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Visste du att...
Rosorna doftar olika i olika klimat? I varmt

väder doftar de mer än när det är hög
luftfuktighet och kallt i luften.

Nypon är skenfrukter? Fröna är inneslutna i

nötter och finns inne i nyponet. Fruktköttet
som vi skördar och äter är den uppsvällda
blombottnen.

ROSOR 2017
UNDER SKÖRDEÅRET 2017 BJUDER VI IN TILL
LÄRORIKA VISNINGAR, FÖREDRAG OCH
UTSTÄLLNING PÅ TEMAT ODLING OCH SKÖRD.
UNDER VÅR VISNING MED GUNILLA UHLIN FRIBERG
FÅR DU VETA MER OM HISTORISKA ROSOR OCH
BLAND ANNAT PROVSMAKA ROSENMARMELAD.
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Faktablad – Rosor
Historisk eller modern?
Människan har odlat rosor i flera tusen år, en av anledningarna är
doften. Rosorna brukar delas in i vilda arter, gammeldags/historiska
rosor och moderna rosor. Rossorter som fanns före 1867 räknas
som historiska. 

Smaksättare och parfym
Till de historiska rosorna hör bland annat gallica-rosor och
damascener-rosor. De används vid tillverkning av rosenvatten och
rosenolja.
Rosenvatten tillverkas genom att låta de väldoftande rosornas

kronblad ligga och dra i vatten. Det används både i hudvårdsprodukter och som smaksättare i efterrätter och bakverk.

Rosenolja utvinns genom destillering och används bland annat för
parfymtillverkning.

Gott och vitaminrikt
Rosor kan användas till så mycket mer! På hösten blir nyponen till
en A-, B- och C-vitaminrik soppa. De är också goda syltade, i gelé
och i cheesecake.
Frostade rosenblad – vacker dekoration till bakverk
•
•
•

1 äggvita
1 dl strösocker
kronblad av rosor

Vispa äggvitan och doppa/pensla sedan kronbladen i äggvita och
vänd ned dem i strösocker. Låt torka i ugnen i 100°C i cirka
30 min på bakplåtspapper. Eftertorka med ugnen avslagen och
luckan öppen.

Monika Ahlbergs rosenbladssorbet – med smak av sommar
•
•
•
•

3 dl strösocker
1-2 tsk vaniljsocker
•
3 dl vatten
•
5 dl kronblad av rosor, gärna i olika nyanser•

saften av en stor citron
1 äggvita
2-3 dl hackade rosenblad

Blanda socker, vaniljsocker och vatten i en kastrull. Värm sakta tills
sockret har löst sig. Höj sedan värmen och låt koka upp. Sjud i några
minuter. Tillsätt rosenblad och ta kastrullen från värmen. Låt svalna.
Sila rosenbladen från sockerlagen. Tillsätt citronsaften och blanda
väl. Häll lagen i en låg frysform och frys i 3-4 timmar. Ta ut ur frysen,
hacka och rör upp. Vispa äggvitan till hårt skum. Tillsätt till den
upphackade lagen och vispa kraftigt till en slät massa. Blanda ned de
hackade rosenbladen. Häll upp i en form eller små portionsformar
och frys i 3-4 timmar till.
Ta fram sorbeten en stund före serveringen. Servera gärna med en
mandelskorpa.
Rosenmarmelad
•
•
•
•
•

150 g kronblad av rosor med mycket doft
4 dl vatten
4 dl strösocker, gärna syltsocker annars behöver du tillföra pektin
2 lime eller 1 citron. Använd ekologiskt frukt (= giftfritt)
1 kvist mynta eller rosmarin

Rosenbladen plockas med fördel på morgonen då fukthalten är som
högst och då de avger som mest doft. Använd inte rosenblad från
köpta rosor - du måste veta att de är giftfria! Rensa kronbladen så du
inte får med småkryp. Det vita på kronbladen kan smaka lite beskt –
prova dig fram.
Hacka bladen. Lägg dem i kokande vatten och låt sjuda någon
minut. Tillsätt socker och citron-/limesaft tillsammans med lite
av skalet. Låt koka försiktigt under omrörning tills det tjocknar.
Kryddkvisten kan du låta koka med ett par minuter på slutet,
allt efter smak.

