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1. Basilikum, have-
Ocimum basilicum
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Jeg har hos Aiah Noack 
købt sorten ‘Magic 
Mountain’. Den har  to 
år i træk, både i varme 
/tørke og mere 
skiftende og fugtigt vejr 
givet i overflod. Det 
betaler sig at bruge 
sorter, der passer til 
det danske klima.

• Formering: Stiklinger. 
• Vokseplads: Kræver lun og solrig plads. Besøges af bier, 

sommerfugle og andre insekter. Planten er langt mere 
robust end sød basilikum, men tåler ikke frost. 

• Brug: Blade, skud og blomster. Blade smager pebret, 
krydret. Blomster smager som rød basilikum. 
Kan tørres. 



2. Basilikum som vi kender den
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Er relevant i drivhus eller til dyrkning inde.



3. Chili
Cap. annuum

Ikke en krydderurt men et krydderi. Markedet for forskelligartede chilier er gået helt i 
selvsving. Jeg opformerer ikke selv men går på den lokale planteskole og vælger de 5 
slags blandt et udvalg på vel omkring 50 slags, der rigeligt dækker årets behov. Jeg 
vælger variation mest hvad angår styrke. De er udgangspunktet flerårige planter. 

Udover at bruge de friske chili, så lad endelig en portion tørre og findel, så er der 
krydderi at komme i snart sagt alting. Jeg bruger sågar ind imellem til kaffe at drysse 
et skvæt chili på mælkeskummet sammen med vanilje og kardemomme.
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CHILIHØST 2019
• Habanero chili-sorten 

‘Chocolate Scotch Bonnet’, 
styrke 10. Jeg fik ikke særlig 
stort udbytte på den.

• Chili ‘cheyenne’, styrke 6. 
Orange 5-8 cm. hængende 
frugter, 40-60 cm. høj. Stort 
udbytte, modner tidligt. Jeg fik 
helt fantastisk udbytte af dem 
(billede til venstre).

• Chili ‘tapas’, styrke grøn 1-2, 
rød 5. En fyldig frugt, der bliver 
8-10 cm. Jeg fik ganske pænt 
udbytte (billede til højre).  
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4. Citronmelisse
Melissa officinalis

• Formering: Frø og roddeling. Den er meget 
villig til at sprede sig, så nogen foretrækker 
citronmelisse i krukke. God som robust 
bunddække.

• Vækstform: Klump. 
• Højde: 60 cm. 
• Brug: Blade og blomster til te eller i salater. De 

små hvide blomster er, ligesom læbeblomster, 
fantastiske til at tiltrække bestøver og andre 
insekter. 
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5. Dild
Anethum graveolens
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• Type: énårig urt fra skræmplantefamilien som stammer fra 
Mellemøsten. 

• Dyrkning: Sås direkte på friland, spirer hurtigt. Så gerne nye frø én 
gang om måneden. Dog nemmest forår og efterår, hvor den også 
langsommere går i blomst. Skal plantes et nyt sted hvert år. 

• Jord: Veldrænet og fugtig indtil den spirer. 

Dild kan tage sig majestætiske ud. Når man ikke bruger op og ikke skynder sig at fjerne, når det primære 
udbytte er opnået af en afgrøde, bliver haven ‘dybere’ at færdes i. Hele cyklussen, også regressionen 
tillades og tages med. At lade liv og død eksistere side om side, uden at rydde det forfaldende til side kan 
udgøre en meditation i det uomgængelige faktum, at alt og alle er forgængelige.
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6. Estragon 
Artemis dracunculus

• Typer: Fransk, russisk, tysk.
• Formering: Fransk kan ikke frøformers, kun stikling 

eller deling af ældre planter. Russisk kan 
frøformeres. 

• Jordtype: Fransk kræver varmt hjørne og overvintrer 
helst inde eller dækkes med grangrene eller halm 
om vinteren. Russisk kan blive over 2 m, og er mere 
robust, men smager langt fra lige så godt som 
fransk. Tysk er mere hårdfør end den franske, og 
smagen kan godt sammenlignes. 

• Fun fact: estragon kan tygges hvis sulten. Er god til 
de som gerne vil slanke sig. 

• Brug: Er en af krydderurtebedets favoritter med 
dens let krydrede lakridsagtige smag fx i 
bearnaisesauce eller i kryddereddiker, men brug 
den flittigt overalt. 
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7. Hjulkrone
Borago officinalis

• Karakteristika og dyrkning:
Kæmpestore planter fyldt med 
fine stjerneblomster i intenst 
himmelblåt hele sommeren er, 
hvad man får, hvis man sår en 
pose med hjulkronefrø – og så i 
al evighed selvsåede hjulkroner 
over hele haven. 

• Brug: Hjulkroneblomster bør kun 
bruges i meget begrænset 
omfang, da de ifølge drogelisten 
ikke bør indtages på grund af 
deres indhold af pyrrolizidinal-
kaloider, som har vist sig kræft-
fremkaldende i dyreforsøg, og 
som kan forårsage leverskader i 
mennesker. 
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Billede

Jeg bruger hjulkrone som pynt på kager - og beder 
folk fjerne pynten, før de spiser kagen.



8. Kamille (romersk)
Chamaemelum nobilis
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• Formering: Frø, flerårig staude. Der kan tages stiklinger i 
foråret. Bliver 30-40 cm. høj.

• Jordtype: Fugtig sandjord er at foretrække, men den 
vokser velvilligt også stenede steder eller i almindelig 
havejord. Vil gerne have fuld sol.

• Karakteristika: Stive grene med grønne blade opdelt i 
tynde, korte og smalle lapper. 

• Blomster: Hvide blomster og gult hjerte. Blomsterne 
høstes bedst om morgenen efter nattedug, så står de 
spændstige og kraftige i smagen.

• Brug: Kamille er beroligende, desinficerende, krampe-
løsende og mildt smertelindrende. Bruges også til at 
normalisere fordøjelse ved at stimulere sekretion af 
mavesaft. Det bruges i shampoo og i cremer til at berolige 
kløe og eksem. Til te kan de friske blomster sagtens 
bruges, men til vinter-teen, tør blomsterne i ca. 1 uge, så 
er de klar.

Min egen romerske kamille

Sorten ‘Vellugtende kamille 
170’, Matricaria Chanomilla



9. Koriander
Coriandrum sativum
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• Formering: Fra frø, etårig. Dæk med 0,5 cm. jord. 
Lader man den stå med frø, kan den være 
selvsående til næste år.

• Højde: 30-60 cm.
• Skyggetolerance: Kræver fuld sol, den er glad for 

varme.
• Jordtype: Veldrænet men fugtig og porøs samt 

næringsrig.
• Brug: En had- eller kærligheds-smag. Frisk 

koriander er grundstenen i flere typer asiatisk og 
mexicansk køkken. Bladene går godt sammen med 
hvidløg, ingefær, chili, forårsløg og friske tomater. 
Frøene kan bruges hele i krydderretter og 
dressinger. De har en urteagtig smag, der minder 
om bergamot, citron og salvie.



NUANCER AF SMAG
Noget i mig går i ærbødighed, når jeg får mulighed for at følge en          

plantes liv hele livscyklussen igennem – og oven i købet kan bruge den i 
madlavningen uden at tage livet af den.

Blomsterne er næsten frugtige/citrusagtige.
De dildlignende blade er mere lette i smagen.

De nederste, brede blade har dybest smag.
Frøene samler alle smagene i sig, er kraftigst-smagende, 

kan ristes, mortes mm. i madlavningen.
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10. Løvstikke
Levisticum officinale

• Formering: Staude, klump. Formeres ved 
deling. Bliver 100-200 cm høj. Kan også 
dyrkes fra frø, der sås i det sene efterår.
• Planteafstand: 60 cm. Man har ikke 

brug for mere end 1 eller 2 planter
• Vækstbetingelse: Sol
• Blomstring: Blomstrer juli-august.
• Vinter: Hvilestadie. 
• Jordtype: Fugtig, svagt basisk og 

næringsrig jord. Hårdfør og kraftigt 
voksende. Blomstrer juli-august, og er en 
magnet for nyttige insekter. 
• Brug: Blade, stængler, frø, blomster og 

rødder. Mest kendt som suppeurt. Har 
en selleriagtig smag. Kan også bruges i 
pesto.
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11. Merian / oregano
Origanum vulgare

• Sådybde: 0,3 cm.
• Planteafstand: 30 cm.
• Vækstbetingelse: Sol.
• Forkultivering: Midt april-maj.
• Udplantning: Slut maj-juni.
• Direkte udsåning: Slut maj til juni.
• Spiringstid: 8-14 dage.
• Spiringstemperatur: Over 7 grader.
• Brug: Blade og skud høstes løbende. 

Brug flittigt i især italienske retter. Blomsterne kan også spises og er ydermere tilsat 
sødmen fra nektaren, så de raffinerer både salaten i frisk version og finthakket og dermed 
varm i f.eks. en italiensk tomatsauce.

• Karakteristika/sorter: Italiensk oregano er en krydsning mellem almindelig oregano og 
havemerian. Den har havemerians milde smag, men den er en smule mere hårdfør end 
havemerian. Planten bliver ca. 60 cm høj med smukke lyse-lilla blomster der tiltrækker 
insekterne. Planten gør sig også godt i staudebedet.
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12. Mexicansk oregano
Plectranthus amboinicus
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• Oprindelse: Læbeblomstfamilien. En tropisk plante, 
der vokser vildt i Afrika, Asien, Australien. Kaldes 
også cubansk oregano.

• Kendetegn: En forgrenet sukkulent med en 
krybende og opret vækst. Bladene er let dunede og 
kødfulde

• Formering: Jeg fik stikling, og har givet stiklinger 
videre til adskillige. Nem at formere.

• Dette billede er taget i Jeromes subtropiske drivhus, 
min er knap så stor som hans og har ikke de hvide 
rande. Den på billedet kaldes i øvrigt Plectrantus
amboinicus variegatus.

• Brug: Brug som krydderurt i (grøntsags)fars, 
fiskeretter, supper og salater.



13. Mynte & Pebermynte
Mentha spp. 
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• Vækstform: Spredende. 
• Højde: Op til 50 cm. 
• Sted: Fuld sol – let skygge. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Jordtype: Foretrækker fugtig og 

nærringsrig jord.
• Høstperiode: Tideligt forår til sent 

efterår. 
• Bruges: Blade, skud, blomster spises i 

salater eller bruges i dressinger og te. 
• Varianter: Der er mange varianter, f.eks. pebermynte, chokolademynte, kiwimynte, 

mexicansk mynte, curly mynte, citronmynte, marokkansk mynte, mentolmynte, 
æblemynte, japansk mynte, hestemynte m.fl.
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14. Persille
Petroselinum crispum



15. Purløg
Allium schoenoprasum

• Formering: Er en løgvækst, som under jorden 
har små aflange hvidlige løg. Her oplagrer den 
energi, og det er derfor at den i foråret 
nærmest kan eksplodere i grøn vækst. 

• Jordtype: Den danner tuer, som hurtigt vokser i 
opfang, som bør deles og omplantes med 
jævne mellemrum. 

• Sæson: Tidligt forår til sent efterår. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Blomstring: Den blomstrer med lyslilla løg-

blomster i maj og juni, og tiltrækker bier og 
mange andre insekter. 

• Brug: Velkendt. 
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16. Rosmarin
Rosmarinus
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• Formering: Det kan være svært at få 
rosmarinfrø til at spire, tag derfor hellere 
stiklinger af planten i juni eller juli, hvor skud 
fra sidste år knibes af og stikkes i sandblan-
det muld, der stilles varmt og mørkt. 

• Jordtype: Velgødet, kalkrigt muld. Skal helst 
overvintre indendørs / i drivhus. Tåler tørke 
ved rødderne og varme godt, men vil gerne 
fugtes jævnligt fra luften, enten med nattens 
dug eller hvis den står inde om vinteren ved 
at blive sprayet med vand. 

• Oprindelse: Kommer af det græske ord ”ros”, 
der betyder dug, og ”maris”, der betyder hav, 
altså ”havets dug”. 

• Brug: Velkendt.



17. Timian
Thymus officinalis

• Lodden timian: ‘Thymus praecox
var. Pseudolanuginosus’. 
Lillarosa blomster, gråt løv. Max 
5 cm højt.

• Krybende timian. ‘Thymus
praecox coccineus’. Mørkerøde 
blomster juni-august. Max 5 cm 
højt. ‘Thymus praecox
pygmaeus’ (minor). Lys lilla 
blomsterfarve. Max 3 cm højt.

• + mange flere…
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• Formering: Udsås i april i fint muld med sand. 
Trykkes kun let ned i jorden. Spirer ved 18 grader. 
Prikles ud et par uger senere. I slutningen af maj 
udplantning på voksested. Kan stå samme sted i 3-4 
år. Kan klippes tilbage. Kan hænde at så sig selv. 
Kan også stiklingeformeres i maj. 

• Jordtype: Er oprindeligt sydeuropæisk, hvorfor den 
trives bedst i en let og porøs jord, som gerne må 
være næringsfattig, tør og kalkholdig. Kan med fordel 
plantes ved siden af kål eller tomat, eller som 
bunddække på tørre steder. Kræver fuld sol.

• Sæson: Tidligt forår til sent efterår. 
• Vinter: Hvilestadie. 
• Blomstring: Den blomstrer i maj-august afhængig af 

type, Den og tiltrækker bier og mange andre insekter. 
Farve afhænger af sort.

• Brug: Velkendt. Kan tørres. 
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OVERSIGTER OG FIF
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18 De væsentligste
i oversigt

• Persille
• Purløg
• Dild
• Timian
• Oregano
• estragon
• Basilikum
• Rosmarin
• Løvstikke
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• Mynte
• Pebermynte
• Citronmelisse
• Kamille
• Lavendel
• Chili
• Anisisop
• Sødskærm
• Med mange flere…



19. De mest almindelige krydderurter
dyrkning, anvendelse, virkning

PERSILLE - både krus- og bredbladet Jeg bruger det til alting; som pynt, finthakket i
dressinger, i saucer, i alskens grønsagsblandinger, i frikadeller, i pesto.
Dyrkning: Jeg har det stående frit, i krukker og i plantekasser. Det er lidt trægt at starte op,
så køb det for-dyrket på planteskolen, og plant det forskellige steder i din have , så det er
nemt tilgængeligt.
Aktivstoffer: Er meget C-vitaminrig. Indeholder desuden B1- og B2 vitaminer,
nikotinsyreamid, magnesium og jern. Der forekommer æterisk olie, hvis væsentligste
bestanddel er apiol. Virkning: Er stimulerende på appetitten, fordøjelsesfremmende og
vanddrivende.

PURLØG kan give bid og dybde til snart sagt alting. Jeg klipper purløg ud over stort set alle
former for brød med et eller andet pålæg på. Kogte kartofler, lidt mayonnaise - og så
purløg, så bliver det ikke bedre. Purløg på hytteost er superb. Purløg i dressing af enhver
karakter, over salat fungerer godt. Ej at forglemme purløg på æggeretter af enhver
karakter.
Dyrkning: Kan sås i foråret, men nemmest er det at dele en ældre plante, eller at købe den
forkultiveret fra planteskole. Eller plant en purløg fra supermarkedet ud, brug den helt i
bund – og se den skyde med stor kraft. Den vokser villigt i krukker, på en lille stump jord, i
blæst, kulde. Den tåler at udtørre uden at dø, men stænglerne bliver tynde og ranglede, så
vand rigeligt.
Aktivstoffer: Er rig på C-vitaminer (50-l00 mg i 10 g blade) og indeholder desuden karotin,
B2-vitaminer, svovlholdige æteriske olier samt store mængder af natrium, kalcium, kalium,
fosfor og jern. Virkning: Befordrende for fordøjelsen, styrker appetitten og er gavnlig mod
forhøjet blodtryk.

DILD er uundværlig til fiskeretter, særligt laks, eller i fiskesupper. Anvendes frisk som
garniture til alle former for fisk, f.eks. tun eller røget sild. Eller i creme-fraiche dressing. Nye
kartofler med en smørklat og hakket dild er en god variation til persille og/eller purløg.
Blomsterskærmene anvendes til asier eller kryddereddike.
Dyrkning: Sås på friland 3 gange i løbet af sæsonen, første gang i april, sidste gang i
august – så har man frisk dild i et halvt års tid. Vokser hurtigt. Skærmene er smukke i
sensommerbedet.
Aktivstoffer: Er rig på C-vitaminer og mineraler, indeholder en vellugtende æterisk olie.
Virkning: Dild stimulerer appetitten, hjælper på luft i maven og er lettere vanddrivende.
Den anvendes som beroligende middel ved søvnløshed og mavekneb.

TIMIAN kan bruges til alle former for kød, specielt ovnbagt fisk, bliver endnu bedre med
timian. Kartofler i ovn smager herligt dermed. Jeg smider ind imellem også nogle lade over
salaten.
Dyrkning: Det er en herlig krydderurt, der findes i forskellige nuancer. Min favorit i både
udseende og smag er en lav citrontimian. Den planter jeg lige uden for mit køkken i en af
blomsterkrukkerne, rundt om den opstammede blomst, der denne sommer er min favorit.
Aktivstoffer: Indeholder æterisk olie, der bl.a. består af cymol og thymol, flavon, fytonsider
og store mængder garvestof. Virkning: Det er en vigtig lægeplante med desinficerende
egenskaber, og den anbefales desuden ved fordøjelsesvanskeligheder og indgår som
bestanddel i hostesaft. 26

BASILIKUM Når det rigtig bugner, så laver jeg frisk pesto – og ellers er basilikum jo helt
fantastisk på alle former for mad, der er italiensk inspireret, såvel varme retter som
salater. Eller pluk nogle blade og put på brød og pålæg; næsten uanset hvad højnes
smagen, når basilikum anvendes ovenpå.
Dyrkning: Jeg prøvede i adskillige år at så fra bunden og erkendte, at i et dansk klima og
hvor jeg ikke har et drivhus, er det for bøvlet. Så jeg køber over en periode på 4 uger en
frisk bøtte basilikum i supermarkedet, bruger den godt i bund, og så planter jeg den ud i en
selvvandingsplantekasse. Det gentager jeg de næste 4 -5 uger. 4-6 bøtter basilikum man
får brugt i bund og så sat godt i vej. De kan dække en hel sommers forbrug. De er rigtig
glade for at stå inde, men det kan også gøres med et glas-overdække, man sætter over på
kolde dage og om natten for at beskytte dem. Skal altid stå i læ.
Aktivstoffer: Indeholder æterisk olie, der hovedsageligt består af metylehavicol, kineol og
linalool, desuden forekommer garvestoffer, organiske syrer, mineralsalte, enzymer og
vitaminer. Virkning: Fordøjelsesbefordrende, appetitvækkende, vanddrivende og lindrer
kramper.

ROSMARIN er fast inventar på ovnbagte kartofler, hos os. Finthakket og iblandet paprika,
så får kartoflerne en dyb kraftfuld smag. Den er selvskrevet til vildt af alle slags – hvor
hvidløg er født til at gå hånd i hånd med rosmarin.
Dyrkning: Jeg køber hvert forår på planteskolen en forkultiveret plante, der til gengæld er
rigelig til at opfylde vores behov hen til den hårde frost kommer. I milde vintre overvintrer
den fint ude. Der kan tages stiklinger, der plantes ud i begyndelsen af maj. Det er en
middelhavsbusk, der i Danmark ikke har optimale vilkår, men til gengæld er nem og
taknemmelig, hvis den står i en lun krog.
Aktivstoffer: Bladene indeholder æterisk olie (cineol og borneol), garvestof, fytonsider,
bitterstof, saponiner og harpiks. Virkning: Stimulerer afsondringen af mavesaft, virker
galdedrivende og appetitvækkende, dulmer nerver og krampetilstande i mave-og
tarmkanal og hæmmer bakterievækst.

MYNTE Jeg anvender mest mynte i drikke. Min favoritmåde er at bruge den såvel i koldt
som varmt vand. Nogle få blade i koldt vand smager herligt, evt. også et par skiver ingefær
Nogle få blade med kogt vand over giver en dejlig let the. Man kan også putte
myntebladene i sin sædvanlige the og give endnu mere bid og dybde til den. Der hvor vi er
blevet mest populære på mynten, er dog i venskabskredsen, hvor vi bruger den friske
mynte til at lave drink’en mojito. Eneste madret, hvor mynte er selvskreven, er til
lammekød.
Dyrkning: Mynte er en af de mest taknemmelige krydderurter, jeg kender. Den breder sig
langs rødderne, så i løbet af nogle år kan den tage magten i krydderurtebedet. Den er
hårdfør, kan stå i kulde, blæst og tåle at være tørstig længe. Klip den helt ned et par gange
i løbet af sommeren, så er bladene altid friske. Mit råd er at plante den i en
selvvandingskrukke, så den holdes dér, hvor man ønsker den.
Aktivstoffer: Indeholder æteriske olier, som hovedsageligt består af karvon, garvestof og
små mængder bitterstof. Virkning: Den virker befordrende på sekretionen i mave- og
tarmkanal og har galdedrivende egenskaber.

Kilde: www.kimak.dk for indholdsstoffer og virkning

http://www.kimak.dk


20. Skamløs plukning
er den vildeste luksus
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21. Mønstre at plante i

Jeg har mange års erfaring i krydderurter. Det er generelt nemt at dyrke i dk. Og derfor vil 
udfordringen mest være at designe smukke steder, jfr. også design-overvejelser ovenfor.
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22. Selvvanding
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Tegner sommeren tør kan man sætte nogle af de vigtigste krydderurter i selvvandingskasse.



23. Clara pestoelsker
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Min yngste datter er så stor pesto-
fan, at der eksperimenteres med 
mange ting, f.eks. hver for sig 
eller sammen:
- Basilikum
- Rucola
- Persille
- Løvstikke
- Kørvel
- Dild



24.Te af friske og tørrede urter
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