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Direktoratet fra FødevareErhverv har med
start den 1. september 2008 bevilget pen-
ge til projektet ‘Kål og rodfrugter’. I 2009
og 2010 ses på anvendeligheden af gamle
frøformerede, danske gulerødder, hvidkål
og kålroer. De bedste sorter fra dyrkningen
i 2009 dyrkes også i 2010. Udover dyrk-
ningsegnetheden skal der også ses på kul-
turhistorien og ikke mindst anvendelses-
mulighederne i køkkenet. I disse år efter-
spørger vi mere variation blandt råvarerne,
og dette nye projekt er med til at afdæk-
ke, om de gamle sorter, som NordGen
(tidligere Nordisk Genbank) har i deres
frølager, kan udnyttes kommercielt igen.

Lidt om selve projektet
Formålet med projektet er at øge kendska-
bet og interessen for ældre danske sorter
af rodfrugter og kål, der er velegnede til
miljøvenlig dyrkning og som råvarer i køk-
kenet. Vurderingen og dyrkningen af de 42
sorter hvidkål, 21 sorter kålroer og 46 sor-
ter gulerod udføres primært ved Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet (DJF) i Årslev.
Udvalgte sorter dyrkes ligeledes i Den
Økologiske Have i Odder og i landbrugsha-
ven på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Es-
trup. Restaurant Noma, som er blandt pio-
nererne med at sætte Det Nordiske Køk-
ken på dagsordenen, deltager også i pro-
jektet. De skal være med til at vurdere sor-
ternes egnethed til konsum. Derudover
skal de i samarbejde med museumsinspek-
tør Bettina Buhl, Dansk Landbrugsmuse-
um, udarbejde opskrifter.

Flere arrangementer
Der bliver mange muligheder for at følge
projektet. Ved DJF i Årslev inviteres til
Åbent Hus, når hovedparten af sorterne
indenfor en grønsag er høstklare. I 2009
bliver der en temadag under overskriften
‘De gamle sorters dag’ på Dansk Land-
brugsmuseum, og i 2010 afholdes en til-
svarende dag i Den Økologiske Have i Od-
der. Besøgende på de tre demonstrations-
steder vil løbende kunne følge de mange
sorter og deres forskelligheder. Derudover
vil der blive skrevet om det i forskellige
fagblade og aviser.

Indledende forsøg med rødbeder
I 2008 har vi ved DJF i Årslev dyrket 10
meget forskellige gamle sorter af rødbe-
der. De skulle egentlig også være inddra-
get i projektet med kål og rodfrugter, men
da bevillingen først gælder fra 1. septem-
ber, når de ikke at komme med. Til gen-
gæld betaler NordGen for, at rødbedesor-
terne bliver høstet og registreret. Det er
med til at give os nogle erfaringer med,
hvordan vi skal vurdere de mange forskel-
lige sorter, som er med i det store projekt.
Blandt rødbederne er der sorter som er
fladrunde, runde og aflange. Nogle har stor
top og andre igen en meget lille top, men

generelt har de set meget sunde ud. Ind-
vendigt er rødbederne også meget forskel-
lige: Nogle er helt mørke lilla, hvor det er
svært at se ringene, andre igen har meget
tydelige ringe. Sidstnævnte er meget flot
at se på, og mon ikke den kunne anvendes
i dag, hvor vi ikke er så bange for at se og
spise grønsager, som ser anderledes ud.
Rødbeden, som før næsten kun blev brugt
til syltning, bruges i dag både rå, kogt og
stegt. Så umiddelbart skulle man tro, at
der i det gamle sortsmateriale er sorter, som
det ville være relevant at dyrke igen. Det
skulle vi også gerne komme frem til med
gulerødderne, kålroerne og hvidkålen. l

Denne artikel bringes også i Gartner Tiden-
de nr. 18, 2008 under temaet ‘Det Nordiske
Køkken’.
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‘Gamle’ danske grønsags-
sorter til Det Nordiske Køkken

I et helt nyt projekt skal
prøvedyrkning af gamle
danske sorter af gulerød-
der, hvidkål og kålroer vise,
om de dels er velegnede til
at dyrke, dels kan anvendes
i Det Nordiske Køkken. Der
bliver rig mulighed for at
følge med via temadag,
Åbent Hus-arrangementer
og artikler i pressen.

Kål og rodfrugter
Vil du vide mere om projektet ‘Kål
og rodfrugter’, så kan du kontakte
Gitte K. Bjørn på tlf. 89 99 19 00
eller e-mail gittek.bjorn@agrsci.dk.
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GAMLERODBEDESORTER–Enprøvedyrkningaf 10gamle rødbedesorter viste,at de varme-
get forskellige:Formenvarierer fra fladrunde, rundeog til aflange.Nogle har stor topogan-
dre igen en meget lille top, men generelt har de set meget sunde ud. Indvendigt er rødbe-
derne også meget forskellige: Nogle er helt mørke lilla, hvor det er svært at se ringene, an-
dre igen harmeget tydelige ringe.


