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Naturens tag-selv-bord 
En oversigt over 10 spiselige planter, som er nemme at finde i naturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her finder du en oversigt over 10 almindelige planter i naturen, haver osv., som kan spises. Disse 

planter er fundet i starten af maj, men mange er stadig til at finde hen på efteråret. De er fundet i 

bøgeskov og i skovbryn især. Mange af disse vokser også op i haver og på små grønne arealer i 

byerne. Vær opmærksom på tilberedning og på dem, man ikke skal have for meget af. Vær særlig 

opmærksom på dem, som kan forveksles med giftige planter! 

De fleste er lækre i fx pastaretter, kryddersmør, salater eller som pesto. Ramsløg kan nærmest 

erstatte hvidløg i rigtig mange retter. Bellis er smukke som pynt på kager eller i salater. Hvis du 

skal ud og sanke er det en god idé at have en pose, en saks, evt. handsker, hvis du er ude efter 

brændenælder og et fugtigt viskestykke med, som kan foldes om planterne og holde dem friske. 

En god oversigt og forslag til flere spiselige planter kan findes på vildmad.dk eller i deres app. Her 

er desuden opskrifter og undervisningsmateriale. Nedenfor ser du 10 planter, du roligt kan spise. I 

løbet af sommeren kan man derudover bl.a. almindelig syre, skovsyre, fuglegræs, røllike og 

hindbærblade. 
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Bellis/tusindfryd 
 

  Op til 15 cm små hvide blomster med gul midte. 

 Hele planten kan spises rå. 

  Den vokser mange steder, gerne fugtigt og næringsrigt.  
     Ses ofte på græsplæner. 

 Kan findes fra marts til september. 

 

 

Brændenælde/stor nælde 
 

  Op til 100 cm høj, takkede blade med brændehår. 

 Tilberedes inden indtagelse, så de ikke brænder.  

  Den kan nærmest findes overalt, både i skov og åbent  
      landskab. 

 Kan findes fra marts til november. 

 

 

Bøg 
 

  Lyse grønne blade på op til 40 meter høje træer. 

 Spis kun de friske skud. 

  Bøg findes overalt både i skove eller fx som hæk. 

 Nye skud kommer ofte i april eller maj. 

 
 

 

Døvnælde 
 

  Op til 50 cm høj ranglet plante med lyse, takkede blade  
      og hvide blomster. 

 Kan spises rå eller tilberedt, dog i begrænsede mængder. 

  Vokser mange steder, lyst og med næringsrig jord, fx i 
skovbryn, grøfter eller ved veje og stier. 

 Kan findes fra april til juli. 
 

 

Løgkarse 
 

  Op til 70 cm høj plante med brede, let takkede blade  
      og små hvide blomster i toppen. 

 Hele planten kan spises rå eller tilberedt, dog i begrænsede 
      mængder. Løgkarse dufter og smager af løg. 

 Vokser i både lys og skygge, udbredt mange forskellige steder. 
 Kan findes hele året, blomstrer fra maj til juni. 
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Mælkebøtte 
 

  Takkede blade og karakteristiske gule blomster. 

 Hele planten kan spises rå. Bladene er bedst tilberedt, da de  
      ellers er bitre. Nye blade smager bedst.  

  Er meget sejlivet og vokser overalt. 

 Kan findes fra marts til maj. 

 

 

Ramsløg 
 

  Lige, glatte og skinnende blade og hvide blomster.  

 Hele planten kan spises rå eller tilberedt. Har karakteristisk 
       smag af hvidløg. Kan forveksles med liljekonval, dansk arum    
       og høsttidløs(!) 

  Gror ofte mange sammen i fugtig og skyggefuld skov. 

 Kan findes fra marts til juni. 
 

 

Skvalderkål 
 

  Flere matte blade, der sidder sammen, med små takker.  

 Hele planten kan spises rå eller tilberedt. De nyeste blade er  
       bedst, da de godt kan blive lidt seje. 

  Gror ofte mange sammen i fugtig jord og let skyggefuldt. 

 Kan findes fra marts til maj. 

 

 

Tvetand, rød 
 

  Op til 40 cm høj plante med karakteristisk form: lang stilk,  
       blade der bliver rødlige ved toppen og lilla blomster. 

 Hele planten kan spises rå, men bliver bedst ved tilberedning. 

  Trives i forskellig natur, gerne med næringsrig jord. 

 Kan findes fra april til oktober. 

 

 

Vejbred 
 

  Lav plante med brede, spidse blade og en høj og smal blomst. 

 Hele planten kan spises rå, men bliver bedst ved tilberedning  
       pga. den bitre smag. Frugterne i toppen smager nøddeagtigt. 

  Kan gro mange steder og tåler næringsfattig jord. 

 Kan findes fra april til september. 

 
 


