
Frugt-fanatikere løfter overskudsfrugt fra de københavnske baghaver til

gastronomisk topniveau

Decideret tager for tredje år i træk imod københavnernes overskydende haveæbler og bytter til cider

Selv når æbletærter og æblemost er lavet, er der enorme mængder frugt på æbletræerne i de danske
haver. Sådan ca. 200 store lastbiler fyldt med spiseklare æbler går hvert år til spilde. “Det er en enorm
ressource, der går tabt", siger den københavnske ciderproducent Jakob Paludan, medstifter af Decideret.
“Vi har fænomenal frugt på træerne i de københavnske haver, som gør sig eminent til tør cider og frugtvin.“

Vil overgå de 2 tons fra 2020
Decideret producerede allerede cidere af fynske haveæbler, men Jakob og hans partnere følte et behov for
mere lokalt at sætte aktivt ind imod æble-spildet.

De lavede deres første indsamling i 2019, hvor de indsamlede et lille ton æbler ind fra byens haver. I 2020
rundede de to tons. Æblerne blev omsat til en lokal cider ved navn ”Decideret Københavnsk”. Til ære for
byen og dens frugt. I år håber de at nå over de tre tons.

“Haverne bugner på den her årstid - men vi kan ikke være alle steder, så vi har brug for plukkende hænder.
Heldigvis kan mange københavnere se meningen i at bekæmpe madspild og samtidig bidrage til byens helt
egen flaske”, siger Cornelius Simonsen, medstifter af Decideret.

Bliver der samlet mest i København eller Aarhus?
Det fungerer sådan, at haveejerne afleverer deres æbler hos Decideret på Kattegatvej 53, port 1 i
Nordhavn og får en flaske færdig cider med hjem. Æblerne kan indleveres på følgende datoer:
2., 10., 17. og 23. oktober i tidsrummet 12.00-15.00.

“Sidste år arrangerede vi også en indsamling i Aarhus med en lokal partner. Der blev plukket noget seriøs
frugt derovre, og de var lige ved at overhale København. Så det bliver spændende at se, om hovedstaden
fortsat kan samle mest i år”, siger Jakob Paludan.

SE VORES VIDEO OM ÆBLEINDSAMLINGEN HER.

Danske haveæbler ryger til New York, Tokyo & Mexico City
Det københavnske cidereventyr startede som et hobbyprojekt i 2015 blandt en gruppe venner. “Vi har nogle
af verdens bedste æbler i Danmark, men ingen kultur for at forædle dem til cider og frugtvin”, siger
Cornelius Simonsen. “Det ville vi ændre på”. Drengene gik fuldt ind i projektet, og pludselig en dag var en

https://www.youtube.com/watch?v=SqNUELVk5kI


hobby blevet til en levevej. I dag tæller Decideret flere michelin-restauranter blandt sine kunder, eksporterer
til over 15 lande, heriblandt USA, Frankrig og Japan. Det lokale og bæredygtige vil de dog gerne holde fast
i, og derfor leverer de selv cideren til de københavnske restauranter og vinbutikker på en elektrisk ladcykel,
ligesom frugten for så vidt mulig er lokal.

Billeder:

Vedhæftede billeder er til fri redaktionel afbenyttelse mod kreditering af fotograf Martin Pedersen.

Videoen om projektet kan indlejres redaktionelt via dette link:

https://www.youtube.com/watch?v=SqNUELVk5kI

Interview:

Ønsker I at komme med på æblerov i en københavnsk have med henblik på redaktionel omtale med en unik

visuel side eller et interview til TV, arrangerer vi gerne dette. Blot hiv fat i os på mail eller telefon.

Kontakt:

Jakob Paludan: tlf. 22 83 34 01

Cornelius Simonsen: tlf. 40 89 16 68

info@decideretcider.dk

Om Decideret

Decideret er et cideri beliggende i Københavns Nordhavn. Her laves spontangærede, vinøse cidere og

frugtvine af danske æbler og andre frugter som pærer, kirsebær og solbær. I Deciderets produktion bruges

både haveæbler fra Fyn og udvalgt frugt fra de bedste økologiske avlere i Danmark. Alle cidere vinificeres og

håndtappes i Nordhavn, og der manipuleres mindst muligt med den rene most, som i både

produktionsmetode og smagsudtryk minder om naturlige vine.
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