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ØKOLOGISK

FRONT-
LØBER

Septemberluften over Strynø er så 
mild som et sommeræble, da Mette 
Meldgaard for en stund lader pluk-
kekurven stå og åbner sit køkken for 
Økologi & Erhverv, som er kommet for-
bi for at samle stof til et frontløberpor-
træt af en usædvanlig kvinde. Mette 
Meldgaard har været vidt omkring i 
verden, men siden midten af 00’erne 
har hun haft base på Strynø, hvor hun 
har banket StrynØfrugthave op af den 
fede ø-ler - godt hjulpet af det milde 
kystklima med stabile forårsmåneder 
og lange, varme efterårsdage.

- De første træer plantede vi i 
2007. I dag har vi 4.000 æbletræer 
fordelt på 20 sorter + andre frugttræ-
er og bærbuske - for eksempel hind-
bær - samt blommer og pærer, for-
tæller Mette Meldgaard.

Ud af køleskabet henter hun slan-
ke, flaskegrønne halvlitersflasker 
med elegante etiketter, som fortæl-
ler om indholdet i hver enkelt flaske. 
Det er smagetid!

’Frequin Rouge med Hyld og Hol-
steiner Cox’ står der på den ene eti-
ket. Det lyder eksotisk, og navnet 
prikker allerede på tungen, inden 
mosten er i glasset. Smagen skuffer 
ikke. Tanninerne fra cideræblet ’Fre-

quin Rouge’ blander sig lækkert med 
smagen af hyld og den fyldig ’Holstei-
ner Cox’. Og efter denne smagsople-
velse er det pludselig meget lettere 
at forstå, hvorfor man lige så godt 
kan drikke måltidsmost som vin til 
gourmetmad. En dygtig sommelier 
vil med lethed kunne smage sig igen-
nem de fantastiske mostvarianter 
fra StrynØfrugthave og sammensæt-
te en saftmenu, der kan matche en-
hver vinmenu.

Smagen er beskrevet
- Udviklingen af smagssammensæt-
ningerne og typerne er sket sammen 
med kokken Rasmus Kofoed og Øko-
logisk Landsforenings fødevareråd-
givning, fortæller Met-te Meldgaard. 
Hun afsætter de 7.000 flasker, hun 
hvert år producerer, til restauranter, 
vinhandlere, internetbutikker, den 
lokale købmand og rundt omkring på 
markeder, hvor hun selv møder frem 
og markedsfører sine produkter an-
sigt til ansigt med sine kunder.

- Men måltidsmost er ikke en læ-
skedrik. Derfor kræver deltagelse på 
markeder, at jeg kan komme i dia-
log med kunderne og få mulighed for 
at fortælle, hvad det egentlig er for 
et produkt, jeg sælger, siger Mette 
Meldgaard.

Håndarbejde
Om nogen kender Mette Meldgaard 

sit produkt. Dyrkningen foregår i ud-
strakt grad ved brug af håndarbejde 
- og hænderne sidder som oftest på 
Mette Meldgaard. Hun poder, be-
skærer, udtynder, fjerner skadedyr 
og plukker sin frugt. Derefter lagrer 
hun frugten, til den er klar til at blive 
presset, blended, hældt på flaske 
og pasteuriseret. Og til aller sidst 
bliver flaskerne pakket og sendt af 
sted til kunderne. Ved siden af alle 
disse praktiske opgaver produktud-
vikler Mette Meldgaard på livet løs, 
for vejr, vind og jord smages i hvert 
eneste æble, hvilket betyder, at den 
blanding, som var perfekt sidste år, 
ikke nødvendigvis er den samme i år.

 - Alle råvarerne til mosten produ-
ceres her i StrynØfrugthave; men vi 

vander for eksempel ikke, så tørre 
somre - som i år - vil kunne smages 
i mosten fra æblerne. Derfor kan vi 
ikke lave en kopi af en most, vi lave-
de sidste år. Hvert års produktion har 
sin egen karakter, siger Mette Meld-
gaard.

Vejen til Strynø
Inden Mette Meldgaard for små ti 
år siden besluttede sig for at blive 
strynbo, havde hun prøvet en hel del. 
Hun er uddannet nationaløkonom, 
gartner, merkonom i markedsføring 
og afsætning samt food architect. 
Hun har arbejdet som gartner og 
var engang hovedleverandør af øko-
logiske porrer til Irma og FDB. Det 
var dengang, man kun blive hoved-

leverandør, hvis man kunne levere 
10.000 porrer om året, tilføjer Mette 
Meldgaard. Hun har været politisk 
og international medarbejder hos 
Økologisk Landsforening, og hun har 
været i Bruxelles som lobbyist for ØL 
og den europæiske paraplyorgani-
sation for nationale, økologiske for-
eninger, IFOAM. Hun har drevet café 
på Skovsgaard Gods på Langeland, 
som drives økologisk og ejes af Dan-
marks Naturfredningsforening.

- .... og måske var det dengang, 
ønsket om at dyrke og forædle eg-
ne kvalitetsprodukter opstod, siger 
Mette Meldgaard og hælder en ny 
smagsprøve, som kan drikkes til des-
serter, op i mit glas. 

Jeg får et stykke dejligt, mørkt og 
mættet chokolade ved siden af. Mo-
sten hedder ’Binet Rouge med blom-
me’, og ikke i min vildeste fantasi vil-
le jeg have fundet på at drikke ret 
meget andet end kaffe til den krafti-
ge chokolade; men igen fortrylles jeg 
af Mette Meldgaards helt fantastiske 
evne til at sammensætte sine råva-
rer, så mine smagsløg bobler af fryd. 
Og den glade amatør fra Økologi & 
Erhverv er ikke ene om at påskøn-
ne Mette Meldgaards indsats. Gour-
metrestauranten Geranium har både 
en stjerne i Michelinguiden og Mette 
Meldgaards måltidsmost på saftme-
nuen. Og i foråret blev hun hædret af 
Det Danske Gastronomiske Selskab 
for sine produkter.

- Jeg laver måltidsmoste af rene, 
ublandede safter fra for eksempel 
æbler som Filipa, Signe Tillich, Bodil 
Neergaard og Ingrid Marie; men de 
fleste er blendede af forskellige æb-
lesorter og ofte tilsat saft fra andre 
bær eller krydderurter, fortæller Met-
te Meldgaard og fortsætter:

- Det var lidt tilfældigt, at jeg fik 
cideræbler ind i plantagen; men de 
har i dag meget stor betydning for 
de fleste af vores måltidsmoste, for-
di de er så tanninrige og har tydeli-
ge astringerende og bitre smagsno-
ter, som slet ikke findes i almindelige 
spiseæbler.

Mette Meldgaard griber en ny fla-
ske - denne gang en måltidsmost 
med tilsat kulsyre - og endnu en 
gang fyldes mit glas med gyldne drå-
ber fra StrynØfrugthave.

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt 
Udviklings- og Demonstrationspro-
gram (GUDP) under Fødevaremini-
steriet.

Gyldne dråber
Hvem siger, gourmetmad skal ledsages af drikkevarer med promiller på 12-14 
procent? Frugtavler og mostproducent Mette Meldgaard har fornyet ’vinkortet’ 
på danske gourmetrestauranter

12 forskellige måltidsmoste fra 
StrynØfrugthave linet op sammen 
med traditionelle most på 1/4-liters 
flasker - tilsammen frugthavens ud-
bud af lækker most fra egen have.

Mette Meldgaard, frugtavler og mostprodu-
cent, er kandidat til prisen som Økologisk 
Frontløber 2013. Mette Meldgaard har in-
troduceret et helt nyt, økologisk produkt på 
markedet: Måltidsmost. 

MÅLTIDSMOST 
TEKST OG FOTO:  IRENE BRANDT
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