Den fine blomst har en meget mild
smag. Den er smuk i salatskålen
og som pynt på kager. Blomsterne
lukker sig i mørke og i fugtigt vejr.
Hvis du opbevarer blomsterne i
køleskab, vil de derfor lukke sig, men
åbne sig igen, så snart de får lys.

Brændenælder kan bruges på samme
måde, som du bruger spinat.
Hvis du hælder
kogende vand over
brændenælderne,
holder de op med at
brænde.
Husk handsker, lange
ærmer og en saks,
når du skal høste
brændenælder. Høst
de friske skud eller
topskuddene.

Mælkebøtter har en let bitter smag,
og de helt friske blade kan bruges i
salat. De flotte, gule kronblade kan
bruges til te, sirup eller pynte i salater
og på kager.

De helt spæde skud, hvor bladene
kun lige har foldet sig ud og nærmest
er blanke, giver en krydret smag til
salaten. Du kan også tilberede og
bruge skvalderkål på samme måde
som spinat.

Hyldeblomster både
dufter og smager
fantastisk. En sommerklassiker
er hyldeblomstsaft, men du kan
også dyppe hyldeblomstklaserne i
en tynd dej og dybstege dem som
en slags pandekager. Hvis ikke
alle blomsterne er høstet i løbet af
sommeren, kan du finde modne
hyldebær i det tidligere efterår. De
kan blandt andet bruges til saft
og suppe. Vær opmærksom på, at
hyldebær ikke må spises rå, da de så
kan give mavekneb.

Når hylden er afblomstret,
står mjødurten klar til
at afløse med sine smukke,
hvide blomsterklaser. Mjødurt
gror i fugtige områder og trives
derfor langs åbredden. Blomsterne
kan bruges til saft på samme måde
som hyldeblomster. Smagen er en
anelse mere parfumeret.

Vilde kirsebær er nogle af de
første bær, der modner langs
Brabrandstien. Vilde kirsebær
er mere syrlige end de kirsebær,
vi køber eller måske selv har i
haven. Smag dig frem, for smagen
kan variere fra træ til træ. Er de for
sure at spise rå, så tag dem med hjem
til saft, syltetøj eller kirsebærsovs, som
du kan imponere med til jul!

Der er massevis af brombær langs
Brabrandstien. Nyd dem på din
gåtur langs åen, eller tag dem med
hjem til bagværk, salater, saft og
marmelade.

Der er mange forskellige
sorter af mirabeller langs
Brabrandstien. De kan være både
grønne, gule og røde, når de er modne,
og smagen varierer fra sort til sort. Smag
dig frem, nyd dem som de er, eller tag
dem med hjem, og lav marmelade eller
chutney.

De vilde æbler er mere syrlige
end de dyrkede sorter. Er de for
sure til at spise, som de er, kan de
bruges til marmelade, kager,
chutney eller æbleflæsk.
Og hjemmepresset
æblemost er også helt
fantastisk.

Helt friske hasselnødder, der
lige er høstet fra træet, smager
rigtig lækkert. Men de
kan naturligvis også
tørres, gemmes og
bruges i salater, kager
og postejer.

Snaps lavet på de blå-sorte slåenbær er en
klassiker blandt brændevinsentusiaster.
Men bærrene kan også bruges til saft, sirup
og kompot eller lægges i saltlage, så
du får en slags nordiske oliven.
Slåen indeholder garvesyre og får
derfor munden til at snerpe sammen,
hvis du spiser dem rå. Frosten knækker
bitterheden i bærrene, så læg dem nogle
dage i fryseren, inden du bruger dem.

Når du går ad Brabrandstien, må du fylde din hat med alt
det gode, der vokser dér, og når du kommer hjem, kan du
fylde det i din mave - nogle af tingene skal måske lige syltes,
koges eller snapses først…
Dét med hatten står i Jyske Lov fra 1241, og hvis du ikke
har en hat ved hånden, kan du fylde lommerne eller en lille
pose. Alle ser bedre ud med lommerne fulde af æbler.

#smagpåaarhus
www.smagpaaaarhus.dk
Designet af en hemmelig klub – schhh.net

Gå på opdagelse - undervejs vil du støde på skilte, der
hjælper dig med at finde de gode sager.
Besøg www.smagpaaaarhus.dk, hvis du mangler opskrifter
eller vil med på en guidet tur.
Hvis du vil vise, hvad du finder og fortælle, hvordan det
smagte, kan du bruge #smagpåaarhus.

