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Hvad kan jeg finde i naturen?

Lav en porsedram!
 Tag ca. 100 blade

 Kom dem i et syltetøjsglas el. lign. på ca. 1 liter

 Trækker på 1/1 fl. Brøndums Klar, Svendborg Snaps, 

anden mild akvavit eller vodka i 1 uge

 Filtrér gennem kaffefilter

 Brug af rakler?

 Porsesnaps som myggebalsam.
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Hvad kan jeg finde i naturen?

Sådan laver du en god perikondram

 Pluk løs! – brug mellem 1 dl og en kaffekopfuld

 Fjern så meget af det grønne, som du orker

 Kom knopper/blomster i et syltetøjsglas el. lign. på ca. 
1 liter

 Lad trække på 1/1 fl. Brøndums Klar, Svendborg 
Snaps, anden mild akvavit eller vodka i 4 - 7 dage 

 Filtrér gennem kaffefilter 

 Lad snapsen stå mindst en måned

 Kan evt. fortyndes.
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Hvad kan jeg finde i naturen?

Sådan laver du en god malurtdram

 Stik en kvist strandmalurt i en flaske alkohol

 Nyd den efter ca. 12 timer

 Top op med mere alkohol, indtil smagen bliver for 
tynd

 Start forfra!

 Farve og smag udvikler sig over tiden

 Malurt benyttes som ormekur, mod for megen galde, 
maveproblemer og forkølelse.
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Hvad kan jeg finde i naturen?

Sådan laver du en god hægdram:

 Man kan bruge blomster eller frugter

 Frugterne dækkes med alkohol

 Trækker i 1-3 måneder

 Filtreres - smid frugterne ud!

 Fortyndes efter behov.
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Hvad kan jeg finde i naturen?

Sådan laver du en god klitrosedram:

Man bruger hybenfrugterne

Frugterne dækkes med alkohol

Trækker i 1-6 måneder

Filtreres - smid frugterne ud!

Fortyndes efter behov.
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Hvad kan jeg finde i naturen?

Sådan laver du en god slåendram!

 Husk at bærrene skal have frost først

 Tøes op i alkoholen

 Laves på samme måde som de foregående

 En teskefuld honning eller 2 skader ikke

 Fortynding og lagring

 Sloe Gin. 
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Hvad kan jeg finde i naturen?

Sloe Gin, en britisk specialitet
 Pluk dine slåenbær i oktober

 Snit eller prik bærrene med en gaffel og giv dem nogle dage på frost

 Tag en 1 liters flaske gin og drik halvdelen

 Smid bærrene i den halvtomme flaske, så flasken næsten fyldes helt med gin og bær

 Tilsæt ca. 150 g sukker (ikke hvidt)

 Ryst flasken 1 gang dagligt i en uge

 Derefter 1 gang om ugen i 2 måneder

 Klar til at blive filtreret og nydt - men kan nemt stå med bærrene på i 6 - 9 måneder

mere.
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Hvad kan jeg ikke finde i naturen?

Sådan laver du en god anis-/lakridsdram!

”Lidt Lakrids”

 4 hele Stjerneanis

 1 spskf. Lakridsrod

 1 tskf. Fennikelfrø, knuste

 1 tskf. Anisfrø, knuste

 1 spskf. Honning

 Trækker en uges tid på 1/1 fl. alkohol og filtreres.
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Nogle gode råd 4

   Giftige planter!     
Dansk ingefær Tidløs (Nøgen jomfru)

Dunet Gedeblad Liljekonval

Fingerbøl (digitalis) Pebertræ

Hundepersille Pigæble (Englebasun)

Gifttyde Stormhat (Venusvogn)

Skarntyde Taks

Guldregn Thuja (almindelig)
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Mød os i Tivoli Friheden i Aarhus

Vi er i ‘Bodebyen’ fra 11/11 – 30/12



Hel sort peber

Slåenbær

Tranebær

Kaffebønner

Fennikel

Lakridsrod

Appelsinskal

Tormentilrod

Appelsinskal

Tormentilrod

Kandis

Lakridsrod

Stjerneanis

Klitrosehyben

Sandeltræ, rød

Vanille

Nelliker

Lyngblomst

Tormentilrod

Pors

Klitrosehyben

Lakridsrod

Appelsinskal

Stjerneanis

Tormentilrod

Nelliker

Røllike

Perikon

Salvie

Rosenblade

Rosmarin

Merian

Hybenblade

Rosiner

Kandis

Stjerneanis

Lakridsrod

Kanel, hel

Anis, hel

Galangarod

Nelliker

Sandeltræ, rød

Kardemomme, hel

Korianderfrø

Julesnaps 2009

Højskoledrammen

Julesnaps 2015

Hedepigens Kys

Klitrosedram

Hollandsche Kreuter

Saltum Bjesk


