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SMAG PÅ VERDEN
I denne lille folder kan I læse om krydderurterne på Plejehjemmet Sandkåsvej. I kan
tage folderen med ud i haven, så I i fællesskab kan tale om de forskellige krydderurter.
Der er også opsat skilte, hvor navnet på krydderurten er oversat til flere sprog, så alle
kan tale med.
Plejehjemmet Sandkåsvej er et mangfoldigt plejehjem. Huset rummer mange skønne
historier fra alverdens lande, både hos beboerne og i personalegruppen.
For at lyse på denne mangfoldighed har I på plejehjemmet ønsket jer krydderurter.
Krydderurter, der har spillet en rolle i jeres liv. Krydderurter, der skaber minder i al deres
sanselighed. Jeres ønske var at favne det enkelte menneskers historie igennem krydderurterne - og igennem dem trække livet og oplevelserne ud i haven.
Persille, der leder tankerne hen på persillesovs og nyopgravede kartofler i mormors
kolonihave. Timian, som man husker udbredt til tørring på store stykker stof under
den varme sol i Iran. Associationerne er uendelige og de gode minder vælter frem og
bringer smil på læben. Alle, der er på Plejehjemmet Sandkåsvej har hver sin unikke fortælling om krydderurterne.
Bagerst i folderen kan du også se et par bud
på, hvordan du kan bruge krydderurterne i
nogle retter, der sætter alle sanser i spil.
God fornøjelse!
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TIMIAN
Også kaldet havetimian eller lægetimian.
En af de mest populære krydderurter overhovedet!
Super i supper, kødretter eller salatdressinger.
Planten er meget hårdfør, både mht. varme og kulde. Det er en steppeplante, der
elsker let sandet jord og godt med dræn.
Planten kan lide tørke og varme.

CITRONTIMIAN
Citrontimian er en underart til den smalbladede timian.
Arten får sartviolette blomster midt på
sommeren.
Gennem timiansmagen og -duften trænger en tydelig citronaroma. Den er derfor
meget anvendelig til retter, der skal tilføres
et pift af citron.
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BREDBLADET PERSILLE
Bredbladet Persille menes at stamme fra
middelhavsområdet og den er stadig mest
udbredt Sydeuropa og i Mellemøsten. Den
er forholdsvis ny i det danske køkken.
Bredbladet persille er meget kraftig i smagen og egner sig derfor glimrende til simreretter. Den egner sig både til pynt og drys
og som krydderurt der koges sammen
med for eksempel stuvning eller suppe.

PURLØG
Purløg er en løgdannende staude med opret, tueformet vækst. Både blade og skud
er hule og hårløse.
Blomstringen sker i juni-juli, hvor man ser
de lysviolette blomster.
I gamle bøger kan man læse at purløg giver hovedpine og dårlig søvn med onde
drømme, men tilberedes den med honning skulle det være godt mod problemer
med mave, nyre og blære.
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CITRONGRÆS
Citrongræs smager tydeligt af citron sammen med en sødlig aroma. Bruges rigtig
meget i det asiatiske køkken og bladende
bruges til the. Denne art er meget lækker
til mad, og dens æteriske olier bruges ofte
i kosmetik, sæbe osv.
Medicinsk bruges den fx mod mavepine,
diarre, hovedpine, feber, og influenza, lus,
ringorm og svamp. Den er svampe og bakteriehæmmende.

FRANSK ESTRAGON
Fransk Estragon har skinnende, mørkegrønne og smalle blade, der dufter meget
stærkt af bl.a. anis. Den er et meget velkendt og populært krydderi, især i dressinger, kryddereddike og Bearnaisesauce.
Medicinsk bruges den fx fordøjelsesfremmende, varmende, febernedsættende og
vanddrivende,.
Indeholder store mængder af a og c vitamin, jod og andre mineraler.
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ÆBLEMYNTE
Kaldes også ananasmynte.
Flotte hvid/grønne dunede blade.
Vokser bedst i fuld sol, men kan tåle delvis
skygge.
Den dufter og smager af ananas og æble.
Bruges til te, gele, bagning, isvand og er
god til retter som det søde pift.

JORDBÆRMYNTE
Duftende, frodig flerårig staude med lyslilla blomster i små klaser om sommeren.
Høst blade og skud næsten året rundt.
Kan bruges frisk, tørret, fermenteret, frosset eller forarbejdet.
Jordbærmynte bruges ofte i desserter og
geléer og giver en dejlig smag af søde jordbær og frisk mynte.
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OREGANO
Origanum betyder »bjergets glæde«. Man
regner med, at der findes 20 til 40 forskellige arter af Origanum, der alle stammer
fra egnene omkring Middelhavet og Østasien. Oregano er også især kendt fra mad
fra middelhavsområdet.
I Grækenland bliver planten forbundet
med glæde og kærlighed og det siges, at
vokser oregano godt på en grav, så er den
døde lykkelig.

HOT & SPICY OREGANO
En underart af Oregano med en særdeles kraftig, krydret og næsten brændende
smag. Det lyder voldsomt, men mange
har denne som favorit i mad.
Bladene er tydeligt hårede, og planten er
vinterhårdfør i milde vintre.
Blomsterne er hvide og løvet let gråligt.
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OLIVENURT
Olivenurt er en ny krydderurt til danskerne, der elsker smagen af oliven i deres
mad. Den har ikke noget med oliven at
gøre men giver smag af oliven.
Velegnet til salat, som pesto eller oven på
fisken, når den grilles.
En lille kompaktvoksende plante, der
blomstrer hver sommer med små gule
pompon blomster.
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Stroganoff med citrontimian
Ingredienser:
3 kg oksetykkam i strimler
4 løg
1 kg gulerødder
10 kviste timian
2 Porre
2 laurbærblade
Oksebouillon
3 spsk. tomatpuré
3 bakker champignon
3 dl Fløde 38%

Til ca. 25 personer
Brun kød, løg, gulerødder, porre, champion af i en gryde.
Hæld vand på til det dækker og lad det koge op.
Ttilsæt timian, tomatpure, laurbærblade og fløde.
Lad retten simre til kødet er mørt.
Tilsæt oksebouillon og smag retten til.
Spis fx kartoffelmos eller nye kartofler med smør og
persille til.
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Nøddebunde med æblemyntecreme
Ingredienser:
250 g hasselnødder
200 g sukker
1 æg
125 g smør
1 l Cremefraiche 38%
1 håndfulde Æblemynte
50 g flormelis
Lidt mel

Til ca. 12 personer
Blend nødderne sammen med sukker, tilsæt æg og smeltet smør. Rør det hele sammen og rør den lidt fastere med
lidt mel.
Dejen ligges 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 nøddebundende 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 bladende af myntekviste.
Tilsæt alle ingredienserne og lad det køle af.
Sigt limonaden og server den.
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PLANT LIV arbejder for at bringe natur og
livsglæde til plejehjemmene i Aarhus.
Naturen er foranderlig og bringer nye oplevelser med sig. Den taler til alle sanser
og det hele menneske gennem hele livet.

