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Biavlere – og forskere…

1995
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Vores biavl
i Roskilde
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En sværm…
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Vores biavl
Halland
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Vores biavl
Småland
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Roskilde Dyrskue 2005
…med en honningmad 1994
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Hvad er honning?
• Honning er et naturprodukt lavet 

af bierne af den nektar, de 
samler i blomsterne. Desuden er 
der ganske lidt pollen i honning. 

• Honningen består af druesukker, 
frugtsukker, rørsukker, 
maltsukker og vand i varierende 
mængde. 

• Desuden indeholder honning 
mineraler, sporstoffer, syrer, 
proteiner herunder enzymer og 
vitaminer i små mængder.
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Historisk om honning

• Honnings værdi
• Egyptiske grave
• Jernalderen
• Johannes Døberen
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Historisk om honning

Christian Vs særlov
End flye nogen Mands Bier fra 
hannem, og hand følger dem af sin 
egen Gaard til Sæde i anden 
Mands Skov og Træ, da skal 
hand sige hannem til, som Skoven 
ejer, og kand hand dennem saa 
udfange, at hand ej fordærver 
hans Træ, da tage hand sine 
Bier. Det samme er og, om de 
flye paa anden Mands Huus.

LOV nr. 11000 af 15/04/1683
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Honning i nutiden

• EU-projekter, bestøvningsværdi
• Honningproduktion i Europa vs 

USA/Canada og visse lande i 
Sydamerika

• Kilopriser
• Ulande
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Sortshonninger

• Der tilsættes ikke 
smagsstoffer til 
ren honning.

• Forskelligheden i 
smag stammer 
udelukkende fra de 
forskellige 
blomster, bierne 
samler nektar og 
pollen i fra tidlig 
forår til hen på 
efteråret. 
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Forårshonning
• Hvis man høster 

honningen løbende, kan 
man få sæson- og 
sortshonninger, som er 
bestemt af den flora, 
bierne har trukket på i et 
bestemt tidsrum. 

• Om foråret vil 
honningen i Danmark 
f.eks. være lavet af 
nektar fra frugttræerne 
og bærbuske med en 
mild blomsteragtig 
smag 
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Sommerhonning

- og om 
sommeren kan 
man måske 
høste linde-
honning med en 
mynteagtig smag 
- velegnet til te 
og retter med 
chokolade. 
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Sensommerhonning

Hedelyng-honning, 
som kan høstes i 
sensommeren, er en 
dansk specialitet med 
en meget intens 
aromatisk smag. 
Den egner sig bedst 
til varme drikke og 
kager.

P. Camilla J. Brødsgaard                                                                                                http://www.danishbee.com/cjb/



Honningens konsistens

• Når honningen høstes, er den 
flydende. De honninger, som 
indeholder mest druesukker, vil 
krystallisere hurtigst – f.eks. den 
lyse, syrlige rapshonning og den 
milde lysegule kløverhonning.

• Honningen får en cremet 
konsistens, når den røres under 
krystalliseringsprocessen. cremet
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Honningens konsistens
• I f.eks. USA varmer man 

honningen kraftigt op og 
filtrerer honningen for 
pollenkorn, som ellers 
virker som 
krystallisationskerner. 

• Honning, der er behandlet 
på denne måde, holder sig 
flydende meget længe, 
men det betyder også, at 
f.eks. de naturlige enzymer 
i honningen ødelægges.
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Ægte flydende honning

• Naturligt flydende 
honninger findes også. 
Honning med stort indhold 
af frugtsukker krystalliserer 
nemlig ikke. 

• Det drejer sig f.eks. om 
klokkelyng- og Robinia 
(falsk akacie) -honning. 

• Ren hedelyng-honning 
krystalliserer meget 
langsomt og får en geléagtig 
konsistens pga. et højt 
proteinindhold.
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Honningens sødme

• Honningerne virker 
ikke lige søde. Jo 
mere frugtsukker en 
honning indeholder, jo 
mere sød virker den. 

• Derfor virker 
rapshonning mindre 
sød end f.eks. 
honning fra 
frugttræer.
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Udenlandske honninger

• Orangeblomst fra Sicilien 
• Ædelkastanie fra Østrig
• Timian fra Grækenland 
• Lavendel fra Provence
• Manuka fra New Zealand 
• Leatherwood fra Tasmanien 
• Pragtsnerle fra Brasilien 

Af udenlandske populære 
sortshonninger findes bl.a.
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Honning og mad – kogebogen

• Studierejser
• Kongresser og 

udstillinger
• Gæsteforskere
• Forskningsprojekter 

& kongresser
• Biavlsprojekter
• Ferier
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Honning-
kogebog

Honningspecialisten.dk

Brødsgaard, M-L & Brødsgaard, C. J. (2005) En Verden af Honning. J. S. Bogforlag ApS - ISBN 87-982914-3-2. 80 pp.
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Gambiansk fiskeret

1 løg, skrællet og skåret i både
2 fed hvidløg
2 spsk jordnøddeolie (eller 
rapsolie)
2 snack-peberfrugt, i mindre 
stykker
1 ds flåede hakkede tomater 
(ca. 400 g)
4 grønne bittertomater
2 spsk jordnøddesmør
2 gulerødder, skrællede og 
skåret i mindre stykker
1 ds kidney bønner (ca. 400 g)
2 spsk aromatisk honning
½ tsk citronsaft
700 g fisk i fileter i mindre 
stykker (gerne torsk)

Løg og hvidløg svitses i olien i en bred 
stegegryde. Derefter tilsættes peberfrugt, som 
steger lidt med. Nu hældes flåede tomater, 
bittertomater, jordnøddesmør samt gulerødder 
i, og retten simrer i 15 min under låg. Vandet 
hældes fra bønnerne, og de tilsættes sammen 
med honning og citronsaft, og retten varmes 
igennem. Til slut lægges fiskefileterne ovenpå 
og koger med under låg, til de er stegt igennem 
(ca. 10 min). Ved serveringen anrettes retten 
oven på et stort fad kogt ris (gerne parboiled), 
så sovsen kan løbe ned i risene.

TIP Brug ærte- eller baby-
auberginer i stedet for 
bittertomat. Eller 1 stor 
aubergine. Retten bliver 
dog aldrig så bitter som 
med bittertomat.

Fra: Brødsgaard, M-L & Brødsgaard, C. J. (2005) En Verden af Honning. 



Grønland
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Grønland
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Grønland
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GRØNLANDHonningmarineret torskefilet

3 rensede torskefileter 
(ca. 600 g)

Marinade

1 tsk kvan 
– eller fennikelfrø
2 spsk honning
4 tsk lys vinaigre 
1 tsk salt
friskkværnet peber

Grøntsager
2 gulerødder
2 majroer
¼ selleri
3 løg

1½ tsk groft salt
25 g smør
2 dl fiskebouillon evt. fra terning

Skær fisken i 8 lige store stykker og læg dem i en frysepose. Knus kvanfrøene og rør dem 
sammen med honning, vinaigre, salt og peber i en skål. Hæld marinaden over fiskestykkerne 
og vend godt rundt. Læg fisken i køleskabet i ca. 10 min.
Rens imens grøntsagerne, skær dem i små tern og sauter dem i smør i en stor gryde i ca. 10 
min. Drys saltet over under sauteringen. Tag gryden af, læg fiskestykkerne oven på 
grøntsagerne og hæld marinaden fra posen ved. Tilsæt desuden 2 dl fiskebouillon. Læg låg på 
gryden og lad fisken mørne ved svag varme ca. 7 min. Serveres med groft brød, kogte ris eller 
kogte kartofler.
Fra: Brødsgaard, M-L & Brødsgaard, C. J. (2005) En Verden af Honning. 



Malta

Wied Musa is a valley system 
located off Ix-Xaghra tal-Marfa at 
Cirkewwa, Mellieha incised in the 
Upper Coralline Limestone 
formation.

Għasel
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Qagħaq ta l-Għasel

Honey rings

Fra: Brødsgaard, M-L & Brødsgaard, C. J. (2005) En Verden af Honning. 



Camilla J. Brødsgaard

Thanksgiving – i Sorø
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HonningsmåkagerIRAN

Denne dej rulles til en pølse og lægges i en 
plasticpose i køleskabet i 2 timer. Skær derefter 
dejen i skiver á ca. ½ cm tykkelse. Læg kagerne 
på en smurt bageplade og bag dem ved 160 ºC til 
de er lysebrune. Lad kagerne køle af på rist.

Bland de tørre ingredienser i en skål. Bland æg,
smør og honning i en anden skål. Arbejd derefter
melblandingen grundigt ind i æggeblandingen.

200 g hvedemel
1 tsk bagepulver
½ tsk vaniljesukker
1 krm stødt safran
3 æg
50 g smør
2 spsk honning

Fra: Brødsgaard, M-L & Brødsgaard, C. J. (2005) En Verden af Honning. 



Honning i mad
• Honning er et ideelt 

krydderi og sødemiddel. 
På grund af dens evne 
til at optage vand fra 
luften holder bagværk 
sig frisk længere, og 
den aromatiske smag 
giver fylde til retterne. 

• Hvis man vil have sin 
faste honning flydende 
kan man opvarme den 
forsigtigt i mikroovn 
eller vandbad.
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Honning i mad

• Hvis man vil erstatte sukker i sine egne opskrifter 
med honning, skal man tænke på, at honning 
indeholder ca. 20 % vand, og at væskemængden 
derfor skal reduceres tilsvarende. 

• Man kan uden yderligere tilsætninger erstatte op 
til 40 % af sukkeret i en opskrift med honning. 

• Men bagning i ovn skal ske ved lavere temperatur 
for at undgå, at overfladen bliver brændt. Reducér 
temperaturen med ca. 10 ºC og hold øje med 
bagværket.
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