
 

 

Langt Rødt Hindbæræble. 

      
Kilde: H. C. Bredsted. 
Billeder: Pometet Tåstrup. 
 

Oprindelses sted: Før 1802 – Holland. 

Anvendelse: Fortrinlig som spisefrugt og som køkkenfrugt. 

Beskrivelse af frugten: Størrelse: næsten stor, 73 mm. høj og bred, ofte lidt mere højt end bredt. 

Form: Uregelmæssig, altid meget kantet; langagtige, især mindre frugter kunne næsten være 

ægformede; undertiden nærmer den sig også til valseform. Tværsnit femkantet. 

Farve og hud: Huden er fra træet med lidt dug, på lageret smattet, ikke glat, mat glinsende. 

Grundfarven er bleggrøn, gulliggrøn, senere næsten gul, men den ses ikke meget, da ikke alene 

solsiden, men ofte tillige en stor del af skyggesiden er overdækket, flammet og marmoreret med 

mat lysere eller mørkere karmoisinrødt, hvori ofte ses striber af mørkere rødt; fine brune punkter 

findes, men er ikke meget iøjefaldende. 

Kød og smag: Kødet er bleggulligt hvidt, sjældnere med spor af lyserødt, temmelig fint, blødt, 

mørt, ikke meget saftrigt, hindbærsmagende og fint aromatisk. 

Modningstid: Fra sidste halvdel af september til november. 

Historie: Langt Rødt Hindbæræble. 

1. Langer rother Himbeerapfel (Diel, 1802, fünftes Heft, Aepfel, p. 15.) 

2. Framboise rouge longuette (id. ibid.)  

3. Winter Quoining (Hogg, The apple and its varieties, 1859, p. 209).  

4. Langer Himbeer-Apfel (v. Flotow, IIlustrirtes Handbuch der Obstkunde, Nr. 83). - id. (Th. 

Engelbrecht, Deutschlands Apfelsorten, 1889, p. 43).  

Diel erholdt dette æbletræ fra Hofgartner Zeyher i Wied-Rimkel, hvortil det skulde være kommen 

fra Weilburg, men giver. I øvrigt ingen meddelelse om dets hjemsted. I de franske pomologiske 

værker findes det ikke beskrevet. Hogg omtaler Winter Quoining, hvormed det synes at være 

identisk, som et godt gammelt engelsk Æble. Her til planteskolen kom det fra Boskoop i Holland 

under navn af Hindbæræble og senere fra Oberdieck under ovenstående navn. Det anses for 

rigtigst her at benytte Diels navn uforkortet, da vi her i landet foruden Grand Richard har flere 

sorter, som kaldes Hindbæræbler.  


