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Spiselige vilde planter Anemette Olesen Hent PDF Forlaget skriver: Med det nye nordiske køkken er der sket
en "opblomstring" af interessen for alle de spiselige vilde urter. Det har bl.a. betydet, at mange dygtige kokke
nu har kastet sig over brugen af vilde planter til pynt og i maden, og det smitter selvfølgelig af på alle os
andre. Spiselige vilde plantr bliver pludselig vigtige, og mange vil gerne vide, hvilke vilde planter de kan

bruge og til hvad. Der er virkelig mange muligheder, men det er vigtigt at kende de planter man kan spise, og
hvilke der er giftige. Derfor bringer denne bog vellignende tegninger af alle de planter, der anbefales til

spisning. Der er selvfølgelig endnu flere vilde planter, der kan spises, men vi har valgt dem, der er specielt
gode og lette at kende.

Anemette Olesen, erfaren have- og madskribent, har udvalgt planterne og lavet opskrifterne. Hun har også
skrevet bøgerne: Spiselige blomster, Mit grønne apotek og Duftende planter i denne serie.  

Kirsten Tind har malet de mange planter.  
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