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Hyben 

— Rosa Rogusa 

Findes overalt på Venø. God til marmelade 

og hybensuppe. Også god til snaps: Brug 

helt modne bær, fjern kernerne, dæk med 

snaps uden smag (billig vodka er glimren-

de), skal trække en lille uge og filtreres 

gennem et kaffefilter. Den har godt af at 

stå og modne et par måneder. Opskriften 

giver en ekstrakt, som skal tyndes med 

vodka i forholdet 1 hyben/2 vodka.  

Hyld  

—  Sambucus Nigra 

Vokser i skovbryn rundt om på Venø. 

Blomsterne bruger man til sommerdrik, og 

man kan trække en god sommerduftende 

snaps på dem. Den er fin til en grå vinter-

dag. De modne bær koger man saft af. En 

toddy af den med en sjat brændevin lin-

drer en vinterrå hals, og til jul kan den bru-

ges til en børnegløgg. Og så kan man skæ-

re en fløjte af en tør hyldegren.  

Brombær 

—  Rubis Fruticosus 

Vokser i skovbryn rundt om på Venø. Den 

optræder også som ukrudt i haverne, men 

hvis man lader den stå i et hjørne, har 

man sin egen forsyning. Bærerne modner i 

sensommeren og hen i efteråret de skal 

være så modne, at de næsten falder af i 

hånden, før de er rigtig søde, men så sma-

ger de også himmelsk. De er gode som 

pynt på is og lagkager, og man laver en 

fortræffelig syltetøj af dem.  

Rønnebær 

— Sorbus Ancuparia 

Findes hist og her i skovbryn ud til vejene 

og i Kirkeskoven. Prøv at finde en have, 

som har den og spørg pænt om lov til at 

plukke. Et par klaser rækker til et middel-

stort sylteglas. Skyl bærrene og dæk med 

billig vodka. Hvis den trækker en uge giver 

det en blid snaps, hvis den trækker en 

måned bliver den bitter og god til bjesk. 

Rønnebærgele er klassisk tilbehør til 

vildtretter, men så skal der mere til end 

som så.  

Tormentil 

—  Potentilla Erecta 

Som snapseurt hedder den ”blodrod”, da 

det er rodknolden man bruger. Den findes 

mange steder på øen, og stien ved kirke-

skoven er et godt sted at tage den, for der 

kan den graves skånsomt op. Der skal 

ikke bruges mere end en enkelt stor knold 

til en god snaps, men vær sikker på, at der 

er godt med farve i den. Renses for jord og 

giv et dask med en hammer så den bri-

ster, kommes i et glas som fyldes op med 

billig vodka, trækker en god uge. Ekstrakt.   

Lyng 

— Calluna Vulgaris 

Almindelig på øen. Blomsterne giver en fin 

snaps, både hvad angår farve og smag. 

Klip toppen af lige hvor blomsterne slutter. 

Dæk med billig vodka og lad den trække 

en uges tid. Filtrer og lad modne. Ekstrakt.   

Røllike 

— Achillea Milleflorium 

Meget almindelig langs vejene. Giver en 

god, lidt sødlig snaps. Det er blomster-

skærmene som bruges. Dæk med billig 

vodka og lad trække nogle dage. Ekstrakt. 

Rejnfan  

—  Tanacetum Vukgare 

Findes overalt langs vejene. Både blom-

ster og blade kan bruges til en meget bit-

ter snaps, så lav ikke for meget. Bedst i 

blanding med andre snapse af bær og 

frugter til en bjesk. Dæk med vodka, lad 

trække tre-fire dage. Modnes.   

Perikum 

—  Hypericon Perforatum 

Langs vejene, mange på Nørskovvej nord 

for Havstokken. Klassisk snapseurt, god 

smag og flot farve. Pluk en buket lige når 

den springer ud i juli. Knopperne som lige 

er ved at briste giver mest. Hæng den til 

tørre et par uger og pil blomsterne af. De 

dækkes med billig vodka og trækker en 

uges tid. Farven er flottest lige efter, men 

smagsmæssigt vinder den afgjort ved 

modning. Ekstrakt.  

Skvalderkål 

— Aegopodium Podagrara 

Findes i haverne. En gammel lægeurt ind-

ført af munke i middelalderen. Det latin-

ske navn fortæller, hvad den er god for. De 

spæde urter er også glimrende i salater. 

Den er smækfuld af c-vitamin. Så se ikke 

så ondt til den, den er faktisk også køn at 

have i haven og næsten umulig at udryd-

de.  

Brændenælde 

—  Urtica Dioica 

En urt med mange gode egenskaber. Dens 

latinske navn røber, at den er god for ny-

rerne. De spæde skud er også velegnede 

som krydderurt. Brugt meget i suppe, der 

laves ligesom kørvelsuppe, men altså med 

hakket brændenælde i stedet for kørvel.  

Gul snerre 

—  Galium Vérum 

Kaldes også Jomfru Marias Sengehalm, 

for pga. duften og de bløde blomster men-

te man, at Jomfru Maria havde brugt den i 

krybben til den lille Jesus. Den vokser 

langs vejene. Den er en god snapseurt. 

Blomsterne dækkes med snaps og træk-

ker et par dage. Den bliver afgjort bedre 

ved lang lagring.   


