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Bagning  

med frø fra 
hvidblomstret raps 

 

Rapsfrø popper som kaviar, når man tygger 
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 BITTERFRI, HVIDBLOMSTRET RAPS FRA ODDER. 
 

 PASSION FOR PLANTEFORÆDLING 

EFTER 20 ÅRS FORÆDLING FINDES RAPSFRØ MED HELT NYE MULIGHEDER BL.A. TIL BAGNING. 

Knold + Top ApS er et lille innovativt forædlingsfirma ved Odder, som i 1996 startede med at 
forædle hvidblomstret raps (”hvid raps”).  Oprindelig blev disse raps udviklet for at mindske 
behovet for at behandle rapsmarkerne med insekticider, da hvide blomster er mindre 
tiltrækkende for skadeinsekter end gule rapsblomster.  

Imidlertid viste det sig, at hvid raps indeholder færre bitterstoffer end den almindelige 
gulblomstrede raps. Det betyder, at hvidblomstret raps kan bruges som grøntsag, da 
bladene er velsmagende. Dyrkning af raps til salat er i opstartsfasen, dog allerede godt i 
gang i USA, Spanien og Portugal. Men det viste sig, at hvidblomstret ”bitterfri” raps også kan 
anvendes i brød på samme måde som hørfrø eller solsikkekerner. 

 

 PASSION FOR KVALITETSFØDEVARER FRA LOKALE RÅVARER.   

Heldigvis findes der mange kreative, bageglade mennesker i Danmark. Et af disse havde hørt 
om den nye milde raps og fik nogle få kg for at prøve frøene i brød. Det blev et meget 
velsmagende brød, og den pågældende er nu første stamkunde til denne nye anvendelse af 
raps.  

Som nabo til Fru Møllers Mølleri i Bjerager (Odder) spurgte vi, om de havde lyst til også at 
prøve frø af hvid raps i brød. Fru Møllers Mølleri er en gårdbutik, som er kendt i Østjylland for 
blandt andet stedets gode råvarer og bagerhåndværk af høj kvalitet. Her gentog historien 
sig, og rugbrødet med frø af hvid raps er nu gårdbutikkens suverænt mest solgte rugbrød.  

Frø fra hvid raps har også været prøvet i franskbrød, kernebrød og müslibar med succes. Til 
start er 10 % rapsfrø i et brød et godt udgangspunkt, og man kan så eksperimentere videre 
derfra. 

 

 SMAG OG KONSISTENS.   

I modsætning til frø af almindelig gulblomstret raps smager frø af hvid raps mildt og godt i 
bagte brød. De tilfører samtidig brødet en dejlig blød tyggekonsistens, hvor rapsfrøene 
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næsten ”popper” i munden, når man tygger. Desuden forlænges brødets holdbarhed på 
grund af de olieholdige rapsfrø. Den samme fine tyggekonsistens er også konstateret i 
müslibars. Frøene skal altså IKKE knuses eller formales, men anvendes hele i bagværk. 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rugbrød fra Fru Møller. Pilene peger på nogle af de overskårne, runde, sorte rapsfrø. 
 

 ERNÆRINGSVÆRDI.  

Frø af hvidblomstret raps har samme ernæringsværdi og oliesammensætning som frø af 
almindelig gulblomstret raps. Et rapsfrø indeholder typisk 45-50 % olie og 18- 24 % protein. 

Rapsolie er kendt for dens meget sunde fedtsyresammensætning med ca. 7 % mættet fedt, 
58 % enkeltumættet fedt (oliesyre) og 35 % flerumættet fedt. Af det flerumættede fedt er 
ca. 23 % alfa-linolsyre og ca. 12 % alfa-linolensyre. Desuden indeholder rapsolie og dermed 
også rapsfrø betydelige mængder af antioxidanten E-vitamin.   

Rapsproteinet er også sundt med et højt indhold af de essentielle svovlholdige aminosyrer.  
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 OPFORMERING, FRØ OG SORTER.  

Rapsfrø til brød fra Knold+Top overholder kravene til certificering af udsæd. Det vil sige, at 
rapsmarker til frø har en meget høj renhed med fravær af ukrudtsfrø og op mod 100 % hvid 
raps (eventuelle rapsplanter med gule blomster luges, da deres frø smager ”af raps” i brød). 
Efter høst tørres frøene forsigtigt. Herefter oprenses frøene på specialrensemaskiner, som 
sikrer, at man får helt rent rapsfrø uden ukrudtsfrø, planterester, sten og jord. Frøet 
opbevares i lukkede beholdere eller sække, og holdes derved fri for fugleekskrementer, mus 
og insekter. 

Vi fører flere sorter, hvis frø kan bruges til bagning. Da store frø giver den bedste 
tyggefornemmelse, anbefaler vi storfrøede sorter, når frøet skal bruges til brød. 
 

 

 

 

 

 

 

   De små frø fra hvidblomstret raps er sorte.                En mark med både gul- og hvidblomstret raps. 

Vi leverer frø af bedste kvalitet. 

Bestilling: 
Knold+Top ApS, Fyrrevænget 1, DK 8300 Odder. 

Telefon: 20 21 88 85       
 Mail: info@knoldogtop.com 

 


