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Den første grøntsag
Kål har vokset vildt i Europa og har været
spist siden oldtiden – også i Danmark.

ÅR 1000

En madpakke til vinteren
Siden middelalderen har den næringsrige grønkål været en meget
vigtig del af den daglige mad i Nordeuropa. Grønkålen kan tåle
frost, og den var derfor en af de få grøntsager, der kunne holde
familierne med mad hele vinteren igennem.

ÅR 1500
Amagertøj
I starten af 1500-tallet opfordrede Kong Christian II hollandske bønder
til at flytte til Danmark, så de kunne inspirere de danske bønder.
Hollænderne fik et område på Amager, hvor de kunne dyrke deres
afgrøder, og en af dem var de såkaldte hovedkål – først hvidkål og senere
rødkål. Grøntsagerne fik herfra tilnavnet Amagertøj.

Danskernes nationalret
Kål med flæsk har i århundreder været en fast bestanddel af
danskernes mad bl.a. som retten brunkål. Selvom kålen var sund,
var man dog ikke meget for at undvære kødet. I Nordvestjylland
kaldte man endda kål uden kød for ”moderløs kål”.

Kål redder liv på verdens have
Kaptajn Cook medbragte i 1760’erne som
den første søfarer surkål (syrnet hvidkål)
på et af sine togter i et forsøg på at holde
besætningen sund. I den tid døde mange
af søens folk ellers af sygdommen skørbug,
men fra kålen fik man det livsvigtige
c-vitamin, som andre søfarere manglede.

Kampen mod kartoflen
I 1800-tallet blev kålen udfordret som den vigtigste næringsrige
grøntsag i den brede befolkning. Det var kartoflen, der tog
kampen op, og kartoflen vandt!

Kål som en højtidsspise
Fra 1950’erne og i de efterfølgende årtier var kålen først og
fremmest noget, der blev spist til højtider. Det meste af Danmark
spiste kål i juledagene, og sønderjyderne spiste store mængder
grønlangkål nytårsaften. Mange gør det stadig!

ÅR 2000
Kålens comeback
I 2000’erne fik kålen et comeback med det ny nordiske køkken,
der sætter fornyet fokus på de bedste nordiske råvarer. Kåltyper
som glaskål, majroe og palmekål finder vej til selv de fineste
danske restauranter.

Madkamp
DM i madkundskab 2015
Madkamp støttes af Nordea-fonden
Følg os
madkamp.nu #madkamp

Madkamp gennemføres af Madkulturen i tæt samspil med University College Lillebælt, professionshøjskolerne,
Læreruddannelsens forening for madkundskab, Foreningen for madkundskab og skoler i hele landet.

