Sanketur med Yduns
På shelterpladsen, i de smukke omgivelser ved Tadre Mølle, står
23 forventningsfulde natur- og madinteresserede mennesker.
De har en søndag i september taget turen til Lejre for at opleve
den vilde, spiselige natur i området.
Tekst: Kristian Isbrand og Bella Trier Foto: Kirsten Løffler Reich
Ved bålet på pladsen bliver de budt velkommen med et glas
kombucha lavet af grøn te, citrus og gråbynke. Arrangøren
er det nystartede Lejre bureau Yduns, som arrangerer ture i
naturen og kulturlandskabet med mad og kulturhistorie som
omdrejningspunkt, først og fremmest i Lejre og omegn. Det
kan være sanketure på mark og eng, svampeture i skoven
eller besøg på en økologisk bondegård. Turene er guidet af
fagpersoner, og der er smagsprøver på egnens vilde og/eller
kultiverede råvarer undervejs, og ofte med fuld forplejning.
Yduns er startet af Kirsten Løffler Reich og Nina Højfeldt Lenz.
Kirsten er opvokset i Lejre, med en mor der arbejdede i Sagnlandet. Så på den måde er hun flasket op med lokalhistorien,
kulturhistorien, og naturoplevelser i området. Indenfor de seneste
år er hun vendt tilbage til Lejre efter mange år på Nørrebro – i
første omgang som pendler med arbejde i København, og senere
som konsulent i Lejre Kommune. Her oplevede hun, at det kunne
være svært at finde arrangementer, der gør det let at komme ud
og få oplevelser i naturen. Med en baggrund som Cand. comm.
og geografi fra RUC, et indgående kendskab til lokalområdet og
et stort netværk til aktører inden for lokale fødevarer, turisme og
natur, besluttede hun sidste år, at føre den gamle drøm om egen
virksomhed ud i livet. Hun så mulighederne i partnerskab med
Nina, der også har en baggrund i formidling og journalistik, og så
var rammen på plads.
-Jeg er optaget af at skabe forbindelse mellem mennesker og
steder, fortæller Kirsten. -Der er mange uudnyttede ressourcer
i området, og jeg synes at der mangler et led mellem de menne
sker, der gerne vil opleve noget af alt det, vi kan byde på i Lejre,
de små natur- og fødevareaktører og selve de georafiske lokation-

er. Der er et behov for os med en travl hverdag for at komme ud
og få et pusterum i naturen. Et åndehul med nærvær og tid til at
opleve og lære og få fælles oplevelser. Vores tid er kostbar, så vi
vil gerne være sikre på, at vi får gode oplevelser for den tid og de
penge vi investerer i fritiden. Der er tre ingredienser; natur, lokalt
madhåndværk og kulturhistorie, som altid i større eller mindre
grad altid indgår i vores events. Vi vil give folk store oplevelser
med ro og fordybelse, så de kommer hjem med følelsen af at have
være på ferie, selvom de kun har været afsted en halv dag 50 km.
hjemmefra.

Smagsprøver fra naturen
Ved bålet på shelterpladsen smages der interesseret på egnens
lokale og vilde råvarer, tilberedt af den islandske kok Gunnar Páll
Gunnarsson. Der er grøn tapenade af vilde fermenterede mirabeller, tørret svinefedt med røllike og skov-oregano og mange andre
spændende ting. Gruppen begiver sig ud i det smukke landskab
omkring Tadre Mølle, anført af dagens guide Mikkel Lau Mikkelsen,
som i flere år har arbejdet professionelt med den kulinariske dimension af natur og vilde råvarer. Han står bag firmaet Byhøst og
er medstifter af det nationale sankeprojekt VILD MAD, som bruger
de spiselige ingredienser i naturen til at formidle viden og skabe
engagement om natur og fællesskaber.

Vilde delikatesser
- Meget af det man regner for ukrudt, er faktisk delikatesser, og
bliver betragtet som sådan i de bedste restauranter, fortæller
Kirsten. -De behøver ikke være sjældne; det kan være fuglegræs,
brændenælde, hvidtjørn. Når man opdager at det er nemt at gå
til, får man får et andet blik på den vilde natur. På samme måde
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Den herboende islandske kok Gunner Páll
Gunnarsson havde tryllet med lokale og
vilde råvarer på turen.

Mikkel Lau Mikkelsen fra virksomhederne
Byhøst og Vild Mad var dagens guide.

Andre spændende urter der bliver studeret på turen er
gråbynke, der ligesom røllike er en særdeles god og krydret
smagsgiver til retter med svin. Fuglegræs, der bruges i stort omfang på flere københavnske Michelin restauranter. Cirkorie, hvis
bitre smag er god i urtesalt. Mjødurt, som smagsgiver til vin og
øl. Hvidtjørn, der kan laves til ketchup. Og mælkebøtter, der kan
bruges på samme måde som rucola.
En af Mikkels pointer er, at når man sanker sin mad i naturen,
så forbinder man sig direkte med stedet og årstiderne. Det skulle
styrke vores forhold til naturen, og så er det godt for planterne at
blive plukket. Man skal bare ikke tage mere, end man kan bruge
og have for eksempel i en pose. Desuden må man aldrig tage det
hele, men skal altid lade noget blive tilbage.

Bålmad og historiefortælling

som når man står ved nogle sten på en græsmark, og får historien
om sagnet om Skjoldungerne, så ser man pludselig på landskabet
på en anden måde. Det er vigtigt at have nogle gode guider.
Vi bruger guider med særlig viden om det tema, der er sat op
for den enkelte tur. Man kan selv gå ud i en skov og se på nogle
planter, men hvis man har en guide med, der kan give noget specifik viden, det kan være om planterne som lægemidler, områdets
kulturhistorie eller som gastronomiske værdi, får man pludselig
meget mere med hjem, fortæller hun.
Indtil videre har Yduns arrangementer være arrangerede ture
med tilmelding, men de tilbyder også virksomheder og kommuner,
at stå for planlægning og tilrettelæggelse af bestilte ture.

Dronningen af de vilde urter
Undervejs på turen omkring den gamle vandmølle, bliver der stoppet op, udpeget planter og urter og fortalt om deres specielle
kulinariske egenskaber. Én plante står Mikkel Lau Mikkelsens
hjerte allernærmest; brændenælden. Alle haveejeres brændende
mareridt med de savtakkede blade er en utrolig alsidig ingrediens
til madlavning, og kan bruges i alt fra supper, til juice og brød, og
samtidigt er den en fantastisk kilde til vitaminer og mineraler.
Han fortæller, at dens brændende egenskaber forsvinder,
når man stryger det friske blad hårdt eller ved opvarmning.
Brændenældens frø betegnes som en super food, og nogen kalder den ”Nordens quinoa”. Tidligere har man brugt
brændenældens fibre til tekstiler, der bliver silkebløde med en fin
glans.

Dagens historiske indslag stod formanden for Lejre Turistforening,
Hans Jørgen Lych Larsen for: Han fortalte om det omkransende
landskab, om Elverdamsdalen og hvordan den i sin tid var blevet
dannet, og om de gamle sagnhistorier, der knytter sig til stedet.
Og så kunne frokosten, en hønsekødsuppe lavet helt fra bunden
med urter og rillette, samt ciabattabrød bagt over bål, nydes,
inden vandrestøvlerne blev pakket i bilerne, og dagens oplevelser
og tilberedt ukrudt kunne fordøjes på turen hjem til lejligheden
eller parcelhuset.

Om at sanke
Ifølge Jyske Lov, måtte man samle så meget fra den vilde natur, som
man kunne have i sin hat. ’Hatten’ er i dag omskrevet til en almindelig bærepose, og det indsamlede skal være til privat brug, altså
ikke til videresalg. Når man samler ind, hvad enten det er svampe,
bær eller vilde urter, skal man huske, at der kommer sikkert andre,
dyr som mennesker, der også gerne vil høste fra naturen. Tag derfor
aldrig det hele, men lad altid noget stå til den næste.
Som hovedregel må der i offentligt ejede skove, indsamles overalt
i skoven, mens der i private skove kun må tages det med, der kan
nås fra vej og sti. Det betyder, at man i offentlig skov kan færdes
udenfor stierne på jagt efter svampe, mos og ramsløg – mens man i
de private skove hele tiden skal holde sig til stierne.

Om Yduns
YDUNS er et nystartet bureau i Lejre, der arrangerer ture med natur,
mad og oplevelser for private og virksomheder. De samarbejder med
naturvejledere, fortællere, seværdigheder, organisationer og andre
lokale aktører.
Se mere på www.yduns.dk eller få nyheder direkte ved at tilmelde
dig Yduns nyhedsbrev på info@yduns.dk

Kirsten Løffler Reich
Foto: Steen Puggaard
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Nina Højfeldt Lenz
Foto: xxx xxx
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• Kirsten Løffler Reich, Cand. Comm., bestyrelsesmedlem i Lejre
Turistforening, medarrangør af Lejre Høstfestival, deltager i
udviklingsprojektet INUT (bæredygtig bynær naturturisme i Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturpark Amager).
• Nina Højfeldt Lentz, faglig formidler, skribent, kandidat i journalistik (Cand. Public), BA i spansk og retorik.

Romersk antipasto med brændenælder
Opskrift: Mikkel-Lau Mikkelsen, Byhøst
Dette er den ultimative ret med brændenælder,
der kommer til at ændre dit syn på den brændende
ukrudt. Opskriften er en variation af den klassiske
romerske antipasto ”cicoria ripassata alla romana”,
som laves med en kultiveret version af den vilde
cikorie.
Smagen balancerer mellem oliens fedme, varmen fra
chilien, syre fra citronen og brændenældernes let
krydrede noter. Server den til forret eller som en del
af et italiensk frokostbord med en masse små retter.
Ingredienser
2 fryseposer spæde brændenælder eller topskud
senere på sæsonen
6-8 store spsk. god olivenolie
1 tsk. tørrede chiliflager (ikke nødvendigvis, men
gerne den italienske peperoncini)
2 fed hvidløg
saften af en halv citron
salt og friskkværnet sort peber
(evt. lidt revet pecorino romano eller parmesan)

Tilberedning
Vask brændenælderne grundigt og tør dem i en salatslynge eller i et par viskestykker,
til de er nogenlunde tørre. Hak hvidløg fint. Tag en
god solid stegepande eller gryde,
der akkurat kan rumme alle brændenælderne og
varm den op til den ryger.
Hæld olien på panden og straks efter
brændenælderne.
Lad nælderne syde lidt og vend dem så et par gange
med en køkkentang eller et par grydeskeer. De må
godt branke lidt og blive mørke i kanten.
Efter et par minutter tilsættes hvidløg, chili og et par
drys salt. Hvis nælderne har suget alt olien, kan du
tilsætte en smule mere nu, for at sikre at hvidløget
bliver stegt og ikke kogt.
Steg videre ved høj varme og vend hele tiden rundt.
Bliv ved indtil nælderne er faldet helt sammen og
duften af råt hvidløg har fortaget sig.
Fordel nælderne på en tallerken, pres citronen over
og kværn med rigeligt peber.
Riv evt. et tyndt lag ost over, Server med godt brød.
Tip: Prøv at tilsætte et par hakkede ansjoser sammen
hvidløget for at give retten ekstra dybde og umami.
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