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Skovæble er en vild søsterart til vores 
dyrkede æbler med små, grønne og ret 
syrlige æbler. Skovæble vokser vildt få 
steder i Danmark, og i de senere år er 
der indsamlet genotyper og etableret 
frøkilder, så der nu kan købes frøplanter 
af skovæble. 
Arten plantes normalt i læhegn og 
landskab for at øge diversitet og 
fødegrundlag. I et projekt har Institut 
for Fødevarer i Årslev screenet en række 
skovæbler for blandt andet frugtkvalitet, 
sundhed og vækst og udvalgt og 
podet genotyper af skovæble på M7 
æblegrundstammer.
Skovæbler kan dyrkes som énstammede 
træer og høstes maskinelt med kirsebær 
træryster på net eller sejl fra sidst i 
august. Hos nogle træer falder æblerne 
først sent i efteråret. 

Frugtkarakteristika varierer
Frugter høstet hos firmaet Dyrelund 
i slutningen af august er beskrevet 
for hver genotype i forhold til vægt, 
diameter, længde, farve, sundhed - især 
skurv angreb - indhold af sukker, syre 
og pH og tendens til brunfarvning af 
frugtmos, som det fremgår af tabellen.
Frugternes farve er overvejende 

’umoden grøn frugt’, men nogle træers 
frugter er grøn-gule, grøn med gulrød 
kind og grøn med rød kind. Frugterne er 
generelt meget mindre end hos dyrkede 
æbler. 
Syreindholdet er meget højt i forhold 
til andre frugter og giver mosen en 
meget lav pH, som sammen med et lavt 
sukkerindhold påvirker smagen af æblerne 
markant, beskrevet som neutral til stærkt 
sur og middel til meget bitter. Nogle træer 
giver æbler, hvor mosen ikke brunfarves 
ved henstand, mens andre brunfarves 
meget. Angreb af skurv på frugten varierer 
fra stærke angreb til næsten skurvfri. 

Nye produkter med kant
Mads Nybro, Bo Gabel, Jens Peter Nebs-
bjerg, der er henholdsvis restaurantejer, 
kok og sommelier fra Restaurant BetaBe-
ta, Aarhus, bedømte skovæblefrugterne 

Fødevarer af vilde 
skovæbler 

Tekst og foto: Martin Jensen, Institut for Fødevarer, AU-Årslev, martin.jensen@food.au.dk

Tabel 1. Karakteristika for skovæblefrugter høstet i slutningen af august målt på 10 
udvalgte træer ud fra 30-50 enkeltfrugter/træ. Frugtsundhed: jo højere værdi - jo mindre 
skurv.

Marokkansk saltsyltede skovæble skiver.

Vildæble Schorle 
og sirup.

Cocktail med  
sirup/limonade.

Vild skovæble er nært beslægtet med dyrkede æblesorter og har frugtegenskaber, 
der giver potentiale til at fremstille spændende fødevarer. Kommerciel dyrkning af 
skovæble kan blive en fremtidig frugtafgrøde

Skovæble har mindre og 
mere syrlige æbler end de 
almindeligt dyrkede æbler.
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Skovæble kan dyrkes som enstammede 
træer og høstes maskinelt.

Fødevarer fra vilde danske planter
Projektet ’Nye fødevarer fra vilde danske planter’ er et demonstra tionsprojekt om 
bevaring og bæredygtig udnyttelse af plante genetiske ressourcer. Læs artikel  
om vild mirabel i Gartner Tidende  
nr. 3/2017.

Projektet er et samarbejde mellem Institut 
for Fødevarer, Aarhus Universitet og 
projektdeltagerne Restaurant BETABETA, 
Dyrelund frøavlsplantage og NST Nordsjælland.

	

	 Demonstrationsprojekt	om	bevaring	og	bæredygtig	udnyttelse	af	
plantegenetiske	ressourcer. 

som generelt ret hårde med væv, der er 
tæt og sejt at tygge i. 
Saftindholdet er begrænset, og smagen 
af skovæblejuice karakteriseres som 
generelt præget af høj og kraftig syre, 
som minder om grøn æble, tonic, bitter 
lime, stikkelsbær grænsende til gal-
leagtig bitterhed for nogle kloner.  Alle 

kloner havde noter af grønt græs og 
solbærblade. 
To af klonerne vurderes at være oplagte 
i alkoholproduktion, specielt øl, men 
også til stærkere alkoholiske typer. Syren 
i udpresset saft kan anvendes som ingre-
diens til at skabe frisk syrlighed i andre 
produkter med en vild æblesmag. 
Skovæble har dermed sin egen 
karakteristiske smag og kan derfor tilbyde 
noget nyt. Ud fra disse egenskaber og en 
smagsvurdering af genotyperne blev der 
udviklet en række produktideer, opskrifter 
og prototype produkter af skovæbler 
som inspiration til anvendelse af frugten. 
Produktrapport kan rekvireres hos 
forfatteren. n

Produkt ideer
• Tørrede æblechips
• Sukkersaltede vildæbler 
• Marokkansk saltsyltede vildæble 

skiver
• Vildæble marcipan 
• Vildæble limoncello 
• Vildæble sirup 
• Vildæble flødeis med råsaft og pulp 
• Tørret vildæble pulp 
• Vildæble-juice med eller uden pulp 

til drinks
• Vildæble punch med rom
• Vildæble Schorle 
• Vildæble gin 
• Vildæble cider 
• Vildæble te
• Ristede kerner mast til mel til brug i 

marcipan.
Demonstrationsprojekt om bevaring og bære-
dygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer.
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