
Beskrivelse af 
paradisæbler 

 

Villy Mougaard står 
for foto og beskri-
velse af ca. 100 sor-
ter af paradisæbler i 
Nellemanns Have. 
 

 

De beskrevne sorter 
skal afprøves til en 
eller flere former for 
fødevarer og resulta-
terne indgår i bogen. 

 

En bog om  
Paradisæblerne 

i Nellemanns Have 
 

Projektet skal ende med udgivelsen af en bog 
om paradisæbler og deres anvendelse i hus-
holdningen, som prydplante og bestøver. 

Bogen udleveres gratis til alle medlemmer af 
Nellemanns Haves Venner til forårsfesten 
2015. 
 
Formand for Nellemanns Haves Venner 

Birthe Andersen 
Kornblomstvej 28, 9300 Sæby 
tlf. 98 46 74 14 
kornblomst@turbopost.dk 
 

Faglig konsulent 

Villy Mougaard  
Blomstergården 
Bjerringholmvej 14, 8830 Tjele 
tlf. 86 65 12 88 
info@blomstergaardenvedviborg.dk

Paradisæblerne i 
Nellemanns Have

 

Projekt støttet 
land
tiske resourcer.

Jan 2013
 

Nellemanns Have
Langtvedvej 23, 
9300 Sæby

Paradisæblerne i 
Nellemanns Have 

 

Projekt støttet af EU og Fødevareministeriets 
ddistriktsmidler til bevaring af plantegene-

tiske resourcer. 

Jan 2013 – juni 2015 

Nellemanns Have 
Langtvedvej 23,  
9300 Sæby  

   



Projektets formål 
Formidlingsprojekt, der har til formål at be-
skrive nogle af de mange paradisæbler i Nel-
lemanns Have og deres anvendelse i hushold-
ningen og til pryd. Paradisæbler er et kendt 
prydtræ, men det er de færreste, der er klar 
over, at mange af dem er velegnede til sylt-

ning, gelé, kryd-
dersnaps og andre 
formål i køkkenet. 
Endnu færre ved, 
at der også er nog-
le, der er særdeles 
velsmagende som 
friske. 

 

Projektet skal ud-
brede kendskabet til 
den store plantege-
netiske samling af 
paradisæbler i Nel-
lemanns Have og 
medvirke til at ud-
brede kendskabet til 
paradisæbler i befolkningen i almindelighed 
og bevaring og udvikling af Nellemanns Have 
til glæde og gavn for lokalbefolkningen og tu-
rister.

Fødevareafprøvning 

 

Du kan være med til at afprøve paradisæbler-
ne til forskellige produkter, som:  
 

⋅ Frisk 

⋅ Gelé 
⋅ Marmelade  
⋅ Syltede 

⋅ Kryddersnaps 
 
Evt.  

⋅ Most 
⋅ Cider 

⋅ Sirup 
⋅ Eddike 

 
Andre ideer, som f.x.: 

⋅ Sukkerglaseret 
 

 

For at sammenligninge de forskellige sorter 
sker afprøvning 
skellige produkter.
sorter, der indgår i de enkelte afprøvninger.
 
De materialer, som du skal bruge, be
projektet. Dvs. em
hvad du ellers bru
menter eller hos 
forman
Nelle
Ven

Birthe Andersen
Kornblomstvej 28
9300 Sæby
tlf. 98
kornblomst@turbopost.dk
 

 

For at sammenligninge de forskellige sorter 
sker afprøvning efter et fast skema for de for-
skellige produkter. Der er en liste over hvilke 
sorter, der indgår i de enkelte afprøvninger. 

De materialer, som du skal bruge, betales af 
ojektet. Dvs. emballage, sukker, snaps og 

hvad du ellers bruger udleveres ved arrange-
menter eller hos 

manden for  
Nellemanns Haves 
Venner: 

Birthe Andersen 
Kornblomstvej 28 
9300 Sæby 
lf. 98 46 74 14 

kornblomst@turbopost.dk 

   

   


