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Förr fanns inte tillgång till infrysning och konservering,  
speciellt i varma länder. Där var mjölksyrning viktig vid mat-
lagring. Till exempel blev mjölk till fil och ost. Mjölksyrad 
fisk (i form av sås) användes i maten i det antika Rom. Fisk- 
fermenteringen utfördes i en stor behållare under ganska 
lång tid. Sedan hälldes vätskan av.  Denna näringsrika pro-
dukt användes till såser, soppor, eller åts bara med bröd, 
vilket också var syrat. 

Människor har alltid uppskattat mjölksyrad kål, gurkor,  
morötter och rödbetor för dess smak, näringsvärde och  
unika funktioner. I Japan, Kina och Afrika användes fermen-
terat ris, korn och sojabönor i traditionella rätter. 

Som ett resultat av fermentering, får slutprodukterna lång 
hållbarhet och nya nyttiga egenskaper. Näringsämnena i 
de fermenterade produkterna spjälkas och tas upp lättare 
vid matsmältningen. Men trots dessa välkända förhållanden 
är det nästan omöjligt att köpa ”levande” fermenterade pro-
dukter. Nästan allа fermenterande produkter i affärer såsom 
yoghurt, ost, surgurka eller kål, är pastöriserade och tillsatta 
med konserveringsmedel, stabiliseringsmedel och färgäm-
nen.

Problemet är allvarligt. Att överge kloka, nationella sedvän-
jor i kosten (ofta baserade på mjölksyrning) och övergå till 
skadliga, billiga efterapningar av traditionella rätter skapar 
hälsoproblem hos många människor. Orsaken är att den 
fermenterade maten föder inte bara oss, utan också bak-
terier som lever i våra tarmar (acidophilus mikroflora). En-
dast en frisk mikroflora i tarmen kan ge människor livskraft 
och hälsa. Fermenterad mat som innehåller mjölksyra och 
naturliga probiotiska bakterier har en vitaliserande och för-
yngrande effekt på kroppen, normaliserar tarmfloran och 
förhindrar förruttnelseprocesser. Den stärker immunförsvaret 
och förbättrar välbefinnandet, normaliserar vikt och minskar 
behovet av sömn. 

Syrad vitkål, surkål, är den mest populära grönsaken att 
mjölksyra, lagra och att förlänga hållbarheten av. Vi får inte 
bara en välsmakande, utan också en mycket användbar 
och terapeutisk produkt. Tyska forskare har visat att de som 
minst två gånger i veckan äter surkål, minskar risken att få 
tarmcancer. Surkål reglerar matsmältningen och stimulerar 
aktiviteten i mag-tarmkanalen. För förebyggande och hälso-
främjande effekt räcker det att äta två matskedar med surkål 
varannan dag.

F
ermentering, eller mjölksyrning av mat är en gammal kunskap, en speciell metod för matlagning som har 
använts historiskt i olika kulturer. Mjölksyrning innebär en spjälkning av mat med hjälp av mjölksyrebakterier. 
En teknik som använts mycket aktivt under en lång tid, inte bara för mjölkprodukter utan även för spannmål, 
baljväxter, grönsaker, kött och fisk.

Mjölksyrade grönsaker i traditionen

Surkål innehåller stora mänger av vitaminer: C, B-grupp,  
vitamin U och karotenoider. Surkål är en utmärkt förrätt eller 
används i matlagning till olika rätter. 

Mjölksyrningsprocessen baseras på omvandlingen av sock-
er, som finns i alla grönsaker, till mjölksyra genom inverkan 
av mjölksyrebakterier. Mjölksyra ackumuleras i produkten, 
förhindrar utveckling av andra bakterier, huvudsakligen  
förruttnelsebakterier, och nedbrytning av produkten. Mjölk-
syra spelar en konserverande roll i produkterna och är ett 
naturligt konserveringsmedel.

Man tillsätter alltid salt vid fermentering av grönsaker, inte 
bara för smakens skull, utan för att det hämmar utvecklingen 
av patogena organismer som smörsyrabakterier eller jäst. 
Saltet ökar den konserverande effekten av mjölksyra, efter-
som penetrationen av grönsaksceller underlättas och ac-
celererar därmed fermenteringen. Man bör inte använda 
jodberikat salt vid mjölksyrning, vanlig salt går bra, stensalt 
är bäst. Om du använder jodsalt istället, ruttnar produkten 
och får en bitter smak och obehaglig lukt. Jod dödar mjölk-
syrebakterierna. För mjölksyrning av grönsaker använder 
man ca 1,5–3 % salt. Om man inte har våg beräknar vi 
den nödvändiga mängden salt sålunda: 1 kopp (250 ml) 
= 325 gram salt, 1 matsked = 30 gram salt, 1 tesked = 
10 gram salt.

Mjölksyrning av grönsaker är en process
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Skapa gynnsamma förhållanden

För att mjölksyrning av grönsaker skall lyckas, måste 
man ge gynnsamma förhållanden för mjölksyrabakterier 
i grönsakerna. Vanligtvis behöver man inte tänka på 
hur mjölksyrabakterier skall komma till grönsakerna. 
Mikrober sprider sig i naturen och vid beredning av 
produkterna kommer de oundvikligen tillsammans med 
grönsakerna i fermenteringskärlen.

Det första grundläggande kravet är en tillräcklig mängd 
av näring för mjölksyrebakterierna, det vill säga att 
grönsakerna bör innehålla socker. Ju mindre socker 
grönsakerna innehåller desto mindre mjölksyra utvecklas 
i processen och därmed blir hållbarhet av slutprodukten 
kortare. Till exempel innehåller gurkor i en normal fas 
av mognad, när de fortfarande är gröna, ibland 1,5 
gånger mer socker än gulnade äldre gurkor. Tvärtom 
är vitkål bäst när den är helt mogen. För bästa resultat 
väljer man medelsen eller senhöst kålsorter.

"…vitkål är bäst när den är  
helt mogen…"

Den andra förutsättningen är att skapa den mest 
gynnsamma temperaturen för mjölksyrebakteriernas ak-
tivitet under processen. I praktiken sker processen bäst 
vid temperatur från 15 till 22 grader. Om temperaturen 
är under 15 grader kommer mjölksyrebakterierna att ut-
vecklas långsamt och processen fördröjs. Tvärtom, vid 
temperatur över 22 grader kan bakterier utvecklas vilka 
är skadliga för fermenteringen, till exempel smörsyrabak-
terier eller jästsvamp, som kommer att ge en obehaglig, 
härsken smak och lukt.

Den tredje förutsättningen är att fermenteringskärlet skall 
vara rent. Man bör skölja det med kokande vatten. 
Inventarierna och rummet där grönsakerna förbereds, 
skall också vara rena.

Tidigare mjölksyrades grönsaker i trätunnor. Nya tunnor 
måste först fyllas med vatten och låta stå under 15–20 da-
gar för att skölja bort tanninet. Om man inte förbereder en 
ny tunna på detta sätt, blir till exempel surkål mörk. Om det 
är svårt att hitta rätt trätunna är en 2–3 l stor glasburk, 3–10 
l plasthink eller en 20 l plasttunna för vinjäsning lämpligt. 
Lerkruka är också bra, men man måste vara säker på att det 
inte finns tungmetaller i det keramiska kärlet  eller lerkrukan. 
Mjölksyra som utvecklas vid grönsakssyrning kan lätt lösa 
tungmetaller och istället för hälsoprodukt, kan man få ett 
mycket skadligt gift.

Tips för beredning av surkål

Man bör välja sena sorter av kål, det vill säga väl  
mogen vitkål, eftersom den innehåller mer socker, vilket 
är nödvändig vid mjölksyrningsprocessen; välj alltid 
ekologiskt odlade grönsaker till mjölksyrning. Kål tvät-
tas inte innan den skivas, istället tar man bort de gröna 
bladen och skär bort mörka och förorenade delar. 

För att hacka vitkål bör man göra följande: 

1) Skär kålhuvudet i hälfter eller till fjärdedelar om det 
är stort, klipp bort stocken, hacka kålen till ca 2–3 mm 
breda strimlor utom de grövsta delarna.
Man kan också skära kål som fyrkantiga eller trian-
gulära bitar i ca 4–5 cm stora bitar.

2) Ta bort stocken eftersom den ackumulerar nitrater och 
andra skadliga ämnen.
Ju större bitar av hackad kål, desto mer vitaminer och 
andra näringsämnen blir kvar i surkålen. Hela eller 
halva kålhuvudet passar vid mjölksyrning i större tunnor.

3) Täck kålen med ett trästycke eller en tallrik lika stor 
som öppningen i kärlet. Som tyngd är det lämpligt att 
använda 2 l plastflaskor eller fryspåsar, fyllda med vat-
ten. 

4) I början av fermenteringen bildas skum som bör tas 
bort dagligen. För att surkålen inte skall smaka bittert, 
får man göra några hål i grönsaksmassan ned till kärl-
ets botten helst med en träpinne, för att frigöra bildade 
gaser - svavelväte och koldioxid. 
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Klassisk surkål 
Klassiskt recept som består av flera viktiga steg:

1) Hackad eller skivad kål och morötter (3 % ) blandas med 
salt (1,5–2.5 % av grönsaksvikten) och mosas med hjälp av 
händerna tills saft frigörs.

2) Blandningen packas tätt i ett kärl (tunna) och pressas till 
för att luften skall komma ur och juicen ska täcka massan:
Täck med hela kålblad, lägg på en upp och nedvänd tall-
rik, och ställ en plastflaska ovanpå, fylld med vatten, för att 
trycka ner grönsakerna och behålla juicen över massan. På 
så sätt utestänger man grönsakerna från luft.

3) Kärlen ställs i rumstemperatur (20 till 22 grader) under 
3–5 dagar och därefter i en till två veckor vid en temperatur 
av 10 till 16 grader under frigörande av gaser och avlägs-
nande av skummet.

4) Som krydda till surkål används frön av kummin, fänkål 
eller dill, lagerblad, olika bär som tranbär, enbär, körs-
bär, lingon, vindruvor, rensande halvor av äpple, hackad 
pepparrot, palsternacka, vitlök, chilipeppar, etc. Vanligen 
tillsätts dessa ingredienser i små portioner mellan skikten av 
kål, efter sammanpressning (kompaktering) i kärlet.

5) Om man fermenterar kål i trätunnor, kan man lägga ett 
helt eller halvt kålhuvud inne i den hackade kålmassan som 
variation. 

6) När fermenteringen är klar, ställs tunnan/kärlet på ett 
kallt ställe vid 0  till +4 grader för lagring.

Surkål i burkar med vodka (konjak) och socker

Denna fermenteringsmetod är värdefull eftersom kål får lång 
hållbarhet även vid rumstemperatur. Lagringstid, om burken 
inte har öppnats, är ett år eller mer. Surkålen förlorar inte 
smak eller färg. 

Metod för beredning:
1) Kål fermenteras på vanligt sätt.
2) 2–3 liters burk packas hårt med surkål. Överskott av 
juice hälls bort.
3) Ovanpå hälls 3 msk strösocker och två matskedar vodka.
4) Burken försluts med metallock.
5) Burken kyls ner i kylskåp under ett par timmar före öpp-
nandet.

Surkål med honung och bröd

10 kg kål 
300–500 g morötter 
200 g salt 
1 matsked honung

1) Smörj 2 torkade rågbrödsskivor med 1 msk honung och 
lägg på botten av fermenteringskärlet, täck med några hela 
kålblad. 

2) Kålen halveras, stocken och de grova delarna av bladen 
skärs bort. Kålen strimlas i fina strimlor, blandas med rivna 
morötter och salt, bearbetas lätt med händerna, packas 
kompakt i ett kärl i ca 10 cm tjocka lager och varje lager 
täcks med hela kålblad.

3) Det översta lagret täcks med flera hela kålblad, massan 
trycks ner tills juicen kommer upp, lägg på en tallrik, ställ 
på en fylld plastflaska med vatten, täck med ren handduk 
eller lock om du använder jäsningskärl, och låt kärlet stå vid 
rumstemperatur 3–4 dagar.

4) Håll ett öga så att vitkålen alltid är täckt med juice. 
Om vätskan inte räcker, ökar man trycket eller tillsätter en 
salt-lösning (1 matsked per 0,5 liter avsvalnat kokt vatten). 
Framväxande skum avlägsnas. Frigör gaser från kålmas-
san dagligen med en kniv eller käpp. När inte mera skum 
kommer fram (efter 3–5 dagar), överför man kärlet till en 
kyligare plats med en temperatur av 10 till 16 grader och 
behåller det där under 1–2 veckor. Sedan  är vitkålen klar, 
och man kan fylla den i glasburkar och ställa i kylskåp. 

Recept
"Som krydda till surkål används frön av 

kummin, fänkål eller dill, lagerblad  
eller olika bär."
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Snabb surkål

Denna surkål fermenteras direkt i burken och håller sig inte 
längre än 3 månader.

Till en 3-liters burk tar man :
4 kg vitkål 
300–500 g morötter 
1/2 kopp socker.

Saltlösning: 2 msk grovt salt till 1 liter kokt vatten. 

Finhackad vitkål blandas med riven morot, bearbetas med 
händerna och packas kompakt i en 3 l burk, 5–7 cm  
under kanten och fylls sedan ända upp med saltlösningen. 
Burken ställs i en ren skål och täcks med gasväv som hålls 
på plats med gummisnodd. Fermenteringen pågår upp till  
3 dagar vid rumstemperatur. Varje dag punkteras kålmas-
san ner till botten för att släppa fram gaser. Under fermen-
teringen rinner en del av saften ur burken. Vid slutet av pro-
cessen samlas saften upp från skålen, blandas med en halv 
kopp socker och hälls tillbaka i burken. Efter 3–4 timmar är 
surkålen färdig att äta. För de som älskar ännu surare surkål 
lämnas burken ytterligare 3–5 dagar i rumstemperatur och 
ställs sedan i kylskåp.

Surkål med rödbetor

Surkål med rödbetor får en fin rosa färg och smak av söt 
dessert. Förhållandet mellan grönsaker och salt är densam-
ma som i det första receptet.

5–6 (kan vara mer eller mindre) inte så stora rödbetor kokas 
eller bakas i ugnen. Rensas från skal och skärs i 0,5 cm 
tjocka skivor. Kålen blandas med morötter och salt. Burken 
fylls med ett lager av kål/morotsblandning och rödbetor. 
Det sista lagret skall vara rödbetor, som täcks med hela 
kålblad. Fermentering utförs på samma sätt som tidigare 
beskrivits. 

Full surkål

Själva surkålen gör inte dig full, men säkerligen uppskattas 
den för dess utmärkta smak. Här fylls varje lager av kål på 
med en liten mängd av sött vitt vin. Annars gör man precis 
som i den klassiska versionen av kålfermentering.

Surkål i större bitar med rödbetor

5 kg vitkål 
300 g rödbetor 
100 g pepparrot 
100 g skalad vitlök 
50 g persiljerot eller persiljeblad

Saltlösning: 3 liter vatten, 150 g salt, 2/3 dl socker

1) Vitkålen rensas och skärs i bitar, pepparrot rivs, persilja 
och vitlök krossas, råa rödbetor skäras i skivor. 

För fermentering används en plasthink eller rostfri kas-
trull med lock.

2) Alla grönsaker fylls i kärlen med täta lager av kål blan-
dad med morötter i botten, sedan rödbetor och kryddor, 
vilket upprepas. 

3) Koka upp saltlösning. Låt den svalna till 40 till 50 grader 
och häll på grönsakerna. Lägg på en tallrik med en fylld 
plastflaska ovanpå som tyngd, sätt på locket och lämna i 
3–5 dagar vid rumstemperatur. Färdig surkål packas tätt i 
burkar och flyttas till kylskåp eller källare.

Surkål med paprika, selleri och persilja

Strimla vitkål, skär röd paprika och sellerirot.  Förhållan-
det mellan vitkål: paprika: selleri är cirka 10:3:2. Tillsätt 
hackad persilja, några skivor stark röd peppar och salt. 
Man rör allt försiktigt och låter stå 5–6 timmar för att smälta 
samman. Fyll i täta burkar och fermentera på vanlig sätt, 
men glöm inte att släppa fram gaser varje dag. Om det 
behövs, fyll på mer saltlösning (1 msk salt till 1 liter vatten).

Naturligtvis är denna lista av recept för surkål inte begrän-
sade. Det finns många speciella sätt att göra surkål, ber-
oende på olika nationella traditioner, som utvecklats under 
århundraden. I alla dessa recept kan vitkål ersättas med 
andra kålsorter eller också blandas ihop med andra sorter. 



Fermenterade hela rödbetor  / rödbetskvass

Ta små och medelstora rödbetor av sena sorter. Tvätta och 
skala råa eller varma rödbetor och placera dem i en stor 
kastrull eller ett fermenteringskärl. Häll på saltlösning (en 
matsked salt till 1,5 liter vatten) upp till en nivå på 3–5 
cm ovanför betorna. Lägg på trälock  eller stor tallrik och 
plastflaska med vatten som tyngd. Lämna för fermentering 
under 10 dagar i rumstemperatur. I processen produceras 
skum, som måsta tas bort regelbundet. Trälock diskas rent 
dagligen. Efter 10 dagar flyttas de fermenterade betorna 
till kylskåp eller källare vid 1 till 3 grader. Lagen blir en god 
rödbetskvass, som kan drickas dagligen eller användas i 
matlagning.

Man kan koka rödbetorna före fermenteringen, blanda 
sedan med kryddor, vitlök, andra grönsaker eller vitkål.  
Fantasin är obegränsad! 

Fermenterade morötter

1 kg morötter 
2 lökar 
ett litet blad eller rot av pepparrot 
2 strukna tsk strösocker 
1 msk salt 

Morötter och pepparrot tvättas, skalas och rivs med ett grovt 
rivjärn. Finhacka lök. 

I botten av fermenteringskärlet läggs socker och morötter. På 
varje lager av morötter läggs ett jämnt lager hackad lök och 
salt. Lägg på en tyngd. Saft måste komma fram över moröt-
terna. Låt stå vid rumstemperatur under ca 6–8 dagar. I bör-
jan av fermenteringen (du måste kunna se skum), tas kärlen 
till en sval plats (12 till 16 grader). Efter 4–5 veckor är de 
fermenterade morötterna färdiga att äta. Förvaras i kylskåp.

Fermenterade och pastöriserade gurkor i burk

Ingredienser för en 3-liters burk: 
3 kg färska medelstora eller små gurkor 
5–7 vitlöksklyftor 
2–3 dillkronor 
pepparrotsblad 
2–3 blad av körsbär och svarta vinbär 
svartpeppar

Saltlösning: 1,5 liter vatten och 2 matskedar salt.

Gurkorna läggs i kallt vatten under några timmar, tvättas, 
ändarna klipps bort. Längst ned i burken placeras 3–4 cm 
lager av kryddor och örter, därefter packas gurkorna tätt 
tillsammans upp till 3 cm under burkens öppning. Koka 
saltlösning och häll den direkt på gurkorna till toppen av 
burken, sätt på locket men skruva inte åt. Placera burken 
3–4 dagar för fermentering i en bred ren skål vid rumstem-
peratur. Under fermenteringen kommer saltlösningen att bli  
grumlig med skum och delvis rinna ut över kanten av 
burken, det är normalt. Fermenterande gurkor kan förvaras 
utan pastörisering i kylskåp 1–2 månader. På samma sätt  
fermenteras squash och tomater, mogna eller gröna.

GALINA TIMERMANE 6:7

Sur vitlök

För fermentering används bladspetsar eller hela vitlökar. De 
tvättas noggrant, bladspetsar skärs i bitar ca 10 cm långa, 
vitlöken rensas bara från de översta skalen, klyftorna får  
sitta ihop. Sedan blancheras de i kokande vatten under 3–4  
minuter, och placerades varma i en burk eller en kastrull. 
Saltlösningen (2 matskedar till 1 l vatten) kokas och kyls ner 
till rumstemperatur och hälls på vitlöken. Tillsätt 5 teskedar 
äppel- eller annan naturlig vinäger. Sätts under tryck och får 
stå i 7–9 dagar i rumstemperatur. Ställ sedan på en sval 
plats i 2 veckor. Se till att vitlöken alltid är under vätskan. När 
fermenteringen är klar, förvaras sur vitlök i kylskåp.

Vitlöken går att blanda med olika grönsaker, speciellt rödbe-
tor, men även frukt och bär, till exempel krusbär eller plommon.
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Fler recept om fermenterade ärter, havre eller surdegsbröd kan du läsa på följande hemsidor  
(med hjälp av Google översättare):

http://skazka.nsk.ru/article.33/id,126/  Kefir och fermenterad spannmål
http://skazka.nsk.ru/trick.27/id,109/  Syrade bröd
http://skazka.nsk.ru/trick.29/id,299/ Syrad soppa och ärtost
http://users.sa.chariot.net.au/~dna/kefirkraut.html
http://ill.ru/news.art.shtml?c_article=382


