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Bæredygtige smagsoplevelser
et (langt) stenkast fra København
MARIA SKJØDT,
(TEKST OG FOTO)

I løbet af en time kan du stå mellem fustager og smage specialøl på
Herslev Bryghus. En halv time mere, og du kan være på Tuse Næs for
at samle urter til en hjemmelavet snaps. Der er mange madoplevelser
tæt på København, som baserer sig på økologi og bæredygtighed.
Besøg kollektivet Svanholm Gods, de smukke drivhuse i Sct. Hans Have
eller tag med til gården bag Michelinrestauranten Relæ.

Michelin-kokkens grønne have
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Det er en smagseksplosion, da jeg

tygger på det lille grønne blad. En
stærk sennepssmag spreder sig i hele
munden, og jeg hoster. Manden over for
mig griner højt. ’Han står midt på marken og har netop rakt mig den lille bombe i forklædning som et salatblad. Manden hedder Kevin Kroløkke og er kok på
restauranten Relæ med en michelinstjerne.
Om aftenen vil Relæs gæster blive
mødt af samme oplevelse som mig, for
der er salaten med navnet Red Splendor
Mustard at finde på tallerkenerne i restauranten.
Kokkene går dagligt her i markerne i
Lejre for at hente grøntsager, frugt eller
krydderurter, som skal bruges i aftenens menuer på en af de fire restauranter, som restauratøren Christian Puglisi
ejer i København.
Ud over Relæ er det Manfreds, Bæst og
Mirabelle.
Siden 2016 har iværksætteren ejet
halvdelen af landbruget Farm of Ideas,
hvor 80 procent af alle de råvarer, der
bruges på restauranterne, kommer fra.
Her står rækker af grønne planter tæt,

24

POLITIKEN

og et drivhus bugner med røde tomater.
Mellem de forskellige grøntsager går
madentusiaster og smager, dufter og
beundrer.
Et aflangt orange græskær på størrelse med en vandmelon ligger på jorden,
og en medarbejder plukker det og skærer til smagsprøver.
Det er en ældgammel nordisk sort,
som ellers ikke bliver dyrket længere,
men på gården forsøger man at genoplive gamle sorter til brug på restauranten.

Turen dertil: Offentlig transport kræver
gode traveben. Tag toget til Roskilde og
derefter bus 230R med stop ved Lindenborg.
Herfra ligger gården cirka 5 kilometers gang væk. Turen tager cirka 2 timer
i alt med offentlig transport fra København H.

Farm of Ideas, Brobjergvej 13, Kirke Såby
Det er muligt at komme på rundture på
gården f.eks. under madfestivalen med
navn Seed Exchange Festival i august.
WW W farmofideas.dk
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Snapsetur på næsset
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En sart grøn plante strækker sin

hals på strandengen med et bagtæppe af dis over fjorden. »Se nu her«, siger naturvejleder Finn Bjerregaard. Han
plukker den lille plante og dufter til
den.
»Den er jo helt perfekt til snaps«, udbryder han begejstret.
Det er strandmalurt og en af mange
planter, som Finn Bjerregaard indtil nu
har vist os i skoven og i vandkanten som
ingredienser, der kan blive stjernerne i
en hjemmelavet snaps. Vi er ved at gå
den såkaldte ’Snapseurter og brændevinsfrugt’-rute gennem Bognæs Skov
ved udmundingen af Holbæk Fjord.
Skoven er en af tre på Tuse Næs. I
1920’erne begyndte folk fra Holbæk at
bruge naturen på næsset og sejlede hertil for at gå ture. I dag er området stadig
et perfekt sted at komme ud i naturen.
En havørn svæver ubesværet over fjorden. Dem er der næsten garanti for at se
her, lover Finn Bjerregaard. Han har lavet flere foldere til området om blandt
andet denne rundtur, som guider til,
hvor man kan finde urter, frugt og
blomster til snaps og brændevin.

Vi når ikke at gå mange meter hen ad
stien, før naturvejlederen igen vender
hovedet mod jorden. Han plukker endnu en lille plante. Det er en Prikbladet Perikon, hvis blomsterknopper, som man
kan finde i juni og juli, også egner sig til
at lave snaps på. Ingredienserne står tæt
her på Tuse Næs, hvor brændevinsruten
går ad skovstier forbi brombærkrat, under æbletræer og rønnebær. Uanset sæson burde det muligt at finde ingredienser til at krydre snaps og brændevin
med. Men vær forsigtig, før du spiser
planter. Medbring eventuelt en opslagsbog.

Turen dertil: Fra København går der tog
til Holbæk Station. Herfra går bus 505 til
Udby, stå af ved Katrinedalskolen tæt
ved den lokale Dagli’Brugsen, som gratis udlåner cykler. Herfra er Bognæs
Skov 4 km væk. Turen tager cirka halvanden time.

Dagli’Brugsen, Udbyvej 58,
Tuse Næs. Folderen ’Snapseurter
og brændevinsfrugt’:
WWW visitholbaek.dk

RUNDT I EUROPA
Med dansk rejseleder

Vi ønske
r
alle
God Pås
ke

Storbyferie
HAMBURG

STOCKHOLM

Skøn 4 dages rejse til populære
Hamburg med tid til at nyde alle
de fantastiske steder, seværdigheder og tilbud, Hamburg kan byde
på. Busrejse, centralt hotel med
morgenmad, udflugter og dansk
rejseleder er inkluderet.
Rejs 20/5, 10/6, 22/7, 23/9, 14/10.

Sommer i Stockholm hører til en
af livets storbyoplevelser med
Gamla Stan, Skansen, Vagtskiftet,
Drottningholm, sejltur i Skærgården
og meget mere. Busrejse, centralt
hotel med morgenmad, udflugter
og dansk rejseleder er inkluderet.
Rejs 16/6, 7/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8.

2.895,-

5 dage. Fra kr. . . . 4.295,-

4 dage. Fra kr. . .

Skønne Italien
SICILIEN

GARDASØEN

Siciliens smukke natur og besøg
på vulkanen Etna er nogle af
højdepunkterne. Desuden besøg i
spændende byer som Palermo og
Siracusa. Fly fra Kastrup, rundrejse
med dansk rejseleder og gode
hoteller med halvpension er inkluderet. Rejs 1/6 el. 21/9.

Skøn ferie ved dejlige, lune Gardasøen. Her er alt til en afslappende ferie: klart vand, behageligt
klima og hyggelig atmosfære. Fly
fra Kastrup, transfer, lækkert hotel,
halvpension, udflugter og dansk
rejseleder er inkluderet.
Rejs 18/5, 24/8 el. 14/9.

8 dage. Fra kr.

8.995,-

8 dage. Fra kr.

7.295,-

Mellem figentræer og vinranker
En overvældende følelse af ro ram-

mer mig få minutter efter, at jeg er
trådt et par skridt ind i glashuset. Et
stort figentræ spreder sine tykke grene i
hjørnet af rummet, og vinranker er tunge af frugter. Jeg plukker en drue, og
den springer med sødme på tungen. Solen varmer orangeriet op, og jeg sætter
mig på en bænk under rankerne og dagdrømmer. Sct. Hans Have virker som en
anden verden, selv om den ligger kun
30 minutters gang fra Roskilde by. Drivhusene, haverne og cafeen er tilknyttet
Psykiatrisk Center Sct. Hans. Her driver
frivillige og patienter sammen den
grønne oase, hvor man i weekenden
kan købe krydderurter, drikke kaffe eller spise frokost. Her spiser man ved
borde dækket med friske blomster og
hjemmelavet lemonade, og det grønne
på tallerknerne kommer fra haven. Vi
får hummus, skinke og flere forskellige
slags hjemmebagt brød. Ribstomater
på størrelse med en perle fra drivhusene bliver serveret med salat og æggekage. Til dessert nyder vi banankage, daddel-kokostoppe og brownie.
Maden er ikke prætentiøs, men velan-

rettet og velsmagende. Mad, som man
selv drømmer om at servere for sine gæster, og stemningen her i orangerierne
er netop også varm og hjemlig. Da jeg
efter maden går rundt mellem træerne i
haven, føler jeg mig på samme tid hjemmevant, men langt fra min travle hverdag i Københavns gader.

Turen dertil: Fra København med tog til
Roskilde Station. Herfra er der til Sankt
Hans Have kun 3 km på gåben på en
smuk rute langs Roskilde Fjord. Alternativt tag bus 202A fra Roskilde Station til
Sct. Jørgensbjerg Lokalcenter og gå den
sidste kilometer til haven. Turen tager
cirka 1 time.

Flotte rundrejser
ANDALUSIEN

NORDKAP

Flot rundrejse i Andalusien blandt
nogle af verdens smukkeste byer
og historiske seværdigheder. Desuden tid til afslapning på Solkysten.
Fly fra Kastrup, rundrejse med
dansk rejseleder og ****hoteller
med halvpension er inkluderet.
Rejs 23/5, 5/9, 10/9.

Når du står på Nordkapklippen kl.
23.59 og betragter midnatssolen eller Lofotens enestående naturscenarie en tidlig morgen, forstår du,
hvorfor denne smukke rejse med
fly til Tromsø og bus hjem gennem
Vestnorge er noget helt specielt.
Rejs 19/6.

8 dage. Fra kr.

6.995,-

11 dage. Fra kr.

15.195,-

Forbehold for trykfejl og udsolgte afgange
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Sct. Hans Have, Bistrup Alle 36, Roskilde.
WW W scthanshave.dk

REJSEDEKLARATION
Politikens tur var betalt af Visit
Fjordlandet. Turistorganisationen har
ikke haft indflydelse på artiklens indhold.
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Rundvisning
og middag i
kollektivet
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En lille pige trækker en haveslange

langs markerne, mens hun vander
solsikkerne. Hendes små søskende leger
i vandet fra en havesprinkler, mens forældrene sidder og spiser aftensmad.
Svanholm Gods er ikke kun et bæredygtigt landbrug, det er også et kollektiv og
hjem for 85 voksne og 60 børn. Bofællesskabet, der har fejret 40-års fødselsdag,
var med at sætte økologi på dagsordenen i Danmark i 1980’erne.
Vi er på en rundvisning og bevæger os
forbi hoppende børn på trampoliner
mod den imponerende hovedbygning,
som er omdannet til lejligheder. I spisesalen mødes beboerne til måltider
frembragt af økologiske afgrøder,
grøntsager og kød fra dyr, som lever på
markerne omkring godset.
Noel Thomsen står i et åbent køkken i
kollektivets gæstecafé og laver mad. Menuen står på grøntsager, salater og kartofler fra egne marker. Lammeskank og
nyretapper fra kvæg, som også lever på
godset. Noel Thomsen fortæller om livet
i kollektivet, og snakken går lystigt over
maden: For kunne vi gæster selv forestille os at bo her? Mens de mørke hjemmebryggede øl forsvinder fra glassene, og
fadene bliver tømt, går bølgerne højt
om store emner som fællesskab, samhø-

righed og familie. Selv om vi kun er enige om at være uenige, har rundturen
gjort et stort indtryk på os alle og vores
opfattelser af, hvordan man kan leve
sammen som mennesker.

Sommer i Danmark

Turen dertil: Fra København kan du tage
S-tog til Frederikssund og derfra bus 315
mod Skibby. Stå af ved Fjordlandsskolen
og går den sidste kilometer. Turen tager
cirka halvanden time.

Svanholm Gods, Svanholm Gods 4A,
Skibby.
Der er rundvisninger på Svanholm Gods
samt café og gårdbutik.
WW W svanholm.dk

En helt anden verden venter
– kun et par timer væk
Man behøver hverken pas eller boardingkort for at tage til en
helt anden verden. Lad et af DanCenters sommerhuse danne
rammerne om verdens bedste ferie i Danmark. I kan besøge de
nærliggende attraktioner, nyde den skønne natur og brænde
energi af på nye oplevelser. De brede smil bliver til veltilfredse
gab, når aftenen kommer.

FamilieWeekend
Weekend for flere
generationer.
Plads til min. 10 pers.

fra

2.675,-

Ferie ved vandet
Sommerhus i vandkanten

fra

3.920,-

Bestil sommerhus nu på DanCenter.dk
eller ring 7013 1616
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Ølsmagning
i bryghuset
Duften af øl er overvældende i det

lille rum. Omkring os tårner store
metaltanke sig op. Mellem tankene står
et bord med en flaske og en håndfuld
runde ølglas. Tina Unger, som viser os
rundt på bryghuset, skænker. Væsken er
stærkt rød, og jeg bliver overvældet af
en fyldig smag, som minder om kirsebærsauce til julens risalamande. Men
drikken er let og perlende med bitre undertoner. Jeg kigger overrasket ned i mit
glas. Jeg har aldrig smagt en lignende
øl. Jeg tyr til flaskens etiket for at sikre
mig, at det ikke er en portvin, men den
er god nok: Det er en spontant gæret øl
med kirsebær, som er plukket tæt ved
grunden omkring Herslev Bryghus.
Det er den tredje øl ud af otte, som vi
smager på rundvisningen, og endnu en
gang tænker jeg, at sådan en skal jeg også købe med fra gårdbutikken.
Mikrobryggeriet har eksisteret siden
2004, og ingredienserne i øllene kommer fra 30 hektar marker omkring
bryggeriet, der drives biodynamisk.
Rundvisningen bliver kortvarigt afbrudt af en landmand. Han er her for at
hente et restprodukt fra malten, mask,
som han fodrer sine dyr med. Her i det
lille bryghus er målet klart: Der skal gå
så lidt som muligt til spilde fra ølproduktionen.
Vi slutter rundturen i gårdhaven,
hvor vi smager på både Rug Øl og India

Pale Ale, og jeg må skrive endnu flere øl
på min indkøbsliste. Da vi forlader bryggeriet, føles mit hoved lettere, mens
min taske er væsentlig tungere.

Turen dertil: Fra København tages toget
til Roskilde Station. Herfra bus 207 mod

Osted, og stå af ved Herslev Kirke. Bryghuset ligger en kort gåtur derfra. Hele
turen tager cirka 1 time.

Gårdbutikken har events som ølsmagning
og fællesspisning.
WW W herslevbryghus.dk

Herslev Bryghus, Kattingevej 16, Roskilde.
Der kan bookes en rundvisning med ølsmagning af 8 øl for op til 20 mennesker.

Du kan nå destinationerne med flere
forskellige bus-og togforbindelser.
De udvalgte er nogle af de hurtigste.

............
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Krydstogt til det vestlige Caribien
med Costa Luminosa | 13 dage

"Cruising Italian style" | Opdag
verden med Costas unikke cruises
og mere end 2500 udflugter

Miami

Freeport
Nassau

Progreso
Cozumel
Ocho Rios

Afrejse: 14. januar 2020: D JBA M BP RFA KABNIFDP HNUA PLDP N KAP F ABP RB PIFDB NF FBK JBA L P
JFKL & BN RBKPBN BH LPF HB K P NLMIBRBI BN KFHHB H IP NBN M KABKAB EF PLNFB LD FHHB JFKA P J HHB
PN KAB K N H PBN KHBN RBA . E J 5 J F 8BTF L LD ABK IFIIB ELKA N K HB M N AF
P K& 2 N
HNUA PLDPBP C N ILR P K B IFAP PFI ABK C I MMBKAB PJL C NB F LINFDB 8F JF LD BCPBN HNUA PLDPBP H I M
A DP PFI 1RBNDI AB 9 PFLK I NH FKABK PPBN NB BN E BJ JLA 0 KJ NH& -IP F IP BK NB B F PLMHI B
Rejsens højdepunkter: 1K K P F 8F JF FKABK HNUA PLDPBP . E J ! ERFAB KA PN KAB 0 KK! FRBN
2 II M 5 J F
L P K C KP PF HB HLN INBR LD C NRB PN IBKAB KABNR KA IFR
HNB PN KAB
8 U H IP N LD DLAB ELMMFKDJ IFDEBABN M L JBI LD F NLDNB L (' K PPBN HNUA PLDP LJ LNA M
L P
JFKL JBA EBIMBK FLK NB BN JBA KANB A K HBNB
Lignende rejse 03. februar 2020 afg. fra København | Fra kr. 11.998

INDV. KAHYT CLASSIC

11.998
kr. pr. person

UDV. KAHYT PREMIUM

13.598
kr. pr. person

BALKONKAHYT CLASSIC

14.298
kr. pr. person

Roatan

Prisen inkluderer bl.a.:
-IIB U FKHI& H PPBN CDFCPBN LD PN K CBN
( KP& F 8F JF FKHI& JLNDBKJ A
FDEP BBFKD
(' KP& HNUA PLDP JBA L P
JFKL FKHI&
EBIMBK FLK EL LD KABNELIAKFKD J&J&
0NFHHBMBKDB PFI HF BP MBN LK IB HN& ,)
A DP PFI 1RBNDI AB BCPBN HNUA PLDPBP
.FAN D PFI HHBNB BD N KPFCLKABK

ABIP H EUP CN
BKE RK&
FII D CLN NBJF J H EUP
HN& '' F FKAR&
IHLK

Ring 65 65 65 65 | salg@benns.dk | www.benns.dk
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