
303636_INT_001-144_FamilyForaging_UK.indd   1 02/11/2018   11:59

CUEILLETTE
EN FAMILLE

303636_TRANS_001-144_FamilyForaging_FR.indd   1 25/01/2019   06:32

SMAG PÅ
NATUREN

303636_TRANS_001-144_FamilyForaging_DK.indd   1 16/01/2019   00.37

EHETŐ
VADNÖVÉNYEINK

FamilyForaging 001-023 intro.indd   1 2019. 01. 30.   13:14:41



303636_INT_001-144_FamilyForaging_UK.indd   2 02/11/2018   11:59

L’édition originale de cet ouvrage a été publiée en 2019 au Royaume-Uni 

par White Lion Publishing sous le titre :

Family Foraging 
A fun guide to gathering and eating wild plants.

First published in Great Britain in 2019 by White Lion Publishing, 

an imprint of The Quarto Group.

The Old Brewery, 6 Blundell Street

London, N7 9BH, United Kingdom

Texte © 2019 Dave Hamilton

Photographies intérieures © 2019 Jason Ingram, sauf indication contraire.

Illustrations © 2019 Sara Mulvanny

Responsable d’édition : Ronite Tubiana

Édition : Florian Boudinot

Fabrication : Anne Pachiaudi

Traduction : Benjamin Peylet

Maquette de couverture pour la version française : Maud Warg

Photographie de couverture : © Frau Cosmic – shutterstock.com

Au dos, photographies de Jason Ingram

© Dunod, 2019, pour la version française

11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff

www.dunod.com

ISBN 978-2-10-079310-5

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 

l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété 

intellectuelle [Art. L 122-4] et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal.

Seules sont autorisées [Art. L 122-5] les copies ou reproductions strictement réservées à 

l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et 

courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre 

à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des 

articles L 122-10 et L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Imprimé en Slovénie

Avertissement de l’auteur sur la sécurité
La cueillette ne va pas sans risque. Il vous incombe, en tant qu’adulte responsable, d’en tenir 
compte afin de vous en protéger, vous et votre famille. Les trente plantes et champignons 
sélectionnés ici l’ont été avec soin. Il s’agit des nourritures sauvages les plus simples à trouver. 
C’est une excellente introduction à la cueillette, même pour les plus jeunes. Vous connaissez 
vos enfants mieux que moi, vous saurez donc déterminer leurs capacités et le niveau de 
supervision qui leur sera nécessaire. Armés d’un livre comme celui-ci, certains se montreront très 
raisonnables, d’autres beaucoup moins. Ne les sous-estimez ni ne les surestimez pas, cela permet  
de bien cerner les risques et ainsi de les gérer correctement. Lisez avec soin la section “Cueillir 
en toute sécurité” (page 12).

Note
Bien qu’ils aient fait toutes les recherches nécessaires pour s’assurer que les informations 
contenues dans cet ouvrage étaient correctes et à jour, l’auteur et l’éditeur déclinent toute 
responsabilité dans tout dommage, perte, blessure, maladie ou mort que la négligence ou 
des erreurs d’interprétation auraient causé (dont des erreurs dans l’ouvrage). Dépendre des 
seules informations de cet ouvrage est aux risques et périls du lecteur. En résumé, si vous glânez 
quelque chose, c’est sous votre responsabilité !

303636_TRANS_001-144_FamilyForaging_FR.indd   2 25/01/2019   06:32

Smag på naturen
af David Hamilton

1. udgave – 1. oplag

ISBN: 978-87-7142-082-1

Copyright © Exlibris Media ApS 2019

Exlibris Media ApS

Aurehøjvej 26C

2900 Hellerup 

www.exlibrismedia.dk

Originaltitel: Family Foraging

Tekst © 2019 David Hamilton

Fotos © 2019 Jason Ingram, på nær når andet er angivet

Alle omslagsfotos © 2019 Jason Ingram, på nær bagcover, til højre: Roel Meijer/Shutterstock.com

Alle illustrationer, på nær kort © 2019 Sara Mulvanny

Design af Sarah Pyke

Dansk tekst: 001–053: Morten Pedersen, 054–144: Dorte Gam

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres eller gengives i 

nogen som helst form eller på nogen som helst måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, 

inklusive fotokopiering, optagelse og alle former for opbevarings- og fremdragelsessystemer, 

uden skriftlig tilladelse fra copyrightindehaverne.

Trykt i Slovenien

Bemærkninger til læseren
Det er ikke helt ufarligt at samle planter i naturen og spise dem. Som ansvarlig voksen er det 
derfor dit ansvar at håndtere eventuelle risici for dig selv og din familie. De 30 planter og 
svampe, som er omtalt i denne bog, er omhyggeligt udvalgt og repræsenterer nogle af de lettest 
tilgængelige “vilde” madvarer, du kan finde. De er en glimrende introduktion til fourageringens 
verden for selv de alleryngste. Du kender dine børn bedre end jeg, og dermed kender du også 
deres evner, og i hvor høj grad du er nødt til at holde opsyn med dem. Nogle er meget fornuftige 
og læser en bog som denne fra ende til anden, inden de går i gang, mens andre vil putte 
nærmest hvad som helst i munden uden større omtanke. Det er sjældent en god idé at over- eller 
undervurdere et barns evner, men man bør altid sætte sig ind i eventuelle risici og forsøge at 
håndtere dem så godt som muligt. Læs derfor afsnittet om sikker fouragering (side 12) grundigt 
igennem, inden I begiver jer ud i naturen. 

I forbindelse med tilblivelsen af denne bog er alle tænkelige forholdsregler taget for at sikre, 
at alle informationer er korrekte. På trods af dette fralægger forfattere, oversættere og forlag 
sig ethvert ansvar for eventuelle tab, skader og sygdomme af enhver art som følge af brug 
af informationerne i denne bog. Det er udelukkende læserens eget ansvar. Kort sagt, når du 
indsamler noget i naturen, er det på eget ansvar!
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A szerző biztonsági figyelmeztetése 
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és gombát gondosan válogattuk össze, ezek jellemzően képviselik a természetben megtalálható ehető növényeket. 
Segítségükkel a legfiatalabbakat is bevezethetjük a vadon termő, ehető növények lelkes gyűjtögetésének fortélyai-
ba. Olvasóim jobban ismerik gyermekeiket, mint jómagam, így képességeik határait is, meg azt, hogy milyen szintű 
felügyeletet igényelnek a gyűjtögetés közben. Egyesek megragadnak egy könyvet, mint amilyen ez is, és ésszel 
gyűjtenek – mások kevésbé. Soha ne becsüljük alá és ne becsüljük túl gyermekünk képességeit, és értsük meg, 
kezeljük helyesen a gyűjtés kockázatait. Kérem, olvassák el figyelmesen a „Hogyan gyűjtsünk biztonságosan?” című 
fejezetet a 12. oldalon!

Korlátozott felelősségi nyilatkozat
Annak ellenére, hogy minden lehetséges erőfeszítést megtettünk a könyvben szereplő ellenőrzött tudnivalók biz-
tonsága érdekében, a könyv kiadása pillanatában sem a szerző, sem a kiadó nem vállalja magára és kizárja a fele-
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információk figyelmen kívül hagyása (beleértve a könyvben szereplő esetleges téves tájékoztatást is), az informá-
ciók hanyag vagy helytelen értelmezése miatt történt. Az olvasó kizárólagos kockázata, hogy megbízik-e az ebben 
a könyvben található információkban. Röviden: ha leszed valamit, azt kizárólag saját felelősségére teheti.

Sok növény (például medvehagyma, gomba) hazánkban korlátozottan gyűjthető, állami (nem védett) erdőben 
csak max. 2 kg/nap/fő, vagy ha több, akkor csak előzetes erdészeti engedéllyel. Védett, állami erdőben a 
természetvédelmi hatósági és erdészeti engedély is szükséges.
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LES
BASES

La cueillette est un excellent moyen

de passer du temps en famille et de retrouver 

le contact avec la nature. Pour vous lancer, 

rien de plus simple : il suffit de savoir où aller 

et de connaître le matériel et les mesures

de sécurité indispensables.
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FOURAGERING
Det er en helt fantastisk familieaktivitet at begive sig

ud i naturen for at samle planter, svampe og frugt, som

man så kan tage med hjem og tilberede de lækreste

retter af til venner og familie. Det giver en følelse af

samhørighed med både naturen og dem vi holder af.

Og så er det nemt at komme i gang. Så prøv det,

og find ud af, hvor sjovt det er at fouragere, hvad

du skal have med, både ud og hjem, og

hvordan du gør det så sikkert

som muligt.
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A GYŰJTÉS 
ALAPJAI

A természet ajándékainak gyűjtése 
kiválóan alkalmas a családi összetartozás 
erősítésére, emellett újból kézzelfogható 

közelségbe kerülünk a természettel. Igazán 
könnyű elkezdeni. Fedezzük fel, mitől 

annyira élvezetes a gyűjtögetés, miközben 
megtanuljuk, hová érdemes elmenni, mit 

vigyünk magunkkal, és hogyan 
gyűjthetünk biztonságosan.
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INTRODUCTION

Comme tant d’autres, mon expérience de la 

nourriture sauvage a commencé très jeune. 

J’ai pourtant grandi en ville, loin des “grands 

espaces”. Mais j’adorais jouer dehors, au 

point que, avec mon frère et ma sœur, 

nous dénichions la campagne au milieu du 

bitume ; nous cueillions du sureau pour la 

confiture et des orties pour la soupe au fond 

de notre jardin, nous mangions les faînes du 

grand hêtre dans la cour de l’école et, les 

jours de sortie en famille, nous ramassions 

des mûres tous ensemble. Ces mûres étaient 

destinées à des tartes ou des confitures, 

mais c’était un destin que peu d'entre elles 

accomplissaient, car nous en mangions une 

grande partie sur place, nos doigts et nos 

chemises tachés de leur jus délicieux.

Plus je vieillis, plus je suis fasciné par les 

plantes et plus ma connaissance grandit. 

Avant Internet, ce n’était pas un sujet 

d’étude facile, d’autant que peu de livres 

en traitaient. Celui que vous tenez entre les 

mains représente tout ce qui m’a manqué 

à l’époque. Dans ses pages, vous trouverez 

30 plantes, champignons, fruits et noix parmi 

les plus simples à dénicher dans nos régions. 

Vous en connaîtrez déjà sûrement certains, 

mais d’autres seront certainement nouveaux 

pour vous. Avec chaque entrée sont incluses 

de délicieuses recettes maison et des 

anecdotes amusantes à raconter à vos amis.

C’est le bon moment pour un avertissement 

au lecteur. Vous pensez peut-être que je 

devrais vous préciser qu’il faut être sûr à 

100 % de ce qu’on glâne. C’est vrai que 

c’est un bon début. Avaler n’importe quelle 

plante ou champignon n’est pas vraiment 

une bonne idée (et ça peut même être 

la dernière) ; certaines plantes, certains 

champignons rendent malades en effet. 

D’autres tuent. Toutefois, ce n’est pas 

l’avertissement numéro un de ce livre.

Le premier, le voici. . .

CUEILLIR C’EST POUR LA VIE !

Une fois que vous aurez attrapé le virus, il sera 

trop tard. Dès la fin des vacances d’été, vous 

vous demanderez où trouver des châtaignes 

à griller, des noisettes à casser et des 

pommes sauvages. Durant les rudes journées 

d’hiver, vous partirez à la recherche de bette 

maritime sur la côte. Le printemps deviendra 

synonyme d’excitation à l’idée de retrouver 

de l’ail des ours et des oignons sauvages, 

ou encore des orties toutes fraîches, à peine 

réveillées de leur long sommeil hivernal. Et 

puis, quand viendra l’été, vous passerez votre 

temps dehors à traquer les baies, car rien ne 

surpasse la saveur de la première mûre ou 

de la première prune-cerise, dont la branche, 

depuis un mystérieux jardin envahi par la 

végétation, vient pendre dans la rue.

À l’attention des parents
De Charles Darwin à David Attenborough, de 

nombreux naturalistes ont bâti leur carrière 

sur une fascination pour la nature établie 

dès l’enfance. À notre époque numérique, les 

enfants peuvent facilement se trouver coupés 

à la fois du monde naturel et de celui des 

adultes. La cueillette sauvage remédie à cela ; 

une journée passée à cueillir des mûres est

un excellent moyen de retrouver à la fois

sa famille et le grand extérieur.

Dans ce livre, vous trouverez des informations 

destinées élargir le savoir botanique des 

enfants. Je ne peux pas garantir qu'ils 

deviendront tous le Darwin de demain,

mais je sais que cela les encouragera au moins 

à passer un peu moins de temps les yeux 

devant un écran ! 
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INDLEDNING

Som så mange andre fik jeg mine første 

oplevelser med “vild” mad som ganske ung. 

Selvom jeg voksede op i en stor by langt fra 

Guds vilde natur, elskede jeg at være udenfor. 

Sammen med min bror og søster fandt vi vores 

egne “vilde” omgivelser i storbyjunglen; vi 

samlede hyldebær til syltetøj og brændenælder 

til suppe i bunden af vores have, vi spiste bog 

fra det store bøgetræ i hjørnet af skolegården, 

og når familien havde fri, tog vi sammen ud og 

plukkede brombær, som det var meningen, vi 

skulle bruge til kager og syltetøj. Men det blev 

sjældent til noget, fordi vi guffede dem i os på 

vej hjem med blodrøde fingre og trøjer til følge 

på grund af den lækre saft. 

Jo ældre jeg blev, jo mere fascineret blev 

jeg af planter, og jo klogere blev jeg. Men 

det var svært at studere emnet i en tid, hvor 

internettet endnu ikke fandtes, og der kun 

var få bøger om emnet. Denne bog er udtryk 

for, hvad jeg gerne ville have haft adgang 

til dengang. Her får du beskrivelser af 30 

almindeligt forekommende planter, frugt, 

nødder og svampe, som du selv kan samle 

på den nordlige halvkugle. Du kender sikkert 

nok nogle af dem, men der vil utvivlsomt 

også være nogle, som du ikke har hørt om før. 

Omtalerne indeholder også lækre opskrifter, 

som du kan lave derhjemme, og interessante 

fakta, som du kan fortælle dine venner.   

Her mener jeg jo så, at det er på sin plads med 

en lille advarsel til dig, læseren. Du tænker 

måske nok, at jeg bør advare dig om, at du bør 

være 100% sikker på det, du samler. Og det er 

da også en glimrende idé, siden det langt fra 

kan anbefales at putte en hvilken som helst 

gammel plante eller svamp i munden (ja, det 

kan faktisk gå hen og blive livstruende); nogle 

planter og svampe kan gøre dig rigtig syg, og 

nogle kan endda slå dig ihjel. Men alt andet 

lige, er det nu ikke den største advarsel, som en 

bog som denne bør indeholde. Nej, den største 

advarsel bør være . . .

ADVARSEL: AT FOURAGERE ER FOR LIVET!

Når du først er blevet smittet af fouragerings-

feber, er der ingen vej tilbage. Sommerferien 

er dårligt nok forbi, før du begynder at spørge 

dig selv: Hvor kan jeg finde kastanjer til at 

riste, hasselnødder at knække eller de bedste 

vilde æbletræer? I den kolde vintertid kan 

man se dig vandre omkring langs kysten på 

jagt efter overvintrende strandbedeblade. 

Forårets komme vil blive mødt af en nyfunden 

entusiasme efter de første ramsløgskud eller 

friske, tidlige brændenælder, der vågner 

efter vinterens slumren. Og så bliver det 

endelig sommer igen med den søde smag af 

sommerbær og lange dage ude i det fri. Der 

er ikke meget, der kan hamle op med smagen 

af de første saftige brombær eller de første 

mirabeller, der hænger ud over vejen fra et træ 

i en tilgroet, uhyggelig have. 

Til forældre og børnepassere 
For mangen en naturalist, lige fra Darwin til 

David Attenborough, var fascinationen af 

naturen i en tidlig alder startskuddet til en lang 

og glorværdig karriere. Men i vores digitale 

tidsalder undgår vi i stigende grad enhver 

meningsfuld kontakt med både naturens 

verden og de mennesker, der omgiver os. 

Ved at begive os ud i naturen og indsamle 

spiselige planter og bær sammen med familien 

genskaber vi vores bånd til både naturen og de 

mennesker, der betyder allermest for os.

Denne bog er fuld af fakta, der kan udvide et 

barns botaniske horisont. Og selvom jeg ikke 

kan love, at dit barn bliver den næste Charles 

Darwin, er jeg sikker på, at bogen kan være 

med til at få dem op af sofaen og ud i naturen! 
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BEVEZETÉS

Ugyanúgy, mint sok más embernek, az első 
élményeim a szabadban gyűjthető ennivalókról 
egészen fiatal koromból származnak. 
Nagyvárosban nőttem fel, elég távol 
a „vadontól”. Vágytam a szabadba, bátyámmal 
és nővéremmel pedig megtaláltuk a saját vad 
zugainkat az egyébként városi környezetben 
is: bodzabogyót szedtünk, hogy lekvárnak 
vagy gyümölcskocsonyának főzzük be; csalánt 
gyűjtöttünk a kertünk végében a levesbe; 
„bikkmakkot” ettünk az iskolai játszótér sarkán 
álló hatalmas bükkfa alól; és amikor a családdal 
mentünk valahová, együtt szedtük a szedret. 
A szederszedés közben finom süteményeken, 
lekvárokon járt az eszünk, pedig otthon 
ritkán készítettünk ilyeneket, mert ott 
helyben elcsámcsogtuk a szedret a felséges 
gyümölcslétől lilára festett ujjakkal és szájjal.

Ahogy nőttem, egyre jobban elbűvöltek 
a növények, és közben sok új dolgot tudtam 
meg róluk. Internet nélkül, csak néhány 
szakkönyv segítségével nem volt könnyű dolog 
a növényeket tanulmányozni, és ez a könyv 
éppen olyan, amilyet akkoriban szívesen 
forgattam volna. Lapjain harminc közismert 
növény szerepel, az északi félgömbön sokfelé 
begyűjthető gyümölcsök, magok és gombák. 
Néhány talán ismerős lehet, de semmi 
kétségem afelől, hogy ismeretleneket is fogunk 
találni közöttük. A növények leírása után 
fenséges, otthon elkészíthető ételek receptjei 
és olyan érdekes tények találhatók, amelyeket 
a barátainknak is elmesélhetünk.

Eljött az a pillanat, amikor az olvasót 
figyelmeztetnem kell két dologra is. Először 
is, figyeljünk arra, hogy kizárólag azt gyűjtsük 
be, amiről száz százalékig tudjuk, micsoda. 
Nem a legjobb ötlet a leszedett növényeket, 
gombákat ismeretlenül kóstolgatni (tényleg 
előfordulhat, hogy életünk utolsó ötlete lesz…). 
Néhány növénytől és gombától valóban 
rosszul lehetünk, egyesek annyira mérgezők, 
hogy meg is ölhetnek bennünket! Másodszor, 

és ez talán még komolyabb figyelmeztetés 
az előzőnél:

VIGYÁZZUNK: A GYŰJTÉS ÉLMÉNYE 
EGY ÉLETRE MEGFERTŐZHET! 

Ha egyszer rákaptunk a gyűjtés ízére, nincs 
visszaút. A nyári szünet végén rögtön azon 
fogunk gondolkodni, hol találhatunk sütni való 
szelídgesztenyét, feltörhető mogyorót, vagy 
merre vannak a legjobb vadalmafák. A hideg 
téli napokon az erdőszélen keressük majd 
a kökény kis, kék terméseit. A rég várt tavasz 
akkor kezdődik számunkra, amikor rátalálunk 
a medvehagyma első friss hajtásaira vagy a téli 
álmukból előbújó friss csalánhajtásokra. Aztán 
újból eljön a nyár, és annyi időt szeretnénk 
a szabadban tölteni, amennyit csak lehet, 
nyári bogyók édes ízét keresve. Kevés dolog 
hasonlít az első lédús szeder ízéhez, vagy egy 
elhanyagolt, burjánzó kertből az út fölé belógó 
első cseresznyeszilváéhoz.

Néhány szó a szülőkhöz

Charles Darwintól David Attenborough-ig 
sok természettudós életpályája kezdődött 
a kisgyermekkori kíváncsisággal. A mai 
digitális korban azonban a gyerekek 
könnyen elszigetelődnek a természettől és 
a felnőttekkel kialakuló jelentős kapcsolatoktól. 
A vadon élő, ehető növények gyűjtése 
mérsékelheti ezt a problémát. Ha egy napon 
szedret szedünk a családdal együtt, az új 
lehetőséget teremt a családi kapcsolatok 
erősítésére és a kinti, természetes világ 
megkedvelésére. 

A könyv különböző tényeket közöl a benne 
szereplő növényekről, ami bővíti a gyerekek 
botanikai ismereteit. Nem állíthatom, hogy 
gyermekünk lesz a következő Darwin, de 
annyit mondhatok: ez bátoríthatja, hogy valami 
mással foglalkozzon, ne csak a tévét nézze 
vagy a tableten játsszon egész nap.
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POURQUOI CUEILLIR ?

“Pourquoi cueillir ?” pourriez-vous vous 

demander. “Tout ce que je mange peut 

s’acheter au supermarché !” 

Oui, en effet. D’ailleurs, rendez-vous 

dans n’importe quel supermarché 

du monde, vous pourrez être sûr d’y 

trouver à peu près les mêmes produits 

de base. Mais où est le plaisir ? Et 

puis qui a déjà vécu une aventure au 

supermarché ? Pas grand monde. C’est  

bien pourquoi aucun livre ne s’intitule 

Charlie et le Rayon biscuit ni Harry 
Potter et la Coupe de fruits surgelés ! 

Pour l’aventure
Quand vous sortez de chez vous 

bien décidé à trouver de la nourriture 

sauvage, une aventure commence. 

Vous ne savez pas à l’avance ce que 

vous dénicherez, ni en nature ni en 

quantité. La journée est un mystère à 

explorer. Peut-être tomberez-vous sur 

un pommier si chargé de fruits que 

vous en remplirez votre ventre et votre 

panier jusqu’à ce qu’ils explosent. Peut-

être que papa se piquera sur des orties 

ou tombera dans les ronces en essayant 

d’atteindre la plus juteuse des mûres...

Toute la famille réunie
Mes deux enfants savaient reconnaître 

une mûre avant de pouvoir parler (sous 

la surveillance d’un adulte). Il n’y a pas 

d’âge mininum, pas plus que d’âge 

limite. La cueillette se pratique en 

famille ou entre amis de 0 à 90 ans

et au-delà.

Fini, les journées d’ennui
Non seulement la cueillette met de 

l’aventure dans votre vie, elle ajoute 

aussi un but à des sorties familiales 

DE VOS PROPRES MAINS

Ce que l’on cueille soi-même est plus appétissant. Je 

connais un enfant de six ans qui refuse

tout ce qu’on lui sert de vert, mais mettez-le

dans un champ d’oseille, il s’en remplira le ventre !
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HVORFOR FOURAGERE?

Du spørger måske dig selv: “Hvorfor 

skal jeg overhovedet fouragere? 

Jeg kan da bare købe det hele i 

supermarkedet?” 

Ja, det kan du måske nok, men det er 

altid de samme varer, du finder alle 

steder. Og hvad er der sjovt ved det? 

Og hvem har nogensinde oplevet 

et eventyr i et supermarked? Har 

du måske hørt om en bog, der hed 

Ostemontrens mester eller Harry Potter 
og de frosne pølsers kammer?! 

For eventyrets skyld
Når du begiver dig ud for at finde 

“vilde” madvarer, er det begyndelsen 

på et eventyr. Du ved aldrig, hvad du 

finder, hvor meget af det du får med 

hjem, eller hvad der kommer til at ske 

den pågældende dag. Måske finder 

du et æbletræ med så mange æbler, 

at du kan fylde både mave og taske 

til bristepunktet! Eller måske brænder 

farmand sig på et bundt brændenælder 

eller vælter ind i et brombærkrat på 

jagt efter de saftige bær . . . 

Hele failien kan være med
Begge mine børn kunne genkende 

brombær, før de kunne tale (altid under 

opsyn). Der er ingen nedre eller øvre 

aldersgrænse, så du kan sagtens tage 

dine venner og slægtninge med ud at 

samle planter, fra de er 0, til de er mere 

end 90 år gamle. 

Ikke flere kedelige dage i det fri
Fouragering giver ikke kun eventyr 

i livet, det giver også et formål med 

det, der ellers nemt kunne være en 

dødkedelig dag ude i det fri. I stedet 

for blot at vandre af sted til en gammel 
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MIÉRT GYŰJTSÜNK?

Felmerülhet bennünk a kérdés: miért 
kell nekünk egyáltalán gyűjteni? Amit 
megeszünk, az bizonyára mind kapható 
a szupermarketben!

Nos, valóban. De ha a világon bárhol 
bemegyünk egy szupermarketbe, 
nagyon is jól tudjuk, hogy ugyanazokat 
az alapélelmiszereket vehetjük meg 
mindenütt. Hol van ebben az élvezet? 
Mindemellett ki az, aki valaha is 
kalandot élt át egy szupermarketben? 
Láttunk-e már olyan könyveket, mint 
Karcsi, a sajtszámlálók győztese vagy 
Harry Potter és a kolbászfagyasztó 
szoba?!

A kaland kedvéért
Amint kilépünk a lakásból, hogy 
elmenjünk a szabadba ételeket gyűjteni, 
egy kaland kezdődik el. Valójában soha 
nem tudhatjuk előre, mit is fogunk 
találni, abból mennyit hozunk haza, 
és mi fog még történni azon a napon. 
Lehet, hogy egy almafát találunk, 
amely annyira tele van gyümölccsel, 
hogy megtöltjük a hasunkat, sőt 
a táskánkat is, míg majd leszakad. Vagy 
lehet, hogy aput jól megcsípi a csalán, 
esetleg beleesik a szedresbe, amikor 
a leglédúsabb szedreket szeretné 
leszedni…

Az egész család együtt lehet
Mindkét gyermekem felismerte 
a szedret, még mielőtt elkezdtek volna 
beszélni. Persze állandóan ellenőriztük, 
mit tesznek a szájukba. Ebben 
valójában nincs alsó vagy felső korhatár, 
emiatt barátokkal vagy rokonokkal 0-tól 
90 éves korig, sőt még idősebb korban 
is lehet gyűjtögetni.  

SAJÁT KEZŰLEG
Az az étel, amelyet magunk találtunk, sokkal 

vonzóbb, mint amit valaki az asztalunkra 

tett. Ismerek egy hatéves srácot, aki otthon 

semmiféle zöld növényt nem hajlandó 

megenni, de elég egy mezei sóskás területre 

kivinni, és egész nap boldogan azt majszolja.
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qui, sans cela, auraient pu être très 

ennuyeuses. Vous ne vous contentez 

plus d’accompagner votre mère qui 

voulait visiter cette vieille église ; 

vous devenez un chasseur-cueilleur 

pour la journée, comme vos ancêtres 

préhistoriques !

Fraîcheur
Elle a beau paraître fraîche, la pomme 

que vous achetez au supermarché date 

de six mois à un an. Même le sachet de 

salade lavée peut avoir une semaine, 

et même jusqu’à un mois, avant que 

vous ne l’achetiez. Or, plus un produit 

naturel attend, plus les vitamines et les 

minéraux qu’il contient se dégradent. 

Les produits juste cueillis sont frais, 

vraiment frais – ils n’ont parfois que 

quelques secondes, quelques minutes – 

si bien qu’ils sont remplis de bienfaits.  

Coût
L’un des grands avantages de la 

nourriture sauvage est qu’elle est 

complètement gratuite. Quelques-

unes des entrées de ce livre, comme 

les cèpes, sont hors de prix dans le 

commerce. Certains gagnent d’ailleurs 

leur vie en ramassant plantes et 

champignons sauvages pour les vendre 

à des restaurants ou des commerçants 

du marché ; c’est ainsi qu’on peut payer 

une fortune le privilège de manger

ce qui ne coûte rien du tout à cueillir.
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kirke, som mor absolut skal se, er du nu 

en jæger-samler for en dag, præcis som 

dine forfædre i urtiden!

Friskhed
De ser måske nok friske ud, men 

æblerne i supermarkedet kan sagtens 

være et halvt eller et helt år gamle. 

Selv salatposer kan være mindst en 

uge og helt op til en måned gamle, når 

du køber dem. Jo længere en naturlig, 

uforarbejdet madvare for lov til at ligge, 

jo færre vitaminer og mineraler er der 

tilbage i den, når du køber den. “Vild” 

mad er frisk, rigtig frisk – til tider er den 

kun sekunder eller minutter gammel – 

og dermed sprængfyldt med masser af 

gode og sunde sager.  

Prisen
Noget af det bedste ved “vild” mad er, 

at den er helt og aldeles gratis. Nogle 

af de omtalte madvarer i denne bog, 

f.eks. porcini- eller boletus-svampen 

(der også er kendt som Karl Johan), er 

meget dyr at købe. Der er faktisk nogle, 

der lever af at samle vilde svampe og 

planter og sælge dem til restauranter 

eller på markeder; disse steder tager 

nemlig mange penge for at sælge 

dig madvarer, du selv kan plukke eller 

indsamle i naturen ganske gratis.
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Nem lesz több unatkozós nap
A gyűjtögetés nemcsak egy kisebb 
kaland az életünkben, hanem egy olyan 
nap, amelyen biztos nem unatkozunk. 
Nem olyan, amikor elsétálunk egy régi 
templomhoz, mert anya látni szeretné, 
hanem azon a napon egy vadászó-
gyűjtögető emberré válunk, olyanná, 
mint az ősemberek. 

Ez tényleg friss!
A szupermarketben árult alma 
annak ellenére, hogy igen jól néz ki, 
hat hónapos vagy akár egyéves is 
lehet. Még a csomagolt bolti saláták 
is legalább egyhetesek, de közel 
egy hónaposak is lehetnek, amikor 
megvesszük. Minél hosszabb időt 
töltenek a természetes áruk a polcokon, 
annál inkább elkezdenek lebomlani 
a bennük található vitaminok és 
ásványi anyagok. A szabadban gyűjtött 
étel friss, valóban friss, csak néhány 
másodperces vagy perces – így 
a legjavát fogyasztjuk.

Mennyibe kerül?
A természetben szedett étel egyik 
legnagyobb előnye, hogy teljesen 
ingyen jutunk hozzá. A könyvben 
szerepel néhány olyan ehető faj, mint 
például a vargánya gomba, amely 
valóban rendkívül drága, ha boltban 
vesszük meg. Egyesek abból élnek, 
hogy a szabadban szedett gombát 
vagy növényeket éttermeknek vagy 
a piacon adják el. Ezeken a helyeken 
a vendégek sokat fizetnek azért a 
kiváltságért, hogy vadon szedett, friss 
ételeket fogyaszthassanak, amelyeket 
teljesen ingyen szedhetünk.
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