Faktaark om tapping av bjørkesevje
Hva er bjørkesevje?
Bjørkesevje er væsken som treet frakter opp og ut til knoppene slik at
bladene får all den næringen de trenger for å begynne å vokse.
Sevje er tradisjonelt høstet i Norden og østeuropeiske land.
Bjørkesevje anses som en kalorifattig og forfriskende tørstedrikk som
tilfører kroppen små mengder sukker, mineraler, antioksidanter, B og C
vitaminer, aminosyrer og andre viktige sporstoﬀer. Den har mest av
kalium, kalsium og magnesium som blant annet er viktig for kroppens
bevegelse, fordøyelse og energiproduksjon. Mengdene næringsstoﬀer er så små at sevja
er nøytral i smaken.
Næringsverdien varierer noe og påvirkes av en rekke faktorer som bjørkeart,
næringsinnholdet i jorda, jordtype og når sevja tappes. Størst konsentrasjon mineraler får
man vanligvis i den tiden når det pumpes mest sevje.
Sevja har rundt 2 % sukker og smaker ikke søtt. Koker man inn bjørkesevje får man
bjørkesirup. Lønnesirup er sevje fra lønnetreet, som er kokt inn.
Hvordan tapper man bjørkesevje?
Fra kvist:
• Kapp en kvist som er så tykk at den akkurat får plass ned i en flaske.
• Fest et lodd på kvisten så den henger ned.
• Bind flaska fast med kvisten inni.
• Tøm flasken hver morgen og kveld.
• Sevja er ferskvare og bør drikkes samme dag eller senest dagen etter.
• En bjørk med 7 cm diameter kan gi noen desiliter per dag.
• Sevje kan tappes fra februar/mars og frem til løvet spretter.
• Ta det du trenger av sevje, og gi gjerne noe tilbake, feks kompost til jorda ved treet.
Forhåndsregler:
• Sjekk grunnen i området. Har det vært søppelfylling eller andre forurensninger, la være.
• Spør grunneier om lov
• Folk som har svake nyrer eller er allergisk mot bjørk, bør sjekke om de reagerer på
bjørkesevje.
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