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jordbær et sted i verden. Det fristende bær er elsket af alle og dyrkes fra Grønland til Tasmanien og fra

Colombia til Japan. Alligevel synes vi, at intet er mere dansk end jordbær med fløde.

Denne bog handler om jordbær - om historien, botanikken, jordbær i kunst og kultur, jordbær i haven,
dyrkning, beskrivelse af de bedste og mest berømte sorter samt jordbærs gode smag og indholdsstoffer. Og

her er opskrifter med jordbær til både desserter og i det salte køkken.

De fem jordbærplanter, der er begyndelsen til det nutidige havejordbær blev i 1714 bragt til Frankrig fra
Chile af den franske spion, løjtnant Amédée François Frézier, der også var interesseret i planter og her

krydsede de med skarlagen jordbær, og havejordbærret var født. Inden da var det de vilde jordbær, der blev
spist med stor nydelse.

Forfatteren, cand. hort.Maren Korsgaard, er økologisk dyrker samt rådgiver og akademisk medarbejder på
Pometet, Københavns Universitet. Hun har også skrevet bøgerne Smagen af græskar, Bær, Æbler, Frugt og

bær samt Politikens bog om beskæring samt en lang række artikler til magasiner og aviser.    
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