ELLE

eco chic eating

Citychik

se lv for sy n i ng
Høst afgrøder i byens køkkenhave og bliv selvforsynende (næsten da) –
urban bæredygtighed har fået en ny dimension ...

Tomater i altankassen – naturligvis plantet iført stiletter – og ur
tehave på tagterrassen. At høste sine egne afgrøder og dermed
gøre afstanden fra hånd til mund kortere er ikke længere for
beholdt Bonderøven og andre, som bor på landet. Byboere med
hang til selvforsyning har længe haft grønne fingre (tænk bare
på buzzwords som urban gardening og cityfarmer), men nu har
urban bæredygtighed fået en ny di
mension. Hvis du bor i byen, kan
du nemlig plukke vilde afgrøder lige
uden for din hoveddør: “Mange by
boere bliver overraskede over, hvor
mange velsmagende og næringsrige
afgrøder, de kan finde i byen – og så
T j e k B y h o e s t. d k f o r
er det tilmed gratis,” siger Kristof
fer Melson, formand for foreningen
Byhøst, som under sloganet Spis din by kortlægger byens vilde
afgrøder sammen med brugerne (Byhoest.dk, red.). Vil du f.eks.
finde havtorn (hvem sagde Noma ...), kamille eller skovjordbær,
bruger du bare søgefunktionen og vupti – kortet viser, hvor du
kan finde de skønne sager, og så er det bare af sted. Nogle søge
resultater er mere overraskende end andre – hvem havde f.eks. lige
tænkt på at høste ramsløg på Assistens Kirkegård på Nørrebro ...

Men hvorfor vælger flere og flere travle byboere denne form for
slowfood? Ifølge Kristoffer skyldes det flere faktorer: “Der er kom
met mere fokus på miljøet og på at minimere ressourcespild. Det
er noget galt, når byens æbler ligger og rådner, mens vi køber
æbler importeret fra spanske plantager. Desuden er vi en del af
en større bevægelse, der blandt andet tæller urbane haver og ny
nordisk madkultur med Noma som
frontløber, hvor det jo netop handler
om at komme back to the roots.” Men
der er også et helt andet aspekt: “Der
er efterhånden skabt en kløft mel
lem byens beboere og naturen. Når
vi er ude at sanke, mindskes denne
g r at i s i n g r e d i e n s e r
afstand, og det vækker enorm begej
string. Og så oplever mange, at det
er afstressende at sanke og derfor en meningsfuld modpol til det
hektiske hverdagsliv.”
I april byder byens køkkenhave bl.a. på løgkarse, brændenælde,
ramsløg, skvalderkål og mælkebøtte – vil du være citychik selv
forsyner, så tjek Byhoest.dk, hvor du også kan finde opskrifter ba
seret på byens vilde afgrøder eller holde øje med events som san
keture eller mad med ingredienser fundet og tilberedt på stedet.

P s st ... Drøm m e r du om e n u r ba n h av e , så t j e k Sign e W e n n e be rgs bog Spi s di n h av e .
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