
MALIN LANDQVIST
Foto Lina Eriksson

�af�a   s�ltaochx

SaftaSylta7.indd   7 2016-04-13   13:25



SaftaSylta7.indd   8 2016-04-13   13:25



Innehåll
Förord   ................................................................  11

Innan du sätter igång
Utrustning  .....................................................  16
Tips och fakta  .............................................  18
Grundrecept  ................................................  20 

Recept
Trädgårdsbär
Rabarber  .........................................................  26
Jordgubbar  ....................................................  28
Smultron  .........................................................  32
Hallon  ................................................................  34
Krusbär  .............................................................  38
Svarta vinbär ................................................  40
Röda vinbär  ..................................................  42

Vilda bär
Fläder  .................................................................  44
Lingon  ...............................................................  46
Blåbär  ................................................................  48 
Hjortron  ...........................................................  52
Björnbär  ..........................................................  54 
Havtorn  ............................................................  56
Rönnbär, åkerbär och slånbär  ......  58
Nypon  ................................................................  60

Äpple och päron 
Äpple  ..................................................................  62
Päron  ..................................................................  66
Rosenkvitten  ...............................................  68 

Stenfrukter
Aprikos  .............................................................  70
Plommon  ........................................................  72
Persika och nektarin ..............................  74
Körsbär  .............................................................  76

Citrusfrukt
Apelsin  ..............................................................  78
Blodapelsin  ...................................................  80
Citron  .................................................................  82
Lime och grapefrukt  .............................  84

Omvandlingstabeller  ...............................  87
Register ..............................................................  90

SaftaSylta7.indd   9 2016-04-13   13:25



SaftaSylta7.indd   14 2016-04-13   13:25



Innan du sä�er igång
För att göra det enklare och dessutom få ett riktigt bra 

resultat finns det några smarta tips och tricks att ta 
till i hemmakokeriet. Egentligen räcker det med en lite 
större kastrull och en bra slev för att sätta igång, men 

i den första delen av boken hittar du även tips på  
annan utrustning som underlättar lite mer. 

Välj själv vilken nivå du vill lägga dig på. Men läs  
gärna de kommande sidorna, så blir det ännu  

roligare att safta och sylta!
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1.  Stor och liten hålslev
 För att ta upp eventuella kvistar och annat skräp.

2. Tratt
 Bra när du ska hälla över saft på flaskor.

3.  Sylttratt
 Gör det enkelt att fylla burkar med lite tjockare  
sylt och marmelad.

4.  Finmaskig sil
 Med en ren kökshandduk i fungerar den som saftsil.

5. Sked
 Att skumma sylt, saft och marmelad med.

6. Zestjärn
 När citrusskal, ingefära eller annat ska rivas är  
detta rivjärn oslagbart.

7.  Burktång
För att lyfta varma burkar utan att bränna sig. 

8.   Måttsats
 Exakta mängder är ett måste!

9.  Litermått
För att mäta bär, frukt och socker. 

10.  Konserveringsburk
För inkokning behövs en bra burk med gummiring.

UTRUSTNING

6
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11.  Saftsil
 Smart och enkelt när bärmassa ska  självrinna.

12. Gryta
 En medelstor gryta, helst rostfri, med tjock botten. 
Måttanvisning på insidan är ett extra plus.

13.  Plastburkar
För infrysning av sylt och bär.

14. Etiketter och maskeringstejp
Att märka burkar och flaskor med.

15. Tomma pet-flaskor
 Fyll rena pet-flaskor till 2/3 med saft och frys in.

16. Pensel
För att pensla grytans insida med lite vatten om 
det börjar bildas sockerkristaller.

17. Träslevar
 Låt gärna någon slev eller trägaffel få bli verktyg 
för all din sylt och saft, då de missfärgas.

18.  Våg
 För exakta mängder bär och socker behövs  
en hushållsvåg.

19. Urkärnare
När många körsbär ska kärnas ur går det smidigt 
med en urkärnare.
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�i�s    fakt�
Askorbinsyra
Tillsätts för att frukter, till exempel äpple och 
plommon, ska behålla sin ljusa färg. Askorbinsyra 
är c-vitamin.

Citronsyra
Används för att ge en tydligare syra. Citronsyran 
finns naturligt i många frukter och bär, och fun g-
erar även till viss del som konserveringsmedel.

Natriumbensoat
Ett konserveringsmedel som tillsätts för att den 
färdiga produkten inte ska jäsa eller mögla. 

Pektin
Pektin är ett gelébildande ämne som tillsätts för 
en fastare konsistens. Det finns naturligt i en del 
frukter, och i fruktkärnor finns mycket pektin. Låt 
kärnorna, inslagna i ihopknuten gasväv eller i en 
tekula, koka med i marmeladen eller gelén, för 
att sedan tas upp. Knappt mogna frukter och bär 
innehåller en högre mängd naturligt pektin, varför 
det är lämpligt att använda dem. 

Syltsocker
Ett socker med tillsatt pektin, citronsyra och  
kaliumsorbat som gör att sylt och marmelad blir 
klar snabbt och får rätt konsistens. 

Kokning
Bäst blir sylt och marmelad om den får sjuda tills 
sockret smält för att därefter koka kraftfullt under 
så kort tid som möjligt tills den är klar.

Välj rätt gryta
Använd en rostfri gryta, eller en koppargryta.  
En aluminiumgryta lämpar sig inte till kokning  
av bär och frukt eftersom fruktsyran fäller ut 
 aluminium från   grytan. Måttenhet på insidan är 
bra så slipper du mäta upp saft- eller bärmassa  
i ett separat mått. 

Ta tempen!
Att mäta temperaturen på sylt och marmelad är 
den klart säkraste metoden för att få rätt konsis-
tens. Sylt ska ha en temperatur på 105–106 °C,  
och marmelad 107–108 °C. 

Skumma väl
Det är viktigt att skumma väl för att få bort smuts 
och olämpliga proteinämnen som annars lätt 
bildar mögel.

Marmelad- och geléprov
Ställ en assiett i frysen. Häll lite marmelad eller 
gelémassa på den kalla assietten. Dra ett streck 
med en sked. Om den inte går ihop är marme-
laden eller gelén klar att hälla upp, annars koka 
kraftigt i ytterligare några minuter.

Syltprov
Ställ en assiett i frysen. Häll lite sylt på den kalla 
assietten. Dra ett streck med en sked. Om den går 
ihop långsamt är sylten klar att hälla upp, annars 
koka kraftigt i ytterligare några minuter. 

Hållbarhet saft och sylt
Att ange en exakt tid för hållbarhet av hemkokt  
saft och sylt är svårt. En produkt där bären var 
helt rena, det skummats riktigt väl från smuts, 
flaskor och burkar var perfekt rena och konser-
veringen fungerat väl kan hålla i åratal. En annan 
produkt kan mögla snabbt. Men här är en liten 
lathund att följa:
• Saft håller i cirka ett år i frysen.
•  Kyld saft av frukt och bär utan konserverings-

medel håller cirka 1 vecka i kyl.
•  Konserverad saft som förvaras mörkt och svalt 

håller oöppnad i cirka ett år. 
•  Kyld sylt utan konserveringsmedel håller cirka 

2–3 veckor i kylen.
•  Konserverad sylt, marmelad och fruktkonserver 

som förvaras mörkt och svalt håller i cirka 1,5 år.

ochx
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Frysa bär
Lägg ut bär eller bitar av frukt på en bricka.  
Styckfrys dem och lägg sedan över dem i en 
fryspåse. Märk med råvara och datum och lägg 
tillbaka i frysen. Nu håller de sig fina och blir  
inte till en stor klump. 

Köpa frysta bär
Det går bra att använda köpta, frysta bär till  
hemgjord saft och sylt. Det man bör tänka på är 
att smaken kan vara kraftfullare i bär som plockats 
solmogna och direkt förädlas till exempelvis saft. 
Använd lite mindre vätska, och smaksätt gärna 
produkten för extra bra resultat. Låt bären tina 
innan de tillagas.

Bär från skogen ska 
vara mogna när de 

plockas. Tar man dem 
för tidigt har smaken 

inte blommat ut.

Något går fel ...
Marmeladen sockrar sig
Om marmeladen får ett för 
snabbt uppkok innan sockret har 
löst sig kan den lätt sockra sig. 
Märker man att det sockrar sig 
på kanterna när det kokar kan 
man pensla med vatten, så 
att sockret löser sig. En annan 
metod är att låta frukt eller bär  
och socker stå över natten så att 
sockret smälter innan kokning.

Sylten möglar
Sämre kvalitet på bären, att det har kommit in  
bakterier i burken eller att bären var för fuktiga när 
de plockades kan vara några orsaker. Se till att ha 
absolut rena burkar. Det är A och O. Att skaka runt 
lite sprit i burkarna innan de fylls är ett enkelt trick.

Sylten blir för tjock
Skeda tillbaka sylten i en kastrull, tillsätt lite vatten 
och koka upp igen. Fyll i varma burkar. 

Saften jäser
Antagligen var flaskorna inte till-
räckligt rengjorda eller så var frukt 
och bär i sämre skick eller dåligt 

sköljda. 

Marmeladen eller 
gelén stelnar inte

En orsak kan vara att frukten 
innehåller för låg mängd naturligt 

pektin. Koka om marmeladen och 
tillsätt antingen köpt pektin eller 

en frukt med högt pektininnehåll. En 
annan orsak kan vara att det kokats för stor 

mängd sylt åt gången, då kommer sylten inte upp 
i tillräcklig temperatur fort nog. Det kan också vara 
sockermängden som är för liten. Prova att koka 
upp sylten snabbt och koka den kraftigt i några 
minuter. Det går även att pröva att tillsätta lite 
extra socker, men låt det då smälta långsamt innan 
marmeladen får koka kraftigare en liten stund.

SaftaSylta7.indd   19 2016-04-13   13:26



20

Grundrece�� sa�t
Här är ett enkelt och bra basrecept på saft. 

Tänk på att blötare frukt och bär kan behöva  
lite mindre vätska än fastare frukt och bär.

F

Saft
   Ger cirka 1,2 liter 

1,2 kg blandade bär, t ex hallon, blåbär, vinbär 
och jordgubbar (ca 2 liter)
5 dl vatten
ca 400 g strösocker per liter avrunnen saft,   
beroende på bärens sötma (ca 4 ½ dl per liter avrunnen saft)
ev 1 krm natriumbensoat

Rensa och skölj eventuellt bären. Koka upp med vatten 
i en gryta, låt koka under lock i cirka 10 minuter. Mosa 
bären mot grytans kant med till exempel en slev. Låt stå 
i cirka 5 minuter. Sila saften och låt självrinna genom 
en silduk eller en ren kökshandduk i cirka 30 minuter.  
Mät saften och häll tillbaka den i en rengjord gryta  
med socker. Koka upp långsamt och sjud i 10 minuter.  
Skumma väl. Tillsätt eventuellt natriumbensoat utrört 
i lite vatten. Häll upp på väl rengjorda, varma flaskor. 
Förslut. Förvara svalt. 
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Grundr�ce�� s��� 
och marmelad

Det är enkelt att koka sylt. Bär, socker och en gnutta vatten är 
allt som behövs. Laborera gärna med rolig smaksättning. 

De flesta frukter och bär går också att koka till fin marmelad. 
För att lyckas bra finns det några enkla knep att ta till.  

Du hittar dem på sidorna 18–19.

F

Bärsylt 
   Ger cirka 1 liter 

1 kg bär, t ex blåbär, hallon, vinbär (ca 2 liter)
800 g strösocker (ca 9 dl)
½ dl vatten
ev 1 krm natriumbensoat

Rensa bären. Varva bär, socker och vatten i en gryta.  
Koka upp under varsam omrörning och låt koka på  
svag värme i 15 minuter. Skaka grytan ett par gånger.  
Dra från värmen. Skumma sylten väl. Gör syltprovet.  
Tillsätt eventuellt natriumbensoat utrört i lite vatten.  
Häll upp på väl rengjorda, varma burkar. Förslut.

Marmelad 
   Ger cirka 1 liter 

1 kg frukt eller bär
1 dl vatten
900 g strösocker (ca 1 liter)

Skölj och rensa frukt eller bär väl. Skär frukten i  
mindre bitar. Koka upp bär eller frukt i en gryta med 
vatten, koka på medelvärme utan lock i cirka tio minuter 
(lite kortare för blöta bär och lite längre för fastare frukt). 
Sänk värmen. Tillsätt socker, låt smälta på svag värme. 
Höj värmen och koka kraftigt utan lock i 10–15 minuter. 
Dra från värmen. Skumma väl efter hand. Gör marmelad
provet. Häll upp på väl rengjorda, varma burkar. Förslut. 
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Fram med grytorna!
Att safta och sylta får i alla fall mig att tänka på  

sommaren. Inte så konstigt, eftersom många frukter 
och bär mognar just då. Men att använda frysta bär 

året om, ta tillvara på den sena höstfrukten och  
fylla vinterns citrussäsong på flaskor och burkar  

är också en riktigt trevlig syssla. 

På sommaren njuter jag av att stå ute och rensa bär. 
Under den mörkare tiden av året myser jag inne i  

värmen med de lite mustigare dofterna från grytorna.
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TRÄDGÅRDSBÄR

Rabarbersaft
   Ger cirka 1,2 liter

1 kg skurna bitar av rabarber (ca 2 liter)
5 dl vatten
450 g strösocker per liter avrunnen saft (ca 5 dl)
1 krm natriumbensoat

Koka upp rabarbern med vatten i en gryta. 
Låt koka under lock i cirka 10 minuter. Mosa 
sönder frukten mot grytans kant med en  
slev. Låt stå i cirka 5 minuter. Sila saften och 
låt självrinna genom silduk eller ren köks
handduk i cirka 30 minuter. Mät saften och 
häll tillbaka den i en rengjord gryta med 
socker. Koka upp långsamt och sjud i 10  
minuter. Skumma väl. Tillsätt eventuellt 
natriumbensoat utrört i lite vatten. Häll  
upp på väl rengjorda, varma flaskor. Förslut. 
Förvara svalt.

Ta det vidare
Byt ut hälften av rabarbern mot jordgubbar 
och du får sommarens godaste saft!

Tips
Tillsätt 6 skivor färsk ingefära i saftkoket.

Rabarbermarmelad
   Ger cirka 1 liter

1 kg rabarber (ca 2 liter)
1 dl vatten
900 g strösocker (ca 1 liter)

Dra bort skalet om det är grovt. Skölj och  
skär rabarbern i tunna skivor. Låt koka upp 
långsamt med socker i en gryta. Koka utan 
lock på medelvärme i 20–30 minuter, rör om 
då och då. Gör marmeladprovet. Skumma 
väl. Häll upp på varma, väl rengjorda burkar. 
Förslut.

�a�ar�ev
Ett säkert vårtecken är den första rabarbern som sticker upp 
ur jorden! Stjälken passar utmärkt till såväl paj, saft, sylt och 

marmelad, som till kompott. Den är också ett gott sällskap  
till mat, i chutney eller inläggningar.

F
Smakkompisar: jordgubbar, mandel, vanilj, citron, hallon, krusbär
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TRÄDGÅRDSBÄR

Jordgubbar
Jordgubbstårta i gröngräset, jordgubbssaft och plättar  

med jordgubbssylt. Det här är nog det bär som allra mest  
förknippas med sommaren! Som bonus är jordgubben  

rik på både c- vitamin och järn. 

F

Jordgubbssylt
   Ger cirka 1 liter

1 kg jordgubbar (ca 2 liter)
750 g strösocker (ca 8 dl)
1 krm äkta vaniljpulver
ev 1 krm natriumbensoat

Skölj, snoppa och halvera jordgubbarna. 
Varva bär, socker och vaniljpulver i en  
gryta. Koka upp under varsam omrörning  
och låt koka i cirka 15 minuter. Skaka grytan 
ett par gånger. Dra den från värmen. Skumma 
sylten väl. Tillsätt ev natriumbensoat utrört i 
lite vatten. Häll upp på väl rengjorda, varma 
burkar. Förslut. 

Jordgubbsmarmelad 
med rabarber

   Ger cirka 8 dl

750 g jordgubbar (ca 1 ½ liter)
300 g rabarber, skurna i små bitar (ca 5 dl)
700 g strösocker (ca 7 ½ dl)

Snoppa och skär jordgubbarna i bitar. Låt 
koka upp långsamt med rabarber och socker  
i en gryta. Koka utan lock på medelvärme  
i 20–30 minuter, rör om då och då. Gör  
marmeladprovet. Häll upp på varma, väl  
rengjorda burkar. Förslut.

Rårörd jordgubbssaft
   Ger cirka 9 dl

1 kg jordgubbar (ca 2 liter)
400 g strösocker (ca 4 ½ dl)
2 dl vatten 
ca 5 citronskivor
2 tsk citronsyra
saften av 1 stor ekologisk citron

Skölj och snoppa jordgubbarna. Mixa eller 
skär dem i grova bitar. Lägg över i en bunke 
och rör ner socker, vatten, citronskivor och 
citronsyra. Täck med plastfolie och ställ kallt  
i ett dygn. Låt saften självrinna i silduk eller  
i en ren kökshandduk i cirka 30 minuter. 
Tillsätt citronsaften. Häll upp saften på väl 
rengjorda flaskor. Förslut. Späd drickan med 
vatten vid servering.

Tips
Låt 10 fläderblomsklasar dra i saften tillsammans  
med jordgubbarna.

Smakkompisar: kardemumma, rabarber, lingon, fläder, apelsin,  
melon, vanilj, mjukt och bärigt rödvin, lavendel
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TRÄDGÅRDSBÄR

Snabb jordgubbsdricka 
med citron

   För cirka 4 personer

500 g jordgubbar (ca 1 liter)
4 dl vatten
saften av 1 ekologisk citron
strösocker
is
ev frysta melonbitar

Snoppa och mixa jordgubbarna med vatten 
och saft av en citron till en slät dryck. Söta 
med lite socker, rör tills det löst sig. Servera 
med frysta melonbitar eller vanlig is.

Tips
Smaksätt med koncentrerad flädersaft.

Jordgubbssaft
   Ger cirka 2 liter

1 kg jordgubbar (ca 2 liter)
4 dl vatten
450 g strösocker per liter avrunnen saft (ca 5 dl)
ev 1 krm natriumbensoat

Skölj och snoppa jordgubbarna. Koka upp 
dem med vatten i en gryta. Låt koka under 
lock i cirka 10 minuter. Mosa sönder frukten 
mot grytans kant med till exempel en slev. 
Låt stå i cirka 5 minuter. Låt saften självrinna 
 genom silduk eller en ren kökshandduk i 
 cirka 30 minuter. Mät upp saften och häll till
baka den i en rengjord gryta med socker. Koka 
upp långsamt och sjud i 10 minuter. Skumma 
väl. Tillsätt eventuellt natriumbensoat utrört 
i lite vatten. Häll upp på väl rengjorda, varma 
flaskor. Förslut. Förvara svalt.

Marinerade flädergubbar 
   För cirka 4 personer

500 g jordgubbar (ca 1 liter)
1 dl koncentrerad flädersaft

Snoppa och halvera jordgubbarna. Lägg  
dem i en skål och häll över koncentrerad 
flädersaft. Låt dra i cirka 30 min uter. Rör  
om ett par gånger. Servera med vaniljglass.

Jordgubbskräm
   För cirka 4 personer

500 g jordgubbar (ca 1 liter)
½ vaniljstång
45 g strösocker (ca ½ dl)
3 dl vatten
1 ½–2 msk potatismjöl

Skölj, snoppa och halvera jordgubbarna. 
Halvera vaniljstången på längden och skrapa 
ur fröna. Lägg jordgubbar, vaniljstång och 
frön, socker och vatten i en kastrull. Sjud i  
cirka 5 minuter. Dra kastrullen från värmen. 
Rör i potatismjöl utrört i lite kallt vatten. 
Sjud tills det tjocknar. Dra direkt från plattan. 
Smaka av och söta eventuellt med lite extra 
socker.

Ta det vidare
Smaksätt med finrivet citronskal, en skvätt  
koncentrerad flädersaft eller lite mortlad  
kardemumma.
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