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SMAG PÅ LIVET I AARHUS

– en bog om spiselige tiltag på plejehjem

Lykken er at smage en radise eller dufte til en krydderurt. Selvom synet er svækket og hørelsen svag, vil sanserne
fremkalde fortællinger om det, der var og invitere til nye oplevelser, der opstår. Der kan samles æbler, snittes kål og
nydes stikkelsbær. Solbær og rabarber kalder på tærte og fællesskab, mens komposten dufter af muld og våd jord.
De første spirer lover ærter og en dejlig sommer. Arbejdet med haven samler generationer, for plantekasserne på
plejehjemmene i Aarhus giver skolebørn og oldebørn lyst til besøg for at se frøene spire.
I Aarhus har de to kommunale projekter Plant Liv og Smag på Aarhus fundet sammen i ønsket om at bringe naturen og dens spiselige elementer tættere på plejehjemmene for at styrke trivslen, sundheden og livsglæden. Den
evigt foranderlige, spiselige natur kalder på de gamles opmærksomhed, mens høns og køkkenhaver vækker erindring og starter samtaler om kolonihaver, krydderurter, æggekage og bålmad.
Du kan i denne sanselige bog se nogle af de tiltag, der er kommet ud af samarbejdet. Vores ønske er at bringe
inspiration og gode erfaringer gennem vellevede liv ud til andre plejehjem i Danmark.
Vi ønsker rigtig god læselyst.
Venlig hilsen
Pernille Thormann Villesen, Smag på Aarhus, Aarhus Kommune
Mette Schmidt-Laugesen, Plant Liv, Aarhus Kommune

PLANT LIV
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SMAG PÅ VERDEN

- krydderurter fra alverdens lande

"

I går, hvor en ansat stod og anrettede smørrebrød til beboerne, syntes hun, der manglede lidt pynt. Så
gik hun en tur i haven sammen med
nogle beboere for at plukke pynt til
maden. Så jeg føler, at vi virkelig har
ramt noget, der giver mening her.”
Susanne Serin,
forstander på Plejehjemmet Sandkåsvej

"

Jeg elsker at gå her og nusse med
mine krydderurter, det er så dejligt
at skabe liv på den her måde. Og det
smager så godt. Purløgen minder
mig om min mor og min mormor,
det spiste de begge rigtig meget.”
Britta Mønsted,
beboer på Plejehjemmet Sandkåsvej
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Plejehjemmet Sandkåsvej er et mangfoldigt plejehjem. Huset rummer historier fra mange forskellige lande, både hos
beboerne og i personalegruppen. For at lyse på mangfoldigheden og de unikke mennesker der bor og arbejder på plejehjemmet, har de ønsket sig krydderurter. Krydderurter, der har spillet en rolle i beboernes liv og som understøtter
sanseligheden og vækker minder. Fortællingen om den mormor, der elskede purløg på æggemaden eller om timian,
der tørrer under den varme sol på et stykke stof bredt ud på jorden i bjergene i Iran.
Udover at skabe livsglæde og genkendelse hos beboerne kan krydderurterne også hjælpe plejehjemmet med at sætte
fokus på udeliv og køkkenhaver.
”Mad betyder virkelig noget og disse krydderurter kan hjælpe os med at tænke endnu mere kreativt,” siger forstander
Susanne Serin.

”Jeg kan huske, da jeg var barn og vi havde timian voksende i bjergene i Iran. Vi gav det til køerne, så lavede de bedre mælk. Min mor tørrede det
også og brugte det i supper og gryderetter,” fortæller Jafar Malakoutifard, der er beboer på Plejehjemmet Sandkåsvej.
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”Det dufter dejligt. Hjemme i Iran tørrede vi krydderurterne på et stykke stof, som vi bredte ud i solen. Det blæste ikke, så det fløj ikke væk,” mindes
Ammeh Chalpi Takey, mens hun dufter til timian i haven på Plejehjemmet Sandkåsvej.
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Nøddebunde med æblemyntecreme
Ingredienser:
250 g hasselnødder
200 g sukker
1 æg
125 g smør
1 liter cremefraiche 38%
1 håndfulde æblemynte
50 g flormelis
Lidt mel

Blend nødderne sammen med
sukker, tilsæt æg og smeltet smør.
Rør det hele sammen og rør den
lidt fastere med lidt mel.
Dejen lægges i en sprøjtepose og
sprøjtes i små dutter på en bageplade, bages ved 180ºc til de er
gyldne.
Cremefraiche piskes med flormelis og hakket mynte til det er stift
nok til at kunne sprøjtes ud af en
sprøjtepose.
Sprøjt cremen på nøddebundene
og server dem.

Limonade med citrongræs og mynte
Ingredienser:
1,2 liter vand
200 g rørsukker
3 citroner
1 appelsin
1 ingefær
2 citrongræs
4 kviste mynte

Kog sukker og vand sammen, så
sukkeret smelter.
Tilsæt citronsaft og appelsinsaft.
Skræl ingefær og skær den i skiver.
Skær citrongræs i stykker på 3 cm
og bank dem med bagsiden af en
kniv.
Pluk bladene af myntekviste.
Tilsæt alle ingredienser og lad det
køle af.
Sigt limonaden og server den.
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HØNS OG ÆGGEKAGE
Med en lille flok røde amerikanere eller Wyandotter i hønsegården kommer der masser af liv i haven og en invitation
til at komme ud i den friske luft: Der kan tjekkes op på mad og vand, plukkes mælkebøtter, hentes æg og hyggesnakkes med hønsene. De giver grobund for mange iagttagelser og gode samtaler om dyrene på barndomsgården og
spekulationer om, hvor mange æg hønsene egentlig kan lægge på et år. Og æggemadden smager bare bedre, når
man selv har hentet de brune æg i høet.
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”Det er en meget rolig høne,” siger beboer Ulla Mortensen, da hun møder
en af Plejehjemmet Åbygårds nye høns for første gang. Hun har selv haft
høns i mange år.

"

Jeg kan rigtig godt lide hønsene, bortset
fra, at de bider mig i fingeren, når jeg fodrer
dem – men så kan jeg bare putte bladene
ind lidt højere oppe. Jeg var med til at hente
æg i dag og det var jeg rigtig glad for, det
var så dejligt. Der var fire æg.”
Gretha Nielsen,
beboer på Plejehjemmet Hørgården

Det giver stor glæde at samle friske æg ind fra hønsehuset. Gretha Nielsen
giver hønsene jordbærblade som tak for de fire flotte æg, hun har hentet.
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"

Vi elsker vores røde amerikanere og
det er ligesom om, at de snakker med
os :-)”
Citat fra mail fra Birgitte Thorup Asmussen,
forstander på Plejehjemmet Hørgården
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Spændingen stiger, da Gretha Nielsen går ud til hønsehuset og kigger i redekassen. Har hønsene mon lagt æg igen
i dag? Ja, sørme om der ikke ligger fire flotte, brune æg og gemmer sig i høet. Glædestrålende samler Gretha dem
op og lægger dem over til de æg, der er indsamlet i løbet af de sidste par dage. De er blevet gemt, for i dag skal der
laves scrambled eggs, bacon og pølser over bål i haven til frokost. Beboerne glæder sig til at smage æggene fra deres
egne høns og koncentrationen er stor omkring bålet. Selvom æggene når at blive kolde i den kølige september-vind,
inden bordet er dækket og beboerne, røde i kinderne og duftende af bålrøg, får sat sig, er alle enige om, at det har
været en skøn formiddag i haven og at hønsene bringer liv.

Bacon skal der til, når man skal have scrambled eggs. Henry Andersen, Erna Bramstrup og Knud Erik Thorsen styrer rutineret bålpanderne, mens oplevelsesmedarbejder Louise Bengtson vender bacon.
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KARTOFFELDRØMME

Alle beboere følger med, mens anlægsgartner Knud Hedegaard gør bedet på Plejehjemmet Skelager klar til, at der kan lægges kartofler.

22

"

Nyopgravede kartofter med smør på og lidt salt,
helt friske – det er skønt! Virkelig fedt! De første
nye kartofler, det er noget, der bringer glæde til alle
mennesker. Når vi siger: ”Nu skal vi have de første
nye kartofler,” så siger alle: ”Yes!” Det er virkelig noget, der gør alle glade.”
Helle Thilits Jørgensen,
beboer på Plejehjemmet Skelager

Helle T. Jørgensen (th) og Irene Thomsen planter lavendel i en
plantekasse. Helle T. Jørgensen elsker, at der er kommet så meget liv i haven og vil rigtig gerne være med i beslutningerne om,
hvad der skal plantes af blomster, krydderurter og rodfrugter.

Nyopgravede kartofler er indbegrebet af sommermad for mange i Danmark. De fleste beboere på plejehjemmene har
selv haft køkkenhaver, hvor kartofler og andre rodfrugter var vigtige afgrøder og glæden er stadig stor, når de første
små kartofler kommer op fra jorden og ind på middagsbordet.
På Plejehjemmet Skelager drømmer de kartoffeldrømme. De har fået anlagt et lille bed, hvor kartofler og andre rodfrugter står side om side og bliver passet af Skelagers egen gartnerforening. En forening, der stadig er i sin spæde
start, men som skal vokse – ligesom kartoflerne.
”At være medlem af en gartnerforening, det vil gøre, at jeg vil føle, at jeg har et ansvar. Ikke fordi jeg skal tage æren
for noget som helst, men jeg kan mærke, at det giver mig en glæde,” siger Helle Thilits Jørgensen, der er beboer på
23

”De gulerødder er slet ikke store nok endnu. De skal ned i jorden igen,” lød dommen over de
fine, små gulerødder fra rodfrugtbedet.

"

Det, der giver mig noget i det
her projekt, det er hjemliggørelsen.
Det er jo ligesom hjemme i mit eget
hjem. Jeg kan mærke, at de mennesker, der er omkring mig, får livsglæde og lyser op. Det er så vigtigt
i mit arbejde, at jeg kan mærke, at
det gør folk godt.”
Annita N. Valente,
medarbejder på Plejehjemmet Skelager
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Plejehjemmet Skelager. Hun skal
hver dag ud og kigge til haven –
rode lidt i jorden mellem planterne, smage på jordbær eller plukke
en buket blomster.
”Jeg skal altid lige ud og se, om
der er kommet nye knopper, nye
blomster eller nye spirer rundt
omkring. Jeg skal ud og kigge,
rundt og nippe lidt og se, hvordan det gror. Det elsker jeg virkelig,” fortæller Helle, der har fået
blod på tanden af at være med i
gartnerforeningen.
Og især kartoflerne bringer glæde til hele plejehjemmet. Der er
mange minder i de små knolde i
jorden og beboerne får talt om,
hvordan de skulle have fri fra skole i kartoffelferier og om sylteopskrifter på rødbeder.

Beboerne Michael Jensen Varming og Bjarne
Steen Hansen er en del
af gartnerholdet på Plejehjemmet Skelager og
graver kartofler op sammen med medarbejder
Annita N. Valente.
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ÆBLEMOST

Det er godt at have en tidligere smed, når håndsvinget til æblepresseren skal drejes. Børnene fra børnehaven Mirabellen var meget imponerede over
Tage Sørensens kræfter, da saften begyndte at pible frem fra presseren.
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"

Det har været en ualmindelig dejlig dag. Jeg kan godt lide
børn og har arbejdet som pædagog. Jeg kommer til at tænke på
mine egne børn, da de var i den
alder. Det var sjovt at være med
til at skære æblerne ud. Jeg sagde til ungerne, at de skulle tage
æblerne op af posen og så lagde
de dem, så jeg kunne skære dem
i stykker og til sidst lagde de æblerne ned i æblepresseren – det er
godt at få børnene med i arbejdet.”
Nina Christensen,
Beboer på Plejehjemmet Kildevang

På Solbjerg Plejehjem var børnene fra den lokale børnehaven og dagpleje med
til at moste æbler. Både børn og beboere skraldgrinede, da der blev kastet æbler
op i den store kværn - her er det Inga Jørgensens tur til at skyde til måls. På
ingen tid fik den store presser fremtryllet over 15 liter frisk, lækker æblemost.

”Uhm, det smager skønt, helt friskt,” siger Bent Nielsen, beboer på Plejehjemmet Kildevang, med et saligt smil om
munden. Børnehavebørnene, der står omkring ham og slikker sig om munden, er enige – den æblemost, der netop
er kommet rislende ud af den gammeldags æblepresser, smager fantastisk. Måske fordi de alle har været med til at
lave den af æbler fra plejehjemmets æbletræ.
Nogle plejehjem har haven fyldt af gamle æbletræer, andre har fået plantet nye træer af de sorter, som beboerne og
personalet holder allermest af.
29

På rehabiliteringscenteret Vikærgården har en æblerute skabt nye muligheder for rehabilitering i det fri. Små
æbletræer er blevet plantet rundt
omkring i haven og forsynet med et
skilt, hvor der står lidt om den pågældende æblesort. På den måde er
der noget at gå på opdagelse i for de
borgere, der skal genoptræne.

"

Der er æbler omme i gården, som
jeg plejer at gå om og plukke. Det
er Ingrid Marie, de smager så godt.
Men jeg tror ikke helt, de er klar endnu, det er stadig lidt for tidligt.”
Lit Rasmussen,
beboer på Plejehjemmet Engsøgård
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Beboer Edel Nyborg går ofte ud og plukker lækre æbler direkte fra træet i haven på Plejehjemmet Hjortshøj.

Der er lavet spiselige stier imellem frugttræer og små frugtlunde i plejehjemmenes haver. Når de skønne æbler er
modne, er de blevet brugt på æblekagedage med børnehaven eller omtryllet til gylden æblemost.
Med en æblepresser kan man udnytte havens nedfaldsæbler og på samme tid invitere lokalsamfundet eller den lokale børnehave ind på plejehjemmet til en fælles mostedag. En hånddreven æblepresser kan sætte gang i minderne og
udnytte de skjulte kræfter blandt beboerne, mens en automatisk vandtrykspresser kan omsætte spandevis af æbler
til liflig saft.
31

VAND MED KRYDDERURTER
De fleste elsker at omgive sig med smukke ting hele livet igennem. En let måde at gøre drikkevand smukt og indbydende er ved at bruge friske krydderurter og spiselige blomster fra haven. Ved at tilføje lidt smagfulde, grønne blade
og en farvefin blomst i kanden med postevand bliver det ekstra indbydende på en varm sommerdag. Og udenfor
sæsonen kan lidt nedfrosne bær eller krydderurter bringe minder om varme solskinsdage.
Man kan bruge de krydderurter, man bedst kan lide – især krydderurter, der bliver brugt i det søde køkken, som
mynte, citronmelisse, ananassalvie og citronverbena, giver en dejlig smag. På næste side kan du se, hvad der er i
drikkevandet på Plejehjemmet Hestehavehusene.

"

Jeg tror virkelig, at det betyder noget, at vandet bliver visuelt
spændende. Det bliver festligt i en
hverdag, der ellers godt kan blive
ensformig.”
Kirsten Høgh,
forstander på plejehjemmet Husumvej
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"

Det smager dejligt og det ser så flot ud.”
Elise Grønborg, beboer på Plejehjemmet Hestehavehusene

En smuk servering med fokus på æstetik kan få de fleste til at drikke mere vand på varme dage. På Plejehjemmet Hestehavehusene er der ananassalvie,
appelsinsalvie, solbærsalvie, citronverbena og smuk, orange blomsterkarse i karaflen - og frosne hindbær i glasset.
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Ved at fryse sommerbær fra haven kan der skabes smukke, sommerlige og kølige drinks hele året.

"

Når det er så
pænt, så får man
lyst til at drikke det.
Jeg er så glad for
smukke ting.”
Alice Johansen,
beboer på Plejehjemmet
Hestehavehusene
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Vand med krydderurter
og spiselige blomster
Ingredienser kan fx være:
Ananassalvie
Appelsinsalvie
Solbærsalvie
Citronverbena
Blomsterkarse
Frosne bær og frugter
I kan bruge de fleste krydderurter til at
give vandet smag. Krydderurterne fra listen er afprøvet og godkendt af beboerne på Plejehjemmet Hestehavehusene
og giver en dejlig, sød smag.
Pluk krydderurterne af planterne og skyl
dem. Læg urterne i beholderen og fyld
den halvt op med vand.
Urterne skal trække i vandet i et par timer - for at få smagen hurtigere frem,
kan du knuse urterne en smule, inden
du hælder vand på. Inden servering
fyldes beholderen helt op med iskoldt
vand.
I kan bruge en beholder med en hældetud/filter, der sier bladene fra, så de
ikke kommer med i glasset.
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BÆNKE MED SOMMERBÆR

"

Det er jo ligesom at gå i skoven –
hov, der er lige et skovjordbær og der
er et hindbær. De fortæller en historie. Vi har jo alle sammen købt bær
ved gartneren i gamle dage, nu køber
man dem jo bare ved købmanden.
Men de fortæller sgu en historie om
et liv, vi havde engang. Vi har jo alle
plukket bær selv. De har en historie.”
Hans Jørgen Nielsen, beboer på Plejehjemmet Åbygård

Saftige skovjordbær nydes direkte fra planten.

"

Jeg har været ude og plukke ribs og
solbær sammen med nogle af de andre. Så laver de marmelade af det inde
i køkkenet, det smager så godt!
Britta Mønsted, beboer på Plejehjemmet Sandkåsvej

Næsten klar. Ventetiden kan byde på en masse gode snakke om forventninger og minder.

40

Et bugnende bed med søde, solmodne jordbær, syrlige ribs og saftige blåbær gemt mellem smukke, grønne blade
kan skabe glæde hos de fleste. På en plantebænk med højbede får beboerne muligheden for at få de store sanseindtryk helt tæt på, når der er brug for et hvil på dagens gåtur eller blot for en lille hyggestund med familie, venner
eller personale. Man kan gå på opdagelse i minderne, når de velkendte smage rammer tungen, mens man sidder
på bænken – eller man kan plukke en skålfuld bær med ind og dele ud som dessert efter middagsmaden. Det skaber grobund for fortællinger om syltedage i kolonihaver, sigtebrød med rabarberkompot eller sensommerdage med
brombærrov i skoven.

Britta Mønsted går ofte på jordbærrov i plantebænkene på Plejehjemmet Sandkåsvej, der også er et samlingssted for mange beboere.

41

Rabarberkompot med vanilje
1 kg rabarber
250 g sukker
1 vaniljestang
Skyl rabarber og skær dem i 2 cm stykker, læg dem i en gryde, tilsæt sukker og 1 dl vand. Flæk vaniljestangen og læg
den i gryden. Kog ved lav varme indtil det er mørt, tag vaniljestangen op og køl kompotten af.

"

På bænkene er der lige præcis
plads til to, så man kan sidde der
omringet af rabarber. Vi fik alle rabarberkompot på sigtebrød som
små.
Hans Jørgen Nielsen, beboer på Plejehjemmet Åbygård

Lis Vang Andersen, beboer på Plejehjemmet Åbygård, plukker
store, flotte rabarber - de blev afleveret i køkkenet og omtryllet
til en lækker rabarbertærte.

Else Iversen og Alfred Andersen afprøver den nyopsatte bænk, inden der bliver plantet
blomster og bær i højbedene.
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SPISELIGE FÆLLESSKABER

mellem børn og ældre

Mad er noget af det bedste til at samle mennesker. På tværs af køn, nationalitet og alder - alle kan mødes om at lave,
spise og tale om mad. Og med duften af bålrøg i næsen og en bålbagt pandekage i maven er der smil på læben hos
både børn og ældre.
På mange plejehjem i Aarhus er der dukket spiselige fællesskaber op mellem beboere, børn og unge. Børnene fra den
lokale børnehave kommer og rister skumfiduser eller moster æbler sammen med beboerne, hvor samværet bringer

Svend Nielsen, beboer på Plejehjemmet Borgvold, får tilbudt en pandekage bagt over bål af ungerne fra Viby Spejderne.
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"

Uhmm, hvor smager de skumfiduser
dejligt! Sådan nogle
har jeg ikke smagt i
mange år. Og sikke
nogle søde børn! Se,
hvor er de dygtige til
at være rundt om bålet. Jeg er så glad for
børn, det er så dejligt
at se dem lege.”
Inga Jørgensen,
beboer på Plejehjemmet Solbjerg

"

Jeg har lavet mad over bål mange gange,
for jeg har været spejder i 30 år. Vi lavede al
mulig mad på bål. Jeg var en af de grønne spejdere.”
Henry Andersen, beboer på Plejehjemmet Hørgården
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livsglæde og energi. Beboerne går på hindbærrov med oldebørn i plantebænkenes
frugtbuske. Og de lokale spejdere kommer
og bager pandekager over bål sammen med
beboere, der kan fortælle om, hvordan de
selv har været spejdere i en menneskealder.
”De unge får mødt en masse ældre mennesker, som kan have brug for noget hjælp,
men som også kan bidrage og har en masse livserfaring – det er altid spændende for
børn og unge mennesker at tale med ældre,
der er altid nogle gode historier og livserfaringer, der kan fortælles videre,” siger Nikolaj List, der er gruppeleder i Viby-Spejderne.

"

Hvorfor ikke blande unge og gamle? Vi har de mest fantastiske rammer, som jeg tror, spejderne vil synes
er fede at boltre sig i. Og der er flere
af de ældre, der har været spejdere og
det vil virkelig få deres tanker til at gå
tilbage til deres spejdertid og skabe en
masse samtaler.”
Tinne Bogø,
forstander på Plejehjemmet Borgvold

Skål! Nina Christensen fra Plejehjemmet Kildevang og Villads Lykke Christensen fra
Børnehaven Mirabellen nyder den friske æblemost, som de har lavet sammen.
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"

Det giver så meget livsglæde til beboerne, at børnene kommer. Bare det, at børnene kommer og skaber noget larm - det er nogle gode forstyrrelser! Og børnene bliver positivt påvirket
af tempoet på plejehjemmet, så de børn, der normalt har ild i bagdelen, kommer helt ned i
de ældres tempo og det nyder de. Så de får en masse ud af det! Og man kan mærke de ældres
omsorgsgen, der kommer frem, når børnene er omkring dem. ”
Jimmy Pedersen, Pædagogisk leder af DII Kærgården og Dagplejen i Solbjerg

Alle kan være med, når der ristes skumfiduser på bålkomfuret i Solbjerg. David Theodor Løcke fra DII Kærgården er lige blevet færdig med sine og han
synes, at de smager bedst direkte fra pinden.
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