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Advarsel!
Når du har læst denne pamflet, bliver det svært at gå på stranden. Du jogger 
nemlig let i maden: Strandtrehage – koriander med bid i. Strandkarse – Nordens 
wasabi. Blæretang – sprød og umami. Strandkrabber – super suppeingrediens. 
Det vrimler bogstaveligt talt med lækre spiselige ting når man nærmer sig vand-
kanten.

Vi håber at Fra Bund til Munds urtebog inspirerer dig til at spise mere af den 
vilde maritime natur men også til at søge mere viden. Det er for eksempel ikke 
alt der vokser på Ærø, som også trives lige der hvor du går i vandet til hverd-
ag – og måske har du omvendt nogle lokale forhold som favoriserer en særlig 
tangart eller en havsnegl som vi ikke lige har fået med her (hvis du finder noget 
vi mangler, så skriv til os så vi kan få det med i næste udgave). Grundlæggende 
skal man vide hvad man laver. Bevæbn dig selv med viden så du får det rigtige 
med hjem og ikke overhøster. Bogen her indeholder billeder af og forklaringer 
om de mest velsmagende og brugbare planter på de danske strande, og der er 
opskrifter på hvordan du bruger dem i maden.

Opfør dig som en vild næste gang du er på stranden, spis alt det gode der ligger 
for dine fødder, og tag et lille skridt på vejen mod at reducere dit footprint til det i 
sandet.
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Vilde urter i kokkenet
Almindelig gråbynke
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Almindelig gråbynke (Artemisia vulgaris) er en 50 – 150 cm. høj, opret kurveplan-
te, stærkt grenet, oftest med en rødbrun, svagt håret og furet stængel. Bladene er 
dobbelt fjersnitdelte, lancetformede og spidse, på oversiden glatte, på undersiden 
filtede. Blomsterne er oftest små, ovale og tætsiddende, rødbrune, med dunhårede 
kurveblade. Den vokser på næringsrig, ofte tør, bund på grøftekanter, brakmarker, 
oplagspladser og strandvolde. Planten er flerårig og mildt aromatisk.

Anvendelse og gastronomi:
Gråbynke er traditionelt blevet anset som et særdeles potent lægemiddel. Førhen blev 
den således anvendt mod en lang række sygdomme: urinvejssygdomme og muskel-
smerter; mod gulsot og mod sygdomme i forbindelse med fødsel; også ufrugtbarhed 
kunne den efter signede kurere. Blandet med honning og smurt på hovedbunden 
kunne saften af Gråbynke anvendes mod hovedpine. På Lolland brugte man saften 
blandet med olie og mod koldfeber (malaria). Ikke at forglemme, at planten også var et 
særdeles effektivt værn mod trolddom.

Bynkens aromatisk-bitre smag og duft gør den velegnet som krydderi, ikke mindst i 
forbindelse med fede retter. Gråbynke giver en god, grundlæggende aroma til brais-
seringsvæsker til stege o.lign. og i kogelager til f.eks. rullepølse. 

Læg et stort bundt gråbynke under et stykke 
lammekød eller en flæskesteg. Hæld hvidvin, 
æblemost, vand eller en blanding ved - gerne 
sammen med en smule honning. Kog fonden 
lidt ind og smag den til. Kan evt. kombineres 
med mindre mængder af strandmalurt eller 
have-malurt for at fremhæve smagen.
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Hybenrosen
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Hybenrosen (Rosa rugosa), eller Rynket Rose, foretrækker sandet jord ud mod havet. 
Den er almindelig i sommerhusområder og i klitter. Stænglerne er tæt besat af små, 
lige torne. Bladene er delt i 7 mindre småblade, der på oversiden er mørkegrønne og 
glatte, men på undersiden hårede. Blomsterne er op til 9 cm i diameter, røde, rosa 
eller hvide. Hvor den kan, danner den ved hjælp af underjordiske udløbere tætte 
bestande. Væksten er meget variabel: fra 1,5 - 2 m høj, hvor der er læ, mens den kun 
bliver 20 – 30 cm på vindudsatte steder. Planten er desuden meget salttolerant.

Anvendelse og gastronomi:
Hybenrosen blev indført som prydplante i 1800-tallet, hvor den oprindeligt hed Rynket 
Rose, Den fik sit populære navn efter de store kødfulde hyben, alle vilde roser sætter, 
og som fra august pryder busken. 

For ca. 300 år siden var hyben syltet med honning eller som hybensuppe særdeles 
værdsat herhjemme. Men da de fleste vilde hyben er små og besværlige, gik brugen 
i glemmebogen, indtil opdagelsen af c-vitaminet i 1928, der gjorde hyben populær 
som aldrig før. C-vitamin indholdet i hyben stiger des koldere klima den vokser i. I 
Danmark siger man at én kop hyben indeholder lige så meget C-vitamin som 35-40 
appelsiner. Som lægemiddel er hyben traditionelt blevet brugt af middelalderen’s 
munke til at behandle smerter - og idag menes hyben, blandt andet, at kunne lindre 
smerter i forbindelse med slidgigt.

Smagen af hybenfrugten er ret markant og frugtagtig, og den minder en smule om 
tranebær. Frugten kan både spises frisk, tørret og syltet. Kronbladene er interessante 
i køkkenet, da de kan blandt andet kan bruges til hjemmelavet roseneddikke eller 
vendes med kartofler og hyldeblomstekstrakt, samt lidt smør, på panden.
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Løgkarse
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Løgkarse er 40-100 cm. høj og hører til de korsblomstredes familie. Stænglen er 
ugrenet eller med få grene. Bladene er nyre- til hjerteformede nederst, mere spidse 
opefter. De er groft tandede, tynde og ofte skinnende. Blomsterne er hvide og 4-6 
mm. brede. Skulpen er 3-6 cm. lang, 2 mm. bred og nærmest 4-kantet. Den blom-
strer i maj-juni.

Løgkarse er to-årig og ganske almindelig på fugtig og næringsrig bund i løvskove, 
parker, krat, hegn, skovbryn og i haver. Ofte ses bestande, hvor de unge førsteår-
splanter står mellem blomstrende 2-årsplanter.

Anvendelse og gastronomi:
I udlandet blev løgkarse tidligere brugt i bl.a. fiskesaucer og i saucer til lammekød, 
hvor den f.eks. blev hakket sammen med knopper af hvidtjørn og lidt krusemynte og 
blandet med eddike og sukker. Først for nyligt har de gjort sit indtog i den nordiske 
gastronomi. De fine blade og stængler kan med fordel anvendes i salater, supper, 
hvide saucer. Blandet med rapsolie, lidt nødder, smagt til med en smule æbleeddike, 
honning, salt og peber er den et smagfuldt alternativ til en traditionel pesto. De meget 
store blade kan også dyppes kortvarigt i kogende vand, pakkes omkring sild eller 
makrel, der derefter grilles. 

Løgkarse har smag med toner af både hvidløg og sennep.



12 13

Mælkebøtte
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

De karakteristiske mælkebøtter (Taraxacum) kan være meget forskellige. Faktisk er 
der ikke kun tale om én art, men om op mod 1.000 småarter med hver deres nuance 
i udseendet. For os er det nok at vide, at det er en mælkebøtte, som er let at kende  
på den hvide mælkesaft, der kommer frem, når man plukker et blad. 

I milde vintre kan man allerede i februar samle de første mælkebøtteblade under 
hækken, i køkkenhaven eller på engen. Den lille roset af takkede, lysegrønne blade er 
let at finde, hvor jorden er bar. 

Anvendelse og gastronomi:
Imens mælkebøtten idag betragtes som ukrudt, med tilnavne som ‘Fandens mælke-
bøtte’, har den historisk været en nytteplante. Midt i 1800-tallet, og under verdenskri-
gene, lavede man f.eks. erstatningskaffe af mælkebøtterødder, og slap tobakken op, 
røg man bladene fra mælkebøtterne. 

De fleste børn ved at mælkebøttesaften kan fungere som smertelindring, f.eks. efter 
berøring brændenælder. Men som lægemiddel har mælkebøttesaften faktisk været 
brugt helt tilbage til middelalderen, hvor munkene anvendte den til at kurere gulsot.
Idag mener man at mælkebøttens bitterstoffer virker rensende på lever og galde-
blære. Den skulle være god mod psoriasis og migrene og være genial mod gigt. 

Skær planten af med en skarp kniv lige under jorden, så alle bladene stadig sidder 
fast på rodstokken. Skyl dem fri for jord og pluk de små blade af. Kassér de gamle 
blade fra året før. Smagen er behagelig bitter, så længe bladene er unge. Ældre blade 
smager kraftigere. De første mælkebøtteblade giver en god fornemmelse af forår, når 
man blander dem med de lidt kedelige vintersalater eller lidt sprødstegt bacon. Når 
bladene blive ældre, kan de blancheres og stuves som spinat. Blandene  kan også 
bruges til ølbrygning.

Blomstrene kan bruges til vin og snaps.
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Skovløg
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Skovløg (Allium scorodoprasum L.) bliver 40 – 90 cm. høj, den er flerårig og har et ud-
præget porreagtigt udseende. Bladene er 1–1,5 cm. brede, hovedet er en purpurrød 
kugle af småløg eller yngleknopper, hvoraf mange bærer små, 4-7 mm. brede purpur 
blomster. Omkring hovedet sidder 1–2 korte højblade, der tidligt visner ned. Den har 
en tydelig lugt og smag af løg. Blomstrer juli – august. Skovløget ynder en næringsrig 
åben muldbund, ofte kystnær, i krat, skove, hegn, på strandoverdrev og ved beboels-
er. Den er ofte bestandsdannende.

Skovløg kan forveksles med Vild Løg, der dog vokser lidt mere tørt end skovløg, har 
længere højblade og halvrunde, hule blade. Den kan også forveksles med Almindelig 
Sandløg, der vokser på kalkrig sandbund, og ligeledes med halvrunde, hule blade og 
med 1 højblad på længde med hovedet.

Anvendelse og gastronomi:
Skovløg blev tidligere dyrket som køkkenurt. Smagen er noget mildere end hvidløg, 
og minder meget om ramsløg. Ud over at skovløg kan anvendes på linje med 
ramsløg, ligger der et særligt potentiale i at udnytte blomstens kugle af purpurrøde 
småløg. De kan syltes hele, eller delt i enkeltløg og anvendes som pynt og det syrlige 
element i salater, varme og kolde retter.
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Stor Nælde
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Stor Nælde (Urtica dioica) vokser overalt, hvor jorden er let fugtig og rig på kvælstof. 
Askeskove, kanter langs vandløb og grøfter, skovbryn og gamle haver rummer ofte 
store bestande. Planten er flerårig med et rigt forgrenet rodnet. Den bliver op til 1,5 m. 
høj med mørkegrønne, hjerteformede og groft savtakkede blade. De sikreste kende-
tegn er bladenes fine brændrør, der bl.a. rummer histamin og serotonin, og som giver 
små kløende stik på huden ved berøring.

Anvendelse og gastronomi:
De første skud, på 10-15 cm., i foråret er de lækreste, men alle topskud kan bruges 
inden blomstring. Skær trygt planten ned, hvis den er blevet for grov. Så kommer 
den igen i løbet af sommeren, og man har friske forsyninger til hen i oktober. Plantens 
velsmag, sundhed og anvendelighed gør den værd at hæge om i haven! 

Stor Nælde er historisk én af vore mest anvendte planter. Stænglens stærke fibre 
blev brugt til tekstiler som linned eller sejlgarn. Endda brugte man brændenælder til at 
fremstille cykeldæk af under 2. verdenskrig. Rødder og blade blev brugt som bitterstof 
i ølbrygningen og de første spæde skud var en værdifuld og værdsat grøntsag i det 
tidlige forår som erstatning for eller supplement til grønkålen. 

Brændenælden er også en af vore sundeste spiseplanter. Den indeholder mere jern 
end spinat og mineraler som kalcium, kalium, fosfor og silicium. Også vitaminindhold-
et er højt, især A, B2, C og K1. Ny forskning viser desuden at brændenælder har en 
gavnlig virkning på godartet forstørret prostata, og giver håb til den del af ældreseg-
mentet, nogle så lakonisk kalder ‘natpissernes brigade’.

Brændenælde har en mineralsk spinatsmag og er fremragende til mad. De fine blade 
skoldes i 30 sekender og kan herefter bruges i salater, dressinger og pesto. Og så 
selvfølgelig i klassikeren: brændenældesuppe.
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Strandfladbælg
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Strandfladbælg (Lathyrus japonicus) er en flerårig ærteblomst, der vokser hist og her 
på sand-, grus- og rullestensstrande ved havet og i klitter. Planten er blågrøn med 
en kantet og ofte nedliggende stængel. Bladene lidt kødede med 3 – 5 par ovale 
småblade der som regel ender i slyngtråde og store, brede fodflige. Blomsterne, der 
først er violette, siden mere blå, sidder i en klase med 5 – 12 stk. Bælgen er 30 – 50 
mm og modner med runde, brune frø. Bemærk at de modne frø indeholder en giftig 
aminosyre, der kan forårsage alvorlige forgiftning, hvis de indtages i store mængder.

Anvendelse og gastronomi:
Blomsterne har en fin, lidt sød, ærteagtig smag og er en interessant vild ”blomster-
grøntsag” sammen med f.eks. vikkeblomster. De helt små bælge og grønne ærter 
kan ligeledes anvendes. De modne ærter kan med forsigtighed – f.eks. spires og 
anvendes i salater. Prøv også blomsterne og de helt unge skud i en salat med kold 
fisk og skaldyr.
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Strandkarse
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Strandkarse (Lepidium latifolium) vokser ved strande og strandenge, og ses ofte i 
store grupper. Den bliver omkring 50-70 centimeter høj. Stænglen er mangegrenet 
foroven og i reglen ugrenet forneden. Planten er blågrøn og helt glat. Bladende er 
brede lancetformede og takkede og de hvide blomster, som kommer i juli og august, 
sidder i tætte klaser. Strandkarsen er almindelig ved havne og kystområder i Køben-
havnsområdet, hele vejen sydøver til Lolland-Falster og Møn, samt på Sydfyn og de 
sydfynske øer. I resten af Danmark er den sjælden, men er også så småt begyndt at 
optræde som motorvejsplante, sammen med andre saltelskende planter.

Anvendelse og gastronomi:
Strandkarse var en almindelig køkkenurt indtil for ca. 100 år siden og det er uvist, 
hvorfor den forsvandt. Smager man på planten, er man ikke i tvivl om, at man har med 
strandkarsen at gøre. Hele planten kan spises. Den har en meget karakteristisk skarp 
karseagtig smag, som også minder om peberrod - Strandkarse bliver derfor også 
kaldt for vild peberrod. 

Stængler og blade kan bruges i en salat, eller man kan kværne dem med lidt olie og 
servere det til røget kød, fiskesalat eller lignende. Prøv det også til sushi med f.eks. 
friskfanget pighvar. Stænglerne kan man sylte og de små fine hvide blomster, som 
også kan spises, kan f.eks. bruges til pynt i salaten. Endeligt er den også særdeles 
velegnet til ølbrygning.
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Strandkål
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Strandkål (Crambe maritima) er en stor busket plante af korsblomstfamilien med 
glatte, blåduggede stængler og blade. Den bliver ca. 30-75 cm. Den vokser mellem 
opskyllet tang langs stenede og grusede strandbredder. I Juni og Juli blomstrer den 
med små hvide korsblomster i store, tætte klaser. Den er almindelig i Østjylland og på 
øerne. 

Anvendelse og gastronomi:
Strandkål ligner kål, smager af kål og bruges som kål. Men det er egentligt ikke kål. 
Omkring forrige århundredeskifte blev strandkålen dyrket på herregårdene og solgt 
rundt omkring på torvepladser som almindelig grøntsag, og her blev den kendt under 
tilnavnet “herremandens asparges”. Strandkål har et højt indhold af C-vitamin, og 
derfor medbragte søens folk den også på langfart, hvor den var kendt som et effektivt 
værn mod skørbug. 

Strandkålens sprøde bladstilke, der skyder frem i april og maj måned, kan tilberedes 
og spises som asparges, men bladene bør koges, fordi de er bitre i smagen. Den 
uudsprungne blomsterstand kan nydes rå og dampet og smager lidt som broccoli. 
Når strandkålen er afblomstret og står med sine små, grønne frøstrande, kan de saft-
grønne umodne frø spises, de ligner små grønne ærter og er knasende sprøde.v
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Strandsennep
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Strandsennep (Cakile maritima) er en lys, grøn plante med sukkulente blade og nyde-
lige, lysviolette blomster. Stænglerne er blågrønne stængler, grenede og nedliggende 
til opstigende. Bladene er fjersnitdelte og kødfulde med smalle flige. Bladene kan dog 
variere i udseende. (De strandsennep der findes i Nord- og Vestjylland har f.eks. ikke 
fjersnitdelte blade. Bladene her er bredere og groft tandede eller lappede). Urtens 
blomster er violette og vellugtende. De har fire kronblade, der danner et kors, og er 
desuden samlet i små klaser. Frugterne er grønne skulper med to led.

Strandsennep vokser i skellet mellem strand og mark, og på sand- og grusstrande. 
Gerne hvor der også ligger lidt tang. Tit danner den store, sammenhængende puder 
sammen med strandmælder og strandarve. 

Anvendelse og gastronomi:
Strandkarse er plukkemoden helt frem til frosten sætter ind, og er fortrinlig i som-
mermenuen. Som navnet siger, er den i familie med sennep, og bladene smager da 
også i retning af sennep og rucola. Man kan bruge det hele af planten. Både stængel, 
blade, blomst og frøstande. Strandsenneppen er en glimrende krydderplante i salat-
skålen, sammen med en klat smør i de nye kartofler eller i en skaldyrsalat. Blomsterne 
er et ekstra pynteligt element i anretningen og de grønne frøstande, skulperne, giver 
et lille krydret pift, når man bider i dem.

De unge stængler, blade og skulper kan syltes i en eddikelage med salt, ligesom man 
sylter kapers. Et glimrende tilbehør til f.eks. røget, kogt skinke.
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Strandtrehage
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Strand-trehage (Triglochin maritimum) finder man på de lidt fede og de græssede 
strandenge. Nogle gange står de i tuer helt ude i vandkanten, mens de andre gange 
står i lidt lavere, sumpede og saltpåvirkede områder på de inderste dele af stranden-
gene. Planten er tueformet, med linjeformede, kødede blade, med ovalt tværsnit. 
De bliver 15-60 cm. Blomsterne er små og uanselige og vokser i en lang tæt klase.
Planten er almindelig ved alle danske kyster.

Kan forveksles med strandvejbed (næste side), men bladene er smallere og omslutter 
hinanden i skedeform ved grunden. 

Anvendelse og gastronomi:
Strandtrehage er meget populær i kokkeverdenen i dag, fordi den giver så meget 
smag. Den kan plukkes fra begyndelsen af maj, og det er derfor en af de første urter 
på året, man kan kaste sig ud i at bruge. Den vokser helt ind i oktober, hvor man 
stadig kan finde den. 

Smagen er kraftig og minder om koriander. Enten elsker man den, eller også hader 
man den. Den kan bruges den til utallige formål, og på samme måde som alminde-
lige friske koriander. Man kan f.eks. putte den i en god suppe lige inden servering 
(men man skal sørge for at den ikke kommer op at koge). Den er også velegnet som 
krydderurt i salater.
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Strandvejbed
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Strandvejbred (Plantago maritima) er en 5 – 50 cm. høj, flerårig urt med grågrønne, 
næsten glatte, ofte sortplettede, evt. lidt takkede, linjeformede blade i en større eller 
mindre roset. Bladene er kødede, næsten cylindriske med en rille på oversiden. 
Blomsten danner et aks på et langt skaft, der kan være mere eller mindre håret. 
Strandvejbred vokser på åben saltholdig ler- eller grusbund, oftest nær kysten på 
strandenge eller overdrev. Desuden har den spredt sig langs vore større veje p.gr. af 
vintersaltningen. Den optræder i mange former, der afviger fra hinanden i størrelse, 
vækstform og smag. Almindelig i hele Danmark.

Af forvekslingsmuligheder er særligt Strandtrehage (se beskrivelse på forrige side).

Anvendelse og gastronomi:
Strandvejdbred er en af de vilde planter, der har bedst dokumenteret anvendelse 
op gennem tiden. Specielt i det Sønderjyske område blev den indsamlet i store 
mængder både til eget forbrug og til salg inde i landet. Den blev spist i supper, salater 
og stuvninger. Den har endog været dyrket, vandet med saltvand, for at forlænge 
salgssæsonen.

Strandvejbred er en af de vilde planter, der er på vej ind i den nordiske gastronomi 
igen. Den er frem- ragende i skaldyrsalater, fiskeretter, fiskesupper og f.eks. til ost i 
stedet for blegselleri. Prøv at skære den ud som purløg og kom den i den dybe tall-
erken inden fiskesuppen hældes op, så den lige får lidt varme.
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Tang er umami, og for de der ikke ved det, så er umami den 5. grundsmag, og den 
udgør sammen med surt ,salt, sødt og bittert de 5 grundsmage, som tungen er i 
stand til at sanse. Umami bliver især brugt til at understøtte og fremhæve de fire an-
dre smage. Derfor er tang også en rigtigt god erstating for f.eks. boullion  køkkenet. 
Ordet “umami” kommer i øvrigt fra japansk og betyder “velsmagende”. 

Er det sikkert at spise tang?
Der er ingen giftige tangarter i de danske farvande; hverken i saltvand eller i brakvand. 
Det du skal være opmærksom på er ikke at plukke tang i nærheden af forurening-
skilder såsom spildevandsudløb eller drængrøfter. Du skal også holde lidt afstand til 
store lystbådehavne og trafikhavne, hvor der måske også kan være problemer med 
forurening fra giftig bundmaling. Endeligt skal du være opmærksom på om tangen er 
frisk, hvis du samler den efter en stærk storm. Brug næsen og smag på et lille hjørne. 
Det gode ved stormene er samtidigt, at de kan give dig mulighed for at smage tangar-
ter, man normalt ikke ser i vore farvande. Blandt andet fordi vi kke er begunstiget med 
det stærke tidevand, man har i f.eks. Bretagne og i Irland.

Andre gode begynderregler:
Tang kan godt være begroet af andre alger, f.eks. ”plysalger”. Det ser man især først 
på sommeren, hvor indholdet af næringsstoffer i vandet er størst. Begroningen er ikke 
giftig, men ser måske ikke så appetitlig ud. Desuden kan begroningen fange sand, så 
maden af den grund bliver noget knasende. Endeligt kan begroningen også gemme 
på kolonier af mosdyr, der danner flade kolonier på tangens ”blade”. De knaser lidt, 
men er i øvrigt ikke skadelige. Klip tangen af, så du undgår mest muligt af begronin-
gen.

En anden god begynderregel er, at du skal også passe på ikke at tilsætte for meget 
tang i starten! Smagen af tang er fremmed for de fleste, og specielt for meget af de 
kraftigt smagende tangarter, som søl, kan få mange til at vende tanken fra tang. I 
bagværk bør man generelt kun bruge tørret tang. Frisk tang kan nemt blive ”fisket” på 
den dårlige måde.

Grundbehandling og opbevaring af tang:
Fersk tang har en holdbarhed på en lille uge i køleskabet - forudsat du ikke skylder 
saltvandet af. Skal tangen skyldes, så gør det i saltvand, når du samler den. Enkelte 
tangarter, f.eks. sukkertang, bliver meget slimet ved længere opbevaring. Der er tale 
om lange kulhydratkæder, der udfældes på overfladen. Det kan virke ubehageligt, 
men betyder ikke noget.

Det er ofte en fordel at tørre tangen. Dels kan den holde sig flere år, næsten uendeligt, 
dels ændrer smagen sig og bliver endnu bedre, lidt ligesom med vin, ost og skinke. 
Det gør den først og fremmest ved, at den ”fiskede” smag træder i baggrunden. I ste-
det udvikles mere ”umami”. I Japan regnes tørret Kombu (i familie med Sukkertang), 
der er presset sammen og lagret i op til 10 år, for at være blandt de fineste tangpro-
dukter.

Det bedste er at tørre tang i solen og evt. eftertørre ved lav temperatur i ovnen eller 
i et tørreapparat. Soltørret tang bevarer vitaminer og smagsstoffer bedst. Tørrer man 
i ovn eller tørreapparat holdes temperaturen under 50 C, så nedbydes omegafedt-
syrerne ikke. Når tangen er helt tør (vær sikker!) kan den opbevares den i tætslut-
tende glas eller i plastposer.

Tang i kokkenet
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Blæretang
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Blæretang (Fucus vesiculosus) kendes på de parvise luftfyldte flydeblærer, som sid-
der på hver side af midterribben, to-og-to fire-fem centimeter fra spidsen af tangens 
blade. Overfladen er brun og læderagtig, bladene er tyve til firs centimeter lange, og 
den vokser helst på lavt vand på ned til fem meters dybde. Den vokser især på sten 
og muslingeskaller, hvor den sidder fast med en hæfteskive. Den er flerårig, og almin-
delig ved alle Danmarks kyster. 

Blæretangen er desuden stærk, så den bliver ikke så let slidt i stykker af brændingen 
og kan tåle at blive tørlagt ved lavvande. Forskellige fisk har også gavn af blæretang, 
idet de finder føde, lægger æg og skjuler sig i tangen. 

Anvendelse og gastronomi:
Blæretang kan høstes hele året, men har højest C vitaminindhold om efteråret, og 
højest A vitaminindhold om sommeren. 

Blæretang er i det hele taget en god smagsforstærker, der, ligesom andet tang, 
undersøttter/fremhæver de andre fire smage, som er surt, sødt, salt og bittert. Brug 
den som erstatning for bouillon i supper, stuvninger, sammenkogte retter og saucer, 
eller hakket i fine stykker eller strimler i en salat eller dressing. Blæretang smager også 
godt kogt med presset citron, hvor du bare plukker de yderste skudspidser (10-15 
cm) af og - afhængigt af alder – koger dem fra 20 til 45 minutter. 

Tørret er tangen god til te. Tørret og knust kan du også gemme tangen med dine 
andre kydderier, og finde den frem næste gang dit kulinariske kunstværk lige mangler 
det der man ikke helt kan sætte navn på. 

I gamle dage brugte man i blæretangen til at helbrede sygdomme i tarme og i mave, 
samt som gødning på marker.
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Savtang
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Savtang (Fucus serratus) kendes bedst på det flade, brune løvs savtakkede rand. 
Der er tydelig midtribbe i det 2-5 cm brede, gaffeldelte løv. Den bliver op til 60 cm høj 
og findes voksende på sten med hæfteskiver under tidevanszonen, da den ikke tåler 
udtørring. Af samme grund gror den heller ikke i brændingen.

Kan forveksles med blæretang, men udvikler ikke blærer. Kan også forveksles med 
Lav Klørtang, der dog er helrandet (uden takker), og vokser i tidvandszonen.

Anvendelse og gastronomi:
Savtang er en af de få tangarter der er god til snaps - muligvis fordi den har et lavere 
indhold af glutamat. Den skal kun trække et par dage, og få gram er nok til både at 
give snapsen en dejlig smag og en flot glød. 

I madlavningen er anvendelsesmulighederne de samme som blæretangen (se forrige 
side), men smagen er mere sød og kogetiden er i øvrigt kun ca. halvt så lang.
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Sukkertang
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Sukkertang (Saccharina latissima/ Laminaria saccharina) er en flerårig plante, der 
består af et enkelt læderagtigt blad, som kan blive op til 3 meter langt og 30 cm bredt, 
og som ofte har en kruset eller bølget kant. Bladet sidder på en rund stilk, som ender 
ud i nogle forgreninger, som bruges til fasthæftning på sten og andet hårdt materiale. 
Den findes i næsten alle vore farvande, men i forskellig dybde. I farvande med høj 
saltholdighed vokser den højt i vandsøjlen, mens den holder til på større dybde ved 
lav saltholdighed. Du finder den også ofte opskyllet på åbne kyster.

Sukkertang kan forveksles med løsrevne blade fra fingertang, men ikke med hele fin-
gertangsplanter. Typisk er sukkertangens enlige blad bredere og bølget langs kanten, 
mens fingertangens blade er smallere og helt glatte (se billedet th.).

Anvendelse og gastronomi:
Sukkertang høstes i forår og over sommeren. Sit søde navn har den fået fordi 
bladpladen ved udtørring udskiller en særlig sukkerart, mannit, som smager sødt. Af 
samme grund regnes tangarten for en delikatesse i Østen, hvor den spises med stort 
velbehag. Kombu, som den kaldes her, har et højt indhold af calcium, kalium og jern. I 
industrien bruges sukkertang også som sødestoftilsætning til bl.a. diabetesprodukter 
eller som fortyknings- og stabiliseringsmiddel, da det også indeholder alginater. Det 
er også indholdet af alginater der gør tangen smidig, så den ikke går i stykker ved 
kraftige bølgebevægelser.

Næste gang du finder den på stranden, så prøv at stryg et sukkerlag af den. Der, 
lige for dine fødder, ligger nemlig en sød hilsen fra havet. Du kan også tørre den og 
tilsætte en halv kop til til dit næste brød - eller putte den i din pebberkværn og bruge 
den over æg, fiskeretter, frikadeller eller hvad du nu finder på. Når tangen tørres, ses 
sukkerstoffet som et hvidt pulver på overfladen. 
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Søl
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Søl har mørkerøde eller violette blade, som kan blive op til 50 cm lange. Planten 
består af et fælles blad, hvor flere blade er hæftet fast til med hver deres korte stilk. 
Bladene er tynde og gennemsigtige og har en smuk rød farve. Bladene er ofte delt i 
to i spidsen. De nye blade dannes fra kanten af de gamle blade, og deres udseende 
varierer meget alt efter saltholdigheden (bladene bliver længere og smallere, når 
saltindholdet falder).

De tynde blade betyder, at cellerne i bladene ikke skygger for hinanden. Dette er en 
fordel, da de lever på større dybder (7-30m), hvor der ikke trænger så meget lys ned. 
I Danmark lever søl fra det nordlige Kattegat og ned til omkring Bælthavet, og kun i 
områder, hvor der er relativ høj saltholdighed.

Søl kan forveksles med en anden rødalge, nemlig kødblad, men denne har ikke de 
gennemskinnelige blade, som søl har.

Anvendelse og gastronomi:
Søl kan spises i frisk eller tørret tilstand, og det er nok den tangart hvis smag lettest 
kan forenes med vestlige smagsløg. Den har en saltet, sødlig og nøddeagtig smag 
og kan i Danmark købes som ”chips”, som suppeflager, i brød og i supper, samt 
som tilsætning til helsekostprodukter og dyrefoder. Søl har et højt indhold af protein, 
kalium, calcium samt jern og et et lavt fedtindhold. 

Søl indeholder desuden også kainsyre, som er giftig, hvorfor rødalger tidligere blev 
brugt mod indvoldsorm. Kinin blev også tidligere brugt ved behandling af malaria, 
men den har ubehagelige bivirkninger, såsom kvalme, opkastning, mavesmerter, 
udslet og kløe, hvorfor kinin-præparater ikke bliver brugt i så stor stil mere. Mængden 
af kainsyre i søl afhænger af årstid og stedet, algerne gror, men søl i små mængder, 
udgør ikke en sundhedsrisiko for mennesker. 

Når du først har tørret søllet er det synd at opbløde det, da det får den karakteris-
tiske gode smag til at forsvinde. Søl har ligesom de andre tangarter utallige anven-
delsesmuligheder, men prøv f.eks. at ligge et lidt tørret søl, sammen med lidt brucetta 
og lidt pebberrod på din næste smørbelagte rugbrødsmad. Du kan også med fordel 
bruge den tørrede søl ovenpå din musli eller morgengrød. 
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Søsalat
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Søsalat (Ulva lactuca) er en flerårig bladformet grønalge, der er almindelig på bølgeek-
sponerede stenkyster og havnemoler, hvor den danner bestande omkring vandlinjen 
og ned til 15m. I vandet ligner den en ung salat, men på land fremstår den mere som 
en lime-grøn mos. Søsalaten er papirtynd og udgøres af et fladt, ustilket, kruset, foldet 
blad. Farven er lysegrøn til blågrøn, mens sporedannende afsnit bliver gule. Som 
fastsiddende bliver den op til 20 cm lang - fritflydende kan blive meget større.

Den er mest almindelig i N-V-S Kattegat, men ses også i Skagerak, i Limfjorden, i 
farvandet omkring Samsø, Storebælt, Smålandshavet og vestlige østersø. 

Søsalaten kan forveksles med kræmmerhusalge, som er tyndere og lysere. Krem-
merhusalgen er desuden sjældent over 5 cm langt og ses kun om foråret.

Anvendelse og gastronomi:
Søsalaten plukkes om foråret for bedst smag og om sommeren for højest C vitamin-
indhold. Den kan spises rå, eller i kogt i supper og gryderetter. Den kan også laves til 
det der på engelsk kaldes en ‘fritter’, som er en friturestegt dej med forskellige ingrid-
ienser - fx finthakket søsalat. Kog tangen en halv times tid, og rør til en dej med revet 
ost og mel, inden den kommes i det kogende olie.

Bemærk at søsalat trives specielt godt hvor der er kloakafløb i havvandet - så findes 
de i meget store mængder bør man derfor undgå den (og finde et andet badested :).
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Tarmrørhinde
Beskrivelse med karakteristiske kendetegn og forvekslingsmuligheder:

Tarmrørhinde (Enteromorpha intestinalis) kaldes også fattigmandsnori, og er ligesom 
søsalat en grønalge. Den et årige plante er omtrent 8 – 15 cm høj. Dens rør dannes af 
en bladplade, der kun er ét cellelag tyk. Rørhinder er alger bestående af lysegrønne 
rørformede skud. De er meget almindelig i Danmark og vokser omkring vandlinien, 
hvor grunden består af grus eller sten, på bolværk og på skibe. 

Anvendelse og gastronomi:
Den plukkes primært i foråret og over sommeren. Blandt mange anven-
delsesmuligheder er den i særdeleshed anvendelig til smoothier. Tarmrørhinde er i 
øvrigt rig på B12 vitamin.
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Opskrifter
I forbindelse med festivalen prøver vi en 
masse forskellige ting af. Her er et lille udklip,
til din inspiration:

EKSPERIMENTER! EKSPERIMENTER!

Snacks
Ristet rugbrødskiks med tang og røgeost
Skær rugbrødet ud i små tynde skiver og rist det sprødt. Rist tørret sukkertang på 
brødristeren eller under grillen indtil det får en let karamelliseret smag men uden at 
det branker. Prøv dig frem! Knus tangen, bland den ned i rygeosten sammen med en 
smule cremefraiche og kom på brødet. Pynt med små flager af tangen.
Knækbrød med tang

1 dl. hver af havregryn, sesamfrø, hørfrø, græskarkerner og solsikkekerner. 3 dl. 
hvedemel, 5 spsk. ristet blæretang, 1 tsk. salt, 1 tsk. bagepulver, 1 dl. rapsolie, 2 dl. 
vand.

Ingredienserne røres sammen til en havregrynslignende masse. Dejen deles i to. 
Hver del lægges imel- lem to lag bagepapir og rulles tyndt ud. Øverste stykke fjernes 
og det nederste med dejen lægges over på en bageplade. Bages ved 190o ca. 15 
minutter.

Hold godt øje, da knækbrødet endelig ikke må blive for mørkt. Køles ned og brækkes 
i passende stykker, der opbevares lufttæt. Mængden og arten af tang kan varieres 
efter smag. Prøv dig frem!

Blæretangchips
200 g. blæretang, frisk eller tørret og opblødt, 1 spsk. olie efter eget valg.
Klip de yderste 10 – 15 cm. af blæretangens skudspidser af, ned til hvor den begy-
nder at blive sej og træet. Skyl den for evt. sand i det saltvand, den vokser i. Bland 
med olien og bred den ud på bagepapir på en bageplade. Rist den ved 130o, helst i 
en varmluftovn.

Hvis man ikke synes, saltvandet giver saltsmag nok, kan man drysse lidt fint knust 
havsalt over. Man kan også komme lidt sesamfrø, chili eller andre krydderier i, når 
man vender tangen med olien.

Du har nu en dejlig tangsnack til et glas øl eller hvidvin. Den kan også drysses over en 
skaldyrsalat, et stykke stegt fisk eller serveres sammen med en grillet kylling.

Tangmandler
100 g. mandler med skal, 1 dl. vand, 4 spsk. fint knust tørret tang.
Brug blenderen eller kaffemøllen til at findele tangen. Bland ingredienserne sammen, 
bred blandingen ud på bagepapir og sæt i ovnen ved 150 grader indtil vandet er 
fordampet.

Man kan bruge forskellige tangarter enten rene eller i blandinger. 

Prøv f. eks.
3 spsk. sukkertang og 1 spsk. spirulina
4 spsk. søl
3 spsk. vingetang, 1⁄2 spsk. spirulina, 1⁄2 spsk. sukkertang
1 spsk. sukkertang, 1 spsk. spirulina, 1 spsk. søl, 1 spsk. vingetang 
4 spsk. søsalat

En salt udgave med tørrede urter: 1 1/2 spsk. søl, 1 1/2 spsk. sukkertang, lidt peber, 
1⁄2 spsk. salt, 1 1/2 spsk. tørret løvstikke eller anden tørret krydderurt.

En sød udgave: 200 g. mandler, 1 dl. ahornsirup, 1⁄2 dl. vand, 11/2 spsk. vingetang, 
11/2 spsk. sukkertang, lidt søl til pynt.
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Dip og Saucer
Søsalatpesto

100 g. udblødt søsalat, svarende til ca. 20 gr. tørret. 15 g. hasselnødder, 1 dl. kold-
presset rapsolie, 15 g. revet fast ost (høost, Vesterhavsost, Västerbottenost eller bare 
parmesan), 1⁄2 fed hvidløg, salt og 1 tsk. æbleeddike.

Rist evt. den tørrede søsalat lidt på brødristeren inden udblødning. Hasselnødder, 
rapsolie, revet ost hvidløg, salt og æbleeddike blendes sammen i en blender eller 
foodprocessor.

Frisk, godt afdryppet søsalat kan anvendes i stedet for tørret. Du kan også prøve med 
sukkertang eller savtang.

Tangmayonnaise
2 hele æg eller to æggeblommer, 1⁄2 tsk. sennepspulver, 2,3 dl. olivenolie eller 
vindruekerneolie, 2-3 spsk. tørret, knust søl eller en blanding af søl, søsalat og pur-
purhinde, salt, peber, citronsaft eller æbleeddike.

Blommerne røres med en håndmixer seje med salt, peber og sennep, olien kommes 
i, først dråbevis, senere i en tynd stråle. Smages til med eddiken. Mayoen kan nu 
bruges som den er eller røres op med lidt cremefraiche.

Smag mayonnaiserne til med søl eller tangblandingen. Smagen kan varieres ved 
tilsætning af f.eks. hvidløg eller finthakkede strandkarseblade eller lidt reven peberrod.
Brug mayonnaisen sammen med f.eks. grillede skaldyr eller en kold kyllingesalat.

Hybeneddike
Kronblade fra hyben, 3 dl. god eddike, evt. honning
Kom kronblade fra 30 blomster i et glas og hæld 3 dl. god eddike over, helst æbleed-
dike eller hvid- vinseddike. Efter 3 dage kan du begynde at bruge af eddiken til f.eks. 
salatdressinger. Hvis du tilsætter lidt honning, forhøjes smagen.

Tilbehør
Nye kartofler med hyldeblomst og hybenblade

800 g. nye kartofler, smør, hyldeblomstsaft, kronblade fra hybenrosen

Kronbladene plukkes tidligt på dagen, inden blomsten åbner sig helt. Kog 800 g. nye 
kartofler akkurat møre. Det kan gøres i forvejen. Smelt en klat smør på panden, kom 
2 – 3 spsk. koncentreret hyldeb- lomstsaft ved og varm kartoflerne igennem. De må 
ikke brune. Lige før serveringen vender du 20 – 30 kronblade i. Brug ikke for mange. 
Smag og aroma er ganske kraftig. Kartoflerne går fint med en stegt kylling eller andet 
lyst kød.

Rødbeder med søsalat
2 mellemstore rå eller halvkogte rødbeder, 2 tsk. dijonsennep, 4 spsk. olivenolie eller 
rapsolie, 1 – 2 spsk. æbleeddike. 

En god håndfuld frisk, renset søsalat eller opblødt.
Rødbederne rives på det grove rivejern og blandes med en marinade af dijonsennep, 
olivenolie eller rapsolie og spsk. æbleeddike. En god håndfuld frisk, renset søsalat – 
eller opblødt - skæres i tynde strimler og blandes med rødbederne. Pynt med lidt fine 
søsalatblade. (Efter Prannie Rhatigan: Irish Seaweed Kitchen)

Kartoffelpandekager med søl
450 g. kartoffelmos, 25 g. mel, 7 g. finthakket tørret søl, olie, peber.

Bland kartoffelmos, mel og søl. Del dejen i mindre portioner på størrelse med 
champagnepropper. Vend i brødkrumme og steg i en frituregryde eller bare i olie i en 
pande. Kværn peber over og server som tilbehør til f.eks. fiskeretter.
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Hovedretter
Brændenældesuppe

400 g. kartofler, hvidløg, et løg, et stort bundt brændenælder, 1. l boullion, rapsolie
Brændenældesuppen: 

Kog 400 g. skivede kartofler i 1 l. vand eller bouillon til de er møre. Sauter et fed 
hvidløg og et lille løg let i rapsolie uden at det tager farve. Hak de blancherede 
brændenælder groft og sauter i gryden 1⁄2 minut. Kom suppen med kartoflerne i. Lad 
det koge op et par minutter, inden du blender med stavblenderen. Salt og peber.
Kommer du løgkarse, skvalderkål, løg, fuglegræs og andre vilde urter i suppen, får du 
den traditionelle Syvkål til Skærtorsdag. En ren vitaminbombe.

Torskesuppe med tang og porrer
Til grundsuppen: 1 gulerod, 1 løg, 2 stilke blegselleri, 1 porre, 1 krydderbuket med 
persille, timian, et par laurbær og evt. lidt fennikeltop. 10 knuste hvide peberkorn og 
2 tsk. æbleeddike. 2 l. vand og 1⁄2 l hvidvin. Torskehoveder, andre fiskehoveder eller 
ben på, i alt 1,5 kg. 30 g. blandet tørret tang, f.eks. søl, purpurhinde, søsalat, blære-
tang eller lignende.
Til fyldet: 1 porre, frisk blæretang eller søsalat. Pæne stykker rygfilet. Bugfilet i mindre 
stykker.

Skær grøntsagerne i mindre stykker. Kom dem i en gryde sammen med krydder-
buketten.. Tilføj knuste hvide peberkorn og 2 tsk. æbleeddike. Dæk med vand 
og hvidvin og lad det koge i 1⁄2 time. På den måde får du mest mulig kraft ud af 
grøntsagerne uden at fiskebenene bliver kogt for længe. Kom nu torskehoveder, 
andre fiskehoveder og ben på, tilsæt blandet tørret tang, og lad suppen småsimre 20 
– 30 minutter. Dernæst må den godt stå og trække i lige så lang tid. Si den og smag 
til, men hold igen med salt.

Skær nu porren til fyldet i tynde skiver og klip en håndfuld skud af frisk blæretang eller 
skær en hånd- fuld frisk eller tørret søsalat i strimler. Skær en torskefilet eller to op i 
hhv. rygfilet og bug. Del rygfi- leten i mindre stykker, sæt dem på bagepapir, pensl 
med lidt smeltet smør og bag dem i ovnen ved 1600 ca. 10 min. eller til de akkurat er 
faste. Skær brystfileterne i mundrette stykker.

Kom porre og tang på suppen, kog op, sluk og kom bryststykkerne i. Lad suppen 
trække 2 minutter. Hæld op i tallerkener og servér med et stykke rygfilet eller to i hver 
tallerken.Servér fint flaget purpurhinde eller søl til som salt, evt. blandet med lidt stødt 
havsalt.

Fisk dampet i blæretang
Mager fisk, hel eller i store stykker på benet, f.eks. hvilling, kuller, skrubber, rødspæt-
ter, pigvar. Anden fast fisk som laks eller bars kan også bruges. Blæretang.

Hæld 1 cm. vand i bunden af en gryde. Læg 3 cm. blæretang i bunden og fisken 
oven på. Der må gerne være flere slags, bare de er nogenlunde lige tykke. Dæk med 
3 cm blæretang. Damp fiske til den er mør. Fonden koges lidt ind og bruges som 
grundlag for en sauce efter eget valg, f.eks. en

Beurre Blanc
250 g. smør, 3 – 4 skalotteløg, 2 dl. hvidvin, 1⁄2 dl. hvidvinseddike eller æbleeddike, 
salt, hvid peber. 

Hak løgene fint og kom dem i en lille gryde med hvidvin og eddike. Kog ind til der er 
ca. 1⁄2 dl. til- bage og si løgene fra. Væsken op i gryden igen og på kog. N tilsættes 
smørret lidt efter lidt under god piskning, mens du ind imellem trækker gryden lidt fra 
ilden. Saucen må ikke koge, da smørret skal tykne den. Smag til med salt og peber 
og server med det samme.

Servér lidt af tangen som garniture sammen med en lille ny kartoffel eller en pil-
let aspargeskartoffel. Suppler evt. med smørdampet salturt, strandarve eller 
østersø-strandsennep.

En variationsmulighed er sammen med tangfonden eller i stedet for at tilsætte lidt 
muslingefond, strandkrabbefond eller bare afkog af rejeskaller sammen med vin og 
eddike.

Garnituren kan også suppleres med dampede østers eller blåmuslinger med søsalat:
Damp en håndfuld godt renset søsalat mør og hak den fint. Åbn en østers pr. person 
og kom saften i en lille gryde med en klat smør. Tilføj søsalat, lidt citronsaft og lidt 
finthakket purløg og varm op over lavt blis, så smørret lige smelter. Tilføj østers og 
sluk. Alternativt damp et par store blåmuslinger pr. person i vand, så de lige åbner sig. 
Si vandet og kom i gryden med smørret og de øvrige ingredienser. Musling- erne i til 
sidst. Server østers / muslinger i skallerne med lidt søsala og den let indkogte fond.
Metoden giver en fantastisk havsmag til fisk og sauce. Pas på med saltet, når fonden 
reduceres.
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Fisk grillet i sukkertang
1 portionsmakrel og et blad sukkertang til hver, nye kartofler, frisk eller tørret søsalat, 
persille eller basilikum.

Rens friskfangede makreller og krydr med salt og peber. Pak hver makrel ind i et blad 
frisk sukkertang og grill 15 min. på en havegrill over middel varme eller i ovnen til fisken 
er færdig. Servér med nye kartofler og f.eks. en pesto med søsalat. Alternativt en grøn 
salat.

Kylling i blæretang
1 bornholmerhane eller anden kvalitetskylling, en god håndfuld blæretang, 1 citron, et 
godt glas hvid- vin, piskefløde.

Kyllingen bindes op og brunes let i smør i en gryde, der kan tåle at gå i ovnen. Når 
den er brunet tages gryden af ilden, kyllingen tages op og gryden fores med blære-
tang. Ned igen med kyllingen, nu med 1⁄2 citron i skiver. Dæk med blæretang, 
hæld hvidvin ved og evt. en smule piske fløde. Ind i ovnen ved 1400. Temperaturen 
afhænger af, hvor lang tid, du har til rådighed.

Når kyllingen er færdig tages den op, fonden sies fra, reduceres evt. lidt og smages 
til. Servér med kar- tofler eller lidt godt brød, lidt af tangen som garniture og en lille 
salat med de vilde urter lige uden for døren. Man kan evt. komme lidt frisk dampede 
rejer eller andre dampede skaldyr i sausen til sidst.
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