
Børnenes favoritbær
Det bær, som børn bedst kan lide er jordbær. 
Store, søde og saftige røde bær plukket di-
rekte fra planten eller tilberedt med lidt pi-
skefløde eller mælk. Jordbærtærter, jordbær-
kager, jordbæris og smoothies med masser 
af jordbær er indbegrebet af sol og sommer, 
og sådan har det været i mange, mange år. 

Traditioner skaber tryghed
I mange familier hører traditionen om frisk-
opgravede kartofler fra egen have og frisk-
plukkede jordbær til én af de traditioner, 
man ser ekstra meget frem til. Nogle spiser 
kartoflerne til helstegt kylling, mens andre 
rører en fars til frikadeller. Den første grøn-
ne salat er normalt også klar til høst, så her 
kan man lave en ”mormor-dressing” med 
fløde, sukker og citronsaft, som sender 
tankerne tilbage til barndommens have, 
hvor de voksne havde lidt mindre travlt og 

børnene slog vejrmøller på græsplænen, 
mens bordet blev dækket til aftensmaden.

Yndlingssorter
Hvilken jordbærsort smager bedst? Smag 
er meget svær at diskutere, og der er flere 
faktorer, der gør sig gældende, når smag 
udvikles i et bær. Mængden af vand og især 
antallet af solskinstimer er afgørende for, 
hvor søde og smagfulde bærrene bliver. Når 
jordbærbedet skal plantes til, er det måske 
vigtigere at plante sorter, der er tidlige, 
middeltidlige og sene. På den måde vil 
der over en længere periode være fri-
ske bær at hente i egen have. 

Hvor kommer jord-
bærret egentlig fra?
Handelsrejsende bragte tilbage 
i 1600 – 1700 tallet mange for-
skellige planter med til Europa 
fra hele verden. Fra den østlige 
del af Amerika blev to forskellige 
arter af jordbær bragt til Euro-
pa, hvor der skete en helt naturlig 

krydsning mellem dem. Det resulterede i 
de planter vi i dag kender som jordbær, Fra-
garia x ananassa. Gennem årene er der vi-
dereudviklet på krydsningen, og det er der 
kommet en lang række spændende sorter 
ud af. Det store sortsudvalg finder du i dit 
lokale havecenter.

Kender du de remonterende 
sorter af jordbær? De fort-
sætter deres blomstring hele 
sommeren, og vil blive ved 
med at producere bær hele 
efteråret.

NB

Skift dine jordbærplanter ud med 
nye friske og sygdomsfrie planter 
hvert 3. år, så sikrer du dig de bedste 
bær hvert år

TIPS


