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eksklusive fødevorer longt ude pö londet. Det er mennesker, der hor en possion om
ot skobe de bedste oste, det lækreste lommekød, de sundeste bær og meget ondet godt.
De gør det, fordi de ikke kon lode være og er villige til ot of re mosser of tid og penge pÔ ot fremstille
de fødevoreI de brænder for. I denne serie besøger vi nogle of de possionerede fødevoreproducenter.14 MAGASII\ET

Lidt tilfældigt kom Dorthe og Hans Peter Søeberg i gang med
at avle aronia. I dag lever de af at dyrke det sunde bær og

presse det til saft. Forskningsprojekter skal give mere viden
og nye muligheder for at udnytte det helsebringende bær.

Sundtbær er blevet
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det sene forår blomstrede buske-
ne med etvæld af hvide buketter,
som i løbet af de kommende må-
neder forvandler sig til sorte, safti-
ge og bitre bær. Aronia, hedder de.
Bærrene er fiddt med antioxidan-
ter og vitaminer, og en daglig do-
sis af saftfra aroniabærret har an-
giveligt gavnlig effektfor menne-

og frugt. Hun valgte da også selv at uddan-
ne sig til hortonom med speciale i frugtavl.
Hans Peter Søeberg er af landmandsslægt
og uddannede sig som ung også selv til
landmand først og tog derefter en kandidat
i planteffsiologi. Da de mødte hinanden,
arbejdede de begge som konsulenter for Se-
ges, Landbrugets Vidensbank i Aarhus.

- feg havde allerede dengang tænkg at jeg
godt lmnne tænke mig at producere en fø-
devare, der kunne noget mere end bare at
mætte, siger Dorthe Søeberg.

En dag tilbage i slutningen af 1990'er-
ne kom hendes far til at snald<e med
en vognmand, som lige havde hentet ti
læs aroniabær i Rusland.

- Han spurgte min far, om ild<e detvar
noget for ham at dyrke aronia. Det var det
ild<e, for han var på vej på pension, mente
han. Pension er han nu ild<e nået til endnu,
men han gav ideen om aronia videre til os,
fortæller Dorthe SØeberg.

Dengang boede ægteparret og de-
res to børn på en gård på Hans Peter SØ-

ebergs fødeegn i Vonsild syd for Kolding,
og her plantede de i foråret 2001 de fØrste
15.000 aroniabuske. De første år blev bær-
rene eksporteret til Tysldand og brugt som
farvestof i juiceindustrien. Men parret ville
gerne kunne udnytte bærrets egenskaber
bedre og ville gerne gØre det selv. Eksperi-
menterne ved køld<enbordet gik i gang, og
i 2010 lyld<edes det endelig at få presset og
fremstillet en saft, der duede til at drild<e
som et lille slald sundhed.

At saften kunne noget godg mærkede
Dorthe Søeberg selv med det samme. Hun
har en kronisk qygdom efter et styrt på hest
for mange år siden, men da hun begynd-
te at tage aroniashot hver dag, hialp det på
hendes maveproblemer.

Parret gik i gang med at finde informa-
tion om det bær, de aldrig havde hørt om.
Dengang for små 20 år siden var Google
endnu ild<e vejen til oplysninger om al-
skens emne¡ men med hjælp ÍÌa bibliote-
ket lyld<edes det atfinde materiale om bær-
ret. Mest på polslç men også lidt på tyslc I
hvert fald blev det ldart for Dorthe og Hans
Peter Søeberg, at aronia måtte være egnet
til dyrkning i Danmarlç for det bliver nor-
malt dyrket i områder som Nordameri-
ka og Canada.

- Før kunne jeg næsten ild<e spise nogeq
men med aronia kan jeg holde maven i or-
den, så jeg er selv dybt afhængig, siger Dor-
the Søeberg.

På opfordring drog parret i 2011 til Claus
Meyers MAD Food Festival i I(øbenhavn.
Med sig havde de 500 flasker aroniasafl Fe-
stivalens gæster tog godt imod deres pro-
duþ og dervar ingen flasker med retur til
fylland.

- Det var en overvindelse for sådan to
konsulenter som os pludselig at slarlle være
sælgere, men det gilç og siden har vi ild<e
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sker med forhøjet blodtrylç for højt kole-
sterol og diabetes - plus mange andre hel-
bredsproblemer.

At aronia er et sundhedsmæssigt super-
bær, ergrunden til, at ægteparret Dorthe og
Hans Peter Søeberg har satset alt på at dyr-
ke aronia og udvilde metoder til forarbejd-
ning, derbevarer de sunde stoffer i bærre-
ne. Og så selvfølgelig at sælge de produkte¡
de får ud afanstrengelserne. Det hele fore-
går fra deres gård Elkærholm lige uden for
den lille by Vester Nebel ved Kolding.

Som aroniaproducenter må de ganske
vist ild<e sælge deres produkter på, at de er
sunde. Det forhindrer vores lovgivning om
anprisning affødevarer. Alligevel er der en
lind strøm af lmnder til gårdbutild<en, og
flaskerne med aroniasaft sælges også hos en
ræld<e forhandlere rundti landet

- Vi hører jo fra vores lmnder, at det vir-
ker, og nogle fortæller om, hvordan de kan
reducere deres medicin eller helt undvæ-
re den. Det, vi hører allermest er, at folk ik-
ke bliver forkølede, når de tager et lille shot
hver dag, og her i familien er vi heller aldrig
selv forkølede, fortæller Dorthe Søeberg.

Udfordringen med aronia er, at bær-
ret som udgangspunkt ild(e smagergodt.
Det er bittert og mangler sødme. Dorthe og
Hans Peter Søeberg eksperimenterede gen-
nem de første mange år med at lave en vel-
smagende saft af bærrene, og mange meto-
der blev prøvet af hjemme ved køld<enbor-
deg før de fandt frem til nogeg der var vel-
smagende. Det er lyld<edes dem at få både
bærsmag og sødme frem uden at ødelægge
de gavnlige indholdsstoffer.

Saften, de sælger i dag, er enten med el-
ler uden tilsat suld(er og med lidt æblesyre.
Hvordan, de helt præcist laver saften og får
lige præcis den smag, de vil, er en fabrikati-
onshemmelighed. Det er det, de skal leve a{
og de senere år har de oplevet, hvordan an-
dre producenter også er kommet ind på det
danske marked. Da Rynkebysidste årlance-
rede en aroniashot, dyld<ede omsætningen
hos Elkærholm, men l(lln for en kort be-
mærkning. Hun og hendes mand beglmd-
te tilbage i 2001 at dyrke aronia og var de
første her i landet med en aroniaplantage.
I dag har de 50 hektar med bærbuskene.

- Da var vi godt nok nervøse, men kun-
derne er kommet tilbage igen. Det gode ved
vores shot er jo, at det smagergodt smiler
Dorthe Søeberg.

Sælgergenet
Det var noget af en tilfældighed, at ægte-
parret kastede sig ud i at dyrke aronia. Dor-
the Søeberg er ud af en frugtavlerfamilie,
hvor både far, farfar og brødre dyrker bær

TAKTA

ARONIA

Aronio koldes pô donsk ogsô surbær eller sortrøn. Aronio stommer oprindeligt f ro det nordøstlige
Nordomeriko. Forskning i bærrets egenskober hor blondt ondet vist, ot det indeholder 20 gonge
sö meget ontioxidont som æblesoft, syv g0nge mere end tronebær og fire gonge mere end
blôbær.

Blondt de helbredsmæssige effekte¡ som oronio menes ot hove, er govnlig virkning pó kolesterol,
stobilisering of blodsukkerniveou hos diobetikere.

At det kon mindske sure opstød og move/tormproblemer.

At det kon virke mod tondkødsbetændelse, psoriosis og leddegigt.
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Dorthe og Hons Peter
Søeberg nyder synet
of de blomstrende
oronio. Buskene
er plontet i nord-
sydgüende rækker
for ot fô mest
mulig sol.

Tekst llono Østerlund
mogosinet@jv.dk

Foto: Ulrik Pedersen
upe@¡v.dk

Elkærholm lige
uden for den

lille by Vester
Nebel ved

Kolding. Her
driver Dorthe

og Hons Peter
Søeberg deres

oronioplontoge.
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Aronio egner sig godt til det donske klimo,
fordi de blomstrer sent iforhold til ondre bær
og derfor ikke er sü udsotte for ot fû frost. I

slutningen of moj stôr buskene i fuldt flor

FAKTA

ELKÆRHOtI'I

Aronioplontoge og mosteri plus gôrdbutik.
Pô Elkærholm presses oroniobærrene til soft
og toppes pô f losker til shots, eller bærrene
loves til mormelode. To-tre qonge om
môneden presses en ny portion soft, do den
hor kort holdborhed, fordi tlkærholm-soften
ikke er posteuriseret.

Se mere pô www.elkoerholm.dk
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Elkærholms oronioprodukter, der ud over shots
ogsô tæller mormelode, drys og te, sælges
of forskellige forhqndlere somt i webshop og
gôrdbutikken pú Elkærholm.
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Sundt bær er blevet et livsprojekt
FORTSAT FRA

FORRIGE SIDE

set os tilbage, siger Dorthe Søeberg.
Da gården var købt, gialdt det om hur-

tigt at få plantet buske. I foråret 2013 kunne
landets skoleelever ild<e komme i skole på
grund af lærerlockouten, så Søeberg-bøme-
ne - og flere gange også kammerater - kom
med ud for at hjælpe til med plantningen
afnye buske i lange nord-sydgående ræld<er
i det bald<ede landskab. Siden er flere bu-
ske kommet til, så i dag har Dorthe og Hans
Peter Søeberg 50 hektar med aronia. Plan-
terne kommer fra de eneste to planteskoler
i Europa, som kan levere den kvalitet, aro-
niadyrkeme her på Elkærholm vil have.

Hvor mange ton aronia, buskene kan le-
vere i høsten, vil parret af konlmrrencehen-
syn ild<e afslØre, men mængden vokser i de
kommende år, efterhånden som de nyplan-
tede buske beglmder at give godt. Høsten
i år tegner til at blive fin, for blomstringen
har været god.

Parret nåede atfå fødevaregodkendt et
lille mikromosteri pågården i Vonsild i
2012, men året efter solgte parretgården
med de 100 hektar til Naturstyrelsen, fordi
iordeme ligger oven på halvdelen af Kol-
dings grundvandsreservoir. I stedet købte
Søeberg-familien den tidligere møllegård
Elkærholm i Vester Nebel ådal, og siden 1.

april 2013 har stedet været rammen om fa-
miliens hjem, ligesom her er plantet ny
bærplantage og bygget mosteri på nu 1000
kvadratmeter. Derudover er der ni heste,
som græsser i indhegninger ved gården,
mens de otte gallowaykreaturer sØrger for
at naturpleje i den fredede dal, som også er
en del af Elkærholms 100 helaar.

- En hurtig blomstringsperiode er perfekt
De skal helst blomstre på samme tid, for el-
lers går det ud over smagen, forldarer Hans
Peter Søeberg.

Græsbanerne mellem ræld<eme bliver
slået i forår og forsommer, men der bliver
ild<e harvet eller kftiveret På den måde får
regnormene fred til at holde jorden porøs
omkringbuskene.

- Og det er heller ild<e Co2-venligt at rode
i jorden, siger Hans Peter Søeberg.

Fra slutningen af august og frem til fro-
sten sætter ind, er det høsttid. Aroniabærre-
ne bliver sendt i frysehus i Kolding til sene-
re brug, og i løbet af året kommer de tilbage
til Elkiærholm i passende portioner. To-tre
gange om måneden bliver der presset en ny
portion saft til Í?iske shots.

- Som de eneste i verden pasteuriserer vi
ild<e vores saft. Nogle mener ild<e, det kan
lade sig gøre, men det kan det altså med vo-
res metode her, siger Dorthe Søeberg, mens
hun viser rundt i det nybyggede mosteri,
hvor processen foregår.

Forskning hele tiden
Det er langdra det første af sin slags på El-
kærholm. De seneste år har de været invol-
veret i en ræld<e forskningsprojekter sam-
men med blandt andre Aarhus Universitet,
Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske
Universitet, Forsøgsstationen i,A.rslev og det
børsnoterede bioscienceselskab Chr. Han-
sen Ingredients. Lige nu er derfor eksem-
pel også et forslmingsprojekt i gang om at
træld<e farvestof ud af bærrene efter pres-
ning. Dorthe og Hans Peter Søebergs bag-
grund som akademikere betyder, at det fal-
der dem naturligt at samarbejde med for-
skere.

Innovationsfonden har lige bevilget en
halv million kroner til forskning i en ny og

bedre metode til op-
tøning af de frosne
bær. Fonden finan-
sierer kun med en
tredjedel, så Dorthe
og Hans Peter Søeberg skal selv poste en
million kroner i projektet

- Vi har nok selv lettere ved at få åbnet
nogle døre i den verden, mener Dorthe Sø-
eberg.

Som akademikere er vi io heller ild<e selv
beldemte ved at sidde til et møde på uni-
versitetet i Odense sammen med intema-
tionale forskere og drøfte en sag på engelslc
Det kunne godt være, der var nogle bærav-
lere, som ild<e ville have det så godt med
det, mener Hans Peter Søeberg.

Ploner om flere produkter
Efterspørgslen passer præcist med be-

holdningen af aronia lige nu. I år regner
parret med at høste en del flere bær end
sidste år, fordi nogle af de små buske be-
glmder at bære, og næste år stiger mæng-
den igen.

- Så skal vi måske til atfinde en ny strate-
gi for at få varerne solgt, mener Dorthe Sø-
eberg.

Omvendt kan der komme konlmrren-
ter ind på arenaen, og derfor vil ægtepar-
ret gerne have endnu et ben at stå på, så det
hele ikke afhænger af salget af shots.

Lige nu gælder det arbejdet med at ud-
nytte pulpen - altså det, der er tilbage, når
saften er presset ud afbærrene. Her er og-
så masser af antioxidanter, fordi bærrene
koldpresses, så hvis det kan udnyttes på en
måde, hvor de gode stoffer bevares, er der
potentiale i del For eksempel, hvis pulpen
presses til piller. Mange faktorer kan på-
virke efterspørgslen. Hvis "damebladene"
beglmder at skrive om aronias gode virk-

Oet er
lykkedes
Dorthe og
Hsns Peter
Søeberg ot
udvikle en
koldpresset
ren
oroniosoft
med god
smog, selv
om bærret i
sig selv ikke
byder pû

sødme.

ninger, kan ef-
terspørgslen eks-

plodere. Parret er
også spændtpå, hvordan

det går, når den næste ombæring af w-se-
rien "Den Store Bagedyst" kommerpå skær-
men, for de ved, at en af amatørbagerne
bruger deres aronia.

- Hvis vi kan blive godkendt som produ-
cent af et helsekosçrodukt, er der muligvis
videre rammer for anprisning, end når det
gælder fødevarer, så vi er ved at undersØge,
om vi godt må skrive på produktet, hvad
det er godt for, hvis der er tale om et helse-
kostprodukt, siger Dorthe Søeberg.

Selv om parret gerne vil udvilde virksom-
heden, er der også grænser. De vil holde
fast i det rene jord-til-bord-princip, så de vil
selv dyrke alle de aronia, de bruger i pro-
duktionen. Og de ønsker ild<e at komme
ind i en af de store supermarkedskæder.

- For at ldare sig i den her branche skal
man være ekstremt udvildingsorienteret,
men nogle gange skal man altså også lægge
arrnene over kors og sige fra. Det kan godt
være, vi kan få et godt tilbud fra en af de
store kæder, men detkan nemtmedføre, at
vi skal gå på kompromis med kvaliteten, og
det vil vi ild<e. vi skal virkelig passe godt på
ild<e at ødelægge vores egen vision, forlda-
rer Hans Peter Søeberg, der også mener, at
man nok "skal være lidt speciel" for at kaste
sig ud i en pionerafgrøde,ligesom de har
gjorr

Selv om detgårflntnu, og Dorthe og
Hans Peter Søeberg sælger, hvad de kan
producere, kræver det fortsat en stor ind-
sats både at drive virksomheden og samti-
dig udvilde den.

- Som min svigerfar udtryld<er deg skal
man være fandens ihærdig for at få det til at
lyldces, siger Hans Peter Søeberg.
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