Morgenfruer foran en r.ekke knoldfennikel, som har overlevet vlnteren og nu skyder Iysegranne
blade og blom~terstaengler. Morgenfruens kronblade er et dejligt krydderi. Pluk blomsterne midt
pi! dagen. pilkronbladene fri og tar dem i avn eller tarreapparat. Drug de smukke orange blade i
alt, fra brod tilleverpostej.

To l<vinder har gjort det til en m<Erkesagat udbrede kendskabet til
krydderurter. Firmaadressen er en JandarbejderboJig ved N<Estved,
hvor de bes0gende lige nu m0des med en duft af lavendeJ, isop og
salvie.

rydderurter bringer ikke bare den gode . Iykken.< fo"",lIer hun_ .Nu er der ikke mere
duft til nil!sen og den gode smag tiJ maet skarpr skeJ mellem arbejde og fritid. vores
den. de bringer ogsa masser af gode
firma er en slags livsstilsvirksomhed.- Inger
historier med sig. Om det er verdenshistorie.
Vaaben var i starten kun med i projektet pa
lrulturhistorie eller klassisk Iitteratur. sa er delrid fra sin bop",' i Kobenh.lVn. Bopi!!len er
duftsporene ikke til at komme uden om. Vel stadig byen, men ffa dcnne s<Eson er ogsa hun
at ma:!rke hvis man stikker nil!sen tilslra;,kkepa fuld tid 5001 ·elv5t",ndig.
lig dybt i de fantastiske urter. Det' er pra:!cist.
hvad dameme Nielsen & Nielsen pa Skafterup
JYTTE' NIELSEN HAR boet j den gamle landMark ved NiI!stved har gjort tiJ deres metier,
arbejderbolig i 11 ar. Pa husets ostside ligger
at engagere med krydderurtesmag
og gode
det lille jordstykke pa 600-700 kvm. som
historier.
rummer et skatkammer af gode duffe. HaDet hele begyndte for ri ar siden. hvor de veplanen er overskuelig. P.1 begge sider af en
to indehavere Jytte Nielsen og Inger Vaaben
midtergangloberr.ekkerafkrydderurtermed
modles tilfi!!ldigt i en bybus i Kobenhavn. De isop,lavendel og salvie 5001 de mesr markanhavde tidligere arbejdet samme sted, men
te. Lige nu star isop i blomsterknop,lavendel
i
ikke set hinanden i mange ar. sa snakken gik begyndende blomstring og salvien i fuld nor.
om alt muligt. men omdrejningspunktet
blev
Krydderurtestedet
i Skafterup har mange
hurtigt krydderurter. Det viste sig, at begge
besBgende. og der kommer altid gode hihavde lil!st norske Annemarta Borgens bog storier om krydderurter pa borde£. En herre
'Krydderurtehaven
pa Knatten-, da den udkunne fort",lIe. at han pa det nil!rmeste havde
kom i 1975. ogvar blevetvildt betagetaf. hvad
oplevet mirakJer med salvie. Han var plaget af
krydderurter kan og bringer med sig af histoparadentose og begyndte en kur. der bestod i
r.iefort<elling.
hver morgen at tygge et par salvieblade meget
Tanken om at· kunne besk<eftige sig med
grundigt. Ved den falgende kontrol hos randkrydderurter dagen lang - og maske tilmed
liI!~n sagile han intet om d~n selvbesrallede
/live af det - blev hurtigt til!ndt. I 2003 belv saviekur. Oa tandl<egen rjekkede til!ndeme.
krydderkoncepret Nielsen & Nielsen en'-r~~J .·:.s..gde'han·m,ed u~dr.e,n ~[I]!f1en: 'Det er da
Iitet. Jytte Nielsen engageredesig,§
fuldtio' bem",rkelsevil!rdlgt, at dm ·paradentose er I
med firmaadresse fra egen bopa!lI den -g;imfe ,: :tiIoa~egangl~
.
;0-. , .-;
landarbejderboligi Skafterup.
.' . '. ~~ ':Oil"over selve ·kr;itdf!hlrteproduktionen.
.Jeg skippede kontorjobbet. som jeg. slet
der er firmaets b",rende .iL!e. har de to partikke orkede mere, og ff" dag et, var detJler..
nere specialiseret sig i at S<!:Igeprodukter. der
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Sidste ar
abnede

den Iille

gardbutik ved landhuset, 09 her er samlet
plakater. boger og alskens
krydderurter blandet mcd
savel salt, sukr(er 09 cd·
diker. I !mrven star en f10k
salvier med gulbrogede
blade. SalgspJanter af

Aben krydderurtehave hos Nielsen
Nie~en. maj til november. fredag. Imdag
og sondage kl. 12-16.
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',rydderurter st<ir i det frj
pa borde og b""nke.

o Adressen er KristiansholmsvejS. Skaflerup
Mark. 4262 Sandved. vest for NiI!stved.
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·EJI dag ;~ndag er de dog at finde p~
.... 'BP.n~e~:Marked« pa Gisselfeldkl. 10-16.
Y:(;i;,~~ewww,bondensmarked.dl;
og ~J\,;"v·nielsenognielsen.nEtog
\v\.\lw.culinary.heritage,com
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