
TÅNGDYKERSKANS JULBORD 
 

 

Klar sill med rökt tång 

  

4 salta sillfiléer, alt 1 pkt “5-min sill” 

1 dl ättika 12 % 

2 dl ekologiskt strösocker 

3 dl vatten 

1 tsk kallrökt purpurtång eller torkad rökt sockertång 

1 liten rödlök, i tunna skivor 

2 lagerblad 

1 msk ljusa senapsfrön 

1 msk svarta senapsfrön 

2 msk outspädd slånbärssaft/svarta vinbärssaft 

  

Om du använder salt sill: 

Dagen innan. Skölj filerna i kallt vatten. Lägg dem i kallt vatten som täcker. Ställ i kylen över 

natten. 

  

Härifrån är tillvägagångssättet detsamma oavsett om du valt salt sill eller de snabbare 

färdiga fem-min-sillarna. 

  

Koka upp ättika, socker och vatten. Låt lagen svalna helt. 

Blanda ner de övriga ingredienserna i lagen. Lägg sillfiléerna i en noggrant rengjord burk. 

Häll över lagen. Låt stå i kylen och dra till sig av lagen, minst en vecka. Gärna längre. 

  
 
 

Syrat smör med tång 

  

3 dl ekologisk, gärna lokalproducerad grädde 

½ dl yoghurt av lokal producent 

  

Blanda yoghurt och grädde. Häll blandningen i en burk med lock och låt stå framme i 

rumstemperatur 24 h. Ställ därefter i kylen så den blir helt kall. Detta moment är inte 

nödvändigt, du kan kärna den rumstempererade grädden om du vill, men att kärna kall 

grädde ger ett fetare smör som gör sig fint med tångens umami. 

Vispa grädden med elvisp tills det bildas smör och vassle. Sila av vasslen och ta vara på 

den. Använd den tex som degvätska i ett bröd. Pressa smöret mot bunkens kanter med en 

sked så att så mycket som möjligt av vasslen pressas ur smöret. skölj smöret i riktigt kallt 

vatten tills vattnet är riktigt rent och klart. 

Smaka av med ett gott havssalt och torkade tångflingor av olika slag. Blanda gärna gröna 

tångsorter med bruna.  

  



Björnbärssylt med tång 

  

Björnbär ger ofta en ganska lös sylt. Karragen har en förtjockande effekt, lite motsvarande 

pektin. Justera därför mängden karragen beroende på hur tjock sylt/marmelad du vill ha. 

  

500 g björnbär 

5-10 g karragenalg (5 g ger sylt och 10 g marmelad) 

200 g ekologiskt strösocker 

3 msk torkade flingor av torkad sockertång eller dulse 

1 dl torkade eller färska kronblad av vresros (kan uteslutas) 

  

Sätt ugnen på 125 grader. 

Diska noga ur några burkar med lock och ställ dem i ugnen medan du gör sylten. 

Blanda alla ingredienser i en tjockbottnad kastrull, gärna med bred botten. 

Koka upp, lägg på ett lock och sänk värmen. Låt sjuda under lock 10 min. 

Ta av locket och sjud ytterligare 10 min. Ta bort skummet som bildas på ytan med en sked. 

Fyll de varma burkarna med sylt och förslut direkt. 

Förvara kallt. 
 
 

Röd Julsurkål med tång 

  

ca 900 g ekologisk rödkål 

1 rött svenskt vinteräpple 

1 stor rödlök eller två små 

15 g torkad sockertång eller dulse (dulse blöts i vatten en stund för att kunna skäras i lite 

mindre bitar) 

ca 100 g kålrabbi,  

1 tsk hela nejlikor  

1 tsk hela kryddpepparkorn  

15-20 g havssalt 

1 dl god glögg från lokal producent. (Jag tog Resvilles Lingon/enbärsglögg) 

3 -4 hela stjärnanis 

  

Strimla rödkålen i tunna strimlor. 

Skär äpplet i tunna skivor. 

Skär lökarna i tunna skivor 

Skär kålrabbin i mindre tärningar 

Mixa eller mortla kryddorna 

Blanda allting tillsammans med tång en och saltet och låt stå och dra ca 30 min.. Saltet får 

vätskan att tränga ut ur grönsakerna. 

Massera allting kraftigt så att ännu mer vätska kommer ut. 

Tillsätt glöggen. 

  



Tillsätt stjärnanis och häll allting i en noggrant rengjord glasburk med gummiring och 

snäpplock. Pressa ihop kålblandningen hårt med en knuten näve så att så mycket luft som 

möjligt pressas ut. 

Klipp till en rund form av ett plastlock som är något större än diametern på glasburken. Klipp 

in till cirkelns mitt. Pressa ner plastlocket över grönsakerna så att de inte nås av luftens syre. 

Bara vätska skall vara över plastlockets kant. 

Stäng snäpplocket och låt burken stå i rumstemperatur 10-14 dagar. Ställ därefter i kylskåp 

ytterligare minst en vecka för att mogna. 

  
 
 

Julknäcke med tång 

  

2 ½ dl vatten 

4 dl grovt rågmjöl ( Lundens) 

2 msk torkade sockertångsflingor 

1 msk kallpressad rapsolja från en lokal producent ( jag tog Skeby) 

1-2 msk brödsirap 

1 1/2 tsk havssalt 

Valfria julkryddor efter eget tycke. Jag tog: 

1 msk anis  

1 tsk hela kardemummafrön 

1 tsk malen pomerans 

  

Senare: 

1 dl Ölandsvete (Lundens) 

¼ pkt jäst ca 12,5 g , löst i 1 msk vatten 

  

Koka upp vattnet. Blanda alla de översta ingredienserna i en skål. Häll det kokande vattnet 

över så att det skållas. Blanda ihop allt och låt stå tills det har svalnat till rumstemp. 

Blanda ut  jästen med lite vatten. Blanda ner jäst och ölandsvete i degen och blanda 

ordentligt. Jäs 60 min. 

  

Värm ugnen till 225 grader. 

Dela degen i 12 jämnstora bitar. Kavla ut till runda kakor på väl mjölat bakbord med 

kruskavel. Borsta bort överflödigt mjöl. Om du vill, strö över lite extra tångflingor av valfri sort 

och kavla några lätta tag så de fäster. Lägg över på plåtar med bakplåtspapper. 

Grädda 8-10 min mitt i ugnen tills de är torra och lätta. 

Om kakorna behöver bli ännu torrare, eftertorka dem i 50-gradig ugn tills de är krispiga. 

  
 
  



Käringölimpa med sockertång 

  

Vågar man ändra i det mest traditionstyngda man har på sin släkts julbord? Jajamän säger 

jag, och låtsas som att tången alltid varit en självklar ingrediens i bröden, sillarna och 

mathantverket. 

  

Hos oss blir det ingen riktig jul utan Käringölimpan. Receptet har levt ett långt liv inom 

familjen, från att ha varit viktig proviant man skickade med sina män på det riskfyllda fisket 

långt, långt bort i Nordsjön. Den hårda blanka ytan och sockret i brödet gav det en lång 

hållbarhet som gjorde att man kunde äta mjukt bröd länge. Jag kan känna än idag vilken 

kärlekshandling de var, (för det är ett bröd som kräver en del arbete.) och vilken hemlängtan 

man nog fick när brödet skars upp. 

  

Dag 1. 

På kvällen innan dagen du skall baka. 

  

Låt 3 stora bitar pomeransskal sjuda tills de är mjuka. Skär bort det vitare inre av skalet, och 

skär resten i så små bitar du kan. 

Koka upp 1,5 liter vatten. 

Blanda: 

500 g rågsikt 

500 g  siktat Öländskt lantvete 

1 dl grovt rågmjöl ( Lundens) 

10-15 g torkade sockertångsflingor 

De hackade pomeransskalen 

  

Du kommer behöva en stor stor assistent, för degen blir tung och fast. 

Häll det kokande vattnet i degbunken och häll i mjölblandningen medan assistenten går. 

Låt assistenten gå tills degen är rumstempererad.  

(limporna kallades också “Rörelimpor” för att man rörde dem tills de svalnade) 

När degen är sval: 

Blanda 1 pkt jäst med 1 dl strösocker i en liten skål. Låt jästen “smälta “ i sockret och blanda 

det i degen. 

Jäs under handduk till nästa morgon. 

  

Dag 2. 

2 pkt jäst blandas med 1 dl strösocker så det “smälter” och blandas ner i degen. 

4 dl brödsirap 

1750 g siktat Öländskt lantvete 

  

Den uppmärksamme kanske saknar salt i receptet, men det är som det skall.  

Allt blandas ner i gårdagens fördeg till en jämn och stadig deg. Den är lite kladdig, men det 

är ju ofta rågdegar. 

  



Jäs degen 60 min 

Dela degen i 4 lika stora bitar. 

Forma två klot av de två första ämnena, och låt de andra två vänta. 

Lägg över på plåt med bakplåtspapper. Jäs 60 min. 

Pensla bröden med uppvispat ägg 

  

Grädda 10 min i 225 grader 

40 min i 200 grader 

10 min i 190 grader 

  

Forma, pensla och grädda på samma vis de andra två degämnena. 

  

Bröden mår bra av att få mogna till sig lite, åtminstone till nästa dag. 
 
 
 

Fudge med dulse och mese  

  

5 dl strösocker 

2 1/2 dl standardmjölk 

1 1/2 dl vispgrädde 

½ dl ljus sirap 

3 msk mese, messmör eller 30 g mesost 

½ tsk havssalt 

1 msk dulseflingor* 

  

Toppa på ytan med: 

1 msk dulseflingor* 

Flingsalt 

  

Gör såhär: 

Klä en limpform med bakplåtspapper.  

Blanda socker, mjölk, grädde, sirap och mese och koka upp på svag värme under 

omrörning.  

Sluta röra när det kokar. Låt bubbla ca 45 min. Börja därefter hålla lite extra koll.  

Fyll kallt vatten i ett glas. När du häller kolasmet i glaset och det bildar trådar i botten som 

inte klibbar ihop är smeten klar.  

Ställ åt sidan 5 min. Rör sedan smeten kraftigt med träslev tills den är glanslös och släpper i 

bunkens kanter. 

Häll ut smeten i limpformen och strö evt över lite dulseflingor och flingsalt. 

Låt svalna till nästa dag. Skär eller bryt i lagom bitar. 

  

*Har du hel dulse? Då kan du behöva torka den en stund i ugnen på 50 grader för att den 

sedan skall kunna mixas till flingor. 

  



 

Övrigt på julbordet 

Musselbullar från Musselbaren serveras hos @musselbaren 

Sjöpungsost från Cityysteriet @cityysterietgbg 

Tångrimmat lamm Tumlehed Gård @storatumlehedgard 

Lammkorv med tång Tumlehed Gård 

Rökt Clarias från Pond Fish and Green 

Ljuvlige Julius från Sommarhagen säljs bl a hos @herr_brod 

Tranbärssylt från Resville @resville 

Lingonglögg från Resville 

Saffransostkaka från Skålldals Mejeri @skalldalslillaekomejeri 

Röda Rawbollar från Greenlife by Anna finns hos Skålldals (@greenlifekombucha) 

Kex från @sivansosthandel 

Black & White knäcke från Trulls Knäckeri @skaragardsbageri 

Rödkål från Liaberg @barabramat Majorna  (@liaberggronsaker) 

 

Kombucha från Greenlife Kombucha (@greenlifekombucha) 

Annikas Lätta från Qvänum Mat & Malt (@qvänum) 

  
 
/Charlotte Berg 
Lokal Meny GD 
0702-875417 
 
 
 
 


