
SNAPSETUR!

Kryddersnapse kan spores tilbage til Christian den Fjerdes hof.

I lang tid brugte man urter og alkohol som medicin.

I de senere år er en ny tendens kommet til, danskerne laver i højere grad deres
egen kryddersnaps.

Man samler urter, grene og nødder i naturen og lader dem trække i
smagsneutral brændevin / vodka

Det er en genoplivning af en tradition, der går helt tilbage til kloster og
apotekerhaverne, samt de kloge koner og mænd i landsbyerne. Der har altid været folk der gik ud i
haverne og naturen og fandt urter der kunne bruges.

Hvad kan man finde i naturen som kan bruges til at lave snaps på?

Hvis du har lyst til at prøve at lave din egen kryddersnaps, er her nogle forslag
som kan findes i foråret

Det kan f.eks. være HÆG, af denne bruges blomsterklaserne om foråret, og
bærrene om efteråret. Trækketid:  Blomster 4 / 5 dage, bær ca. 3 måneder.

En anden plante/busk som kan bruges her i foråret, er PIL. Grenstykker eller nyudsprungne 
gæslinger. Trækketid ca. 3 / 4 dage.

Endnu et træ som er nyttig til snaps, er LÆRK, hvor både nyudsprungne nåle og
kogler bruges. Trækketid 3 / 4 dage

Tilblivelse af snaps er forskellig afhængig af hvad busk/træ eller plante der lige
er hentet hjem.

Nogle ting tager kun timer, andre dage, uger eller måneder at fremstille.

Det er det der gør det spændende at finde noget, og følge dets udvikling, og få
filtreret i tide,

Hvis det trækker for længe, kan det blive bitter, men hvornår er så den rigtige tid
at stoppe trækketiden?

Der kan også laves det som benævnes fattigmands cognac, det er egeknopper
som trækker 1 år, filtreres derefter henstår i 5 år, det er også en af de længste forberedelsestider, 
inden der er smagsprøver.

Og sådan kan man blive ved, kom ud i naturen og brug den på en anden måde.

Har du brug for hjælp er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 50434492 (Jens)
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