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BITTER-GUIDE 
FIF TIL MADLAVNING MED BITRE OG 
STÆRKSMAGENDENDE GRØNTSAGER  

FORMÅL 
At give dig fif til madlavning med bitre og stærksmagende 
grøntsager ved at komme med eksempler på 
tilberedningsmetoder/opskrifter.  
Denne madlavningsguide kan muligvis medvirke til 
dygtiggørelse, så du fremover lader dig rive med i køkkenet 
af kreativitet, entusiasme og madlavningserfaringer i 
stedet for kun at lave mad efter konkrete opskrifter med 
nøjagtige ingrediens-specifikationer. Sæt kreativiteten fri 
og slå dig løs! 
 
BAGGRUND 

Af flere omgange har vi hos Aarstiderne haft praktikanter 
fra uddannelsen ”Sundhed og Ernæring” på besøg i en 
længere periode, hvor de sammen med produktudvikling 
og Aarstidernes kokke har udforsket grøntsagernes 
univers, specielt de bitre og stærksmagende. Fokus har 
været på netop disse grøntsager, da de indgår i projektet 
”Bittersund”, som vi i Aarstiderne er en del af sammen med 
samarbejdspartnerne Aarhus Universitet, Månsson og 
Randers Regionshospital. Aarstidernes kokkes erfaringer 
sammen med praktikanternes afprøvning er baggrunden 
for denne bitter-guide. Desuden er indholdet i denne guide 
afprøvet under fællesspisnings-arrangementer på 
Barritskov, hvor kunderne er kommet med feedback til 
tilberedningsmetoderne, opskrifterne og grøntsagerne. 
Denne guide skal udelukkende opfattes som ideer og fif til 
madlavning med bitre og stærksmagende grøntsager og 
ikke en endelig facitliste. 
 

God arbejdslyst!  
 
 

BITTERSUND 

”Bittersund” er et 

GUDP projekt, hvor 

både nye og gamle 

sorter dyrkes på 

forskellige jordtyper 

hos hhv. Månsson 

(Brande), Aarstiderne 

(Barrit) og Aarhus 

Universitet (Årslev). 

 

I dette projekt 

undersøges 

grøntsagernes 

dyrkningsevne, dvs. 

er de lette at dyrke og 

får man et tilfreds-

stillende udbytte, 

samt grøntsagernes 

indhold, smag, farve 

og konsistens. 

 

Desuden undersøges 

det, om sorten og/ 

eller jordtypen har en 

effekt på udbyttet 

og/eller de sensoriske 

karakteristika for  

grøntsagen. 
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TILBEREDNING 
Råkost er alletiders måde at få en masse lækre salater og dermed grøntsager ind i 
kosten på. Det skal dog siges, at store mængder råkost kan give ondt i maven hos 
nogle mennesker. Desuden smager nogle grøntsager meget bittert og/eller stærkt, 
når de er rå. Disse smage kan (med fordel alt efter smag) nedsættes ved at tilberede 
dem enten ved syltning, dampning/blanchering eller stegning/bagning, som beskrives 
på de efterfølgende sider. 
Så de gyldne råd ved rå grønt er – et godt valg af konsistens og en lækker og dermed 
velsmagende kombination med øvrige ingredienser! 
 

RÅ grøntsager 
Ved rivning eller snitning af grøntsager ødelægges 
plantecellerne, og der sker ofte en enzymatisk 
brunfarvning (meget tydeligt ved avocado, 
champignon, kartofler, æbler og pærer), dog er det 
ikke alle grøntsager, der indeholder disse enzymer, 
og de undgår dermed væsentlig brunfarvning. 
 
  

 
Alle disse stoffer bevares selvfølgelig bedst ved 
indtag i rå form og grøntsager med meget kort 
lagringstid. Store mængder rå grønt er for flertallet 
måske ikke altid sagen, derfor vil tilberedning 
hjælpe til en højere indtagelse. 

 
De vigtigste vitaminer i frugt 
og grønt er C-vitamin (højt i 
grønkål, bær og mange 
citrusfrugter) og til dels A-
vitamin (højt i gulerødder, 
grønne grøntsager fx grønkål). 
Imens de væsentligste 
mineraler er kalium (bær og 
stenfrugter), calcium (grønkål 
og broccoli), magnesium, jern 
og fosfor.  
 
Derudover findes der et hav af 
plantenæringsstoffer (også 
kendt for deres antioxidant-
effekt), såsom flavonoider 
carotenoider, og glucosino-
later (bitterstoffer), der alle 
bidrager til smag, aroma (duft) 
og farve.  
 
 
 

 

Kogte eller blancherede grøntsager 
Under kogning og blanchering ”uddrives” ilt, hvilket nedsætter oxidation 

(brunfarvning) af grøntsagerne, som ellers normalt sker, når man begynder at snitte 
og ”skade” grøntsagerne. Desuden påvirkes C-vitaminindholdet, da der sker 
nedbrydning af vitaminer, men også tab igennem kogevandet.  
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Derfor er tilberedning via 
vanddamp den mest 
skånsomme behandling, og 
hvis det ikke er muligt, er 
blanchering klart at 
foretrække, da den er 
nænsom og bevarer farve, 
mineraler og vitaminer så 
godt som muligt. 
 
Ved blanchering kan man 
tilberede videre på 
grøntsagen efterfølgende, 
dvs. efter det er blancheret i 
gavmildt saltet vand, 
derefter kommes det i 
isvand for at stoppe 
processen. Så  kan man 
efterfølgende stege, grille 
eller glasere grøntsagen.  
 
Ved kogning skal grøntsagen 
spises med det samme. 
 

Stegte eller bagte grøntsager 
Ved disse tilberedningstyper sker der typisk brunfarvning, som kan være forårsaget af 
”Maillard reaktion” (fx ristet brød, farven på øl, chokolade, kaffe og smagen af stegt 
kød) og/eller karamellisering (sukker afgiver vand, ændrer struktur og skaber 
brunfarvede komponenter med let, sødlig smag). Forskellen på disse 2 reaktioner er, 
at Maillard reaktionen kan ske ved relativt lave temperaturer, hvorimod 
karamellisering sker ved højere temperaturer.  
 
Pande- og ovnstegning giver netop disse eftertragtede duft- og smagsvarianter, som 
mennesket rigtig godt kan lide. Forudsætningen for ”Maillard reaktion” er 
tilstedeværelsen af proteiner og sukker. 
 
Tilberedningstiden og temperaturen afhænger af grøntsagen. Rodfrugter, som selleri, 
kålrabi, persillerod, jordskok eller gulerod ELSKER at stege længe ved svag varme, så 
sukkerstofferne og kulhydraterne karamelliserer og giver en fuldstændig fantastisk 
dyb, rig ”egensmag”. De mere ’sarte’ grøntsager som broccoli, spidskål, grønkål eller 
porrer, kræver en kortere tilberedning ved høj varme, så de ikke bliver grå og kedelige.  
 
Husk at krydre med havsalt, sort peber og smag til med aromatisk eddike…  
It’s essential!  
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En god glasering på de stegte eller 
bagte grøntsager er også godt.  
Sursøde dressinger med honning, 
misodressinger, olie og eddike bruges 
til dette formål. 
 
Varmebehandling nedbryder celle-
væggene i planten, konsistensen 
(tekstur) blødgøres, og de bliver 
nemmere at spise. Der sker også en 
ændring i smagen, idet nogle af de 
fedt- og vandopløselige aromastoffer 
i grøntsagerne vil forsvinde og gøre 
grøntsagen mildere.  
 
Fx Asparges har flest vandopløselige 

aromastoffer, derfor er den mest hensigtsmæssige tilberedning i fedtstof, så de 
bevarer mest mulig ”egensmag”. – Det er derfor ”lidt ærgerligt”, at vi næsten altid 
damper asparges i stedet for at stege/bage dem.  

KONSISTENS 
Konsistensen af mad er en undervurderet parameter i forhold til måltidsoplevelse, 
hvor grøntsager er mest kendt for deres sprøde og spændstige konsistens/struktur. 
Konsistensen vurderes via mundfølelsen (ændring af fødevaren under spisning), som 
tjekker om maden er tynd, tyk, blød, hård, elastisk, klæbrig og/eller cremet. En tyk 
konsistens kan give oplevelsen af en slimet ret eller fødevare, hvorimod en tyk og 
elastisk konsistens opleves behagelig og ikke slimet. Kostfibre (hydrokolloider) er 
oftest smagsneutrale, binder vand og har dermed evnen til at justere på konsistensen 
i en ret, og de kan derfor indirekte ændre smagsoplevelsen.  

SMAG 
Smagen af måltidet er ofte ret vigtig, hvor bl.a. 
konsistensen spiller en rolle, da tilstedeværelse af 
kostfibre i maden kan ændre frigivelsen af smagsstoffer, så 
maden fx smager mere/mindre sødt. 
Smag er både indtryk som sødme, salt, syrlig, bitter og 
umami (bouillon smag) samt flavours og aromastoffer som 
for eksempel smagen og duften/lugten af kål, jord, grønne 
friske ærter, svovl, peberrod, græs, tang og/eller 
frugtagtig. Krydderier og krydderurter er grøntsager, der 
netop er karakteriseret ved store mængder aromastoffer (duft) og er dermed en god 
smagsgiver. Eksempler på bitterstoffer er tanniner i vin og te, quinin i grapefrugt eller 
glucosinolater i kål. 
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UDSEENDE 
Farve og form er typisk de 
parametre, som registreres af øjet, 
når vi vurderer en fødevare eller en 
rets udseende.  
 
I grøntsager findes farvestoffer, 
såsom klorofyl (grøn), carotenoider 
(gul, orange og rød) og flavonoider 
(rød eller lilla – alt efter pH). 
Fødevarens klarhed kan ændres 
med fx kostfibre. 
 
Udseendet af maden betyder rigtig 
meget for smagsoplevelsen, så 
madens farver og anretning er en væsentlig parameter ligesom den ovennævnte 
parameter konsistens. 

ØVRIG GENEREL INFO 
 
 
  

KEEP IT SIMPLE 
 
Mix ikke mange ingredienser sammen i en 
grønsagsret, det forvirrer smagsoplevelsen 
mere end det gavner. 
 

DO IT AGAIN AND AGAIN 
 
Dette ”ordsprog” har minimum 2 betydninger:  
 
1) Gode køkkenfærdigheder kræver gentagelse på 
gentagelse (øvelse gør mester).  
 
2) Stimulering af smagsløgene/smagspræferencer 
kræver gentagelse på gentagelse, derigennem kan 
vores SMAG ændres/påvirkes. 
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RODFRUGTER 
Der findes mange forskellige rodfrugter, såsom kartoffel, gulerod, rødbede, kålrabi, 
majroe, pastinak, persillerod, osv. Vi har arbejdet med følgende: ræddiker, radiser, 
pastinak, persillerod, knoldselleri, kålrabi og majroe. 
 

Ræddiker 
 

 
RÅ  
(tyndt revet på mandolinjern) 

Efter rivning kommes de i koldt vand (gerne isvand), 
da det trækker bitterstoffer ud, og derefter syltes de 
med eddike og salt. 
 

VARM  
(60% smør og 40% vand) 

Småsimre/koge i smørvand + salt ca. 5 min. eller steg 
dem længe på panden i smør til overfladen 
karamelliserer. 
 

 

Radiser 
 

 
 

RÅ  
(tyndt revet på mandolinjern) 

Spises enten som snack uden andet til eller 
asiatisk syltning (stå ½-1 time) med vand, eddike, salt 
og lidt sukker. 

 
VARM  
(smørstegt på panden) 

Ikke så gode varme. Kan dog snittes i ¼ og kommes i 
en wok-ret. 
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Pastinak/Persillerod 
 

 
 

RÅ Ikke velegnet (læs ”er ikke lækker”) at spise rå. 
 

VARM  
(smørstegt på panden,  
mos eller fritter) 

Steges ved lav varme i længere tid på snitfladen til 
overfladen karamelliserer, tilsæt evt. lidt citronsaft. 
Ellers kan de koges og moses sammen med andre 
rodfrugter, eller de kan skæres i aflange stænger 
vendes i olie og krydderier og bages i ovnen (170-
180° C). 
 

 

Kålrabi/Knoldselleri 

 

 
  

RÅ  
(fintrevet) 

Blandes enten med en majonæsedressing tilsat 
kapers og grov sennep eller en fløde/cremefraiche-
dressing. 
 

VARM  
(saltbagt, smørstegte på  
panden eller i mos) 

Saltbagt i ovnen (170-180° C), eller skåret i store 
stykker og smørstegt ved lav varme i længere tid til 
overfladen karamelliserer evt. tilsæt lidt mælk. Ellers 
kan de koges i vand med salt og moses sammen med 
andre rodfrugter til en lækker rodfrugtmos. 
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Majroe 
 

 
RÅ  
(Fintrevet på mandolinjern  
og syltet) 

Kommes i koldt vand (gerne isvand) efter rivning og 
syltes i en eddike-salt lage. Ellers ikke velegnet til at 
spise rå. 
 

VARM  
(smørdampet på panden) 

Smørdampet + salt på panden (3-5 min. alt efter 
stykkernes størrelse). 
 

 
Gå i krig med rodfrugterne, ligegyldigt om de er fine, milde og søde eller grove, bitre 
og stærksmagende – slå dig løs i grøntsagsuniverset! 
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KÅL 
Ligesom hos rodfrugter kan berettes om mange forskellige kål. Vi har taget 
udgangspunkt i følgende kål: Rødkål, hvidkål, savojkål, spidskål, grønkål og palmekål. 

 

Rødkål 
 

 
RÅ  
(fintsnittet) 

Blandes med en sød olie-eddike dressing fx tilsat saft 
fra søde citrusfrugter. Råkosten suppleres med frugt 
enten frisk eller tørret. 
 

VARM  
(smørstegt på panden) 

Steges ved lav varme i længere tid til overfladen 
karamelliserer. Rødkålen smager lækkert med drysset 
ost henover. 
 

 

Hvidkål 
 

 
 

RÅ  
(fintsnittet) 

Blandes enten med en yoghurtdressing + krydder-
urter og nogle ristede nødder/kerner, eller soja-
ingefærdressing med en smule citronsaft/eddike + 
tilsat ristede frø fx sesamfrø. 
 

VARM  
(stuvning) 

Stuvet hvidkål – blanchering + fedt (mælk og smør) 
samt krydderier såsom salt, peber og muskatnød. 
Ellers stegt på panden med ost drysset henover. 
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Savojkål 
 

 
 

RÅ 
(fintsnittet) 

Snit fint, da den har en meget grov plantestruktur. 
Bland med olie-eddike dressing og brug gerne 
æblecidereddike. 

 
VARM  
(langtidsstegt/bagt) 

Fantastisk som omsvøb til kåldolmer. Ellers 
stegt/brunet på panden og derefter ind i ovnen 
sammen med løg, laurbær, citronskal og ost 
(alternativt rasp) drysset henover. 

 
 

Spidskål 
Kan nemt tilberedes ligesom 
hvidkål, men skal dog have 
kortere tid. 
 

 

 
 

RÅ  
(fintsnittet) 

Blandes enten med en yoghurtdressing + 
krydderurter og nogle ristede nødder/kerner, eller 
soja-ingefærdressing med en smule citronsaft/ 
eddike + tilsat ristede frø fx sesamfrø.  

 
VARM  
(stuvning) 

Stuvet spidskål – blanchering + fedt (mælk og smør) 
samt krydderier såsom salt, peber og muskatnød. 
Ellers stegt på panden med ost drysset henover. 
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Grønkål 
 

 
RÅ  
(fintsnittet) 

Blandes enten med en sød sennepsdressing eller en 
majonæsedressing + rødløg og evt. små rå 
gulerodstern. Tilsæt tørret frugt. Specielt sidstnævnte 
variant er lækker med rugbrødscroutoner.  
 

VARM  Store stykker grønkålsblade vendes på panden i 
olie/smør, hvidløg, soja og 10 sek. inden de er 
færdige tilsættes lidt vand (som damper af igen). 
Tilsæt ristede sesamfrø eller andre kerner + en 
kærnemælksdressing. 
 

 

Palmekål 
 

 
 

RÅ Snit fint i strimler, da den har en meget grov 
plantestruktur. Bland med olie-eddike dressing og brug 
gerne æblecidereddike. 

 
VARM  
(damp, stegning el. stuvning) 

Damp i lidt vand tilsat salt og fedtstof, eller steg på 
panden (se beskrivelsen ved grønkål). Ellers stuvning – 
blanchering + fedt (fløde og smør) samt krydderier 
såsom salt, peber og muskatnød. 
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Glaskål 
 

 
 

RÅ  
(syltet eller råkost) 

Fintrevet på mandolinjern, derefter i isvand og syltes 
i en eddike-salt-sukker lage. Ellers kunne den rives 
fint på mandolinjern og blandes i en råkost sammen 
med andre rodfrugter eller kål. 

 
VARM Ikke velegnet (læs ”bliver ikke lækker”) til at 

varmebehandle. 
 

 
Hermed har du fået nogle super skønne fif til tilberedning af forskellige kål, så nu er 
der ingen undskyldninger for ikke at spise kål morgen, middag og aften 😊 Sæt i 
gang! 
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BLADGRØNT 
Bladgrønt er en endnu større gruppe af grønt end de 2 forrige. Her er der ingen 
inkluderet i projektet ”Bittersund”, men vi leger selv med en masse spændende bitre 
og stærksmagende bladgrønt i vores forsøgsmark ”Smagsmarken” på hhv. Barritskov 
og Krogerup. 
Vi har udvalgt radicchio, julesalat og rucola, hvor vi kommer med 
kombinationsmuligheder og tilberedningsfif til netop disse bitre og stærksmagende 
bladgrønt. 

 

Radicchio 
 

 
RÅ  
(fintsnittet) 

Blandes med en sød olie-eddike dressing fx tilsat saft 
fra søde citrusfrugter og honning. Tilsæt gerne noget 
tørret frugt og drys med ost, fx blå ost.  

 
VARM  
(smørstegt på panden) 

Del radicchioen i halve og smørsteg den på panden. 
 
 

 

Julesalat 
 

 
 

RÅ  
(fintsnittet) 

Kan være stærk i smagen rå! 
Blandes med en sød olie-eddike dressing, og trækker 
i længere tid. Krydr med havsalt og friskkværnet sort 
peber eller rosa peber. 
 

VARM  
(braisere på panden) 

Braisering ved lav varme i længere tid (20 Min.) 
sammen med appelsinsaft eller æblesaft til 
overfladen karamelliserer. Tilsæt derefter en klat 
saltet smør. 
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Rucola 
 

 
 

RÅ  
(pesto eller salat) 

Rigtig god i en pesto, hvor den blendes sammen med 
olie, kerner, salt og andre krydderurter, eller den 
bruges som en smagsgiver til en salat, men den 
fungerer ikke som ”hovedingrediensen”. 
 

VARM Fungerer ikke med direkte varmebehandling, men er 
fin til at drysse ovenpå en varm ret, såsom en pizza 
eller pastaret. 
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ASIATISK KÅL 
Hvorfor er disse bladkål interessante? De er lettere at håndtere end de traditionelle 
kålsorter, og de kræver kortere tilberedningstid, da de har en noget mindre stiv 
plantestruktur end de traditionelle kålsorter. Vi har udvalgt nedenstående 2 sorter: 
Cime di rapa og Wasabina. 
 

Cime di rapa 
 

 
 

RÅ Fungerer ikke godt rå. 
 

VARM  
(stegt på panden) 

Steges i olivenolie tilsat vand og hvidvin ved høj 
varme i kort tid. Kålen smager lækkert med drysset 
ost henover. 

 

 

Wasabina 
 

 
RÅ  
(fintsnittet) 

Blandes i en salat, som en smagsgiver eller drysses 
over en ret, som krydderurter normalt bruges. 
 

VARM  
(smørstegt på panden) 

Fungerer ikke med direkte opvarmning, kun til grønt 
drys på en ret ligesom rucola. 
 

 
Bitter og stærksmagende bladgrønt kan være en udfordrende størrelse for en del 
mennesker, og danskerne er generelt ikke vant til at opvarme disse salater. Men med disse 
dejlige fif bliver du (forhåbentlig) helt betaget af disse grøntsager varme, så du slet ikke er 
til at stoppe – God fornøjelse! 
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AFSLUTTENDE KOMMENTAR 
Med denne korte ”Bitterguide” håber vi, at vi har 
hjulpet dig videre et stykke af madlavningsvejen, så 
bitre og stærksmagende grøntsager nu også har en 
oplagt chance for at komme med ind i dit køkken og 
grøntsagsunivers.  
 
Vi håber, at du har fået nogle brugbare fif til 
madlavning med bitre og stærksmagende 
grøntsager, hvor du kan dygtiggøre dig og forbedre 
din udfoldelse i køkkenet.  
 
Vær modig, prøv dig frem, tag skeen i den anden hånd, sæt kreativiteten fri og slå dig 
løs i det fantastiske grøntsagsunivers, som findes! 
 
Ved yderligere spørgsmål angående Bittersund projektet kontakt da Helle Huus Bjerge 
(hhb@aarstiderne.com) eller Svend Daverkosen (sd@aarstiderne.com). 


