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Att laga mat med alger är inte så svårt som man 
skulle kunna tro. Och det är dessutom både  
nyttigt, bra för miljön och inte minst spännande! 

Alger är rika på näring och har i regel ingen
kraftig smak i sig själva. Konsistensen påminner
om sockerärtor och många av dem blir vackert 
gröna när de kokas. Det går också utmärkt att
baka bröd med alger.

Här ger vi förslag på recept med fem olika  sorters 
alger. Tre av dem finns på östkusten medan alla 
fem finns på västkusten. En av arterna fanns inte 
tidigare i våra vatten men har etablerat sig här 
tack vare ostronodlingar.

Recepten i häftet är  utprovade och komponerade 
utifrån vår egen experimentlusta och vårt genuina 
matlagnings intresse. Vi hoppas så klart att du får 
stor glädje av dessa recept, och experimenterar 
vidare för att komponera fler fantastiska rätter 
med  alger själv!
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Bra att tänka på när du plockar  
alger för matlagning
När man ska plocka alger för att äta, är det viktigt att de växer i rent och friskt vatten. 
Välj därför platser som har god vattenomsättning och plocka aldrig alger i hamnar   
eller i områden med utsläpp av kloak- eller industriavfall. Inte heller i närheten av 
kärnkraftverk.

Alger att undvika:

•	 Alger	eller	delar	av	alger	som	har	kraftig	påväxt	av	djur.

•	 Alger	som	är	tunna	som	hårstrån.	Tunntrådiga	röd-	eller	brunalger	kan	bilda	 
	 olämpliga	organiska	ämnen	och	ibland	innehålla	tungmetaller.		

•	 Alger	som	växer	i	sötvatten.	De	är	oftast	olämpliga	som	föda.

Innan algerna används eller förvaras ska de sköljas hastigt i sötvatten, helst i rinnande 
vatten. Om de får ligga länge i sköljvatten finns risk att viktiga vitaminer och mineraler 
lakas ur. 

Även	om	vi	valde	att	börja	med	att	koka	all	tång	för	att	få	bort	eventuell	påväxt,	är	det	
inte nödvändigt för alla typer av alger, som till exempel havssallad.

Förvaring av alger
Om	man	inte	har	tid	att	ta	hand	om	algerna	med	en	gång	bör	de	förvaras	kallt.	 
Glöm inte att skölja dem i sötvatten innan de läggs i kylskåpet.  
Kraftiga	alger	som	bladtång	och	knöltång	håller	sig	färska	i	kylskåp 
i	upp	till	två	dagar.	Tunnbladiga	alger	som	havssallad	är	däremot	 
mer ömtåliga och klarar max åtta timmar i kylskåp. 

Om man vill förvara alger längre tid än så är frysning eller  
torkning	bäst.	Alger	kan	frysas	färska,	förvällda	eller	 
färdigkokta. Undantaget är havssallad som tappar  
smak om den fryses. 

Torkning	av	alger	görs	enklast	i	ugn	vid	50-75°	C.	 
Men tänk på att kolla att algerna verkligen är snustorra,  
annars finns risk att de möglar!
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                                                 Havssallad finns längs hela västkusten, i Öresund och södra  
																																																			Östersjön.	Den	har	hög	halt	av		jod	och	järn	och	innehåller	 
        även stärkelse, omättade fettsyror, mineraler, spårämnen och  
																																																							vitaminerna	A,	B	och	C.	Högst	C-vitaminhalt	har	den	under	 
                                                    försommaren. 

                                                 Utseende
																																																				En	bladliknande	grönalg,	8-15	centimeter	lång	med	flikigt	och	 
                                                  starkt veckat utseende. Algen är ettårig och plockas främst under  
                                                 sommaren.

                               Bra att veta
																																	Kan	användas	färsk	i	sallad	istället	för	salladsblad.

Havssallad
(Ulva lactusa)



Knöltång är vanlig utmed hela västkusten ända ner  
till	norra	Öresund.	Den	innehåller	cirka	100	mineraler	 
och	spårämnen,	ett	20-tal	olika	aminosyror,	 
omega-3-fettsyror samt alla vitaminer.

Utseende
Tången	är	olivgrön	till	färgen,	gaffelgrenad	med	gasfyllda	ovala	blåsor.	 
Bästa tiden att plocka den är under sommaren och hösten.

Bra att veta
Den	växer	på	20	centimeters	till	en	halv	meters	djup,	på	stenblock	och	klippor	och	är	
därför	enkel	att	plocka.	Tången	växer	inte	i	områden	utsatta	för	stora	vågor	utan	i	mer	
skyddade strandpartier. 

De	yttersta	delarna	av	skottspetsarna,	cirka	10-15	centimeter,	är	bäst	att	använda	för	 
mat	lagning.	De	är	yngst	och	mörast.	Knöltång	kan	vara	lite	seg	och	bör	därför	kokas	 
i	minst	20	minuter.	Den	är	bra	att	använda	till	grytor,	gratänger,	sallader,	soppor	 
och stuvningar.

Knöltång
(Ascophyllum nodosum)
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Snärjtång, så kallade kolasnören
(Chorda filum)

Snärjtång, eller så kallade kolasnören, är även den  vanlig 
utmed hela västkusten men finns också i Öresund och i 
Östersjön.	Den	innehåller	höga	halter	jod,	brom,	bor	och	
magnesium,	och	innehåller	också	antibiotiska	ämnen.	

Utseende
Snärjtång är rund, ogrenad och ser ut som kolasnören. 
Den	är	ljusbrun	till	färgen	och	en	halv	till	tre	meter	lång.	
Tången	är	ettårig.

Bra att veta
Man hittar snärjtång på stenar och skal i skyddade vikar 
med	sandbotten	på	en	till	sex	meters	djup.	Bästa	tiden	att	
plocka snärjtång är på sommaren. Snärjtång gör sig även 
bra	i	sallader	om	man	klipper	den	i	lagom	stora	bitar.	Den	
smakar inte särskilt mycket men har krispig konsistens. 
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Bladtång växer längs hela västkusten, i Öresund och södra Östersjön. Ofta växer den till-
sammans	med	fingertång.	Bladtång	har	mycket	hög	halt	av	jod	och	brom.	Den	innehåller	
också	mannitol,	omättade	fettsyror,	vitamin	B,	B12,	C,	K	och	spårämnen.

Utseende
Bladtång	är	en	stor,	kraftig	brunalg	med	brett	lancettliknande,	oflikat	blad	med	vågiga	
kanter	och	skrynkligt	mittparti.	Tången	har	slemmig	yta	som	skydd	mot	påväxt.	Slemmet	
försvinner	om	tången	kokas	i	40-60	minuter.	Laminaria	växer	till	från	basen,	så	de	yngre	
delarna finns därför i tångens nedre delar. 

Bra att veta
Bladtång	växer	vanligen	på	en	till	fem	meters	djup	och	den	trivs	bäst	i	rörligt	vatten,	till	
	exempel	i	inskärningar	av	klippor	som	är	något	avskärmade	från	grov	sjö.	Den	är	lättast	att	
förvara	torkad	i	plastpåsar,	men	går	även	bra	att	frysa	in.

Bladtång, även kallad sockertång 
(Saccharina latissima)
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Sargassotången är en främmande art som hittat till våra vatten via ostron-
import	och	barlastvatten.	Det	är	en	brunalg	och	vanligast	hos	oss	är	arten	
Sargassum muticum som annars hör hemma i tropiska vatten. Sargasso  - 
tången	hittade	vägen	till	Europa	på	1970-talet	och	i	Sverige	finns	den	 
registrerad	sedan	tidigt	1980-tal.	

Utseende
Sargassotången	kan	bli	upp	till	fyra	meter	lång	och	finns	oftast	alldeles	vid	
ytan	och	ner	till	tio	meters	djup.	Den	är	brun	till	färgen	och	består	av	en	
flerårig	stam	med	glesa	rosetter	av	avlånga	”blad”.	Den	har	även	mindre	
flytblåsor.

Bra att veta
Saragassotången trivs inte i vågexponerade miljöer men trivs däremot 
 utmärkt i strömmande vatten. 

Sargassotång
(Sargassum muticum) 
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Glasnudlar		 1	pkt
Morötter  2-3 stycken
Purjolök  ½ eller 2 dm
Röd	paprika	 1	styck
Sargassotång 2-3 nävar

Dressing:
Olja ½ dl
Teriyakisås	 5	msk
Färsk ingefära 3 cm
Lime	 1-2	stycken
Sesamfrön 2 msk
Vitlök 3 klyftor
Sambal	Oelek	 2	tsk
Japansk soja ½ dl
Sweet chili 2 msk 

Gör så här:
Tillaga	glasnudlarna	enligt	anvisning	på	
förpackningen. Koka upp vatten i en kastrull 
och koka algerna i cirka tre minuter. Fin-
strimla purjolök och morot och skär papri-
kan	i	mindre	bitar.	Blanda	glasnudlar,	alger	
och grönsaker i en stor skål. Blanda sedan 
ihop ingredienserna till dressingen. Häll olja, 
teriyakisås, saft från lime, japansk soja och 
sweet	chili	i	en	mindre	skål.	Tillsätt	fin-
riven ingefära, sesamfrön och pressad vitlök. 
Blanda dressingen väl. Häll dressingen över 
nudelsalladen.

Till	salladen	är	det	gott	med	stekt	halloumi,	
champinjoner och färsk sparris. Salladen 
fungerar	även	som	tillbehör	till	kyckling	eller	
fisk.

Vegetarisk glasnudelsallad  
med alger
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Pasta	(valfri	sort)	 300	g
Frysta	räkor	 1	kg
Vitlök 4 klyftor
Chili	 1	styck
Lök	 2	stycken
Snärjtång 
(”Kola	snören”)	 En	rejäl	näve
Oystersås ½ dl
Bladpersilja	 1	kruka
Sambal	Oelek	 2-3	tsk
Lime	 1	styck
Färsk koriander ½ kruka
Svartpeppar och salt

 

Gör så här:
Koka spagettin enligt anvisning på paketet. 
Lägg	snärjtången	i	kokande	vatten	och	koka	
i	tre	minuter.	Ta	upp	och	skölj	av	algerna	i	
durkslag.	Dela	dem	till	mer	lämplig	storlek,	
samma som pastan till exempel.

Hacka lök, vitlök och chili och stek i olja tills 
löken är mjuk. Använd gärna wokpanna. 
Tillsätt	oystersås,	pressad	lime,	sambal	oelek,	
salt, peppar samt hackad persilja och korian-
der.	Häll	i	räkorna	och	låt	dem	endast	bli	
varma ihop med kryddröran. Blanda sedan 
spagettin	med	”kolasnörena”	och	rör	ned	
dessa i räkröran. 

Servera med en god sallad och gärna extra 
limeklyftor.

Kryddstark pasta med räkor  
och ”kolasnören”
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Potatis	(gärna	färsk)	 1	kg
Salladslök 3 stycken
Knöltång 2 ruskor
Cocktailtomater	 1	låda
Cocktailkapris	 ½	burk

Vinägrett:
Olja ½ dl
Vitvinsvinäger 3 msk
Dijonsenap	 2	tsk
Salt och peppar
 

Gör så här:
Koka	potatisen,	låt	den	svalna.	Lägg	knöl-
tången i kokande vatten och låt den koka 
i	tio	till	femton	minuter.	Dela	på	cocktail-
tomaterna och skär salladslöken, potatisen 
och	tången	i	mindre	bitar.	Lägg	allt	i	en	skål,	
tillsätt kapris. Blanda vinägretten i en mindre 
skål och häll den sedan över potatissalladen. 
Smaka av med salt och peppar.

Servera	med	grillad	kycklingklubba.	Stekt	
fisk är också gott till, eller om man vill ha 
rätten	helt	vegetarisk,	är	kikärtsbiffar	ett	bra	
alternativ.

Havskryddad potatissallad  
med kycklingklubba
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Sockertång	(bladtång)	 3	blad
Fiskfärs	(vit	fisk)	 600-700	g
Räkor	 300	g
Riven	gul	lök	 1	styck
Ägg 2 stycken
Timjan	 ½	kruka
Peppar ½ tsk
Salt

Vitvinssås:
Vitt vin 2 dl
Fiskbuljong	 1-2	tärningar
Grädde 3 dl

Gör så här:
Skölj sockertången under rinnande vatten 
(den	är	mycket	slemmig!).	Lägg	tången	 
i kokande vatten och koka den i cirka en 

timme.	Tången	blir	då	mjuk	och	slemmet	
försvinner.		Hacka	räkorna	i	mindre	bitar.	Riv	
den gula löken på rivjärn. Blanda fiskfärsen 
med ägg, den rivna gula löken, kryddor 
och	räkor.	Dela	den	kokta	sockertången	i	
deci	meterstora	bitar.	Lägg	en	stor	matsked	
fiskfärs på remsan och rulla ihop till en rulle. 
Lägg	rullarna	i	en	smord	ugnssäker	form.	

Häll vinet i en kastrull och smula ned 
buljong	tärningen.	Koka	upp	och	tillsätt	sedan	
grädden.	Låt	småkoka	i	fem	minuter	tills	
såsen tjocknat något. Häll den sedan över 
rullarna	och	sätt	in	formen	i	ugn,	175	grader,	 
i	cirka	15-20	minuter.	

Servera med kokt potatis eller ris och en 
 sallad till.

Sockertångsrullader med fiskfärs 
och vitvinssås



13

Lax	 	 800	g
Grovsalt

Algpesto:
Havssallad  2 nävar
Basilika	 	 1	kruka
Pinjenötter		 1	påse
Vitlök	 	 1	klyfta
Olivolja	 	 ½-1	dl
Parmesan	 	 200	g
Salt och peppar

Romsås:
Purjolök  2 dm
Stenbitsrom	 1	burk
(valfri färg)
Crème	fraiche	 2	dl
Gräddfil  2 dl
Salt och peppar
 

Gör så här:
Koka	upp	vatten	i	en	kastrull.	Lägg	i	algerna	
och	koka	i	max	två	minuter.	Ta	upp	algerna	
och	låt	dem	svalna.	Lägg	alger,	basilika	och	
rostade pinjenötter i en mixer och mixa till en 
jämn	smet.	Tillsätt	riven	parmesan,	olivolja,	
pressad vitlök, salt och peppar. Rör om. Häll 
grovsalt	i	botten	av	en	ugnssäker	form.	Lägg	
laxbitarna	på	saltbädden	med	skinnsidan	
nedåt.	Bred	peston	över	laxbitarna	och	baka	 
i	ugn,	175	grader,	i	cirka	20	minuter.	

Hacka	purjolöken	fint.	Blanda	crème	fraiche	
och gräddfil i en skål. Blanda i rom och 
purjo lök. Smaka av med salt och peppar.

Servera laxen med kokt potatis, romsåsen och 
en god sallad till.

Algpestolax på saltbädd  
med romsås
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Risnudlar	 	 1	pkt
Knöltång  2 ruskor
Morot  2-3 stycken
Purjolök	 	 10	cm
Vitlök  3 klyftor
Ingefära  2 cm
Röd	chili	 	 1	styck
Thaibasilika	 ½	kruka

Marinad:
Olja  ½ dl
Sesamolja  ½ msk
Teriyakisås		 2-3	msk	 	
Japansk	soja	 1-2	msk
Sweat chili  ½ msk
Mirin  ½ msk

 

Gör så här:
Koka risnudlarna enligt anvisning på för-
packningen. Koka tången i fyra minuter och 
hacka	den	i	mindre	bitar.	Finhacka	vitlök	och	
röd chili. Riv ingefära på ett rivjärn. Hacka 
purjolök och skär morötterna i fina strimlor. 
Stek	vitlök	och	chili	mjuka	i	olja.	Tillsätt	
purjolök, ingefära och morotsstrimlorna. 
Stek	ytterligare	några	minuter.	Tillsätt	sedan	
nudlarna och dra pannan från plattan. Blanda 
ihop marinaden och häll över nudlarna. Rör 
om.	Hacka	en	näve	thaibasilika	och	strö	över	
salladen. 

Servera med stekt färsk makrill.

Marinerad alg- och nudelsallad  
med stekt makrill
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Vad är Seafarm?

Seafarm	är	ett	forskningsprojekt	som	undersöker	sätt	att	använda	alger	för	ett	hållbart	
samhälle	och	en	biobaserad	ekonomi.

Vad	det	handlar	om	är	att	hitta	vägar	för	att	minska	vårt	oljeberoende.	För	att	
	pro	ducera	både	energi	och	material	går	det	idag	åt	stora	mängder	fossila	råvaror.	 
Förutom att det inte finns hur mycket som helst av detta, är användningen den stora 
boven	i	uppvärmningen	av	vår	planet.	När	nu	dessutom	världens	befolkning	växer,	
och	fler	och	fler	börjar	leva	på	ett	sätt	som	tär	på	miljön,	är	det	än	viktigare	att	hitta	
alternativ	till	fossila	råvaror.	Vi	måste	helt	enkelt	hitta	sätt	att	gå	över	till	en	hållbar	och	
förnyelsebar	produktion.	Och	här	kan	faktiskt	alger	vara	en	del	av	lösningen!

På	samma	sätt	som	till	exempel	spannmål	och	skogsbruksrester	används	som	bio-
massa	för	energiproduktion,	skulle	biomassan	precis	lika	gärna	kunna	komma	från	
alger. Efters om alger är rika på stora kolhydrater skulle de också kunna användas 
som utgångsmaterial i tillverkningsindustrin, det vill säga vara en alternativ råvara vid 
tillverkning av plast.

Alger	är	också	fullpackade	med	proteiner,	fettsyror,	mineraler	och	andra	biologiskt	
intressanta	substanser.	Dessa	skulle	kunna	användas	som	ingredienser	i	till	exempel	
livsmedel, djurfoder och kanske läkemedel. 

De	olika	möjligheterna	undersöks	inom	Seafarm.	En	viktig	fråga	för	forskarna	 
i	projektet	är	hur	man	bäst	och	effektivast	använder	alger.	Kanske	är	inte	allt	 
man	kan	göra,	vad	man	bör	göra.	Allt	beror	på	hur	man	får	ut	den	störst	nytta,	 
det	vill	säga	vilket	som	är	smartast	för	både	miljö,	samhälle	och	ekonomi.	För	att	 
undersöka möjligheterna med alger och samtidigt utvärdera samhällsnytta och  
miljöpåverkan ingår forskare från olika discipliner i projektet. Allt ifrån marin - 
biologer,	ekologer	och	kemister	till	ingenjörer	och	ekonomer.	

Mängden alger som finns i havet räcker inte till för Seafarms syften, därför  
ingår	en	försöksodling	i	projektet.	Den	ligger	utanför	Tjärnö	i	Strömstads	 
kommun och algerna som odlas är sockertare och fingertare, eller på latin  
Saccharina latissima respektive Laminaria digitata. 

I	Seafarm	deltar	KTH,	Chalmers,	Göteborgs	universitet,	Linnéuniversitetet	 
och	Lunds	universitet.	Projektet	finansieras	av	forskningsrådet	FORMAS.	 
Projektledare	är	Fredrik	Gröndahl,	på	KTH.	

Läs	mer	om	Seafarm	på	www.seafarm.se



www.seafarm.se

Att äta alger är inget nytt – i de asiatiska köken har de använts i flera 
tusen år. Nu börjar allt fler även på våra breddgrader upptäcka hur gott, 
nyttigt och kul det är att experimentera med alger i matlagning.

Att många alger innehåller så mycket nyttigheter har att göra med miljön 
de växer i. I havet finns höga halter av ämnen som det finns betydligt 
mindre av på land, och dessa ämnen tas upp av algerna. Att fisk är 
så nyttigt, beror bland annat på att den livnär sig på alger. Det nyttiga 
omega-3-fettet till exempel, som vi får i oss när vi äter fisk, är inte något 
som de tillverkar själv utan det kommer från deras föda. Så om det är 
sådana ämnen vi vill åt, kan vi lika gärna äta algerna direkt.

Även om man så klart kan hitta alger i asiatiska hyllan i mataffären, är 
det så väldigt mycket roligare att ge sig ut och plocka sina alger själv! 
Havet döljer ett stort, i det närmaste helt outnyttjat, grönsaksland under 
sin yta. Här behövs varken gröna fingrar eller ogräsrensning. För att dra 
nytta av denna havets rikedom är det bara att ge sig ut och plocka.

I denna skrift får du fakta och tips om vilka arter som är goda att äta,  
var du hittar dem, och recept som förslag på hur de kan användas. 

Seafarm är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som undersöker 
möjligheten att odla alger för att använda till en mängd olika ändamål. 
Målet är att skapa ett hållbart kretslopp där algen tas tillvara helt och 
hållet och på vägen ger upphov till allt ifrån energi, bioetanol och 
plastmaterial, till djurfoder, livsmedelsingredienser och farmakologiskt 
intressanta substanser. 




