Om at koge krebs…
Man beregner 9-12 krebs pr. person – alt efter
temperament og budget! Krebsene skal være
levende – døde anvendes ikke, men de forekommer sjældent ved levering fra seriøs krebseavler.
Krebs skal koges levende. De dør omgående,
når de kommer i kogende vand. Man skal ikke
krydre sine krebs for meget, da man let ødelægger deres fine aroma. Krebsene skal koges lige
tilpas – ikke for lidt og ikke for meget.
Anvend en stor gryde (8-10 liter vand). Fyld den
trekvart med vand. Kom følgende ingredienser i
vandet, svarende til 8 liter vand:
2 dl. salt
2 ss. sukker
1 stor tsk. hele sorte peberkorn
5-6 store dildtoppe (vigtigt)
Få det hele til at bulderkoge. Kom krebsene i
én for én og få atter gryden i kog. I 8 liter vand
koges 30-40 krebs. Kog krebsene i 4-5 minutter, alt efter størrelse og regnet fra det tidspunkt
hvor gryden atter koger. Sluk for gryden og lad
krebsene stå og afkøle i lagen. Dette er næsten
lige så vigtigt, som at koge dem. Anret krebsene
på et stort fad i en flot bunke. Pynt med dild
eller persille. Traditionen siger, at man drikker
øl eller snaps til krebs, men en god passende
hvidvin vil også være velplaceret. Velbekomme!

Kontaktperson:

www.ﬂodkrebs.dk

Danmarks Krebseavlerforening

Generelle krav til en krebsesø

Danmarks Krebseavlerforening blev stiftet i 1988
og består af omkring 100 medlemmer fordelt ud
over det ganske land. For nogle af medlemmerne
er krebseavlen en egentlig levevej, for flertallet er
der tale om en spændende hobby.

For at en sø skal være ideel til krebseavl, er der
visse krav, som skal kunne opfyldes. Hvis de
ikke på forhånd er opfyldt, er det ofte muligt at
skabe de nødvendige forhold uden de helt store
udgifter til en renovering eller til nygravning.

Foreningens formål er at udvikle, fremme og
støtte dansk krebseavl og -opdræt, for derved at
udvikle krebseavlen som en niche. Desuden har
foreningen til formål at beskytte flodkrebsen
(Astacus astacus) i Danmark.

• Vandets pH-værdi skal være over 6,5. Ideelt
7-7,5
• Vandet skal være i god biologisk balance og
iltrigt
• Søen skal have en varieret dybde med mindst
2 m på det dybeste. Der bør være et lavvandet
område mod nord af hensyn til paddefaunaen.
• Der må ikke være et tykt, dødt mudderlag på
bunden. Findes det, skal der ofte en oprensning til, idet bunden skal være rimelig ren,
nogenlunde fast, og frem for alt iltrig
• Der bør være stejle skrænter ved bredderne og/
eller volde henover bunden
• Der må ikke være en bestand af ål i søen
• Syd- og vestsiden af søen bør være fri for
højere busk- og trævækst. Sol og vind skal have
uhindret adgang til vandfladen. Højere plantevækst henvises til nord- og østsiden.
• Der bør holdes en sprøjtnings- og gødskningsfri zone på 6-10 m rundt om søen
• Evt. drænledninger bør føres udenom søen

Foreningen udsender et medlemsblad 4 gange om
året, hvor man bringer nyt fra foreningen, aktuelle
artikler fra ind- og udland, beskeder om medlemsarrangementer etc.
Foreningens hjemmeside (www.flodkrebs.dk)
holdes løbende opdateret. På hjemmesiden findes
informationer om foreningens virke, fakta om
krebseavl, opskrifter, galleri og meget mere.
Foreningen omfatter en salgsorganisation, som
har til opgave at hjælpe potentielle kunder til at
finde mulige leverandører af krebs og krebseyngel.
Foreningen omfatter desuden et netværk af private konsulenter, som kan kontaktes direkte eller
via foreningens kontakttelefon.
Læs mere om disse ordninger på hjemmesiden:
www.flodkrebs.dk

Medlemskab
Enhver krebseavler eller krebseinteresseret kan
blive medlem af foreningen. Aktuel kontingentsats
samt procedure for indmeldelse findes på hjemmesiden: www.flodkrebs.dk
Ethvert medlem er valgbar til bestyrelsen og alle
har stemmeret, forudsat at man har været medlem i mindst 3 måneder. Medlemmer kan låne
foreningens måleudstyr til analyse af vand mod et
mindre gebyr. Ejere af signalkrebsebestande eller
andre fremmede krebsearter kan ikke optages som
medlem af foreningen, da alle krebsearter, bortset
fra flodkrebsen, som er den oprindelige art i Danmark, er ulovlige i Danmark. Foreningen arbejder
kun med flodkrebsen.

