Om de Ægte Vinbjergsnegle.
Som Munkene indførte dem til Svendborg og andre steder.
Skrevet 2008 og redigeret September 2020

Interessen for vort forsøg med Vinbjergsnegle (Helix Pomatia) har en forklaring.
Interessen for Vinbjergsneglen opstod under et besøg i August 2008 ved en særudstilling
på Langelands Museum i Rudkøbing i forbindelse med 200 året for Kejser Napoleon Bonapartes
spanske troppers stationering i bl.a. Kolding, på Fyn, Langeland og på Sjælland.
Spaniolerne futtede i øvrigt efter sigende Koldinghus Slot af, da der gik ild i kaminen med lad den
diskussion ligge her.

Udstillingen i Rudkøbing hed:

”Da Spaniolerne kom!”
og var absolut besøget værd.

Spaniolerne? De var langt fra villige til at spise: Almindelig dansk og tung bondemad i Anno 1808.
Jeg forstår dem godt i dag hvor jeg kender Spaniens alsidige og farverige køkken.
Dansk mad var dengang tung, trist og farveløs: Det var kulinarisk år 0.
Det var Flæsk, Kål, Øllebrød, Byggrød, Saltet flæsk- og fisk osv. og jeg skal komme efter dig. Puha!
Traditionel dansk mad er ikke meget bedre i dag set i forhold til Spanien eller Frankrig efter min
mening. Tung og fedtholdig. Kartoflen og den brune sovs er stadig i 2020 de gennemgående træk
og dominerende i den almindelige daglige danske kost.
Spaniolerne derimod kendte til meget andet: De fandt det som ingen andre dengang så, og
samlede bl.a. Vinbjergsnegle i skovene. De lavede salat af mælkebøtter, skovsyre, tusindfryd o.a.
friske spiselige urter med olie / eddike dressing og sådan var det bare.
Vi så udstillingen og satte os af interesse ind i emnet via Internettet. Sneglene er her stadig og især
er de mange på Sydfyn og i den sydlige del af Østjylland. De kom hertil allerede med munkene i
Middelalderen. De blev betragtet som fisk og kunne derfor spises under de Katolske Fastetider og
de var her klart i overflod da spaniolerne ankom i 1808. Ingen havde forulempet dem.

Christian 3. (født 1503, regent 1534-1559)

Katolicismen og Munkene blev smidt ud ved Reformationen og en kongelig beslutning af Chr. d. 3 i
1536 og Klostrene lukket. Vinbjergsneglene havde derfor siden 1808 levet og formeret sig
uforstyrret i ca. 270 år da Spaniolerne arriverede og mange med koner og børn.
Inden spaniernes ankomst i 1808 og afrejse i august samme år havde vinbjergsneglene haft alle de
år helt for sig selv, og det havde de så sandelig også benyttet sig af, til mange fynske haveejeres
fortvivlelse i og omkring Svendborg helt op til vor tid.
Vi byggede derfor en "Holding Pen" i en have i Svendborg ud af min vens datters sandkasse og et
par gamle vinduer og begyndte indsamlingen af arten Helix Pomatia.

Tak til 2 venlige Svendborgensere vi tilfældigt mødte på en Café nær Torvet i Svendborg efter
museumsbesøget og i hvis haver vi efter aftale på ca. 20 minutter indsamlede grundstammen på
55 stk. flotte Helix Pomatia og vi fik oven i købet et: TAK for det!
Vi husker stadig hvor sneglene kan findes men vi siger det ikke til nogen!

Vi havde forinden forberedt og anlagt et sted i en Svendborg have hvor der nu kunne parres og
yngles under de bedste og kontrolleret forhold fremover.

Kærlighed i Sneglefart

Efter at have læst meget materiale om emnet på Internettet, fra England, Frankrig og Tyskland, om
opdræt og tilberedelse var tiden kommet til at gøre vore egne erfaringer.
Vi slagtede 8 stk. af denne første indsamling på 55 stk. Disse 8 stk. var et rent testforsøg - Nu
vidste vi noget som ingen bog kunne fortælle os, vi havde nu lidt erfaring - Det skulle prøves.
3 dage i ”Rensningsanlægget” i sandet i baghaven så "Slagtede" vi 24 stk. hvoraf de 12 stk. med
vore nyerhvervede erfaringer kom i ovnen på 2 sneglepander købt på "Restaurant Ærøsund" for
20.00 kr. pr. stk. De 2 x 6 stk. snegle kom i frysepose. Så havde vi 23 snegle ”på græs”.
Det skal da også lige nævnes:

At lignende sneglepander der ses her og købt på "Restaurant Ærøsund" for de 20.00 kr. kostede
140,00 kr. pr. stk. i en forretning i Svendborg.
At Vinbjergsnegle på dåse i en delikatesse forretning i Svendborg kostede 450,00 kr. pr. kilo.
At Snegle æg er dyrere end russisk Beluga Kaviar og er sidste hit i Frankrig.
At villaejere i Svendborg destruerer denne kostelige delikatesse af mangel på nødvendig viden er
en stor skam.
Det er også nødvendigt at nævne, at de første 24 forkogte snegle blev "Bagt i eget hus" med
hvidløgssmør og fint hakket persille i forvarmet ovn i ca. 10 min. ved 230 grader.

I skovene øst for Hvidkilde Gods samlede vi på 2 x 20 minutter ca. 1.2 kilo flotte Kantareller.

På Svendborg Golfbane var der Markchampignon der kun stod og ventede på at blive plukket. Det
blev et ”Herremåltid” til små penge for 4 personer i snegleeventyret.

Bemærk: Det er de ÆGTE Vinbjergsnegle fra Munkenes tid der er på Sydfyn og ikke erstatninger
fra Indonesien eller Afrika, der bliver solgt i dag under navnet: Vinbjergsnegle. En helt anden art,
Achatina fulica, der bliver delt i 2 og solgt på dåse og blot ligner de ægte. Snyd! Se på etiketten.
At Vinbjergsneglen er fredet i Danmark, men ikke til privat forbrug, skal også lige nævnes.
De kommer som svampe frem efter regn. Så er det om at være der med kurven over armen. Du
kan gå længe uden at finde nogen af dem, men pludselig er der mange af slagsen på eet sted. Det
er med Vinbjergsnegle som med spiselige svampe. Man skal kende sine Snegle- og Svampesteder.

Opskrifter kan du selv finde det er såre enkelt. Spar besværet med at færdigkoge til mørhed i en
masse grøntsager. Brug et par grønsags bouillon terninger det er nok. Hvidløgssmørret gør resten.
Saml Vinbjergsneglene. Lad dem gå ”På græs” i 2-3 dage med et par salatblade og rense sig af. Kog
dem i 3 minutter med en bouillon terning og tag dem ud af deres hus. Skyl slimrester af i saltvand
Her henviser jeg til yderligere kogetid? som du kan finde i diverse opskrifter. Skyl også huset der
kan genbruges hvis flot. Prop lidt hvidløgssmør i bunden – I med den møre snegl – Luk med
hvidløgssmør og ind i ovnen på ildfaste snegletallerkner i ca. 10 min. ved 230 grader i forvarmet
ovn. Det er enkelt.
For eksempel: http://www.walter-lystfisker.dk/opvinsng.htm men der er mange andre.

På en bageplade som vist her hvis du har et par gæster, et glas rødvin og et varmt stykke flute.

En snegletang er en god idé for de er varme og skal spises sådan.

Spisekammeret er lukket for i dag – Håber du synes om mit indlæg og vil forsøge dig.

Sneglespisning i Svendborg

Tak til Munkene der bragte sneglene med sig i 1200 tallet.
Dominikaner- Franciskaner- og Johannitterordenen
Spanierne rejste hjem i August 1808 med gode kulinariske minder fra Svendborg

Sådan rides der stadig i Spanien i 2020 ved alle By- og Højtidsfester.

De kom som vore venner i 1808, men rejste herfra som vore fjender.

Vinbjergsneglene blev og er her stadig.
For de der vil vide mere om Spaniolernes besøg er her et par henvisninger:
https://www.chakoten.dk/Nr.%203,%20side%201-64,%20september%202008.pdf
https://www.spanienidag.es/content/krig-k-rlighed-og-kulturm-de-spaniolerne-i-danmark-i-1808
https://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/13484

