
 

 

Fremstillingen af den økologiske “Orangemyre Vodka” er et samarbejde mellem det lille firma Natur og Myrer 

og den Økologiske restaurant Himmel og Hav  ved Kysing Strand. 

Orangemyrer er den eneste myre i Danmark der har en stærk aromatisk smag. Den lille blanke og sorte myre 

lever i store kolonier under træer på¨udyrkede arealer. Myrerne samler føde – smådyr og honningdug fra 

bladlus – oppe i træerne. Med et lille sugeapparat indsamles myrerne enkeltvis på træstammerne, så vi 

undgår jord og andet i prøverne, og således at selve myrekolonien ikke beskadiges. 

Efter indsamlingen bringes myrerne til restaurant ”Himmel og Hav”  hvor de ”afkøles” i fryser inden de 

optælles og overføres til  flasker med den neutrale svejsiske Økologisk Vodka, Wodotschka.  

Tilberedningen af  “Orangemyre Vodka” foregår på restaurant ”Himmel og Hav” ( Øko Spisemærke i Guld ) der 

står for salg samt er ansvarlig over for Fødevarestyrelsen.  

 



Hver flaske har vedhæftet en lille folder med informationer om orangemyrer: 

 

 
Den lille sorte orangemyre har 
fået sit navn på grund at den 

stærke aromatiske duft og smag. 
Orangemyrerne lever under 

gamle træer og huse, hvor de 
bygger et kunstfærdigt bo af jord, 
som er klistret sammen til en fin 

og porøs konstruktion. 
Orangemyrerne er ikke 

almindelige men kan findes i hele 
landet. 

 
 

Det var restaurant Noma der satte 
orangemyrer på “Menukortet,” da de 

under de Olympiske Lege i London 
serverede en ret med levende myrer. 

Orangemyrerne ”høstes” enkeltvis med 
et lille sugeapparat, så myretuerne ikke 

beskadiges. 
Den fine rene aromatiske smag fra 

orangemyrerne kan rigtig nydes når de 
lagres i god økologisk vodka. 

 

 

 
Nydes med velbehag 

God fornøjelse 
 

Naturogmyrer.dk 
Højbjerg 

 
Restauranthimmeloghav.dk 

Kysing 

 

På bagsiden af flasken er en etiket med varedeklarationen: 

Orangemyrer  ( Lasius fuliginosus) 

200 ml   Økologisk Vodka ”Wodotschka ” 40 % alk. 

Naturogmyrer.dk, Højbjerg 

Restauranthimmeloghav.dk, Kysing 

Natur og Myrer 
 

Mogens Gissel Nielsen 

Jupitervej 4 

8270 Højbjerg 

Naturogmyrer@stofanet.dk 

Tlf. 23 23 43 07 

Himmel og Hav 
 

Kystvejen 200 

8300 Odder 

www.Restauranthimmeloghav.dk 

Kontakt@restauranthimmeloghav.dk 

Tlf. 86 54 40 80 

 

 

 

mailto:Naturogmyrer@stofanet.dk
http://www.restauranthimmeloghav.dk/
mailto:Kontakt@restauranthimmeloghav.dk

