
10

Med  
trøfler  
på  
hjernen
Vi gjorde det! Vi fandt trøffelhelten. 
Kom med på trøffeljagt med Siena og 
Dorte et hemmeligt sted i Aarhus
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et er med stor tilfredshed, at vi kan 
fortælle jer, at jeres mange tips har båret 
frugt. For efter de sidste par ugers ef-
tersøgning er det endelig lykkedes os at 
finde frem til trøffelhelten og dens ejer. 
Trøffelhelten er ingen andre end Lagotto 
Romagnoloen, Siena. Lagotto romag-
nolo er en hunderace, som stammer fra 
Italien, og som, udover at være god til at 
svømme, oprindeligt var en særdeles god 
jagthund. Men noget helt særligt for den-
ne type jagthund er, at den er særligt god 
til at finde trøfler. Det er derfor, den også 
bliver kaldt en trøffelhund. Ejeren var vi 
også så heldige, at vi fandt frem til. Det 
er Dorte Holsting, som viser sig at være 
næstformand i Dansk Lagotto Klub og 
derudover en særdeles erfaren trøffel-
jæger. Jeg tog kontakt til Dorte Holsting 
for at fortælle hende, at vi den seneste 

tid havde ledt efter hende og Siena, og 
at vi var interesseret i hendes mange 
trøfler. For at være ærlig så havde jeg 

ikke regnet med, at Dorte ville være 
særligt interesseret i at snakke med 

os. Men til vores store overraskelse 
var Dorte meget begejstret, da 

vi ringede. Hun tilbød os endda 
at komme med på en trøffeljagt 
sammen med hende og Siena. 
Et tilbud, vi selvfølgelig ikke kan 
modstå. 

PÅ TRØFFELJAGT ET  
HEMMELIGT STED I DANMARK

En kold lørdag i januar er det 
tid. Vi skal mødes med Dorte og 

trøffelhelten Siena. For at komme 
med ud skal vi acceptere nogle 

helt særlige vilkår. Så fotografen 
og jeg bliver hentet af en stor bil 

med tonede ruder, så vi ikke kan se, 
hvilken skov vi bliver kørt ud til. I bilen 
prøver vi ihærdigt at lokke lidt detaljer 
ud af chaufføren, der hentede os, men 
forgæves. Vi må acceptere, at denne dag 
skal vi bare lade os forføre af trøflernes 
magiske verden. Jeg vil dog sige det 
sådan, at jeg er helt sikker på, at vi stadig 
er i Aarhus-området, da vi endelig stiger 
ud af bilen.

MØDET MED DORTE OG SIENA
Bilen stopper, og dørene bliver åbnet. 
Med det samme vi stiger ud af bilen og 
lukker dørene, drøner bilen væk igen. Vi 
vender os om, og der står Siena og Dorte. 
Dorte er en kvinde i sin bedste alder, og 
Siena er den sødeste lille livlige hund, du 
kan forestille dig. Noget af det, vi først 
lægger mærke til er, at de begge har de 
nydeligste gråbrune krøller, som må være 
den ultimative symbiose mellem hund 
og ejer. Siena render hen og snuser til 
os og logrer ivrigt med halen. Vi mærker 
hurtigt, at Siena gerne vil have os med på 
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en lille trøffeljagt. Efter at have hilst på 
hinanden er vi klar til at gå på jagt.

MANGE ÅR MED TRØFLER PÅ HJERNEN
Dorte er uddannet psykolog, men har de 
seneste år haft trøfler på hjernen. Men 
siden 2019 har det for alvor taget fart for 
Dorte. Hun er nemlig begyndt at sætte 
sig mere indgående ind i trøflernes bio-
logiske kendetegn og har fundet mange 
nye trøffelsteder. Det hele startede, da 
Dorte mistede sin tidligere hund. Dorte 
er med egne ord et hundemenneske, og 
hun var ikke i tvivl om, at hun igen skulle 
have en hund. Hun besluttede sig for, 
at hun gerne ville have en ny race, og 
hendes kærlighed til Italien fik hende 
peget i retningen af racen lagotto romag-
nolo. Med den fandt hun en hunderace, 
som både er familievenlig og altså har 
en helt særlig spidskompetence. Denne 
race er nemlig særligt disponeret for 
at være god til at finde trøfler. Det tog 
dog stadig meget tid, og det krævede 
stor tålmodighed at lære Siena at finde 
trøfler, og hvordan man så skal behandle 
trøflerne. Kunsten er nemlig at få hunden 
til at være helt vild med trøffelduften og 
snuse sig målrettet frem til trøflen blandt 
skovens mange skønne dufte uden dog at 
spise den dyre delikatesse. Siden Siena 
er blevet trænet som trøffelhund, har de 
begge, ifølge Dorte, haft trøfler på hjer-
nen, når kalenderen viser, at trøflerne er i 
højsæson. Den tid er månederne oktober, 
november og december, men når man 
først er bidt af en gal trøffel, så begynder 
man selvfølgelig allerede i juni-juli. Håbet 
om at finde de sidste trøfler er da heller 
ikke væk denne januar morgen, hvor vi er 
taget med på tur. 

SÆT JAGTEN I GANG
Vi skal nu i gang med jagten. Det første, 
vi bemærker, er den utroligt lange blå 
snor, som Siena har på. Det skyldes, at 
man ikke må have hunde til at løbe frit i 
danske skove. Men hunden jager nu altså 
bedst, hvis den har mulighed for at stikke 
afsted, når den får færten af de eksklu-
sive svampe. Derfor bruger Dorte en 15 
meter lang blå snor, som gør, at Siena 
kan stikke afsted, imens Dorte render 
med. Som en person, der for første gang 
er på trøffeljagt i en våd og glat skov, har 
jeg selvfølgelig undervurderet fodtøjets 
betydning. Dorte er troppet op i vandre-
støvler og et rigtig outdoor-outfit med 
små bæltetasker, der indeholder hendes 
udstyr. Jeg selv har valgt at tage hvide 
sneakers på, som hverken er særligt 
skridsikre eller tætte, når fødderne ram-

mer en af skovens mange vandpytter. For 
man skal have det lange ben foran, hvis 
man skal følge med Dorte og Siena, når 
de får færten af trøfler i skovbunden. Så 
det er ikke alle vandpytter, mudderhuller 
og stejle bakker, man lige kan undgå. Det 
erfarer jeg denne lørdag morgen. 

TRØFLERNES FREMKOMST I DANMARK
Da jeg begyndte eftersøgningen af Dorte 
og Siena, havde jeg nogle forestillinger, 
som viste sig ikke helt at holde stik i 
virkeligheden. En af dem er, at den store 
mængde af trøfler, der nu bliver fundet i 
Danmark, skyldes klimaforandringerne. 
Det er dog ikke hele forklaringen, kan 
Dorte fortælle. Forekomsten af trøfler i 
Danmark stammer angiveligt helt tilbage 
fra den seneste istid, hvor trøffelspo-
rerne blev spredt ud over store dele af 
landet. Så trøfler i Danmark er ikke et 
nyt fænomen. Det nye er nok nærme-
re, at flere og flere er begyndt at finde 
det interessant at lede efter trøfler i de 
danske skove. Derudover er trøffeljæger-
nes viden også blevet større, og det gør 
også, at flere af trøflerne kommer frem i 
dagslyset. 

- Vi ved, at trøflerne findes ved 
løvtræer. Derudover skal træet danne 
svamperod med trøffelsporerne, for at 
trøflerne kan vokse på det sted. Desuden 
skal de rette økologiske betingelser være 
til stede, fortæller Dorte.

Faktisk er det sådan, at skovens dyr 
elsker trøflerne mindst lige så meget, 
som vi mennesker gør. Så dyr som mus, 
rådyr og ræve spiser trøflerne. Når det så 
skal ud igen, så er det med til at sprede 
trøffelsporer rundt i skoven. 

EN JAGT MED RESPEKT FOR NATUREN
Imens vi forsøger at følge med Dorte og 
Siena, snakker vi lidt om de omgivelser, 
vi går rundt i. Det er tydeligt, at Dorte har 
fået stor respekt for naturen, efter hun 
er begyndt at jage efter trøfler. Det ser vi 
også, da Siena får færten af noget. Hun 
begynder at grave ivrigt i jorden, som om 
der muligvis er gevinst. Pulsen begynder 
at stige hos mig, men Dorte tager det 
helt roligt. Hun kan se på omgivelserne, 
at det næsten er umuligt, at det er en 
trøffel. Hun bukker sig stille og roligt ned 
og kigger på jorden, hvor Siena har gra-
vet. Der er ingen trøffel, i stedet er der et 
musehul, som Dorte nu dækker til igen. 
For som hun siger:

- Det skal jo ikke gå ud over naturen, at 
vi har trøfler på hjernen.

Det kan man sagtens mærke, da vi 
bevæger os dybere og dybere ind i sko-
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ven. For det at bruge så meget tid ude i 
naturen har gjort noget helt særligt ved 
Dorte og hendes forhold til naturen.

- Når man bevæger sig rundt herude, 
så fornemmer man virkelig, at man er 
en del af noget større. Det er ikke uden 
grund, når flere og flere i den moderne 
verden, vi lever i, får lyst til at komme 
mere tilbage til naturen. Det giver en 
grundfølelse, som nærmest er ubeskrive-
lig, forklarer Dorte.

SALGET TIL RESTAURANTERNE
Før 2021 havde Dorte faktisk holdt hen-
des entusiasme for trøfler helt privat. 
Dorte og Siena har holdt deres steder 
hemmelige, og de har blandt andet 
også rejst på trøffeljagt i Schweiz og på 
Gotland, hvor de har fundet masser af 
trøfler. Men det var, da Dorte så doku-
mentaren ”Trøffeljægerne fra Piemonte”, 
at hun så potentialet i at tage fat i de 
lokale restauranter og spørge, om de 
kunne være interesserede i at få leve-
ret trøfler. I den smukke film ser man, 
at nogle ældre mænd er mildest talt 
besatte af trøfler, og hvordan de har et 
ret fantastisk forhold til deres hunde. Så 
Dorte må have kunnet spejle sig selv i 
filmen. Efter at have set filmen tog Dorte 
nogle trøfler med rundt til restauranter-
ne, og det åbnede dørene til en helt ny 
verden. Siden da er Dorte blandt andre 
begyndt at levere til michelinrestauran-
ten Gastromé. Og der er noget at sælge 
af. I denne sæson har Dorte fundet 2.5 kg 
danske trøfler, som altså både har været 
til glæde for Dorte og hendes mand, men 
også flere restaurantgæster i Aarhus. 

SÅ VAR DER GEVINST
Pludselig sker der noget. Siena stormer 
hen mod et område, og man kan med 
det samme mærke på Dorte, at nu er det 
alvor. Siena har færten af det, vi leder 
efter. Siena begynder først at snuse, og 
dernæst begynder hun at grave med en 
helt særlig iver, som sjældent er set før. 
Med det samme hopper Dorte ned og 
taler tydeligt til Siena for at rose hen-
de og opmuntre hende til at vise, hvor 
trøflen er:

- Det er godt, Siena. Hvad finder du? 
Hvad finder du? Kan du vise mig, hvor 
den er? Hvor er du dygtig! siger en begej-
stret Dorte. 

Frem tager Dorte en hjortetak, som er 
hendes bedste redskab til at grave trøf-
ler. Der var de så. Som et stort lykketræf 
finder Dorte og Siena hele to trøfler i det 
samme område. Begejstringen er tydelig 
hos Dorte og Siena, hvor sidstnævnte er 

ved at nyde en godbid. Vi får lov til at se 
trøflerne, som dufter utroligt aromatisk. 
Det er af arten sommertrøffel, som er 
dem, man finder i Danmark. Dorte for-
tæller os, at de vil udtrykke sig allerbedst 
på kolde eller lune retter, som indeholder 
fedt. Det er nemlig sådan, at aromaerne 
fra trøflerne bedst kommer til udtryk. 
Hun siger, at det vil passe godt sammen 
med pastaretter med æggeblommer eller 
fløde, eller måske den klassiske Mont 
d’Or ost, som skal varmes, så det får den 
trådede og cremede konsistens, som alle 
osteelskere holder af. 

Med gevinsten i hånden begiver vi 
os hen mod parkeringspladsen igen, 
begejstrede for vores fund og den store 
begivenhed, vi lige havde været vidner til.

 
Nærmest høje over fundet af trøflen og 
nu med knap så hvide sneakers bliver vi 
hentet af chaufføren igen, og det er tid til 
at tage afsked med trøffelmakkerparret 
Siena og Dorte.

Tak for jagten  


