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Fødevaretrends peger i disse år mod 
nordiske, naturlige, lokale, økologiske 
fødevarer, og også interessen for at 
udnytte vilde planter til fødevarer er stor. 
Skal flere forbrugere have adgang til fø-

Dyrkning af vilde mirabeller kan blive en ny mulighed for 
frugtavlere. I et projekt er kloner, formering og frugtegen-
skaber undersøgt, og et idekatalog med nye produkter er 
udarbejdet 

Vild mirabel til 
spændende fødevarer

devareprodukter fra vilde planter, kræver 
det dyrkning af udvalgte planter med 
interessant smag. Hvis det er muligt at 
etablere vild mirabel som en egentlig ny 
frugtproduktion med dyrkningsmetoder 

tilpasset et ’vildt koncept’ eller en mere 
traditionel industrifrugtproduktion af mi-
rabeller, vil det bidrage til en kærkommen 
fornyelse af dansk industrifrugt. 
Vild mirabel har tilbage i tiden været 
almindeligt udnyttet i landhusholdningen 
til saft, frugtgrød og marmelade, og in-
teressen for arten er øget de seneste år. 
Der dyrkes kun et meget begrænset areal 
med mirabeller i Danmark i dag. 

Fra vild plante til produkt
I indledningen af projektet screenede vi 
den genetiske variation og frugtkvalitet 
i en frøhave af vild mirabel hos træfrø-
firmaet Dyrelund i starten af august ved 
en smagning af frugt fra 50-60 træer. Vi 
vurderede udbyttepotentialet og sundhe-
den og udvalgte 10 interessante kloner, 
som senere blev suppleret med yderli-
gere tre kloner. 
Frugter fra disse træer blev høstet og 
karakteriseret i forhold til frugtstørrelse, 
stenprocent, farve, sukker, syre, pH og 
smagsvurderet af kokke hos Restaurant 
BetaBeta. 
Podekviste blev klippet, og 10 træer af 
hver af 10 kloner blev podet og ud-
plantet i Årslev til videre registreringer. 
Et team af kokke, en sommelier og en 
kreativ designpartner hos Restaurant 
BetaBeta udviklede et idekatalog for 
udnyttelsen af mirabeller.

Sukker og syre påvirker smag
Enkelttræer af mirabeller modner meget 
spredt – normalt fra sidst i juli-start 
august til sidst i september. Det er derfor 
en udfordring at få optimalt modne frug-
ter fra forskellige træer. Da frugterne 
blev høstet lidt før fuld modning, må det 
forventes, at Brix’en kan øges væsent-
ligt, hvis frugterne høstes fuldmodne. 
Der er et stort spænd i syreindhold. Frug-
ter med syreværdier over 14-16 mg/g 
smager syrligt, så de mest sure kloner 
kan virke mindre attraktive i smagen, 
med mindre sukkerindholdet også er 
meget højt, hvorved der kan opnås en ac-
ceptabel smagsbalance i nogle tilfælde. 
Den meget lave syreværdi i klon nr. 4 er 
særlig interessant i forhold fødevarebrug. 
Tabeller over karakteristika for udvalgte 

TEMA - Danske Planter

Martin Jensen AU, Årslev, martin.jensen@food.au.dk Mirabeller har unikke smagsnoter og 
kan måske være med til at forny dansk 
industrifrugt. 

Klon 4 skønnes at være interessant, fordi 
den har en meget lav syreværdi. 

Klon 6 er en saftig mirabelle, der her er 
så moden, at den er rysteklar.
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mirabelletræer og -frugt samt en karakte-
risering af frugtkvaliteten i 13 kloner af 
mirabel kan rekvireres hos forfatteren.

Smag og produktforslag
Smagsvurderingen hos Restaurant 
BetaBeta blev gennemført på optøede 
bær, og dette påvirkede naturligt sma-
gen, men resultaterne er relevante for 
fremtidig industriel bearbejdning. Kok-
kenes vurdering var, at mirabelsmagen 
overordnet er defineret ved forholdsvis 
høj syre og balanceret sødme. Skallen har 
moderate til kraftige taninner. 
De lyse mirabeller smager af stenfrugter, 
særligt abrikos men også mandel og abri-
koskerne. De mørke og sortrøde kloner 
smager af victoriablomme, fersken, kirse-
bær og har noter af hindbær og solbær. 
Klon nr. 1, 4, 7, 10 og 12 blev peget på 
som de mest interessante. 
De udviklede produktforslag i mirabelle 
var: Sød puré/marmelade, sirup til cock-
tails, juice, frysetørret frugt til is-the, 
flødeis i karton, ispinde, vin, champagne, 
vitaminvand, saltsyltede mirabeller og 
ice-tea. Foreløbige opskrifter til fremstil-
ling af de fleste af disse produkter ligger 
i en rapport og kan rekvireres. Designfor-
slag til etiketter til inspiration foreligger 
for nogle produkttyper.

Vild eller tæmmet plantage
Mirabel dyrkes i dag til frøavl som 
enstammede træer og høstes maskinelt 

med kirsebærryster på net eller sejl. 
Udbytter på mindst tre-fem ton pr. hektar 
vurderes at være muligt afhængig af 
klon og plantetæthed. Svagere grund-
stammer og tætplantning bør kunne øge 
udbyttet betragteligt. Frostskader under 
den tidlige blomstring bør inddrages i for-
hold til arealvalg. Håndtering af angreb 
af svampesygdomme og insektangreb i 
de modne frugter forventes at svare til 
andre bløde frugtarter. 
Dyrkes udvalgte kloner uden vanding, 
sprøjtning, gødskning og med minimal 

renholdelse, vil forbrugerne måske ac-
ceptere dette som bæredygtige ’vildt 
dyrkede frugter’.  En industriel produk-
tion i frugtplantage bør også kunne finde 
afsætningsmarkeder som en nyhed især 
på juice- og frugtvinsmarkedet, men med 
potentiale til stor produktdiversitet som 
demonstreret her. n

De lyse mirabeller smager af stenfrugter, særligt abrikos men også mandel og abrikoskerne. De 
mørke og sortrøde kloner smager af victoriablomme, fersken, kirsebær og har noter af hindbær og 
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Vild eller tæmmet plantage 
Mirabel dyrkes i dag til frøavl som enstammede træer og høstes maskinelt med kirsebærryster på 
net eller sejl. Udbytter på mindst tre-fem ton pr. hektar vurderes at være muligt afhængig af klon og 
plantetæthed. Svagere grundstammer og tætplantning bør kunne øge udbyttet betragteligt. 
Frostskader under den tidlige blomstring bør inddrages i forhold til arealvalg. Håndtering af angreb 
af svampesygdomme og insektangreb i de modne frugter forventes at svare til andre bløde 
frugtarter.  
Dyrkes udvalgte kloner uden vanding, sprøjtning, gødskning og minimal renholdelse, vil 
forbrugerne måske acceptere dette som bæredygtige ’vildt dyrkede frugter’.  En industriel 
produktion i frugtplantage bør også kunne finde afsætningsmarkeder som en nyhed især på juice- 
og frugtvinsmarkedet, men med potentiale til stor produktdiversitet som demonstreret her.  
 
 
OBS! Til Barbara: Artiklen forventes at fylde 2 sider. Hvis der bliver pladsmangel på opslaget, er 
det aftalt med forfatteren, at enten kan figur 1 udgå eller også kan foto af Klon 4 udgå.  
 

  
Figur 1. Gennemsnitsvægt samt mindste og største vægt hos frugter i 10 mirabelkloner. 
 
 
 
Oversigt over variation i frugtkvalitet i 13 udvalgte kloner af mirabel.  
Gns.vægt af frugt 9,9-11,6 gram i 13 kloner 
Frugtlængde   25,9-27,5 mm  
Frugtform   Rund eller svagt aflang 
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Om projektet
• Demonstrationsprojekt om 
 bevaring og bæredygtig udnyt-
 telse af plantegenetiske res-
 sourcer.
• Mål: Opnå viden til udvikling af 
 nye 'naturnære' specialprodukter 
 og råvareproduktioner baseret på 
 vilde, danske planter. 
• Cases: Vild mirabel, slåen, skov-
 æble og vild hassel. 
• Projektet er et samarbejde mel-
 lem Institut for Fødevarer, AU, 
 og Restaurant BetaBeta, Dyrelund 
 frøavlsplantage samt NST Nord-
 sjælland.
• Finansiering: Fødevareministe-
 riets program for Demonstration 
 og bevaring og bæredygtig udnyt-
 telse af plantegenetiske ressour-
 cer for jordbrug og fødevarer 
 under EU landdistriktsprogrammet.

Stenprocent   3,8-7,3 procent 
Gult frugtskind Ni af de valgte kloner  
Sort/rødt frugtskind Fire af de valgte kloner 
Frugtkød  Typisk gult, enkelte orangerødt eller rødt 
Anthocyanin indhold  0,3-8,1 mg/100 g i gule kloner  
Anthocyanin indhold 15,3-82,0 mg/100 g i røde/sortrøde typer 
Sukkerindhold  8,9-14,4 °Brix 
Total titrerbar syre  9,3-26,7 mg/g 
Sukker/syre-forhold 0,5-1,2 
 
 
 

BOKS 
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• Projektet er et samarbejde mellem Institut 
for Fødevarer, AU, og Restaurant 
BetaBeta, Dyrelund frøavlsplantage samt 
NST Nordsjælland. 

• Finansiering: Fødevareministeriets 
program for Demonstration og bevaring og 
bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske 
ressourcer for jordbrug og fødevarer under 
EU landdistriktsprogrammet. 
 

 
 
 
Fotos: 
1. (Vild mirabel kan blive til spændende fødevarer – gren): 
Mirabeller har unikke smagsnoter og kan måske være med til at forny dansk industrifrugt.  
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Figur 1. Gennemsnitsvægt samt mindste og største vægt hos frugter i 
10 mirabelkloner.

Mirabel flødeis 
i karton.

Sød puré/marmelade.

Mirabel i sirup.

Mirabel juice.

Mirabel sirup 
til cocktails.


