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Guleroden (Daucus carota) tilhører 
skærmblomstfamilien (Umbellife-
rae). Hos den vilde gulerod, der er 
et almindeligt ukrudt i mange lande, 
er roden en tynd og forgrenet pæ-
lerod, og den har ikke et tykt, skørt 
og saftigt barklag som hos den dyr-
kede gulerod. Den vilde gulerod er 
etårig, mens den dyrkede gulerod 
er toårig, det vil sige den sætter rod 
og blade det første år og blomstrer 
det følgende. 

De første dyrkede gulerødder var 
tilsyneladende violette og blev dyr-
ket i Mellemøsten for mere end 
3000 år siden. Denne type nåede 
Middelhavsområdet i det 10-12. år-
hundrede, og her opstod de gule 
mutationer. Efterfølgende bredte de 
gule og de violette typer sig nordpå 
i Europa. Mange mener, at den hvi-
de type er opstået fra den gule type, 
som mutation i det 17. århundrede, 
mens andre mener, at den hvide 
gulerod er meget ældre. Den oran-
ge gulerodstype, som beholder sin 
farve efter tilberedning, menes at 
været opstået ved mutation fra den 
hvide type formentlig i Holland. 
Først da begyndte europærerne at 
anse guleroden for spiselig.

Guleroden kom til Danmark med 
de hollændere, som bosatte sig på 
Amager under Christian den II (om-
kring 1520). Den blev solgt under 
navnet ”Amagerrod”. De nye ind-

byggere lærte os, hvordan den skul-
le tilberedes: ”Denne urt krydrer 
kogt eller stegt oksekød og andre 
sådanne retter til daglig brug”. Lige-
ledes hed det: ”Hvilken ret smager 
bedre til den tørre fi sk end gulerød-
der, og hvilken skulle vel tjene bed-
re til at fordøje den hårde føde”.

Form, farver og sorter
Gulerødder inddeles i type efter ro-
dens form. Den mest anvendte type 
til frisk konsum i Danmark er Nan-
tes. Denne type er cylindrisk – det 
vil sige, den har samme tykkelse i 
hele rodens længde. Der fi ndes ty-
per, som er meget små som f.eks. 
pariserkarotter, mens andre typer 
er meget store, som f.eks. Flakkee 
(se fi guren).

 Røddernes størrelse bliver bl.a. be-
stemt af antal planter per m2. Sås 
gulerødderne meget tæt kan de 
bruges som snack gulerødder, som 
er velegnet til madkassen. 

Den almindeligt dyrkede gulerod er 
som tidligere nævnt orange, men de 
senere år har det også været muligt 
at købe farvede gulerødder i butik-
kerne bl.a. hvid, gul og lilla.

Indenfor de forskellige typer er der 
mange sorter at vælge mellem. Det 
er dog ikke alle, der egner sig til 
dyrkning i Danmark, og der er også 
forskel på, hvilke sorter der er bedst 
på forskellige jordtyper. Nogle sor-
ter bliver meget ringede på en skarp 
sandjord, mens andre bliver pænt 
glatte. 

Smagen
Der er stor forskel på smagen af de 
forskellige sorter af gulerod. Det er 
ikke kun farven, som gør det, for 
blandt de orange sorter er der også 
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En gulerod er ikke 
bare en gulerod
Af akademisk medarbejder  Gitte K. Bjørn,
Institut for Havebrugsproduktion.
Aarhus Universitet
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Eksempel på typer af gulerod.



Claes Benthien: 
Husmoderens køkken 
i 50 érne og 60 érne. 
186 sider.
249 kroner.
Forlaget Vandkunsten.

Jeg er en halvgammel dreng midt i 
50´erne og mindes barndommens 
måltider i 60´erne, og da jeg også 
altid har interesseret mig for histo-
rie, er Claes Benthiens bog en stor 
nydelse at læse og har du samme 
baggrund eller blot gerne vil have et 
godt indblik i danskernes madvaner 
for 40-50 år siden, kan jeg varmt 
anbefale ”Husmoderens køkken i 
50 érne og 60 érne”
.
Den unge læser har ikke samme 
forhold til den brune sovs, der var 
så stiv, at den hang fast på kartofl er-
ne, og sin opbagte grundsubstans 
bestod af stegesky, mælk og en far-
vetilsætning ved navn kulør, som 
på et sekund farvede en fesenbrun 
sovs mørk og sej, så den lignede en 
million. 

Claes Benthiens bog er fyldt med 
erindringsdufte for i bogen får man 
opskrifterne på bl.a. sprængt og 
kogt svinekam med flødepeber-
rod, hønsekødsuppe, stegt flæsk 

med stuvet rosenkål 
osv. osv. Og en god 
dessert kunne være 
budding eller appel-
sinfromage, for så var 
der ingen problemer, 
for de mange, der alle-
rede havde fået forlorne 
tænder!

Claes Benthiens bog bør være i bib-
lioteket i hjemkundskabslokalet, 
hvor den er oplagt, hvis du har et 
tema, hvor der så sættes fokus på 
mormormad.

Jeg tror, at de unge også vil have det 
sjovt med at prøve retter, hvor den 
brune sovs var helt uundværlig!

Erling Jensen

Karina Kyhn Andersen:
Sans din mad.
64 sider hæftet.
125 kroner.
Erhvervsskolernes Forlag.

Sans din mad gennemgår sanserne 
og grundsmagene og viser, hvor-
dan ingrediensernes tekstur, farver 
og mundfølelse bidrager til oplevel-
sen. Udgangspunktet tages i model-
len for det succesfulde måltid. Hæf-

ter er spækket med øvelser, 
der øger forståelsen af emnerne.

”Sans din mad” handler om kulina-
risk sensorik. Det er alle de oplevel-
ser, vi har med mad og fødevarer. 
Fra forventningens glæde, til retten 
er fordøjet.

”Sans din mad” er velegnet til un-
dervisning på valghold. Sanserne 
og grundsmagene bliver forklaret 
og med fi ne illustrationer gennem-
gået, og de mange øvelser er med 
til, at teorien kommer på plads. 

”Sans din mad” er til alle, der vil vide 
mere om, hvordan man opbygger et 
vellykket måltid. Bogen bør være en 
del af hjemkundskabsbiblioteket.

Erling Jensen

HJEMKUNDSKAB · FEBRUAR 2010

ANMELDELSER

21

meget stor forskel på smagen f.eks. 
med hensyn til sødhed, bitterhed 
og gulerodssmag. Dyrkningsformen 
og vejret påvirker også smagen.

Skal guleroden spises frisk, skal 
den være sød, smage af gulerod og 
så må den ikke være meget bitter. 
Som tilbehør til kød o.lign. er det 
derimod vammelt, hvis guleroden 
er for sød.

Når roden udsættes for lys, vil nog-
le sorter danne grøn farve. Det er 
en god ide at skære det grønne 
væk, idet det giver en terpentinagtig 
og bitter smag. 

Som en tommelfi ngerregel kan rod-
frugter miste op til otte procent af 
deres vægt, førend forbrugeren 
vurderer dem som slatne og udtør-
rede. Så køber man friskopgravede 

bundtgulerødder, så fjern toppen 
med det samme, for at undgå for  
hurtigt tab af vand - og i det hele ta-
get beskyt gulerødderne mod ud-
tørring.
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