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der findes mange forskellige typer 
af løg f.eks. snitløg (pibeløg), skalot-
teløg, hvidløg, etageløg og så selv-
følgelige de almindelige spiseløg, 
også kaldet kepaløg. denne artikel 
vil koncentrere sig om sidstnævnte 
(se billedet). almindelig spiseløg, 
der hører til løgfamilien, er en me-
get gammel kulturplante, som me-
nes at stamme fra sydøstasien, men 
den dyrkes i dag over det meste af 
verdenen.

Almindelig spiseløg 
Løget hos spiseløg består af det op-
svulmede bladfæste – de såkaldte 
løgskæl. Løgplanten danner typisk 
8 – 10 fuldtudviklede grønne bla-
de, inden løgdannelsen går i gang. 
overgangen til løgdannelse er af-
hængig af daglængden. der findes 
sorter, der danner løg ved ca. 12 ti-
mers dag (kortdagssorter). de fle-
ste sorter, som vi dyrker her i lan-
det, danner dog først løg ved ca. 
15 timers dag. Lang dag fremmer 
dannelsen og vækst af blade, så 
derfor har en sen sort gerne flere 
blade end en tidlig sort.  de tidlige 
løg høstes gerne i juli og de sene-
ste i september, hvorefter de tørres 
og opbevares på køl, indtil de skal 
sælges.

alm. spiseløg er normalt 2-årig. det 
første år samles der næring i lø-
get, og i det andet år går planten i 
blomst og danner frø.

Mange farver, former og stør-
relser
spiseløg kan fås med gul, rød og 
hvid skal, og indenfor de forskellige 
farver findes et utal af sorter. sor-
terne kan have forskellig tidlighed, 
form og løgstørrelse. Hvis løgene 
står meget tæt i marken bliver lø-
gene mindre, men sorten betyder 
også meget. vores almindelige løg 
har typisk en størrelse, der er mel-
lem 40 til 80 mm, men der er også 
løg, som kan blive meget mere end 
80 mm i størrelse. det er meget 
praktisk, hvis man skal bruge dem i 
burgere, for så er de nemme at lave 
løgringe af. de fleste løg er runde til 
højrunde, men det afhænger af sor-
ten. de gulskallede spiseløg kan le-
veres hele året, men danske rødløg 
typisk kan holde sig til marts.

Stor forskel på smagen
der er meget stor forskel på sma-
gen. de fleste har dog en skarp 
smag, så hvis man bruger løgene rå 
i salatblandinger, i hamburgere osv. 
kan blive for voldsom.

Interessen for milde løg, også kal-
det salatløg har derfor været sti-
gende de seneste år. det ser ud til 

at sorter med et lavt tørstofindhold 
er mildest, dvs. sorter med et stort 
vandindhold. I et projekt ved det 
jordbrugsvidenskabelige Fakultet i 
Årslev har der gennem flere år væ-
ret gennemført forsøg med søde 
salatløg. det har bl.a. været noget 
med at finde sorter af løg, som kan 
gro under danske forhold, og som 
samtidigt er milde. søde salatløg 
kan i danmark høstes fra slutnin-
gen af juli og vil derfor kunne mar-
kedsføres i august og september. så 
som det er nu, er det muligt at kun-
ne købe salatløg i sommer- og sen-
sommermånederne, hvor der også 
er den største efterspørgsel efter 
løg til salatskålen. Fordelene ved at 
spise søde salatløg er, at man kan 
spise en større mængde og opnå 
en god løgsmag uden den kraftige 
løgeftersmag, som man sommeti-
der oplever med almindelig løg. de 
milde løg ligner de almindelige løg 
vi kan købe, men har oftere en lidt 
lysere gulbrun farve end de almin-
delige, kendte kepaløg, og løgskal-
len er meget tynd.

Løg indeholder mange sundheds-
gavnlige indholdsstoffer, bl.a. fruk-
taner, flavonoider og antioxidanter. 
så det er bare med at få spist nogle 
løg. 
 

Løg kan smage meget 
forskelligt
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