Snapsebrygning

Strandmalurt

Det er ganske simpelt at brygge sin egen snaps. Vi
anbefaler at man bruger en smagsneutral alkohol.
Vodka er meget velegnet og lad den ikke have for
stor alkoholprocent (max. 40), da det kan trække
uheldige bitterstoﬀer ud af urterne..

Plukkes fra forår til efterår. Plukket om foråret
smager snapsen lidt sød og mild, plukket senere
bliver den fyldig og er velegnet til silden. Hele
stænglen anvendes.
Trækketid ca. et døgn. Lagres mørkt - gerne et år.

Brug et sylteglas med låg. Bær, planter eller urter
kommes i glasset og overhældes med vodka.
Urterne skal altid dækkes. Forholdet mellem urter
og alkohol har ikke så stor betydning, da styrken
kan reguleres efterfølgende. Dog kræver hyben og
bær en god mængde alkohol for ikke at gelere.
Som grundregel skal frugter trække i 6 uger - 3 mdr.
Urter og blomster 1 - 5 dage. Nødder og rødder i et
halvt til helt år. Glasset skal vendes nogle gange i
løbet af processen.
Når kryddersnapsen har trukket færdig, filtreres den
(et kaﬀefilter kan anvendes) og man har så en
essens der kan spædes op med vodka. De fleste
kryddersnapse skal dog lagres efterfølgende for at
blive velsmagende.
Hvor meget essensen skal fortyndes er en
smagssag, men det er jo også sjovt at prøve sig
frem.
Kryddersnaps smager bedst ved stuetemperatur,
undtagelsen er meget frugtige snapse, der med
fordel kan afkøles lidt.

Snapseurter på
Reersø

Røllike
Plukkes fra juli til oktober. Kun de hvide eller
lyserøde blomster anvendes. Røllike kendes på de
fjersnitdelte blade. Smager lidt af honning. Trækker
2-3 døgn og efter filtrering skal snapsen lagre i
mindst 14 dage. Gerne år.

Guidede snapseture:
Vi arrangerer snapseture flere gange i løbet af
sommerhalvåret. Turene annonceres ved opslag
bl.a. på www.kultunaut
Desuden arrangerer vi snapseture på bestilling.
(min. 10 deltagere) Turene kan være med eller
uden efterfølgende frokost.
Kontakt:
Jette og Christian Damlund
Strandvejen 23, Reersø
4281 Gørlev
HAVMÅGEN
info@havmaagen.dk
tlf. 30544278 (Jette)
tlf. 23316022 (Christian)

Reersø er beriget med en flot natur
og rundt på halvøen er der mulighed
for at samle blomster, urter og bær
til skønne kryddersnapse.
Her i folderen finder du nogle af
dem.
Opskrifterne vi har udvalgt er enkle og rene - dvs.
den enkelte kryddersnaps er brygget på en enkelt
plante. Når den rene snaps er fremstillet, kan man
eksperimentere med blandinger. Her er det værd at
huske de 3 smagsgrupper - de aromatiske- de
frugtige - de bitre. Hvis man blander fra alle 3
grupper fås de bedste snapse, men man kan også
blande med urter fra samme voksested.

Vi tager det som en selvfølge, at du
passer på naturen når du færdes derude,
og ikke plukker et enkelt sted rent for
planter.

Sådan er der så meget…
På Sjælland kaldtes hyld for et værnetræ og måtte ikke
fældes, for så brændte gården.
Brombær er ‘uciviliserede’ morbær. På svensk hedder
de ‘björnbär'.
Achilles anvendte rølliken til sine krigeres sår og den er
også kendt under navnet ‘soldaterurt’.
Gul Snerre hed oprindelig ‘Friggs Græs’. Frigg var
Odins hustu og gudinde for ægteskab og børn.
Knus perikons blomsterknopper og djævelen flygter.

Havtorn

Slåen

Hyldeblomst

Hyben/rose

De modne bær trækker 3 4 mdr. Brug dobbelt så
meget vodka som bær.
Efter filtrering skal
snapsen lagres mindst et
halvt år.
Smager aromatisk og
blomstrende parfumeret.

Pluk de modne slåen efter
frost (eller en tur i
fryseren). Trækker min. 14
dage, gerne 3 mdr.

De næsten udsprungne
blomster plukkes og
trækker 3-4 dage.
Smagen er aromatisk,
parfumeret honningagtig.
Kan/skal drikkes med det
samme.

Blomsterne trækker en
lille uge, filtreres og lagrer
4 uger.

Gæslinger/pil

Pil

Perikon

Rønnebær

De nyudsprungne
gæslinger plukkes og
trækker 2 - 3 døgn,
Snapsen kan drikkes med
det samme, men tåler
lagring op til et år.
God til milde oste.

Nye tynde kviste og blade
plukkes i april.
Trækker i mindst 3 mdr.

Pluk knopper og
nyudsprungne blomster.
Trækker 2 - 3 uger.
Smager krydret og er god
til skaldyr.
Farven er mørk rød, men
skifter til rødbrun ved
lagring.

Modne bær plukkes efter
frosten (eller en tur i
fryseren) og trækker ca. 1
mdr. Smagen er
aromatisk, frugtig og en
anelse bitter.
Lagres min. 3 måneder.

Gul snerre

Birk

Skovfyr

Brombær/hindbær

Jomfru Marias sengehalm.
Stængel og ikke helt
udsprungne blomster
trækker max. 1 - 2 døgn.
Skal lagres min. et halvt
år.

Helt nyudsprungne blade
plukkes i april/maj.

I forsommeren samles de
grønne kogler, de skylles
og trækker derefter i 3
mdr.
Lagres i et halvt år før
snapsen er drikkeklar.

Bærrene trækker min. 1
mdr. men snapsen bliver
bedre hvis den trækker et
år.
Lagres i ca. 14 dage før
den er drikkeklar.

Farven er flot rød, og
smagen er frisk
nøddeagtig.

Snapsen smager af forår
og får en flot mørk og
rødbrun farve.

Trækker i 14 dage og skal
efterfølgende lagres i 14
dage.

Hyben renses, tørres 2
dage. Overhældes med
vodka og trækker 1 mdr.

