
Under overskriften Gourmet Safari blev Nak & æd-princippet afprøvet og 
udfordret i den sydafrikanske bush og med et væsentligt tvist.

Tekst og foto: Niels Søndergaard

JAGT: Kød på bordet har altid været 
vigtigt for menneskets overlevelse,  
ligesom jagt har været en naturlig og 
meget afgørende del af vores overle- 
velse. Desværre har mange moderne 
mennesker fjernet sig fra det faktum, 
at det kræver at tage liv, når vi spiser 
kød, og at det i øvrigt er meget natur-
ligt, at kød indgår i vores ernæring. 
Ja, det er sågar livsnødvendigt. Vega-
nere må have kosttilskud for at kom-
pensere for de stoffer, de ikke får, når 
kød fravælges. Sundhedsstyrelsen fra-
råder rent faktisk børn at leve veg-
ansk, og det er der en helt naturlig 
grund til. Det er nemlig unaturligt for 
mennesker ikke at spise kød. 

Evolutionært set har det at skaffe 
kød været ikke blot vanskeligt, men 
også så afgørende for os, at vi har delt 
kødet, når vi endelig har fået fat i det. 
Vi ved fra forskning om jægersam-

fund, at jægere, der ikke delte jagtbyt-
tet med andre, blev isoleret fra fælles-
skabet. 

Når moderne mennesker mere og 
mere fjerner sig fra det naturlige og 
fra det faktum, at vi skal tage liv for at 
få kød, som er en naturlig del af men-
neskets diæt, så må vi jægere sørge for 
at dele vores bytte, så vi forbliver en 
del af fællesskabet. Dette, så fælles-
skabet/samfundet fortsat accepterer 
jægerne og jagten.

Nak & Æd-konceptet
DR’s program ”Nak & Æd” har om no-
get sat fokus på, at jagt indbefatter, at 
vi spiser det, vi nedlægger. Det er af-
gørende for, at vi kan opnå forståelse 
for og accept af, at vi skal jage både nu 
og i fremtiden. ”Nak & Æd” forsøger at 
dele jagtoplevelserne med os, herun-
der den kulinariske del, men vi følger 

kun med på afstand.
Behovet for og nødvendigheden af, 

at det moderne menneske kender til, 
hvor kødet kommer fra, er uhyre vig-
tigt for at modvirke den stadig stig-
ende tendens til naturfremmedgø-
relse. Som jægere kan vi modvirke 
dette ved at dele jagtoplevelsen og 
ikke mindst kødet fra jagten.

For at sætte fokus på denne del har 
Lamai Safari introduceret Gourmet 
Safari, hvor jagten og byttet deles med 
ikke-jægere, så disse kan få en mere 
autentisk safarioplevelse og ikke 
mindst et naturligt tilhørsforhold til 
det at tage liv for at få kød på bordet. 
På Gourmet Safari skal deltagerne 
nemlig med på jagt i Sydafrika. De 
skal være med til at slagte det ned-
lagte vildt. De skal være med til at til-
berede vildtet og ikke mindst fortære 
det. Alt dette krydret med ture i  

Gourmet 
Safari

Mesterkokken tryller de mest  
fantastiske retter frem af det  

afrikanske vildt, som deltagerne i 
Gourmet Safari har været med til at 

jage. Jagt og bytte skal deles.
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Krüger National Park til fods med en 
bevæbnet ranger samt gamedrives 
med oplysning om, hvordan jagten 
medvirker til at bevare vildtet. Jagten 
medvirker til at bekæmpe fattigdom, 
skaber arbejdspladser samt bevarer 
natur og truede arter. 

Under afprøvningen af konceptet 
delte vi kødet med den stamme, som 
ejer det anvendte areal. Det princip er 
faktisk afgørende for, at jagten på 
flere niveauer kan modvirke fattigdom 
og ikke mindst skabe grundlag for en 
blivende og ansvarlig forståelse for at 
tage vare på naturværdierne.

Ud på jagt
Deltagerne på Gourmet Safari kom 
med ud på jagt allerede den første dag 
efter ankomsten til campen. Vi kørte 
rundt i en åben ”gamedrive”-bil – en 
ombygget 4X4-pickup. Mens vi spej-
dede efter vildt, fik deltagerne en intro-
duktion til jagt generelt og til jagt i 
Afrika i særdeleshed. Da vi endelig op-
dagede en enlig afskudsbar impala, 
hoppede PH’en (professionel jæger) og 
undertegnede af bilen og pyrschede ef-
ter impalaen. Den fik jeg nedlagt efter 
en længere pyrsch i meget tæt krat, og 
straks derefter kom deltagerne med ind 
for at hente den fine, gamle impala-han. 
Ved det nedlagte dyr brugte vi tid på at 
forklare, hvorfor det netop var denne 
gamle impala-han, som blev nedlagt. 
Den havde en alder, hvor dens betyd-
ning for reproduktionen var nedadgå-
ende, og var derfor oplagt at nedlægge.

Vildtbehandling
Hjemme i lodgens køkken skulle delta-
gerne i gang med at slagte den nedlagte 
impala, en kudu og et par køller fra en 
bøffel fra tidligere jagter. Deltagerne 
blev introduceret til simple slagtetek-
nikker og betydningen af at håndtere 
kødet korrekt, når det gælder modning 
og opbevaring. Herefter var der prak-
tik i slagtning af vildt fra bushen. Ind-
ledningsvist var flertallet af deltagerne 
meget skeptiske, men det ændrede sig 
lynhurtigt, da vi først fik gang i slagte-
knivene. Faktisk endte det med, at de 
mest skeptiske gik mest til stålet. 

Vi havde nu kød i rigelige mængder 
til de kommende dages måltider og 
mere end det. Hovedparten af kødet 
blev nemlig sendt til den lokale stam-
me. Så udover at de lokale får betaling 
for udlejning af arealerne, får de også 
andel i det vildt, der nedlægges. Det 
samme gælder for de lokale medarbej-
dere, der arbejder i campen.

På rov
Inden tilberedning af kødet gik i gang, 
skulle vi på ”rov”. Det foregik ved en 
såkaldt bush walk, hvor en lokal ran-
ger introducerede deltagerne til bush 
food – hvad findes der i den afrikan-
ske natur, som kan spises? Udbyttet 
fra rovet indgik i den efterfølgende til-
beredning af det afrikanske vildt. 

Der findes en del planter, frugter og 
bær, som er spiselige, i den afrikanske 
bush, og så findes der en hel del, man 
absolut ikke skal spise, så lokal råd-
givning er anbefalelsesværdig.

Mesterkokkene tryller
Med fantastiske råvarer i form af 
vildtkød og ”rovet” gik mesterkokken 
Martin Lemvig fra Restaurant Meje-
riet og lodgens lokale kok i gang med 
at tilberede adskillige retter til den  
senere hovedmiddag. Deltagerne 
kunne imens nyde en sundowner i den 
afrikanske bush med den konstante 
udsigt til et utal af vildtarter rundt om 
det indhegnede område på ca. en hek-
tar, som lodgen ligger i. 

Hegnet rundt om lodgen var strengt 
nødvendigt, da alle ellers ville ende som 

Deltagerne i Gourmet Safari – Nak & Æd i Afrika fik mulighed for at opleve en autentisk jagt i 
Afrika og ikke mindst dyrelivet. 

Når jægerne deler bytte og jagtoplevelsen, er der grundlag for større forståelse i samfundet 
for jagten. Jagt skal forklares og ikke forsvares.
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Gourmet Safari byder på meget naturnære oplevelser.

Maden blev indtaget med vildtet som beskuer.

Deltagerne deltog ikke blot i jagten, men også i slagtning og tilbe-
redning af vildtet.

Gourmet Safari
Gourmet Safari blev afholdt af Lamai Safari, som har deres 
lodges i et privat big five game reserve i forbindelse med  
Krüger National Park i Sydafrika. Afrikas imponerende dyreliv 
er kun få meter fra hytterne.
Deltagerne var ikke-jægere med undtagelse af to jægere, der 
havde deres ægtefæller med.
En tilsvarende tur arrangeres i marts 2020. 
Artiklens forfatter betalte selv for flyrejsen, kost, logi og jagt.
Se mere om Gourmet Safari på  
https://lamaisafari.dk/safari-ophold/gastronomi-safari/.

føde for løver eller leoparder, ligesom elefanter, næsehorn, 
bøfler og flodheste ville trampe alt ned og vælte træer mv.

Vinsmagning og gourmetmiddag
Vildt var naturligvis på dagens menu hver dag, men efter 
slagteseancen skulle dagen rundes af med en gourmetmid-
dag. Inden den del løb af stablen, var der vinsmagning med 
nogle af Sydafrikas populære vine. Herefter blev der serve-
ret en overdådig gourmetmiddag under den afrikanske 
himmel og med det afrikanske vildt som løbende tilskuere.

En del af deltagerne havde ikke på forhånd viden om jagt 
og slet ikke om den store betydning, jagten har for bevarelse 
af naturen, ikke mindst for de sjældne dyr i Afrika, men na-
turligvis også andre steder rundt om i verden. Jagtturismen 
medvirker til at skabe arbejdspladser og bevare naturværdier.  

Når ikke-jægere først sidder begravet i et måltid med 
vildtkød, er forståelsen for jagten helt i top, og det samme 
gælder det med at tage liv! Derfor skal vi jægere huske at 
dele vores bytte og også meget gerne vores oplevelser. Det 

er med til at skabe forståelse for jagten. Husk, at jagt skal 
forklares – ikke forsvares!
nis@jaegerne.dk 
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