyn-
ter i blandt andet mysli, kager 
og desserter.

Smag: Peberagtigt

Sæson: Sommer, efterår



90

Stor rød tagetes
Tagetes patula
Etårig

Anvendelse: Kronblade kan 
bruges i drinks, kage, te, ed-
dike, gele, marinader. Tørre-
de blomsterblade kan bruge til 
farvning af mad som alternativ 
til safran.

Smag: Mild, aromatisk bitter-
sød

Sæson: Sommer, efterår



91

Strandkarse
Lepidium latifolium
Flerårig

Anvendelse: Blade, skud, 
blomster og frø. F.eks. pesto til 
erstatning for wasabi. Ved kog-
ning mildnes smagen og kan 
f.eks. bruges i tærter, salater 
m.m.

Smag: Som wasabi/peberrod

Sæson: Det meste af året



92

Strandkål
Crambe maritima
Flerårig staude

Anvendelse: Skudene kan bru-
ges som asparges og bladene 
til salat eller stegt. Stilkene kan 
koges.

Smag: Bitter, kraftig kålsmag. 
Unge skud i det tidlige forår 
godt som asparges og broccoli.

Sæson: Forår



93

Studenternellike
Dianthus barbatus
Flerårig

Anvendelse: Blomsterne kan 
bruges til is, sorbet, salater, 
frugtsalat, dessert saucer, skal-
dyr m.m. Det anbefales at fjer-
ne den hvide hæl i bunden af 
kronbladet, da den har en bitter 
smag

Smag: Neutral let sødme

Sæson: Sommer, efterår



94

Sødskærm
Myrrhis odorata
Flerårig

Anvendelse: Blade og frø som 
krydderi, i brændevin, blade 
og friske frø i salater, tørrede 
frø som krydderi i gryderetter. 
Sødskærm kan ligesom kvan 
reducere den sure smag i fx ra-
barber og stikkelsbær.

Smag: Som lakrids eller anis  

Sæson: Forår, sommer, efterår



95

Sølvsalvie
Salvia Argentea
Flerårig

Anvendelse: Sølv-salvie er i 
familie med krydderurten salvie, 
tidligere lægeplante, men bru-
ges i dag ikke som krydderurt. 
Blomster og blade kan bruges i 
mad 

Smag: Smagen er uinteressant. 
Den dyrkes hovedsagligt for de 
flotte blades skyld

Sæson: forår, sommer, efterår



96

Tallerkensmækker 
Tropaeolum majus
Flerårig

Anvendelse: Blade, blomster, 
kan spises i f.eks. salater eller 
bruges som pynt. Frøene kan 
syltes som kapers.

Smag: blanding af rucola og 
karse

Sæson: Sommer, efterår



97

Trekantblomst 
Tradescantia Andersoniana Leonora
Flerårig

Anvendelse: Blade, blomster, 
skud og rødder kan spises. Bla-
de og skud kan bruges friske, 
unge skud kan bruges som 
asparges. Blomsterne kan bru-
ges i salater eller kandiseres og 
rødderne kan bruges til te. 

Smag: Mild urteagtig smag. 

Sæson: Forår, sommer, efterår



98

Vulkan surkløver
Oxalis vulcanicola
Flerårig

Anvendelse: Primært som 
pynt, da planten indeholder 
oxalsyre, som er sundhedsska-
delig i store mængder. Få, gule 
blomster kan pynte på en salat

Smag: Syrlig

Sæson: Forår, sommer, efterår


