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Abstract  
One key to meet the climate change goals is to produce more food from the sea. This can be an 

important contribution to the agricultural food system. Since the arable land is limited and with 

a growing population that need to be fed the available arable land is simply not enough.   Other 

advantages of food from the sea is that no irrigation or fertilization is needed, and in addition 

our eutrophied seas can be restored. Seaweed is very nutritious with traces of vitamin B12. 

Within the frame of the experimental work of this project, the content of B12 in sugar kelp was 

analyzed and it was found to be <0.25 mg/100 g. However, it is unclear whether the B12 is in 

its active or inactive form. B12 from vegetables contains traces of inactive B12, which the 

human body cannot utilize. B12 is normally found in animal products and is a vital vitamin 

needed for cell division. In the present work, the aim was to investigate whether it was possible 

to produce potato snacks of Pringles type with the addition of seaweed. Many experiments with 

different starches such as tapioca, potato flour, corn flour, etc., were tested and finally a 

reference recipe came out as successful, containing dried sugar seaweed made with wheat 

gluten, potato flakes, corn starch, rice starch and water. Four cooking methods was evaluated: 

(i) deep-fried, (ii) oven-dried followed by deep-frying, (iii) deep-fried and thereafter blasted 

with compressed air and (iv) oven-baked. The protein content of the different cooking methods 

of the snacks varied between 3.4% up to 5.3% protein, the energy content was between 18.0 

MJ/kg up to 24.2 MJ/kg and the fat content was between 8.5% up to 43.6% fat. The snack that 

was chosen to proceed to the next experiment series was the snack that was oven-dried in 

combination with deep-frying. After the cooking method was selected, different levels of sugar 

kelp were tested in the chips: 4, 8, 12 and 16% dried sugar kelp was added to the reference 

recipe. The protein content did not differ significantly with values between 3% up to 3.7% 

protein. The energy content was between 22.9 MJ/kg and 24.6 MJ / kg and the fat content 

varied between 24% up to 30% fat. The conclusion was that a dried snack in combination with 

deep-frying with 15 g (12%) seaweed content was the most satisfactory and that it is possible 

to make a potato chip with seaweed. 

Keywords: Algae, sugar kelp, macro algaes, crisps, Pringles, potatoe, nutrients, B12, starch 
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Sammanfattning 

En nyckel för att uppfylla klimatförändringsmålen är att producera mer mat från havet. Detta 

kan vara ett viktigt bidrag till livsmedelssystemet för jordbruket eftersom åkermarken är 

begränsad. Med en växande befolkning som behöver mat finns det bara inte tillräckligt med 

åkermark. Andra fördelar med mat från havet är att ingen bevattning eller befruktning behövs, 

och dessutom kan våra eutrofierade hav återställas. Tång är mycket näringsrik med spår av 

vitamin B12. Inom ramen för det experimentella arbetet i detta projekt analyserades innehållet 

av B12 i sockertång och det visade sig vara <0,25 mg/100 g. Det är dock oklart om B12 är i 

sin aktiva eller inaktiva form. B12 från grönsaker innehåller spår av inaktiv B12, som 

människokroppen inte kan använda. B12 finns normalt i animaliska produkter och är ett viktigt 

vitamin som behövs för celldelning. I det nuvarande arbetet var syftet att undersöka om det var 

möjligt att producera potatissnacks av typen Pringles med tillsats av tång. Många experiment 

med olika stärkelser som tapioka, potatismjöl, majsmjöl etc. testades och slutligen kom ett 

referensrecept fram och innehöll torkat sockertång med vetegluten, potatisflingor, 

majsstärkelse, risstärkelse och vatten. Fyra tillagningsmetoder utvärderades: (i) friterad, (ii) 

ugnstorkad följt av fritering, (iii) friterad och därefter behandlad med tryckluft och (iv) 

ugnsbakad. Proteininnehållet i snacksens olika tillagningsmetoder varierade mellan 3,4% upp 

till 5,3% protein, energiinnehållet var mellan 18,0 MJ/kg upp till 24,2 MJ/kg och fettinnehållet 

var mellan 8,5% och upp till 43,6% fett. Chipset som valdes för att gå vidare till nästa 

experimentserie var chipset som ugnstorkades i kombination med fritering. Efter att 

tillagningsmetoden hade valts testades olika nivåer av sockertång i chipsen: 4, 8, 12 och 16% 

torkad sockertång tillsattes till referensreceptet. Proteinhalten skilde sig inte signifikant med 

värden mellan 3% upp till 3,7% protein. Energihalten var mellan 22,9 MJ/kg och 24,6 MJ/kg 

och fetthalten varierade mellan 24% och upp till 30% fett. Slutsatsen var att ett torkat chips i 

kombination med fritering och med 15 g (12%) sockertång var det mest tillfredsställande och 

att det är möjligt att göra en potatischips med tång. 

Nyckelord: Alger, sockertång, makroalger, chips, Pringles, potatis, näringsämnen, B12, 

stärkelse 
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Förord 

Rapporten är ett examensarbete på 15 högskolepoäng som utfördes under våren 2021 via 

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning, 120 högskolepoäng på Lunds Tekniska Högskola 

(LTH). Största delen av arbetet var förlagd på Kemicentrum på Lunds universitet, LTH med 

undantag av det skriftliga arbetet som varit förlagt på Campus Helsingborg samt i hemmen.  

Då Mikael, som tidigare bodde i Fjällbacka i Bohuslän, har följt Nordic Seafarms arbete i 

Kosterfjorden och blev intresserad av att göra något med tång som examensarbete från 

utbildningens start, har han funderat på vad som kan göras med tång. Då vissa hemsidor som 

skriver om tång påstår att det finns vitamin B12 i tången föddes idén tillsammans med Carolin 

att göra något med tången som gynnar veganer och vegetarianer och efter samtal med Simon 

Johansson, (VD) på Nordic Seafarm, föddes idén att göra snacks på tång. 

Stort tack även till alla er som provsmakat våra chips och kommit med feedback under 

utvecklingens gång. 

Vi vill tacka Simon Johansson (VD) samt Björn Ahlqvist (produktutvecklare och kock) på 

Nordic Seafarm för all hjälp under arbetes gång samt bidraget av tång som gjort detta arbetet 

möjligt. Vi vill även tacka Karolina Östbring för coaching och positiva attityd och all hjälp 

med arbetet. Ia Roslind för all hjälp i laboratoriet under dessa speciella förhållanden som varit. 

Samt våra fantastiska lärare och föreläsare under utbildningen och vår examinator Åsa 

Håkansson. Vi tackar även våra familjer för allt stöd under dessa veckor när allt fokus har gått 

från er till detta arbete. 

 

 

 

 

Lund, Maj 2021 

Mikael Johansson och Carolin Hevelius 
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Ordlista  

Alger – havslevande växter 

Biodiversitet – biologisk mångfald 

Domesticera - tämja 

Extruder, extrudering- är den process som formar och bearbetar material genom skjuvkrafter 

och tryck varefter materialet pressas genom en profilgivande öppning eller munstycke. 

Glykolalkaloider – giftiga ämnen som kan bildas naturligt i potatis, bland annat solanin och 

chakonin. 

Intrinsic Factor (IF) – en glykoprotein som bildas av magslemhinnans parietalceller. 

Kuriositet – raritet eller sällsynthet. 

Makroalger- tång, havslevande växter som är större än plankton. 

Parietalcell - runda eller pyramidformade celler i magslemhinnan som utsöndrar saltsyra och 

producerar intrinsic factor, en glykoprotein som binder vitamin B12. 

Protister – encelliga eukaryota organismer. 
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1. Inledning 

Tång har i väst mest setts som något man har till sushi eller det som luktar illa när det spolats 

upp på stranden eller gömställe åt krabbor som nyper en i tårna när man badar. 

Det finns många bra ämnen i tång. Jod till exempel måste kroppen ha, men för mycket är inte 

heller bra. För att minska klimatpåfrestningarna har det börjat satsas mer på tång. Danska 

forskare har visat att tångskogarna runt om i haven fixerar koldioxid från luften och binder i 

sin bladmassa (havet.nu, S.Wikström). Så varför inte satsa mer på tång i vår föda i framtiden? 

Som en del av denna rapport har vitamin B12 studerats. B12 återfinns i animaliska produkter 

och därför får vegetarianer och veganer konsumera vitamin B12-tillskott för att få i sig denna 

livsviktiga vitamin. Det finns företag som påstår att det finns B12 i tång så detta ska undersökas. 

Kan tången vara en bra alternativ B12-källa och vad kan göras av tång? Ett snacks skulle 

tillverkas och näringsinnehållet skulle analyseras. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Tångens historia 

Alger var en av de första arterna som bildades på jorden. Alger är ett samlingsnamn på en grupp 

organismer bestående av små encelliga/fåcelliga mikroalger som cyanobakterier, protister och 

större organismer som liknar landlevande växter men med viss skillnad, så kallade makroalger 

eller tång (Nationalencyklopedin, 2021). I Sverige har tång främst används som föda åt boskap 

samt som jordförbättrare till åkrar, vilket finns nedskrivet redan år 1600, främst längst kusterna 

i Bohuslän, Skåne och de två stora öarna i Östersjön. Tången tillför en mängd näringsämnen 

till jorden som kväve, fosfor, kalium och spårämnen. Det är främst tång som blåst iland som 

har används till jordförbättring. Innan tången används måste den oftast avsaltas. På 1600- och 

1700-talet användes tång för framställning av soda till glastillverkning och senare under 1800-

talet fanns det fabriker i Norge som framställde jod ur tången, som del i folkmedicin. Dock har 

tången haft liten betydelse som mänsklig föda i Sverige (Bisther. M, 2015). Idag har intresset 

för tång ökat i Sverige främst tack vare asiatiska kostens popularitet, då främst som sushi, 

wakame och ramen. Asien har en lång tradition av att förtära och odla tång. 

Vid framställning av en del livsmedelsingredienser används främst rödalger för tillverkning av 

agar och karragenan, som används som förtjockningsmedel och klarnande medel för vin- och 

ölproduktion. Även kiselalger används som slipmedel i tandkräm som avlägsnar orenheter.  

Som en del att minska petroleumberoendet används tång som alternativ källa för produktion 

till biogas, genom att fermentera sockerarter i tången med hjälp av mikroorganismer. Globalt 

var omsättningen av tång år 2018 värd 9,9 miljarder USD och väntas öka till 14,9 miljarder 
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USD år 2024 (PR Newswire, 2018). Främst odlas och förtärs tång i östra Asien men intresset 

ökar globalt (Bisther. M, 2015). 

1.2.2 Tångens miljöpåverkan 

I kampen mot klimatförändringarna har fokus inte varit i havet mer än att minska utfiskning, 

mikroplaster och övergödning. Mindre fokus har lagts på hur friska hav bidrar till livet på 

jorden genom att fungera som kolsänkor och producerar mer än hälften av allt syre på ytan 

(Naturskyddsföreingen 2020). Mikroalger, så som plankton, cyanobakterier, grönalger, 

guldalger, kiselalger och dinoflagellater utgör basen i näringsväven. Utan dem kan inte 

vattenorganismer existera, de är primärproducenter vilket innebär att de omvandlar oorganiskt 

material till organiskt som i sin tur äts av andra organismer. Plankton lever på bland annat 

vatten, koldioxid, fosfor, natrium och väte och har solljus som energikälla som i sin tur 

motverkar övergödning och binder kol från luften som ersätts med syre genom fotosyntes. 

(Nationalencyklopedin A.Kullberg 2021). 

Tång är föda åt en mängd olika djur som bl.a. djurplankton, snäckor och musslor som i sin tur 

äts av större djur. Dessa äts i sin tur av större djur som maneter, fiskar och fåglar, vilka i sin tur 

äts av ännu större fiskar, rovfåglar och marina däggdjur (Simris, 2021). I Sverige finns det 

registrerat över 1100 olika sorter av tång som kategoriseras i sex olika sorter, brun-, gulgröna-

, grön-, röd-,blågröna samt kransalger (Artdatabasen, 2021). Till skillnad mot landlevande 

växter har inte tång rötter för att absorbera vatten och näring ur jorden utan de använder rötter 

som häftorgan för att inte slitas loss. Näring och vatten absorberar växten ur vattnet som den 

växer i. Genom odling av tång minskar tillväxten av algblomning som är stort problem i 

tillexempel Östersjön. Eftersom tången suger åt sig näringen under vintern när vattnet är kallt 

så får tången på sommaren mindre näring därav minskar algblomningen (Dagens hälsa J. 

Holmgren 2016). Tång binder även kol som bromsar klimatförändringarna (Krause-Jensen & 

Duarte, 2016; Ortega, et al., 2019 ). 

1.2.3 Saccharina latissima (Sockertång) 

Sockertång, skräppetare eller sugar kelp är en flerårig brunalg som växer i saltvatten på 1–10 

meters djup under vintern. Den blir som störst i april/maj, kan bli upp till fem år och byter blad 

varje år. Förökning sker med hjälp av sporer. Sockertång kan bli upp till 3 meter lång, gulbruna, 

rynkiga och tungliknande blad med fästningsorgan längst ner.  

https://eu.simris.com/pages/why-algae
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Ett slemmigt ytskikt används som skydd mot 

mikroorganismer samt som skydd mot vidhäftning av 

andra växter. Sockertången kräver hårt underlag så 

som klippor och stenar, gärna i vågskyddade områden 

då den är känslig mot vågornas inverkan och kan 

slitas loss. I det vilda växer den i kallt vatten från 

nordpolen ner till de brittiska öarna i Europa men 

även från Alaska ner till Kalifornien på den 

amerikanska västkusten och ner till New Jersey på 

östkusten. I Sverige förekommer den från Bohuslän 

ner till Bornholm. 

Tången innehåller sockeralkoholen manitol som syns 

som vita avlagringar på bladen när de torkar vilket gör 

tången söt i smaken, där av namnet sockertång. Enligt tester som gjorts visar det sig att torkad 

sockertång sväller 10 gånger sin egen vikt när den hydreras (havet.nu, 2021), 

(oceanrainforest.com, 2021), (Barnes, M.K.S. 2008). Enligt Nordic Seafarm har sockertång ett 

högt innehåll av järn, kalcium, magnesium, kalium, zink, järn och natrium som visas i Tabell 

1 nedan. 

Tabell 1 näringsinnehåll i torkad sockertång 

Näringsvärde Per 100g RDI Näringsvärde Per 100g RDI 

Energi kJ 1086,8 
 

Salt (g) 8 100% 

Protein (g) 10 
 

Jod (mg) 260 173333% 

Kolhydrater (g) 88 
 

Kalcium (g) 1,7 47% 

Fett (g) 4 
 

Magnesium (mg) 700 54% 

Zink (mg) 4 44% Järn (mg) 14 100% 

Kadmium (µg) 0,098* 
    

(Nordic Seafarm, 2021 & Biancarosa, I och Dahl, L & Duinker, A & Fjære, E & Heldal, H & 

Kleppe, M &  Lunestad, B. 2020). 

* Bör understiga 2.5 µg/kg kroppsvikt per vecka. 

Figur 1 sockertång (Catxalot, 2016) 

https://www.havet.nu/livet/art/skrappetare
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1.2.4 Tångodling 

 Kina har odlat tång i över 70 år och idag 

är de störst med en världsvolym på 57% 

som har blivit en viktig inkomst för 

mindre kustsamhällen i Asien (FAO, 

2020; FAO, 2018).  

I Europa har man odlat tång sedan 80-

talet men i betydligt mindre skala än i 

Asien, år 2015 skördades endast 1450 

ton (FAO 2018) Europa är annars 

optimalt för att odla tång med kallt 

näringsrikt vatten (Froehlich, 

Afflerbach, Frazier, & Halpern, 2019). 

Sverige har nyligen börjat odla sockertång i havet. Nordic Seafarm har en testanläggning i 

Kosterhavet på två hektar, där de odlar sin sockertång. Tångodling är en miljardindustri i Asien 

där odlingen sker på ett ohållbart sätt genom att odlingar gödslas vilket i sin tur ökar 

övergödningen i havet i stället för att minska som ett hållbart vattenbruk så som sker i 

kosterhavet. Det odlas 37 arter av tång i världen i över 50 länder. Marin odling av tång hjälper 

till att föda en växande befolkning, renar haven om det görs rätt, skapar nya jobb och ökar 

självförsörjandegraden (Göteborgs universitet, 2020). 

Tången renar haven bl.a. på koldioxid, kväve och fosfor som minskar övergödningen och 

syresätter haven. Odlingar bidrar även till biodiversitet av annat liv. Till skillnad mot 

landbaserad odling tas inget land i beslag, inga skogar behövs skövlas och ingen gödsling 

behövs då tången absorberar näring direkt ur vattnet. Ingen bevattning behövs och odlingen 

sköter sig i stort sett själv under årstider då inte så mycket båtar trafikerar havet (Dagens hälsa, 

2016). 

I Sverige är det främst sockertång (Saccharina latissima) som odlas. Tången växer vilt runt 

om i världen och trivs ca 5–10 meter under havsytan. Sockertångsodlingen börjar i labb där 

sporer fästes på tunna snören tills de växt ett par millimeter som sedan knyts på grövre rep. 

Dessa fästs i en boj som placeras i havet på hösten efter båtsäsongen på en yta av 2 hektar i 

Kosterfjordens salta vatten utanför norra Bohuskusten. Under vinter växer tången 1–2 meter 

för att skördas under våren då den är som bäst enligt Nordic Seafarm (Telefonintervju gjord 

av Mikael Johansson & Carolin Hevelius 2021-03-23).  

Ett ton odlad sockertång tar upp 10–30 kg kväve ur havet (Göteborgs universitet, 2020). 

Figur 2 Sockertång på torkning (Nordic Seafarm, 2021) 
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1.2.5 Mikrobiologi 

Enligt norska havsinstitutet finns det låga halter av mikroorganismer när tång växer i havet. 

Beroende på lagringsförhållandena kan mikroorganismer få fäste vid blöt råvara, dock mindre 

risk på torkad tång. Simon Johansson, VD på Nordic Seafarm, berättar att enligt deras 

undersökningar och mikrobiologiska laborationer finns det spår av listeria efter två år i torkad 

sockertång. Annars har de inte funnit några andra spår av mikrobiologiska tillväxt 

(telefonintervju gjord av Mikael Johansson & Carolin Hevelius 2021-03-23). 

1.2.6 Oönskade ämnen i tång 

Torkad sockertång innehåller 230 mg jod per 100 g och blancherad sockertång innehåller 1,3 

mg per 100 g (Nordic Seafarm näringsinnehåll pdf). Rekommenderat intag är 150 μg/dag men 

inte över 600 µg /per dag för vuxna. Salthalten är hög i tången, 8 g salt/100 g torkad sockertång. 

I naturen är alltid jod bunden till andra ämnen som främst hittas i havsvatten och dess 

organismer, vilket även är främsta källan till naturligt intag av jod. Jod är viktigt för människan 

eftersom sköldkörteln är i behov av jod eftersom för lågt intag av jod kan leda till struma. 

Struma är en förstoring av sköldkörteln vilket leder till att sköldkörtelhormoner inte kan 

produceras. Jodbrist kan ge negativ påverkan på nervutvecklingen hos foster. Idag är det 

ovanligt med jodbrist i Sverige, eftersom man på 1930-talet började berika bordssalt med jod. 

Lever man på en kost bestående av mycket industriellt tillverkad mat, eller är vegan, finns risk 

att utveckla jodbrist eftersom industrin använder jodfritt salt i sin produktion 

(Nationalencyklopedin, 2021), (Livsmedelsverket, 2021). Sockertång innehåller höga halter av 

kadmium (0,98 µg/kg torkad sockertång). Enligt livsmedelsverket bör inte intaget vara över 

2,5 µg/kg kroppsvikt och vecka. Kadmium lagras i kroppen länge och kan ge njurskador. Dock 

finns inga gränsvärden på hur mycket livsmedel får innehålla (Livsmedelsverket, 2020) För 

övrig är halterna av oönskade ämne lågt men lokala variationer kan förekomma (Biancarosa, I 

& Dahl, L & Duinker, A & Fjære, E & Heldal, H & Kleppe, M &  Lunestad, B. 2020). 

1.2.7 Kobalamin (vitamin B12)  

Vitamin B12 återfinns främst i animaliska produkter som kött, fisk, ägg och lever. Men man 

kan även återfinna B12 i vegetabiliska produkter, men dessa är inaktiva och den inaktiva B12 

kan inte tas upp i tarmen på samma sätt som B12 från animaliskt protein (Nordström S, 2021). 

Därför är det väldigt viktigt för framför allt veganer att få i sig vitamin B12 i form av tillskott. 

Även för lakto-ovo-vegetarianer kan intaget bli för lågt trots att man äter både mjölkprodukter 

och ägg. Vissa vegetabiliska drycker berikas med vitamin B12, till exempel havre-, soja-, och 

risdryck men ekologiska produkter berikas inte och resultatet kan bli att konsumenten inte får 

i sig tillräckligt mycket B12 (Livsmedelsverket, 2021). Vid brist på vitamin B12 utvecklas 
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Addisons obotliga anemi, perniciös anemi. Sjukdomen gör så att de röda blodkropparna blir 

större men färre. De långa nerverna i kroppen kan ta skada och detta kan yttra sig som en 

kuddkänsla under fötterna och även en sämre förmåga att uppfatta vibrationer. 

Demensliknande symptom kan även uppstå då nerverna i hjärnan kan ta skada. 

De vanligaste orsakerna till vitamin B12-brist är att man under lång tid undviker animaliska 

livsmedel som vid till exempel strikt veganism. Andra orsaker kan vara atrofisk gastrit, en 

sjukdom där antikroppar mot IF (Intrinsic Factor - en glykoprotein som bildas av 

magslemhinnans parietalceller) finns samt när delar eller hela magsäcken opererats bort. För 

att utesluta vitamin B12-brist tas ett blodprov på till exempel vårdcentralen  

(L. Abrahamsson, A. Andersson, G.Nilsson, 2013). 

1.2.8 Potatisens historia 

I Andernas högländer har potatis odlats i tusentals år. Potatisen härstammar från Sydamerika 

och där började den domesticeras runt Titicacasjön tillsammans med andra grödor, bland annat 

bönor. Anledning till att man började domesticera potatis var för att vild potatis smakar beskt 

av glykoalkaloider så indianerna valde ut de potatisar som smakade minst beskt och började 

växtförälda dessa. Potatisens utbredning spred sig från Colombia i norr till Chile i söder lagom 

till spanjorernas ankomst. När spanjorerna tagit över indiankulturen och ödelagt denna 

fraktades guld, silver och ädla stenar till Spanien. På samma skepp fraktades också potatisen, 

där sjöfararna av en slump upptäckte att potatisen gav skydd mot skörbjugg på grund av C-

vitamininnehållet. 

Potatisen kom först till Kanarieöarna på 1560-talet innan den spred sig till Europa, först som 

en kuriositet i botaniska trädgårdar, herrgårdar och slott. Det var först på 1700-talet som 

Frankrike, Tyskland och England började uppföra allmänna potatisodlingar. 

Man tror att den första potatisen som kom till Sverige infördes från Holland och planterades av 

Olof Rudbeck som anlagt den Botaniska trädgården i Uppsala 1655. Där kallades den för 

“peruansk nattskatta”. Från början beskrevs plantan som en prydnadsväxt men som man också 

kunde använda till föda. Under den senare delen av 1600-talet infördes även potatis från 

Tyskland och kallades då för “tartuffel” som då var den tyska benämningen på potatis. 

Jonas Alström började år 1724 att odla potatis på sin gård Nolhaga utanför Alingsås och trodde 

vid denna tiden att han var den som infört potatisen till Sverige. Han visste inte om att den 

funnits sedan 1600-talet. Jonas Alström var definitivt den som började propagera för 

potatisodling runt om i landet (Furugren, B. 2018). 
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1.2.9 Potatisens näringsinnehåll 

Potatisen består mest av vatten, ca 70 – 80 %. Stärkelsen utgör en stor del av näringsinnehållet 

som kan avläsas i tabell 2 nedan. Potatisen använder främst stärkelsen som lagringsenergi för 

den växande knölen men även för den planta som ska växa kommande år. Närmst kärlringen 

är stärkelsehalten som störst. Proteininnehållet i potatisen är lågt, men proteinkvaliteten är hög 

(Furugren, B. 2018). 

Tabell 2. Ungefärligt innehåll i potatis. Angivet i % av ätlig del. 

Ämne Färsk potatis Kokt potatis utan skal Andel av torrsubstans 

Vatten 70–80% 67–78% - 

Protein 1,2–2,2% 1,2–2,1% 5,5–10,5% 

Stärkelse 12,5–16,8% 12,5–17,5% 60–80% 

 

1.3 Snacks 

Fredagsmys. När myntades begreppet fredagsmys? Enligt Charlotte Hagström, forskare i 

etnologi vid Lunds universitet, gjorde en föreläsning om detta 2012, hördes begreppet för första 

gången 1994. Detta fick hon fram genom att kontakta Svenska Akademins Ordboksredaktion 

i Lund. Genom en enkät som Charlotte gjorde tyckte de flesta svenskar att fredagsmys var att 

“få släppa arbetsveckan och möta helgen”, “ta ett glas vin med frugan i soffan” eller “att krypa 

upp i soffan med en skål godis/chips och en varm filt tillsammans med familjen” (UR, 2012). 

Chips är ett genomgående ord i begreppet fredagsmys och chips är oftast gjort av potatis. Det 

finns många olika sorters chips, eller i alla fall med många olika sorters smaker. Något som 

däremot inte finns är chips med tång i. Kan man göra chips med tång? Detta blev fokus för vår 

studie.  

2. Syfte och begränsningar  

2.1 Syfte 

Arbetes syfte har varit att se om det går att göra snacks av framtidens mat, tång, samt undersöka 

hur näringsinnehåll påverkas av tillagningsmetod och varierande grad av tång-inblandning. 

2.2 Begränsningar 

På grund av rådande pandemi med covid-19 som lamslagit världen har det varit begränsat med 

tider för laborationer på Kemicentrum samt tillgång till mer avancerad utrustning som extruder 

då vi fått nöja oss med provkök och dess inventarier under begränsade tider. Även sensoriktest 

har uteblivit då pandemin satt stopp för att träffas fysiskt. Andra begränsningar vi stött på under 
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rapportens skrivande, har varit att det finns väldigt lite information att finna om vår svenska 

florans tång. 

3. Material 

Denna rapport har baserats på både praktiskt arbete och litteraturstudier. LUBsearch har 

använts för att söka Peer Review artiklar med sökord som “sockertång” “sjögräs”, “alger”, 

“B12”, “Saccharina latissima”, “Pringles”. Den litteratur som använts finns presenterade 

under källhänvisning. Sökning efter recept på Pringles gjordes på internet. Livsmedelsverkets 

samt nationalencyklopedin hemsidor har används för faktasökning.  

3.1 Vattenhaltsanalys  

Aluminiumskålar, Exsickator, Torkskåp (TS Bergen-Norway Fermaks), köksvåg, mortel. 

3.2 Fettanalys  

Hylshållare, Pappershylsa, Hylsställ, Magnetisk hylstång, Sked, Handskar, Sand (VWR 

International bvba Geldenaaksebaan 464 – B-3001 Leuven Belgium), Aceton Merck KGaA 

(Dramstadt Tyskland), Glasstav, Tång, Pincett, Fettfritt bomull (IVF Schaffhausen, Schweiz), 

Värmeskåp 103-105 ˚C, Soxtec Avanti 2055 Foss Analytical (Höganäs, Sverige), Petroleum 

benzine, Petroleumeter 40-60 Merck KGaA, (Dramstadt, Tyskland), Aluminiumkopp, 

Glaskulor, Dragskåp, Pump Fortuna Optifix safety 30, Knivmal, Metanol (VWR International 

S.A.S, Fontenay, Frankrike) 

3.3 Energi-/proteinanalys  

Water handling system Parr, 6510 (Parr instrument company,Moline, USA), Calorimeter Parr 

6200, Parr instrument company (Moline, USA), Standardiserad bomullstråd, Parr instrument 

company (Moline, USA), Benzoic Acid, Parr Instrument Company, (Moline,USA), Pincett, 

Tennpapper, Thermo Scientific FlashEA (Bremen, Tyskland), Aspartic acid. 

3.4 Köksutrustning 

Tefal Easy pro (Kina), Atlas 150 pastamaskin (Italien), Mettler Instrimente AG Ch8606 

(Schweiz), Bosch Cnhr24 mixer (Slovenien), Våg Mettler PE22 (Sverige).   

3.5 Ingredienser  

Sockertång (Nordic Seafarm, Sverige), Majsstärkelse (Maizena, Frankrike), Risstärkelse (Bot 

Gao, Vietnam), Vetestärkelse (CT Food, Kina), Potatismos (Änglamark, Tyskland), Rapsolja 

(Zeta, Sverige) 
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4 Metod 

4.1 B12-prov 

För att ta reda på om det finns B12 i sockertången från Nordic Seafarm skickades torkad 

sockertång till Eurofins som LTH använder sig av vid externa analyser.  

4.2 Utvärdering av stärkelse 

Arbetets första del var att hitta ett fungerande recept till potatischips av Pringles-typ. Under 

första screeningen med stärkelse testades många olika stärkelsesorter. Bland annat potatismjöl, 

durum, majsmjöl, kokt potatis, tapioka och rismjöl. Tanken från början var att göra ett 

helsvenskt chips med potatis alternativt potatismjöl, men resultatet blev inte vad som 

förväntades utan andra stärkelsesorter fick tas till innan vi slutligen kom fram till ett 

grundrecept. 

4.3 Grundrecept till chipsen  

Ingredienser som användes var 15 g vetestärkelse, 15 g risstärkelse, 27,5 g potatismos, 3,5 g 

majsstärkelse, 80 g kokande vatten och olika tånghalt 5 g ,10 g, 15 g samt 20 g. Alla 

ingredienser vägdes upp på en våg var för sig och lades i en mixer. Allt mixades samman till 

ett pulver. Vatten kokades upp och hälldes på det mixade pulvret och degen mixades samman 

i ca 30 sekunder. När degen gått ihop knådades degen. För bästa resultat knådades degen för 

hand i ca 10 minuter innan den systematiskt började plattas ut i en pastamaskin som var 

graderad från 1 – 7. Degen matas genom pastamaskinen på nivå 1 ungefär 10 gånger genom 

att degen vänds och körs genom på olika håll. Varje gång degen kördes genom pastamaskinen 

tillfördes lite vetestärkelse på så att inte degen fastnar i pastamaskinen. När degen gått genom 

nivåerna 1–7 fanns en lång tunn deg som sedan stansades ut med en rund stans, ca 3 cm i 

diameter. 

4.4 Tillagningsmetoder 

Degrundlarna tillagades på fyra olika sätt för att därefter analyseras med avseende på 

näringsinnehåll. Under försöken testades att göra chips utan tång och med de olika 

tångmängderna 5 g, 10 g, 15 g och 20 g.  

4.4.1 Friterade chips 

De stansade degrundlarna med 15 g tånghalt lades ner i fritös med rapsolja i 190 °C i 1 minut 

och 30 sekunder. Chipsen togs sedan upp för att svalna på hushållspapper. 

 

 

4.4.2 Torkade och friterade chips 
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Degrundlarna med 15 g tånghalt lades på ett bleck och torkades i ugn på 200 °C i 30 sekunder 

och friterades där efter i 190 °C i 1 minut och 30 sekunder. Chipsen togs sedan upp för att 

svalna på hushållspapper. 

4.4.3 Friterade chips behandlade med tryckluft 

Degrundlarna med 15 g tånghalt lades på ett bleck och torkades i ugn på 200 °C i 30 sekunder 

och friterades där efter i 190 °C i 1 minut och 30 sekunder. Chipsen togs sedan upp för att 

svalna på hushållspapper. Efter chipsen svalnat lades chipsen i en bunke med hushållspapper 

och efterbehandlades med tryckluft under 10 sekunder. 

4.4.4 Ugnsbakade chips 

Degrundlarna med 15 g tånghalt lades på ett bleck med sprayfett och bakades av i ugn i 200 °C 

i 2 minuter. Chipsen togs sedan ut för att svalna på hushållspapper. 

4.5 Inblandning av tång 

Grundreceptet användes och 5, 10, 15 respektive 20 gram tång tillsattes tillsammans med de 

torra ingredienserna. Tillagningsmetoden torkning i kombination med fritering användes i alla 

försök med varierad tånghalt. De olika tånghalterna som testades var 5 g, 10 g, 15 g samt 20 g 

tång.  

4.6 Analyser av näringsvärde 

Nedan kommer analysmetoder att listas. 

4.6.1 Analys av vattenhalt 

Ca 6 g chips vägdes upp och kördes i knivkvarn till en homogen massa. En aluminiumskål 

vägdes och i den hälldes chipsen och vägdes. Aluminiumskålen placerades i torkugn i 103°C i 

20 timmar. Dagen efter togs aluminiumskålarna med chipsen ut och placerades i exsickator i 

30 minuter. Aluminiumskålen med chips vägdes på en vanlig köksvåg och vattenhalten 

beräknades genom att dela den uppmätta torrmassan chips med den totala massan av uppmätt 

chips innan torkning. Proverna som analyserades var (i) friterad, (ii) ugnstorkad följt av 

fritering, (iii) friterad och därefter behandlad med tryckluft och (iv) ugnsbakad samt (v) chips 

med 5 g tång, (vi) chips med 10 g tång, (vii) chips med 15 g tång, (viii) chips med 20 g tång. 

4.6.2 Analys av proteininnehåll 

Torkat prov vägdes upp i tennfoliecylindrar på analysvåg som sedan veks ihop och placerades 

i provsnurran tillsammans med asparaginsyra för kalibrering av analysen. Proven brändes i en 

ugn som värmts till 950 °C som sedan mätte kvävehalten i det förbrända provet och räknade 

på så sätt ut proteinhalten då protein i genomsnitt innehåller 16% kväve. Tre replikat av varje 

prov testades. Proverna som analyserades var (i) friterad, (ii) ugnstorkad följt av fritering, (iii) 
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friterad och därefter behandlad med tryckluft och (iv) ugnsbakad samt (v) chips med 5 g tång, 

(vi) chips med 10 g tång, (vii) chips med 15 g tång, (viii) chips med 20 g tång. 

4.6.3 Analys av energiinnehåll  

En bombkalorimeter användes i denna analys. En kalibrering och tre prover krävdes för att få 

en noggrann avläsning. Först vägdes chipsen upp i en liten bägare på en analysvåg. Den 

placeras sen i en behållare. Behållaren fylldes sedan med syrgas. Vidare fylldes en kanna med 

2 kg vatten på 27 °C som placerades i bombkalorimetern. Proven förbrändes i behållaren, 

energin absorberades av vattnet och temperaturförändringen i vattnet mättes. Tre replikat av 

varje prov testades. Proverna som analyserades var (i) friterad, (ii) ugnstorkad följt av fritering, 

(iii) friterad och därefter behandlad med tryckluft och (iv) ugnsbakad samt (v) chips med 5 g 

tång, (vi) chips med 10 g tång, (vii) chips med 15 g tång, (viii) chips med 20 g tång. 

4.6.4 Analys av fettextrahering 

 För att analysen skulle anses som godkänd gjordes tre prover. Först hälldes tre teskedar sand 

ner i tre pappershylsor, därefter vägdes 1 – 2 g chips upp på analysvåg. Chipsen lades sedan 

ner i samma pappershylsor som sanden och blandades med glasstav. Sanden användes för att 

skapa luftrum i chipsen. Resterna på glasstaven torkades noggrant av med en avfettad 

bomullstuss doppad i aceton som hölls med pincett. Bomullstussen följde sedan med ner i 

pappershylsorna. De tre hylsorna placerades i aluminiumkoppar i värmeskåp inställt på 103 °C 

i 45 minuter. Rören togs därefter ut och placerades i aluminiumkoppar där det hade lagts i sju 

glaskulor, detta för att hindra stötkokning under extraktionen. Ny vägning gjordes med 

glaspärlorna i. I steget efter hälldes 2 x 40 ml petroleumeter ned i kopparna. Ett tunt 

bomullsflak, ungefär 3 cm i diameter, stoppades ner i hylsan med hjälp av en glasstav för att 

fördela extraktionsmedlet och därmed undvika kanalbildning i proven. Aluminiumkopparna 

placerades därefter med pappershylsorna i den halvautomatiska extraktionsenheten som hade 

placerats i ett dragskåp för möjlig ventilation av förångningsgaser från petroleumetern. 

Förinställt standardprogram kördes i gång enligt manualen. Efter genomfört program togs 

aluminiumkopparna med det utvunna fettet ut från extraktionsenheten och placerades i 

värmeskåp på 103 °C i 20 min. Efter torkning i värmeskåp sattes kopparna ner i en exsickator 

för att svalna av i ytterligare 20 min. Till sist vägdes aluminiumkopparna med det kvarvarande 

fettet. Tre replikat av varje prov testades. Proverna som analyserades var (i) friterad, (ii) 

ugnstorkad följt av fritering, (iii) friterad och därefter behandlad med tryckluft och (iv) 

ugnsbakad samt (v) chips med 5 g tång, (vi) chips med 10 g tång, (vii) chips med 15 g tång, 

(viii) chips med 20 g tång. 
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4.7 Ekonomi 

Hur ser det ut kring ekonomin i att tillverka vårt chips med tång? Är det ekonomiskt försvarbart 

och hur ligger det i jämförelse med andra chips? 

5 Resultat & Diskussion 

5.1 B12-prov 

Resultatet från Eurofins 

visade att det var 

väldigt låga halter av 

B12 i sockertången från 

Nordic Seafarm, se 

Figur 3. Resultatet är 

mindre än 0,25 µg per 

100 g tång. Efter 

svarsresultat av vårt 

B12-prov från Eurofins 

kan vi konstatera att det 

finns väldigt låga halter 

av B12. Vi kan däremot 

inte svara på om det mängden B12 som finns i sockertången är aktiv eller inaktiv B12. Bl.a. 

skrev Strömstads tidning den 8 februari 2017 att tång innehåller B12 (Strömstads Tidning, 

2017, Bisther, M & Gröndahl, F, 2015). Vilket möjligen kan bero på artskillnader mellan olika 

sorters tång. Rekommenderat intag av B12 är 2,0 µg/dag (Livsmedelsverket, 2021). 

5.2 Utvärdering av stärkelse 

Många av stärkelsesorterna som vi testade reagerade inte som vi ville. Degen blev antingen för 

hård, för vattning eller höll inte ihop alls. Potatismjöl och kokt potatis var de sämsta 

alternativen. Degen blev kladdig och gick inte alls att använda. Ett försök att göra en variant 

på “räkchips” fast med tång, gjordes med tapioka men detta blev inte alls ett bra resultat så det 

uteslöts ganska tidigt men det kan inte uteslutas att ”räkchips” med tång hade lyckats. Men det 

hade behövts fler försök. 

Figur 3 Visar resultatet av B12-analysen på sockertång från Nordic Seafarm, som är 

gjord hos Eurofins. 
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5.3 Effekt av tillagningsmetod 

Först testades fyra olika metoder av tillagning. Friterat, torkat i kombination med fritering, 

friterat och sedan behandlad med tryckluft efteråt samt ugnsbakat. Det testades även utan tång 

och med de olika tångmängderna 5 g, 10 g, 15 g och 20 g. Chipset som endast blev friterat 

upplevde vi som lite för fett och testade därför att torka det snabbt i ugnen innan vi friterade 

det. De som torkades i ugnen innan fritering gjordes för att chipset yta skulle torka lite och 

därav dra åt sig mindre olja vid fritering. Detta är vanligt i industriell produktion av frysta 

pommes frites för att minska fetthalten och få en krispig produkt. Sensoriskt upplevde vi det 

chipset som blev torkat och sedan friterat som mycket krispigare än de andra, de andra chipsen 

upplevdes som fetare. Det ugnsbakade chipset upplevdes inte som ett snacks utan snarare som 

ett kex. 

5.4 Val av chipsets tånghalt 

Efter att ha kommit fram till vilken tillagningsmetod som vi skulle använda började vi fundera 

på val av tånghalt. Vi bestämde oss för fyra olika mängder, 5 g, 10 g, 15 g och 20 g sockertång. 

Vi gjorde själva ett sensoriskt smaktest och kom fram till att 5 g respektive 10 g tång gav för 

lite smak och att 20 g sockertång i chipsen blev för salt och kraftig tångsmak. Chipset med 15 

g tånghalt gav den bästa balansen mellan sälta och tångsmak. 

 5.5 Näringsinnehåll i tångchips producerade med olika tillagningsmetoder 

Nedan kommer resultatet av de olika analyserna att redovisas.  

 

 

5.5.1 Resultat av vattenanalys 

Figur 4 visar resultatet av chipsen de olika tillagningsmetoderna. Foto Carolin Hevelius 

Figur 5 visar resultatet av chipsen med de olika tånghalterna. Foto Carolin Hevelius 



   

 

22 

 

I Tabell 3 nedan kan man se vattenhaltsbestämningen för de olika tillagningsmetoderna. De 

ugnsbakade chipsen hade högst vatteninnehåll (9%), följt av de friterade chipsen och chipsen 

som efterbehandlats med tryckluft (3%). Chipsen som först torkats och sen friterats hade lägst 

vattenhalt (1%) av alla tillagningsmetoder som utvärderades. På grund av rådande 

omständigheter med Coronapandemin hade vi inte tillgång till någon analysvåg utan proverna 

vägdes på en vanlig köksvåg.  

Tabell 3 Vattenhalt samt näringsvärdet. 

 Provnamn Vatten % Protein % Energi MJ Fett % 

Friterad            3  3,4±0 24,2±0,1 40,2±2,8 

Torkad & Friterad            1  3,6±0,1 22,9±0,4 38,6±1 

Friterad & Tryckluft            3  3,7±0,1 24,6±1 43,6±2,3 

Ugnsbakad            9  5,3±0,2 18,0±0,5 8,5±0,5 

 

5.5.2 Resultat av proteininnehåll 

Variationerna var inte så höga mellan chipsen. Resultaten av proteinet i de olika 

tillagningsmetoderna visar att det är mest protein i de ugnsbakade chipsen och detta beror dels 

på vattenhalten, dels på fetthalten. Fetthalten i de ugnsbakade chipsen är betydligt lägre än de 

friterade chipsen: de torkade chipsen hade bara 8,5% fett jämfört med 38–43% fett för de 

friterade varianterna. När fetthalten går ner ökar proteinhalten genom koncentrationseffekten 

eftersom fettet ockuperar mindre andel av torrsubstansen. En annan faktor som inverkar är 

vatteninnehållet där det ugnsbakade chipset innehåller mer vatten än de friterade varianterna. 

Det högre vatteninnehållet ökar den relativa proteinkoncentrationen. Sammantaget gör dessa 

effekter att proteinhalten i de ugnsbakade chipsen är något högre än för de friterade varianterna. 

5.5.3 Resultat av energiinnehåll 

Resultatet av energiinnehållsberäkning visas i Tabell 3, friterat chips har ett medelvärde på 

24,2± 0,1 MJ/kg, torkat i kombination med fritering 22,9±0,4 MJ/kg, friterat sedan behandlat 

med tryckluft 24,6±1,0 MJ/kg och ugnsbakade hade 18,0±0,5 MJ/kg i medelvärde. De 

ugnsbakade chipsen har lägst energiinnehåll, detta på grund av att de inte blivit utsatta för något 

fett mer än det fett som tillsattes innan de bakades av.  

5.5.4 Resultat av fettextrahering 

Enligt Tabell 3 varierar fetthalten på chipsen mellan 9 % och 44 % fett i chipsen med de olika 

tillagningsmetoderna. Detta kan förklaras med att de ugnsbakade chipsen inte utsattes för 

någon olja medan alla de friterade kokades i olja som absorberades. Att fettinnehållet varierar 
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så kraftigt i de friterade chipsen kan bero på vilken exponeringsyta de haft. Om ett chips 

“bubblar upp sig” under fritering får det automatiskt mer yta och kan således ta åt sig mer fett. 

5.6 Näringsinnehåll i chips med varierande tånghalt 

Nedan redovisas resultaten av chipsen med de olika tånghalterna. 

 

5.6.1 Resultat av vattenanalys 

I chipsen med olika tånghalt varierar inte vattenhalten så mycket. Störst skillnad var det i 

vattenhalt i chipset med 10 g tång (2 %) och efter det kommer 5 g (1%) samt 15 g (1%). Chipset 

med 20 g tång visar dock att vattenhalten ökat med 1 %.  Siffrorna i Tabell 4 som visar 

vattenhalten ska dock tas med en nypa salt. På grund av rådande omständigheter med 

Coronapandemin hade vi inte tillgång till någon analysvåg utan proverna vägdes på en vanlig 

köksvåg vilket gav stor mätosäkerhet, det fanns bara tid att göra ett replikat. Ett felaktigt 

resultat på vattenhaltprovet med 20 g tång som visar en ökning i vikt, kan förklaras med detta. 

Tabell 4 Vattenhalt samt näringsvärdet på chips med olika tånghalt. 

Provnamn  Vatten % Protein % 
Energi 

MJ 
  Fett % 

5 g tång  1% 3,0±0 24,7±0,3 30±1,0 

10 g tång  2% 3,4±0,2 23,8±0,4 24±0,1 

15 g tång  1% 3,7±0,6 22,9±0,4 28±2,3 

20 g tång  -1% 3,6±0,1 24,6±0,2 27±3,5 

 

5.6.2 Resultat av proteininnehåll 

Ett lägsta medelvärde i 5 g chipset visar ett proteininnehåll på 3,0±0 och högst var det i 15 g 

chipsen med ett medelvärde på 3,7±0,6 protein. Sockertång innehåller inte mycket protein så 

därför skiljer det sig inte så mycket mellan de olika tånghalterna. Tabell 4 visar oss hur mycket 

protein det finns i de olika chipsen. 

5.6.3 Resultat av energiinnehåll 

Resultatet av energiinnehåll i chipsen med de olika tånghalterna visas i Tabell 4.  I detta fallet 

blev resultaten 24,7±0,3 MJ/kg med 5 g tång, 23,8±0,4 MJ/kg med 10 g tång, 22,9±0,4 MJ/kg 

med 15 g tång samt 24,6±0,2 MJ/kg med 20 g tång i chipsen. Här är det inte alls stora 

variationer och de variationer som är beror nog på exponeringsytan vid friteringen. 
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5.6.4 Resultat av fettextrahering 

Tabell 4 kan man avläsa fetthalten av chipsen med olika tånghalt. I detta fallet varierar 

fettinnehållet mellan 24 % och 30 %. Varför 

det är en så stor spridning kan vi inte riktigt 

förklara utan tror åter igen att det kan bero på 

en större exponeringsyta om chipset 

“bubblar” upp sig. 

5.6.5 Vattenaktivitet, aw 

aw mättes på ett chips som var torkat i 30 

sekunder i ugn i kombination med fritering 1 

minut och 30 sekunder. Resultatet blev 0,109 

som visas i Figur 6 vilket är väldigt lågt och 

betyder att oxidationen av fettet i detta chips 

kommer att ske väldigt snart. Som man kan se 

på Figur 7 så ökar oxidationen märkbart när 

man kommer under aw som är lägre än 0,2. Det 

bästa är om man hade legat mellan 0,2–0,3 i aw. För att förhindra oxidationen kan man förändra 

vattenaktiviteten i chipset genom modifikation av ingredienserna. Detta kan man göra genom 

att öka mängden vatten i produkten. Dock finns det ett litet problem här. Om man gör degen 

för blöt är det svårt att med pastamaskinen kavla ut degen, då degen behöver vara väldigt torr 

för att man ska kunna få ut en väldigt tunn deg. En annan metod är att minska avdunstningen i 

friteringsdelen. Kanske sänka temperaturen eller friteringstiden. Risken vid detta moment är 

att man inte får ett lika läckert knaprigt chips som man önskar. En annan strategi kan vara att 

begränsa chipsens exponering för syre genom att förpacka chipsen i en modifierad atmosfär. 

Man kan till exempel tillsätta N2 för att minska oxidationen. En förpackning med livsmedelsgas 

med låg syrehalt är också att föredra då det skyddar chipsen från stötar. 

5.7 Ekonomi 

Vi har räknat på ekonomi kring chipset för att se vad det skulle kosta att framställa. Nu har vi 

tittat efter priser i en vanlig livsmedelsbutik så givetvis hade det blivit en helt annan kostnad 

bakom chipset om en större chipstillverkare hade köpt in ingredienser och tillverkat det. Vi 

kom fram till att våra chips kommer att kosta ca 200 kr/kg att tillverka enligt Tabell 6. Vi 

Figur 7 visar hur aw kommer att påverka livsmedlet. 

(Introduction to Food Engineering PDF) 

Figur 6 visar resultatet på vattenaktiviteten i chips som 

först är torkat och sedan friterat. Foto Mikael Johansson 
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jämförde detta med några större och mer väletablerade chipstillverkare för att se hur vi 

hamnade prismässigt. Våra chips med tång hamnar precis i mitten vilket vi tycker är ett bra och 

prisvärt chips i premiumsortimentet med ett kilopris á 205:- som avläses i Tabell 5. I Tabell 6 

ser man vad varje ingrediens kostar, industriellt kommer priset att ändras. Varorna är köpta i 

vanliga storhushållsaffärer samt i en asiatisk livsmedelsbutik. Två av artiklarna sticker ut, 

tången samt potatismoset. Potatismoset är 100 % torkad potatis, potatisflingor vilket industrin 

kan köpa billigare än det ekologiska potatismos från Änglamark som vi hittat. Tångchipsen är 

en premiumprodukt så priset är inte lika viktigt som för till exempel vanliga potatischips. 

Tabell 5 Jämförpris chips 

Chips Pris per kilo (kr) 

Torres tryffel 400 

Ica Basic  65 

Pringles 125 

Rotfruktschips 215 

Våra Tångchips 205 

(ica.se/handla) 

Tabell 6 visar priset av ingredienserna för konsumentpris i butik 

Ingredienser 

Pris pe 

r kg (kr) Pris per deg (kr) Vikt (g) 

Torkad sockertång  784,21 12 15 

Änglamark potatismos 121,88 3 28,5 

Vetestärkelse 54,59 1 20 

Risstärkelse 37,5 1 20 

Majsstärkelse 36,25 0 3,5 

Olja 17,78 1 34,24 

Total 205 18 :- 

 

5.8 Resultat oönskade ämnen 

Halten jod i torkad sockertång är extrem. Över 26 000% RDI i 100 g tång. Det går att 

reducera jodhalten och det skulle vi också ha gjort om tiden fanns. Genom att blanchera 

tången och sedan torka den igen hade halten reducerats från 260 mg till 1,3 mg per 100 g. 

Övre gräns per dag för jod ligger på 600 μg per dag. På grund av den höga halt jod som 

avläses i Tabell 7 i sockertången bör användningen begränsas. Sockertång innehåller höga 

halter av kadmium (0,98 mg/kg torkad sockertång). Enligt livsmedelsverket bör inte intaget 



   

 

26 

 

vara över 2,5 mg/kg kroppsvikt. Om man inte äter annan föda med kadmium så är det ingen 

risk vilket avläses i Tabell 1. 

Tabell 7 Mängd jod respektive salt det finns i tånghalterna 5, 10, 15 och 20 g enligt Nordic Seafarm 

Tånghalt Jod   Salt 

5 g 11,5 mg 0,4 g 

10 g 23 mg 0,8 g 

15 g 34,5 mg 1,2 g 

20 g 46 mg 1,6 g 

(Nordic Seafarm, 2021) 

6 Slutsats 

Slutsatsen är att det går alldeles utmärkt att göra potatischips med tång i. Tillagningsmetoderna 

som testades var för att ta reda på vilket chips som gav mest krispighet, minst fet munkänsla 

och ett chips med lagom mycket tång i. Ett krispigt snacks som möter havet i en god umami. 

Hur mycket tång man har i potatisdegen varierar nog från person till person men vi som smakat 

på de olika chipsen tyckte att acceptansnivån ligger på 15 g tång/deg. 5 g respektive 10 g gav 

för lite tångsmak och 20 g gjorde så att chipsen smakade för mycket tång och blev väldigt salta. 

Med tanke på jodmängden är det även bättre med lägre halt tång i chipsen.  

Det finns väldigt lite B12 i sockertång som analysen från Eurofins visar. Så en naturlig källa 

till B12 från sockertång går inte att få. 

7 Felkällor 

På grund av Coronapandemin och rådande restriktioner med närvaro och labbtillgänglighet har 

vi inte alltid kunnat använda oss av korrekt labbutrustning samt minskad tid i labben då det 

funnits begränsade tider för bokning av labbutrustning. Många av apparaterna delar rum och 

det har inte funnits möjlighet att dela på rummen så flera grupper kunnat jobba samtidigt. Vi 

hade inte tillgång till analysvåg vid vattenhaltsbestämning vilket gav felaktiga siffror i 

uträkningarna men vi hade behövt göra fler analyser på proverna.  

Vissa av chipsen “bubblade” upp under fritering och fick där med större exponeringsyta mot 

olja vilket gav en stor variation i fettinnehåll. Mer tid i köket hade kunnat lösa problemet med 

”bubblandet” som kan bero på att vi mixade stärkelsen så den slogs sönder. 

Vi hade gärna gjort fler replikat av degarna vilket hade gett ett mer robust dataset. 

Vi försökte räkna ut hela näringsvärdet på chipset, alltså protein, fett, kolhydrater och aska men 

detta blir missvisande i och med att vi inte hade tillgång till en analysvåg vid vattenhalts 

bestämning samt kunnat göra fler prover på chipsen.   
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