
 Presning af tang. 
1. Det indsamlede tang, kommes i en plastpose med vand, lukkes så 

der er luft foroven i posen. 

2. Vandet og tangen hældes i en skål/bakke 

3. Akvarelpapir ligges på en plade/skærebræt 

4. Pladen og papiret lægges i bakken, dernæst tangen 

5. Pladen og papiret løftes skråt op af vandet. Tangen kan rettes til 

med en pincet 

6. Presses mellem aviser, over tangen placeres et stykke gaze, eller 

syntetisk klud, der ikke hænger fast i tang 

7. Efter nogle dage er tangen tørret   

Videre læsning 

 Bøger ”Havets Planter”,  ”Tang - grøntsager fra havet”  

Fødevarestyrelsens råd vedr. tang.  fødevarestyrelsen 

Dansk skaldyrcenter.  skaldyrcenter   

Mange sider på nettet handler om tang  

Tangs anvendelse gennem tiderne. 
Til dyrefoder, fødevare, kosmetik, fyld i madrasser, 

gødning, medicin, byggematerialer, saltfremstilling 

Fotos fra bogen 

”Havets Planter” 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Naar-du-plukker-tang-til-at-spise.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Naar-du-plukker-tang-til-at-spise.aspx
http://e-learning.skaldyrcenter.dk/
http://e-learning.skaldyrcenter.dk/


Ristet tang 

Tørret sukkertang kan ristes på en brødrister til smagen bliver karamel-

agtigt.  

Tangchips. 

Når sukkertangen er (næsten) tørret, skæres den i strimler, dyppes i olie 

og steges kort tid i pande/gryde. Tangen lægges på køkkenrulle efter 

stegningen. 

 

Citronkage med søsalat. 
2 spsk. tørret søsalat, 120 gr. Hvedemel, 120 gr. Smør, 2 æg,120 gr. 

Flormelis, 2 økologiske citroner, 2 tsk. Bagepulver, Sukker  

Fremgangsmåde.  

- Med et rivejern rives skallen af den ene citron og blandes med smørret, 

som er smeltet sammen med flormelis. 

- Tilsæt derefter tang, mel, æggeblommer og bagepulver og rør blandin-

gen sammen. 

- Æggehviderne piskes og vendes let i blandingen, som derefter hældes i 

en smurt randform. 

 -Kagen bages i 20-25 min i en ovn ved 200 grader. 

- Saften presses af citronerne og koges op med sukker. Når kagen er 

bagt, tages den ud af formen og overhældes med den varme, sødede ci-

tronsaft 
Opskriften er fra bogen ”Tang - grøntsager fra havet” Ole G. Mouritsen 

 

Brød med tang. 
5 gr. Gær, 1,5 l vand, 500 gr. tipo 00 mel, ca. 1,5 kg. du-

rum mel, 1½ spsk. Salt,  ca. 40 gr. tørret granuleret suk-

kertang.  

Æltes sammen. Skal hæve natten over på et køligt sted 

Slå op til 5 små brød 

Bagning. 

Bages 10 min ved 250 grader 

Skru ned til 200 grader og bages i yderligere 25 

min. 

Lidt om Tang. 
 Tang er makroalger/marinealger. 

 Alger har fotosyntese. Grønkorn der ved hjælp af  sollys danner 

sukkerstoffer og energi og udskiller ilt i vandet 

 Tang har ikke rødder. Nogle arter er flydende, andre arter sidder 

fast på sten med en slags ”sugekop”. Tang optager næring direkte 

fra vandet.  

 Tang inddeles i 3 hovedgrupper: Grønalger, brunalger og rødalger. 

Almindelige tangarter i Danmark: Søsalat (grønalger), blæretang, 

sukkertang, fingertang, savtang, butblæret saragassotang 

(brunalger), søl (rødalger) . I Danmark findes der mere end 300 

forskellige tangarter. Der er ingen giftige tangarter  i Danmark. 

 Tang kan holde sig frisk nogle få dage i køleskab.  

 Gode vækstbetingelser for tang er: kvælstof i vandet, varme og lys. 

Høst/indsamling af tang. 
Der bør kun høstes/indsamles tang i områder, hvor vandet er rent. Sam-

ling af tang direkte på stranden, skal ske med stor forsigtighed, såfremt 

det skal anvendes som spisetang. 

 

Tørring af tang. 
Kan tørres i solen. 

Kan tørres i bageovn. Temperaturen bør  ikke overskride 40-45 grader. 

Tørret tang kan opbevares i lufttætte plastikposer eller krukker. 

 

Alger indeholder bl.a. umami, som er 

den femte grundsmag (efter surt, sødt, 

salt og bittert) fremhæver de andre 

smagselementer.  

 

Frisk tang i salat. 

Tangen skal skylles godt inden brug: 

blancher tangen. Brug de nye skud. 

 
 

Tang bør spises i begrænsede mængder. Nogle eksperter foreslår en dagsration på max 

omkring 5-10 gr. tørvægt.  Opskrift: Dansk Skaldyr Center Nykøbing Mors 

Søsalat 


