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Sedan den 1 oktober 2020 
är det tillåtet att sälja och 
äta insekter. Insekter räk-
nas som nya livsmedel som 
måste granskas och god-
kännas innan de får säljas. 
Tidigare var det förbjudet 
att sälja, men tillåtet att äta 
insekter. 

Drönarlarver är rika på fullvärdigt protein, mine-
raler, vitaminer och fett. Larverna innehåller bl a alla 
essentiella aminosyror, inklusive taurin som annars 
mest finns i modersmjölk. Drönarlarver är en – än 
så länge – outnyttjad resurs från bikupan som en 
varroabekämpande metod. 

Skörden – Det är viktigt att hantera det utskurna 

En trerätters med drönarlarver?

drönarvaxet som ett livsmedel redan i bigården. 
Stoppa därför drönarvaxet i plastpåsar och lägg i 
en kylväska för att undvika kontaminering och att 
larverna blir skämda. Frys in så fort som möjligt så 
att larverna avlivas skonsamt och att näringsvärdet 
behålls. 

Utvinning – Det är lite pyssel med att ta ut de 
frysta larverna ur vaxkakorna. Det är lätt så länge 
vaxkakan är frusen. Ett alternativ är att pressa den 
tinade vaxkakan genom potatispressen får att få en 
proteinrik vätska som kan användas i stället för ägg 
i mjuka kakor och pannkakor. 

Ett annat enkelt sätt att tillaga drönarlarver är 
att vira in drönarvaxet i folie och lägga på grillen. Då 
smälter vaxet och drönarlarverna gräddas. De blir 
fint separerade i sina kokonger och redo att ätas! 

Äta insekter? – I vår del av världen rynkar vi gärna 
på näsan åt att äta insekter. I andra delar av världen 
ser man insekter som ett värdefullt och smakligt 
proteintillskott. Produktion av insekter i allmänhet 
är klimatsmart och de har små krav på foder och 
markanvändning. Drönarlarver är ”odlade” och 
blir en restprodukt och det är ingen risk att arten 
minskar eller utrotas som fallet kan bli om någon 
vild art blir populär att äta. 

Vi har svårt att acceptera att äta larver eller 
insekter när vi ser vad vi äter. Det är lättare ju 
mindre synliga de är. Larver eller insekter i mjölform 
eller pressade som vätska gör det enklare

Vi äter faktiskt redan insekter! Den som njuter 
en Campari som fredagsdrink får samtidigt i sig 
ett rött färgämne, E120, som är tillverkat av en lus. 
Samma färgämne används till Ahlgrens bilar, röda 
geléhjärtan, smaksatt yoghurt, läskedrycker med 
flera livsmedel. Vidare används shellack, E904, som 
ytbehandlingsmedel på frukter, konfektyr, snacks, 
nötter, kaffebönor och kosttillskott i tablettform. 
E904 har också sitt ursprung i en indisk lacksköldlus. 
Vi får också i oss andra små kryp genom maten vi 
äter. 

Mera inspiration?  
Häftet finns att köpa i 
Honungsboden, 
www.honungsboden.se,  
butiken 

I samband med Beecome i Malmö 2016 lyssnade jag på Annette Brun  
Jensen som pratade om  ”Edible insects” och mitt intresse för att äta 
drönarlarver väcktes…
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Testa en trerätters! 
Smörfrästa drönare i avocado 

Förbered drönarlarverna genom att 
skilja dem från vaxet. 

Fräs larverna försiktigt i smör på 
svag värme. 

När de är genomstekta salta och 
peppra innan de placeras i en 
halverad avocado. 

Servera med en klick Rhode-Island-
sås. Lägg en fin dillkvist på toppen. 

Gör gärna en egen Rhode-Island-
sås (gräddfil, majonnäs, chilisås, 
tabasco, salt & peppar, en skvätt 
cognac eller calvados). 

Pizza med drönarlarver, ”Beezza” 

Gör en pizzadeg eller köp ett ”pizza-kit”. 

Kavla ut degen eller rulla ut den ur ”kitet”. 

Fördela tomatsåsen över ytan. 

Strössla över råa drönarlarver. 

Tillsätt annat som passar din pizza (ost, oliver,  
oregano, champinjoner, ruccola). 

Grädda pizzan. 

Drönarglass (6 pinnar) 

• 225 gram färska eller frysta jordgubbar 

• 1 medelstor banan 

• 1 dl vaniljvisp 

• 1 dl frysta drönarlarver 

Garnering: Frysta myror 

Mixa jordgubbar, drönarlarver och banan fint i en 
matberedare eller med stavmixer. 

Vispa vaniljvispen till fast skum med elvisp. 

Vänd ner fruktmoset i vaniljvispen. 

Fyll glassmeten i pinnglassformar, tryck ner pinnen  
och frys i minst 4 timmar. 

Ta ut och garnera med syrliga myror. 

Receptet kommer från ”Äta insekter” av Anders Engström.  
Jag kan tänka mig att hoppa över de frysta myrorna och att  
byta ut vaniljvispen mot vispgrädde och lite vaniljpulver. 


