
Ramsløg 

(Allium ursinum) 

Sensorik: 

Dufter kraftigt af hvidløg og mildt 

af ærter. Kan lugte meget skarpt. 

Bladene har en saftig konsistens 

og se forfriskende ud. 

Sæson: 

Januar til juni. 

 

Sankested: 

Løvskov, by, hegn. 

 

Beskrivelse: 

Bladene er ellipseformede og 

grønne. Blomsterne er hvide og 

stjernelignede, og de sidder i små 

skærme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skovsyre 

(Oxalis acetosella) 

Sensorik: 

Har ingen særlig duft men en 

tydelig smag af oxalsyre. 

Smager friskt, ”grønt” og syrligt - 

lidt som af rabarber. 

Fin og saftig konsistens. 

Sæson: 

Hele året, men bedst i foråret. 

 

Sankested: 

Løvskov, nåleskov, by. 

 

Beskrivelse: 

Lille, grøn kløverplante med en 

trådtynd, lysegrøn stængel med 

tre hjerteformede blade. 

Blomsten har fem hvide blade 

med rosa, violette striber og i 

midten er blomsten gul.  

Stilken er tynd og lyserød. 

Mælkebøtte 

(Taraxacum officinale) 

Sensorik: 

Dufter af blomster. 

Smagen er domineret af bitterhed, 

kan minde om rucola og har 

mindre noter af malt.  

Bladene er saftige og bløde med et 

let, sprødt bid. 

Sæson: 

Hele året, men bedst i marts til 

maj. 

 

Sankested: 

Strandeng, nåleskov, løvskov, by, 

hegn, grøftekant, græsland. 

 

Beskrivelse: 

Bladene er takkede og minder om 

tandsættet på en løve.  

Blomsterne har en karakteristisk 

gul farve med grønne knopper. 



 
 

Søl  

(Palmaria palmata) 

Sensorik:  

Smager af salt og umami med duft 

af hav, lakrids og viol. 

Konsistensen er fast med en blank 

overflade. 

Sæson: 

Hele året, men bedst i 

forårsmånederne. 

 

Sankested: 

Havet, strand, tidevandszonen. 

 

Beskrivelse: 

Kileformet blad, hvorfra der udgår 

en række nye blade.  

Unge blade er gennemsigtige og 

røde, de ældre er tykkere og 

mørkerøde. 

Hybenrose 

(Rosa rugosa) 

Sensorik:  

Parfumeret rosenduft med en svag 

sødligt blomstret smag og noter af 

sæbe. Saftig og til tider næsten 

sprød konsistens. 

Sæson: 

Juni til september. 

 

Sankested: 

Strandeng, strand, by. 

 

Beskrivelse: 

Busk med rynkede, mørkegrønne 

blade og korte, brune torne. 

Blomstrer med gullige, pink eller 

rosa blade. 

Strandsennep 

(Cakile maritima) 

Sensorik:  

Velduftende. 

Smager let af salt og skarpt af 

sennep med nogen bitterhed. 

Noter af peberrod og rucola med 

en svag sødme. 

Saftfyldt konsistens. 

Sæson: 

Juli til oktober. 

 

Sankested: 

Strandeng, Strand. 

 

Beskrivelse: 

Grøn plante med små, lyserøde 

blomster. Stænglerne er glatte, 

runde og saftfyldte. 


