
Naturens spisekammer
Det er forår og alle planter spirer – også de smagfulde og supersunde, de planter, jeg har brugt, er let at 
finde i naturen nu – og tipsene til brugen af dem og opskrifterne har jeg gennemprøvet.

   Mælkebøtte

Den er blodrensende og rig på A og C vitaminer, kalium og mineraler.

Bladene (De mindste er de mindst bitre) er fine som salat.

Tørrede kronblade giver en flot farve til ris og andre retter.

Mælkebøttesirup smager himmelsk på yoghurt, ost og andre retter, hvor man ellers ville bruge honning.

Opskrift på mælkebøttesirup

5o g. kronblade (intet grønt – det gør den bitter). 500 g. rensede – helst lidt umodne æbler, skåret i kvarte.

Saft af en citron. 1 l. vand. Ca. 500 g. sukker.

Ingredienserne koges ½ time. Sis i et klæde. Vejes og tilsættes samme mængde sukker. Tilbage i gryden og 
kog det langsomt indtil det begynder at tykne. Må ikke blive brun.

  Bellis

Er rig på C vitaminer, smager sødt og kan bruges til pynt på kager og salater.

  Hvidtjørn

En håndfuld blomster i tekanden, trækker i 5 min. er godt for hjertet og kredsløbet.

  Brændenælde

Er rig på A – og C, jern, flavonoider (betændelseshæmmende) og mange mineraler. Styrker immunforsvaret
og stabiliserer blodsukkeret.

Pluk de små skud og overhæld dem med kogende vand.  Kan bruges på samme måde, som man bruger 
spinat, f.eks. i supper, tærter, sammenkogte retter, brød og som stuvning.

  Skvalderkål



Er rig på mineraler.

Pluk de nye skud og brug dem rå i salater. I samme retter, som omtalt under brændenælder og som pesto, 

Opskrift på pesto.

2 store håndfulde skvalderkål. 1 fed hvidløg.  Saften af en halv citron.  1 ½ dl. olivenolie. ½ dl smuttede 
mandler, nødder eller pinjekerner (kan udelades).  Det hele blendes.

  Ramsløg (Er lige nu ved at titte frem)

Kan man ikke tage fejl af, fordi duften af løg er intens.

Er meget rig på C vitamin (10 gange så stort, som citron).

Kan bruges i olier, til urtesmør, i retter, hvor der ellers bruges løg og til pesto.

Opskrift på pesto

3 håndfulde ramsløg blade. 30 g.  cashewnødder. 40 parmesanost. Saft af en ½ citron. 3 spsk. Olie. Salt og 
peber. Det hele blendes.

God appetit.

Marianne Caspersen


