
Udblødning: Min. 12 timer
Kogetid: 40-50 min

Egenskaber: God at blende til 
humus, hakke til farsretter og 
grønne brød. Opsuger meget 
smag fra retten og kan binde 
store mængder væske og olier.

Smag: Skallen er tyk, har bid 
og en masse bitre noter og 
umami. Bønnen er melet og 
saftig, når den koges korrekt og 
afkøles i kogelagen.

HESTEBØNNER



Egenskaber: Gode til dips og 
smørelse eller vendt med olie/
eddike i salater. Bønnerne er 
også velegenede i supper og 
gryderetter. Bønnerne må ikke 
koges for længe.

Smag: Mild, nøddeagtig og let 
bitter. Meget fin skal. Cremet 
konsistens. De afkølede bønner 
har konsistens som friske 
hasselnødder. Koges med omhu 
og forsigtighed, så bønnen ikke 
sprænger.

BORLOTTI BØNNER 

Udblødning: 8-12 timer
Kogetid: 20 min.



Udblødning: Skylles.
Kogetid: 15-20 min.

Egenskaber: Gode til fx 
kartoffelsalater eller sammen 
med tomater. Egner sig godt i 
gryderetter, da skallen er med 
til at holde form og konsistens.
Blend evt. også de tørre 
linser til mel og tilsæt det til 
knækbrød og kiks.

Smag: Krydret smag med 
noter af peber. Afhængigt af 
kogetiden, kan den fine, grønne 
linse tilføre retten et sprødt 
bid eller koge helt ud og jævne 
supper og gryderetter.

ANICIA LINSER



Udblødning: 24 timer.
Kogetid: 8-10 min.

Egenskaber: Brug de udblødte 
ærter i salater som ”friske” 
ærter eller tilsæt i gryderetter. 
Blend den tørre ært og 
brug melet til ærtekiks eller 
pandekager. Ærtene er også 
velegenede til supper, fx med 
ingefær, chili.

Smag: Sød og bitter smag 
af ærter, majs og nødder. 
Udblødte ærter har konsistens 
som friske ærter. Kogte ærter 
kan både bevare lidt bid eller 
koges helt ud og bruges i dip i 
stedet for kikærter.

INGRID ÆRTER



Udblødning: 8 timer.
Kogetid: 8-10 min.

Egenskaber: Kogt, afkølet 
og stegt i smør og friske 
krydderurter. Delelement i 
salater, samt grofthakket og 
blandet i fx kødfars og humus.
Giver skøn konsistens og smag i 
supper og gryderetter.

Smag: Sød smag og let bitter-
hed i den brune skal. Smager 
af nødder og kan med succes 
bruges som supplement til 
hasselnødder i fx kage. Udblødt 
har den sprødhed og mere 
bitterhed. Kogt bliver den lidt 
melet og blød i konsistensen.

GRÅÆRT


