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Almindelige løg er ofte for stærke i sma-

gen, når de spises rå. Det gælder ikke

mindst, når man spiser en større mængde,

som er tilfældet, når rå løg blandes i sala-

ter. Milde salatløg er løg, som ikke er så

stærke, men stadig har den søde smag. De

kan anvendes rå, ikke blot i salatskålen,

men også som for eksempel pålægsløg.

Milde salatløg dyrkes i stor udstrækning i

Sydeuropa, England og USA, hvor denne

løgtype kaldes for ’sweet onions’. Milde

salatløg udgør her 20 til 25 procent af løg-

forbruget. I Danmark er der stigende inter-

esse for at anvende milde salatløg. I år bli-

ver der derfor dyrket en prøveproduktion

med henblik på at testmarkedsføre milde

salatløg i Danmark.

Kortdagsløg

I USA og England produceres milde, søde

løg dels ved overvintring, dels ved

udplantning af forkultiverede planter.

Årsagen hertil er, at de sorter, man anven-

der, er kortdagsløg, som kræver forholds-

vis kort daglængde for at kunne udvikle

store løg. I det tidlige forår, hvor dagene er

korte, skal der udvikles tilstrækkeligt med

blade før løgdannelse for at opnå tilstræk-

keligt stort udbytte. Da svovl (S) øger den

stærke smag, dyrkes de milde salatløg på

sandede jorder med lavt svovl-indhold, og

der anvendes svovlfrie gødninger. Plan-

terne dyrkes ved god vandforsyning og

høstes ved begyndende topfald.

Planteløg

Sorter af løg blev tiltrukket i væksthus ved

såning i jordpotter i februar måned. For at

få store løg blev der kun sået fire frø per

potte mod normalt fem til seks frø. Efter
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Muligheder og udfordringer
i milde salatløg 
Milde salatløg er et nyt pro-

dukt, som er så milde i sma-

gen, at de kan spises rå i for

eksempel salatblandinger.

Milde salatløg skal etableres

tidligt og dyrkes ved lav

svovl-forsyning.

WALLA WALLA - Milde salatløg af sorten Walla Walla. Foto: Jørn Nygaard Sørensen.
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Figur 1. Effekt af svovlgødskning på indhold

af pyruvat i løg (60-80 millimeter) i 2005

(Radar) og 2006 (Walla Walla).



afhærdning blev planterne udplantet i

marken i starten af april måned dels på

sandblandet lerjord i Årslev, dels på sand-

jord i Brande, hvor løgene blev dyrket øko-

logisk. Efter frilægning i slutningen af juli

måned blev løgene vejret og tørret.

Løgene blev køle-opbevaret indtil slutnin-

gen af september måned i 2005 og indtil

midt i august måned 2006, hvor udbyttet

blev gjort op, og hvor løgene blev vurderet

for skarphed og analyseret for tørstof og

pyruvat. Pyruvat er ét af de stoffer, der

giver den stærke smag.

Svovl

Planternes forsyning med svovl påvirker i

høj grad løgenes skarphed. I et forsøg med

tilførsel af 0, 25, 50 eller 100 kilo svovl per

hektar kunne løgenes indhold af pyruvat

mere end fordobles (figur 1). Løgene blev

også analyseret for svovl, og der var en

meget fin positiv sammenhæng mellem

svovlindhold og pyruvatindhold. Ved dyrk-

ning af milde løg bør man derfor vælge et

areal med lav svovlstatus. Sandjorde har

ofte et lavere indhold af svovl end lerjorde.

Løgene bør tilføres svovlfrie gødninger.

Skarphed

Et smagspanel på 10 dommere vurderede

sorternes skarphed. Skarpheden er et

udtryk for, hvor stærkt løgene smager.

Smagspanelet bedømte sorterne udskåret

i små tern. For at kunne bedømme et stør-

re antal prøver var det nødvendigt at

iblande et syrnet mælkeprodukt. Af figur 2

ses, at de mildeste sorter var Expression,

Musica, Candy og Malaga samt tre selek-

tioner af OP-sorten Walla Walla. Disse sor-

ter er typiske kortdagsløg. Blandt sorterne

var der også almindelige gule løg, rødløg

og hvidskallede løg til sammenligning. De

sorter, der blev vurderet til at have den

stærkeste løgsmag, var Summit, Radar,

Electric og Element samt de hvidskallede

Glacier og Albion. I dag markedsføres hvid-

skallede løg som salatløg. Vores resultater

viser dog, at det bestemt ikke er alle hvid-

skallede løg, der er milde.

Pyruvat

Det laveste indhold af pyruvat blev fundet

i sorterne Expression, Musica, Montagne

og Candy samt i Walla Walla-typerne. Her

var det gennemsnitlige indhold cirka 5,5

og cirka 4 µmol per gram i henholdsvis

2005 og 2006 i løg dyrket i Årslev. De

almindelige gule løg havde et lidt højere

indhold, medens rødløg og de hvidskallede

løg havde det største indhold af pyruvat.

Det højere indhold i 2005 skyldes sand-

synligvis, at jordens S-tal var højere i 2005

sammenlignet med 2006. Indholdet af

pyruvat i løg dyrket i Brande (tabel 1) var

lidt højere end løg dyrket i Årslev. Årsagen

hertil skyldes formodentlig, at løgene i

Brande blev tilført svovlholdig gødning

(husdyrgødning og vinasse).

De sorter, der havde det laveste indhold af

pyruvat, var også de mest milde sorter.

Sammenhængen mellem skarphed og

pyruvatindhold (figur 3) var dog ikke lige

så overbevisende som fundet i udenland-

ske undersøgelser.

Tørstof

Der var en tendens til sammenhæng mel-

lem indhold af pyruvat og indhold af tør-

stof. Generelt havde de sorter, der havde

det laveste pyruvatindhold, også det lave-
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Figur 2. Skarphed af 60-80 millimeter løg dyrket i Årslev i 2005 og 2006.

1=meget mild; 15=meget skarp.
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Figur 3. Sammenhæng mellem pyruvat-

indhold og skarphed i sorter (60-80 milli-

meter), Årslev.

TABEL 1 Indhold af pyruvat og total produktion af økologiske løg 

dyrket i Brande i 2005 og 2006.

Pyruvat (µmol/g) Produktion (t/ha)

Sorter 2005 2006 2005 2006

Walla Walla E
1

5,3 4,0 65 39

Walla Walla L
1

5,5 3,8 68 41

Expression 5,8 3,7 74 53

Walla Walla S
1

6,0 - 78 -

Element 6,3 - 63 -

Candy 6,3 3,8 60 51

SVR7421736 - 4,0 - 36

Radar 6,7 - 52 -

Exhibition 6,7 4,3 94 67

Summit - 5,1 - 36

Albion - 5,3 - 27

Red Spark - 5,6 - 37

Electric 7,1 - 57 -

Red Kite 8,0 - 49 -

Red Baron 8,7 6,0 48 35

***
2

***
2

***
2

***
2

1. Walla Walla er en OP-sort, som stammer fra et område kaldet Walla Walla (gammelt indiansk navn) i staten

Washington. Her markedsføres forskellige typer, blandt andet en tidlig (E=early), en sen (L=late) og en lidt mere sød

(S=sweet) type.

2. Statistisk forskel mellem sorter.



ste indhold af tørstof. Man kan med andre

ord sige, at de mildeste sorter er sorter

med et stort vandindhold.

Udbytte

I udplantede løg blev der opnået en total

produktion på op til 110 ton per hektar i

2005 (figur 4). En del sorter havde dog

ringe holdbarhed, selv efter blot halvanden

måneds opbevaring i 2005. Den væsentlig-

ste årsag til frasortering var råd som følge

af svampe- og bakteriesygdomme. I 2006

blev løgene derfor sorteret en til to uger

efter vejring. Walla Walla-typerne dannede

meget store løg. Det lavere udbytte i 2006

skyldes formodentlig vandmangel. Løgene i

Årslev blev dyrket konventionelt, medens

løgnene i Brande blev dyrket økologisk.

Dette kan måske også forklare det lidt lave-

re produktionsniveau i Brande (tabel 1).

Holdbarhed

Milde salatløg adskiller sig fra almindelige

løg ved at have et højere indhold af vand,

et højere indhold af sukker og et lavere

indhold af svovlholdige stoffer. Disse

egenskaber medfører åbenbart, at det ikke

er tilstrækkeligt at opbevare løgene på

almindelig kølelager, men at det er nød-

vendigt at lagre milde salatløg i kontrolle-

ret atmosfære (CA-lagring). For at sunde

milde salatløg kan blive en succes i detail-

handlen, er det vigtigt at finde de optima-

le lagringsforhold. Der er derfor taget ini-

tiativ til at søge forsøg gennemført i 2008

til belysning af, hvorledes holdbarheden af

milde salatløg kan forbedres.

Sæsonforlængelse

Da milde salatløg har ringe holdbarhed, er

det muligt at forlænge sæsonen ved at

høste meget tidligt. En tidlig høst kan

opnås ved at dyrke efterårssåede løg til

overvintring. Forsøg har dog vist, at risiko-

en for udvintring af milde salatløg er stor.

En tidlig høst kan også opnås ved at høste

løgene som bundteløg. Herved er det

muligt at kunne levere salatløg i de tidlige

sommermåneder, hvor der også er den

største efterspørgsel efter milde løg til

salatskålen. l
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Figur 4. Udbytte og frasorteret del af total produktion af løg dyrket i Årslev i 2005 og 2006.

Sorterne er sorteret efter stigende skarphed i 2005.

EXPRESSION - Milde salatløg her i form af sorten Expression høstet som bundteløg.

Foto: Stig Andersen.

Projektet
Projektet ’Styring af produkt- og spi-

sekvalitet i milde salatløg og rødløg’

hører under ’Frugt og Grønt Initia-

tivet’ og støttes af Direktoratet for

FødevareErhverv og grønsagserhver-

vet. I 2005 og 2006 er der afprøvet

en række løgsorter ved DJF i Årslev

og ved Axel Månsson i Brande. Per-

spektivet i projektet er at øge afsæt-

ningen og forbruget af danske løg. Et

øget forbrug af løg vil medvirke til en

forbedret folkesundhed, idet løg

indeholder mange sundhedsgavnlige

stoffer, blandt andet fruktaner, flavo-

noider og antioxidanter.
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