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Men nogle gange har vi bare ikke tiden til at lave dem til syltetøj og saft, når 
frugterne og bærrene er modne. Men heldigvis kan de nemt fryses.

Det behøver ikke at tage særlig lang tid at plukke, ordne, pakke og fryse 
havens overskud af modne frugter og bær. 

Og det giver mulighed for, at de på mørke vinterdage kan blive hentet op ad 
fryseren og omdannet til søde sager og lækkerier eller blive brugt til at 
forskønne aftensmadens retter, hvor for eksempel frosne brombær eller 
tyttebær kan give et frugtigt tvist til saucen, og frosne æbler gøre kan 
forvandles til krydret og varmende chutney.

Smagen skal nok være god, for selvom frysning vil gøre de fleste frugter og 
bær mere bløde i konsistensen, så vil de i høj grad beholde både deres gode 
smag, duft og farve, samt ikke mindst de fleste af de gode vitaminer og andre 
sunde stoffer. 

Frysning er nemt, hurtigt og en genial måde at gemme havens overskud af 
frugter og bær, så det er bare om at komme i gang.

sensommeren og efteråret bugner havens frugttræer og bærbuske 
af meget mere frugt og mange flere bær, end vi kan nå at spise. 

Det er synd at lade dem gå til spilde. Indtørrede bær og rådne 
frugter er spild af fantastisk mad og kommende lækre kager, 
desserter, syltetøj, saft og alt det andet, vi kan bruge dem til. I
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