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Det er også en god måde at gemme det overskud af krydderurter, som ofte 
opstår over sommeren og efteråret. Det er nemme planter, der tit ender som 
små buske, og selvom vi bruger dem flittigt, kan det være svært at nå at 
bruge det hele, inden vinteren kommer, og gør det af med dem.

Det gælder også, når vi har købt friske krydderurter i potter eller bundter i 
butikkerne. Alt for ofte når vi ikke at bruge det hele, og i stedet for at 
krydderurterne visner eller rådner op i køleskabet, så lad os spare på pengene 
og begrænse madspildet ved at fryse overskuddet ned.

Når krydderurterne først er plukket, er det faktisk en bedre idé at putte dem i 
fryseren fremfor i køleskabet. Så kan de holde i flere måneder fremfor en uge 
i køleskabets fugtige 5 grader. Samtidig bevarer de smagen bedre. Og det er 
hurtigt at fryse dem, ligesom det er hurtigt at tage dem frem og bruge dem i 
maden.

Dog skal det lige siges, at hvis krydderurterne skal bruges rå i en salat eller 
som pynt, så er det bedre at bruge de friske. Frysningen får en del af 
krydderurterne til at klaske sammen og ændre farve. Smagen er stadig 
glimrende, så skal de i noget, der skal steges, bages eller koges, er frysning 
en både nem, hurtig og langtidsholdbar opbevaringsmetode.

riskplukkede buketter af krydderurter fra haven smager og dufter 
intenst, krydret og aromatisk. Uden friske krydderurter, ingen rigtig 
sommermad. 

Krydderurterne er dog lige så gode i vinterens mørke, varme retter, 
og en af de bedste måder at bevare deres saft og kraft på er ved at 
fryse dem.F

FÅ FRISKE KRYDDERURTER HELE ÅRET
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