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HVEM ER HVEM?
Persilleroden er kommet til os fra Middelhavsområdet og er nært beslægtet med almindelig
persille. Bladene kan også bruges i maden som
erstatning for persille, i modsætningen til dens
fætter pastinakken, hvor bladene er giftige. Persillerod og pastinak ligner hinanden i udseende,
men der er nuanceforskelle i smag og konsistens.
Persilleroden er mere fast i strukturen, har en fin
krydret smag af persille og indeholder flere proteiner og mindre kulhydrat end pastinak.

UDTØRRING ER FJENDEN
Persilleroden bliver sået af flere omgange fra
midten af april til starten af juni. Frøene har en
lang spiringstid på 18-28 dage. Derfor bruger
man ofte frø der er forspirede, hvilket giver en
mere ensartet fremspiring på bare 10-14 dage.
Selv med forspirede frø stiller persillerødder
store krav til jordens fugtighed, så frøet ikke tørrer
ud. Bliver persillerodsfrøet sået tidligt på året er
jordens fugtighed optimal, men konkurrencen fra
det hurtigspirende ukrudt større. Persilleroden
værste fjende er udtørring. Er jorden for tør bruger den al sin energi på at sætte siderødder der
skal lede efter vand, i stedet for at vokse sig stor
og kraftfuld. Har persilleroden været i vandmangel bliver konsistensen tør og træet.
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Persillerod kan høstes fra august/september og
opbevares køligt helt indtil foråret kommer tilbage i marts. Avleren kan også vælge at overvintre persilleroden tildækket i marken, så han hele
vinteren kan høste og levere sprøde og friske
rødder.

RODEN I DET GRØNNE KØKKEN
Persilleroden har en rig umamismag og gør sig
derfor godt i det plantebaserede køkken. Den bliver fantastisk sød og cremet blød i konsistensen,
når du bager den helt mør - helbagt eller skåret i
chunks, serveret både kold eller varm. Rester af de
bagte rødder, kan blive til en kold, cremet spread
i sandwich eller en tyndere udgave som sauce, fx
i lasagne eller til fisk. Du kan rive den med i rösti, skære den i tern og bruge den som klassisk
suppeurt – eller serveret helt naturel med en god
olivenolie, lidt salt og friskhakket persille som et
saftigt tilbehør til pastaretter.

Få viden om sæson for frugt og grønt
på sæson.dk

Indholdet af dette materiale afspejler kun forfatterens holdning og er alene
dennes ansvar. Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for den måde,
informationen deri måtte blive brugt på.

PERSILLEROD OG KARTOFLER I SPICY YELLOW CURRY

10 portioner
500 g persillerod, skrubbet, skåret
i chunks á ca 3x3 cm
500 g kartofler med skræl, delt i halve
500 g hokkaido med skræl, skåret
i tern á ca. 3x3 cm
300 g porrer, skåret i skiver
20 g smør eller kokosfedt
25 g hvidløg, hakket
30 g frisk ingefær, finthakket
25 g frisk gurkemeje, finthakket
25 g chili, finthakket
0,2 dl fiskesauce
Ca. 40 g gul currypaste
7 dl grønsagsfond eller kogevand fra
kikærter eller lign.

5 dl kokosmælk
Evt lidt salt
1 g friskkværnet sort peber

200 g broccoli, fintsnittet
200 g rå persillerod, skåret i små
tern á ½ x ½ cm
0,1 dl æbleeddike
1g friskkværnet sort peber
100 g peanuts, grofthakket

Rist persillerod, kartofler, hokkaido og porrer i fedtstof i en tykbundet gryde eller kipsteger.
Tilsæt hvidløg, ingefær og gurkemeje og steg et par minutter. Tilsæt chili, fiskesauce og gul curry og
varm det hele godt igennem. Husk at fiskesaucen er meget salt, så vent med at tilsætte evt. salt til
allersidst.
Tilsæt fond og kog retten i ca. 5 minutter uden låg. Tilsæt kokosmælk og kog retten til grønsagerne er
møre og sovsen tyknet. Smag til med peber og evt. mere fiskesauce, salt og krydderi.
Bland broccoli og porre med eddike, salt og peber.
Anret curry i dybe tallerkener eller i en stor, flad skål.
Top op med broccolisalat og salte peanuts. Server med grillet, groft brød.
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