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Ønsker du at forlænge smagen af  sommer, så tilsæt havtorn i maden.
Med sin perlende, syrlige smag og sine helsebringende egenskaber er det lille orange-gule bær  
et af  den danske naturs mirakler. Havtorn er naturens egen vitaminpille, propfyldt med antioxi-
danter og sunde vitaminer. Alene et enkelt lille bær indeholder lige så meget C-vitamin som en 
stor citron. 
Bærret er den nye superfood, der blev genopdaget i forbindelse med opblomstringen af  Nyt  
Nordisk Køkken, og ’Havtorn – Nordens citron’ er den første danske kogebog om det lille  
mirakelbær. 
Kim Gravenhorst, køkkenchef, madpublicist og indehaver af  Restaurant Beghuset i Dragør og 
den anerkendte madfotograf  Jacob Ljørring, inviterer os indenfor i havtornens fascinerende  
verden. 
Den populære køkkenchef  giver dig 45 lækre opskrifter på at benytte havtorn i maden, og du 
kommer hele køkkenet rundt.  Bærret giver dybde og nuancer i alt fra bagværk og forretter til 
hovedretter, desserter og sunde drinks. Fascinerende, så mange retter det beriger.
Bogen fortæller også, hvordan og hvor du plukker bærrene. Du får inspiration til selv at kaste dig 
ud i at plukke, for intet er mere tilfredsstillende end at bevæge sig ud i naturen og bringe havtorn-
bær med hjem.

www.muusmann-forlag.dk
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Nordens citron til forretter, hovedretter, desserter & drikke
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basiskøkkenet

Vel hjemme fra sit ”havtorntogt” og med skåle, gryde og poser 
fyldt med rensede bær går det op for én, at man da vist slet ikke 
har plads til alle de bær i fryseren.

Og det er her, at basiskøkkenet kommer ind i billedet. Med 
nogle få basistilberedninger af  sine havtorn slår man nemlig 
flere fluer med et smæk. Man får reduceret den plads, som 
bærrene ville have optaget i fryseren, man får en hurtigere og 
nemmere tilgang til mange af  opskrifterne, og sidst, men ikke 
mindst, bliver udnyttelsesgraden på bærrene noget nær 100 %. 
Så gem nogle af  bærrene i fryseren og få lavet en sirup, en saft 
og en råsaft af  resten. Tag skridtet videre og få tørret nogle bær 
og pulveriseret skaller og kerner fra råsaften, så har du et basis-
køkken, der gør det meget nemmere at arbejde med havtorn i 
dagligdagen.
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råsaft af havtorn >
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råsaft af havtorn

ca. 7 dl saft af 1 kg bær

Råsaft er lavet af  de rå bær, som er mast igennem en sigte og dermed befriet for 
skaller og kerner. For at lette processen kan man komme bærrene i en foodpro-
cessor et kort øjeblik, inden man presser dem igennem en sigte med en ske eller 
dejskraber. Holdbarheden er helt nede på maksimalt 2 døgn i køleskab, så det er 
en god ide at fryse saften ned i små portioner. Har man haft saften stående i to 
dage, skal man koge den igennem, inden den afkøles og fryses ned.
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havtornsaft  
og -pure 

ca. 1 liter saft og 2 dl pure

1 kg havtorn
½ liter vand

Kom havtornen i en gryde og tilsæt vand. Bring det i kog og lad det simre i et par 
minutter. Lad saften stå og køle af  i gryden og hæld den så over i en sigte. Når 
væs ken er løbet igennem, presses saften ud af  bærrene med en dejskraber. Opbe-
var saften i skoldede glas eller flasker i køleskabet. Så kan den holde i flere uger.
Saften kan også fryses ned.

De resterende skaller og kerner hældes i en blender og blendes helt fint. Er de for 
tørre til at blende, tilsættes lidt af  saften. Man kan vælge at sigte pureen, hvis man 
ikke vil have rester fra kernerne med. Pureen holder ikke mere end et par dage i 
køleskabet, så den kan med fordel fryses ned i mindre portioner.
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havtornsirup 

ca. 1 l

4 appelsiner – usprøjtede
1 kg havtorn
600 g rørsukker

Riv skallen af  appelsinerne og pres saften af. Der skal være ca. 3 dl saft, ellers 
skal der bruges nogle flere appelsiner. Hæld havtornen i en gryde sammen med 
appelsin saften og kog det op. Lad det simre i 5 minutter. Hæld det hele i en sigte 
og brug en dejskraber til at presse væsken ud af  bærrene. Hæld saften tilbage i 
gryden og tilsæt sukker og appelsinskal. Kog saften op og skum urenhederne af. 
Sigt saften igennem et ikke for fintmasket klæde og hæld den på skoldede glas.
Opbevares i køleskabet, hvor den godt kan holde sig i et par måneder. 

Bruges primært til desserter, kager og søde drikke.
Er dejlig som saftevand, blandes op ca. 1-6 med koldt vand eller danskvand.
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tørrede havtorn  
og pulveriserede  
skaller og kerner >
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tørrede havtorn 

Havtorn er fine at tørre, og det kan være en god ide, hvis man har mange bær og 
kun lidt plads i fryseren. Det tager sin tid at tørre dem, for bærrene indeholder 
næsten ingen faste stoffer, men derimod en masse væske. 
Spred bærrene ud på et stykke bagepapir og tør dem i en varmluftovn ved 40 
grader. Det kan tage alt fra 12 timer til flere døgn, afhængigt af  om man ønsker 
dem knastørre eller gerne vil have dem lidt bløde. Vælger man det sidste, skal man 
opbevare dem i køleskabet – ellers mugner de. De kan også fryses ned.
Man kan godt få det til at gå hurtigere ved at sætte temperaturen op, men til gen-
gæld mister bærrene noget af  deres smukke farve og en større del af  vitaminerne. 
Er man ikke så glad for at lade sin ovn køre i så lang tid, kan man købe en dehy-
drator, som er opfundet til netop det formål at tørre frugter og bær. 
Der findes flere sider på internettet, hvor man kan købe en sådan.

De tørrede bær har mange anvendelsesmuligheder. De kan f.eks. bages ind i brød 
og kager, drysses i salater og blandes i mysli og meget andet.

En dehydrator og en bageplade med bær, parate til at blive tørret.
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pulveriserede  
skaller og kerner 

Når man har presset saften af  sine rå havtorn, står man der med en sigte fuld af  
kerner og skaller. Man kan vælge at smide dem ud, men man kan også få glæde 
af  de omega-7-fedtsyrer, der er i kernerne. Tørrer man sine skaller, kan man 
efterfølg ende blende dem i en elektrisk kaffekværn. Pulveret kan drysses på salater 
eller anvendes som pynt på desserter og meget andet.
Opbevar pulveret i et glas med tætsluttende låg.

Man tørrer skallerne, som man tørrer bærrene, læs hvordan på side 19.
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havtornolie 

ca. 3 dl

Skaller og kerner fra 1 kg havtorn
1 kvist rosmarin
½ liter god rapsolie

Skaller og kerner fra saftproduktionen kan bruges til olie. Kernerne og skallerne 
indeholder de eftertragtede omega-7-fedtsyrer, og de kan til dels trækkes ud i en 
god rapsolie. Kom afpressede skaller og kerner op i en blender sammen med ros-
marin og rapsolie. Blend det helt ud og sigt det igennem en fin sigte. Hæld massen 
op i et højt glas, og lad det stå i et døgns tid. Lidt af  olien vil emulgere med den 
væske, der er tilbage i skallerne, og den emulsion lægger sig på toppen som et tykt 
lag. Fjern forsigtigt dette lag med en ske og smid det ud. Sigt resten igennem et 
kaffefilter eller et klæde, gerne to gange. Det tager laaang tid for olien at løbe igen-
nem, men tålmodigheden betaler sig.

Opbevar olien mørkt og køligt, gerne i køleskabet.

Olien er god til salater og kan danne nogle smukke mønstre, hvis man blander den 
1 til 1 med balsamico.
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havtorneddike

ca. 5 dl

2 usprøjtede citroner
½ kg havtorn
½ liter æbleeddike
2 kviste rosmarin

Skær skallen af  citronerne uden at få den hvide hinde med.
Kom havtorn, citronskal og rosmarin i et sylteglas. Kog æbleeddiken op og hæld 
den spilkogende over i glasset. Sæt låg på, lad det køle af  og opbevar eddiken i 
køleskabet. 

Eddiken er rigtig god på salater med både fjerkræ, fisk eller ost i. 
Pisk f.eks. 1 del eddike med 2 dele rapsolie og brug den som dressing.
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