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Jordskok minder lidt om kartofler, 
men der er mange forskelle. Kartof-
felplanten hører til natskyggefami-
lien ligesom tomat og peberfrugt, 
mens jordskok hører til samme fa-
milie som solsikke og mælkebøtte, 
nemlig kurveblomstfamilien. Både 
kartoffelknolde og jordskokker er 
stængelknolde (rhizomer) og fun-
gerer som lager- og formeringsor-
gan for planten, men indholdsstof-
ferne er forskellige. I en kartoffel 
lagres energien som stivelse, mens 
den i jordskokker lagres som et an-
det sukkerstof – inulin. Jordskokken 
kom til Europa fra det amerikanske 
kontinent i 1500-tallet. De blev hur-
tigt udbredt i Europa og blev dyrket 
mange steder. Knoldene blev an-
vendt som grønsag, men i det 19. 
århundrede blev jordskokken stort 
set fortrængt af kartofl er. I dag dyr-
kes jordskokker kun få steder til salg 
og ellers i private haver, men der er 
stigende interesse for at dyrke dem 
kommercielt, og salget er også sti-
gende. Jordskokker er relativt nøj-
somme planter og er ikke særligt 
følsomme for sygdomme eller ska-

dedyr. De egner sig derfor fortrin-
ligt til økologisk produktion og kan 
dyrkes på de fl este jordtyper. Jords-
kokker har mange ernæringsmæssi-
ge og kulinariske kvaliteter – så den 
er meget interessant for os forbru-
gere.

Inulin - det sunde sukker
Jordskokker indeholder som nævnt 
sukkerstoffet inulin. Inulin er lang-
kædede sukkermolekyler, der ikke 
nedbrydes af menneskets fordø-
jelsesenzymer og passerer stort 
set ufordøjet igennem mavesæk og 
tyndtarm. Det nedbrydes af tyktar-
mens mikrofl ora, og medvirker her 
til udvikling af en sund tarmfl ora. En 
række undersøgelser har vist, at fø-
devarer med højt indhold af inulin 
har en række sundhedsfremmende 
egenskaber, f.eks. en forebyggende 
effekt mod tyktarmskræft. Selvom 
inulin er et sukkerstof, tåles det af 
diabetikere. 

Mange forskellige 
typer af jordskok
Ved Institut for Havebrugsproduk-
tion i Årslev er der en samling af 
jordskokker. Samlingen består af 18 
forskellige sorter af jordskokker, og 
er en slags ”genbank” til bevaring 
for eftertiden. Jordskoksorterne 
indgår i ’Nordisk Genbanks’ vege-
tativt bevarede materiale sammen 
med rabarber og peberrod.

Sorterne adskiller sig 
på fl ere måder:
•  Tidligheden – de tidlige kan hø-

stes i starten af september, mens 
de seneste er klar i november 

•  Blomstring – de tidlige sor ter 
blomstrer

•  Farven på knoldene – de er lyse-
brune, brune eller mere eller min-
dre røde

•  Formen af knoldene – de tidlige 
er mere uregelmæssige, mens de 
sene har en pænere form

•  Plantehøjden - den laveste er 50 
cm, mens mange af de sene kan 
bliver mere en 2,5 meter høj 

•  Inulin indholdet – der er en ten-
dens til at de røde sorter har et 
højere indhold

I forbindelse med åbent hus arran-
gementer har de fremmødte også 
smagt på sorterne – og nogle har 
smagt mere sprødt og nøddeagtigt 
end andre. Dette undersøges nu 
mere grundigt i projektet Gourmet- 
rodfrugter. 

Jordskokker på 
menuen
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Læs mere på hjemmesiden www.
gourmetroots.dk, hvor der er 
lagt artikler ind fra tidligere for-
søg med jordskok, og hvor resul-
tater fra de igangværende forsøg 
vil blive lagt ind.  Derudover kan 
man gå ind på www.agrsci.dk/
ahp/gkb og vælge linket jordskok.


