
TARE I MAT
tips om bruk

Tare er det mest bærekraftige du 
kan spise da den vokser ved hjelp 
av næringssalter som allerede er i 
sjøen og sollys. Taren blir altså ikke 
fôret på noen måte. 

Den starter gjerne å vokse i februar da 
sollyset kommer og taren blir høstet rundt 
april/mai da kvaliteten på bladene er på det 
beste. 

Bedriftene som dyrker tare prosesserer 
taren like etter høsting. I dag blir den oftest 
tørket eller fryst fersk. Flere av produsentene 
er Debio-godkjent.

Bærekraft

Bakte gulrøtter med sukkertare, 
honning, chili og soya.
4 personer / 45 minutter
 
8 gulrøtter, skrelt, delt i to på langs
1 ss honning
2 tørkede chili eler 1 ts chiliflak
4 ss soyasaus
2 ss olivenolje
2 ts malt spisskummen
3 fedd hvitløk, skåret I skiver
1 klype tangsalt
2 kryddermål (2 ml) sukkertareflak
Frisk timian
 
Forvarm stekeovnen til 200 grader C. 
Legg de halve gulrøttene i en ildfast form. 
Bland honning, chili, soyasaus, olivenolje, 
spisskummen, hvitløk og tangsalt i en 
liten bolle. Fordel blandingen jevnt over 
gulrøttene. Dryss med sukkertareflak. Sett 
gulrøttene i ovnen og rist dem i 30 minutter. 
Skru på grillen de siste 5-10 minuttene. Dryss 
litt frisk timian over før servering.
 
Oppskrift fra boken 
“Tang & tare et hav av mat”.

Oppskrift

www.taredyrkerforeningen.no

Foto: Seaweed Energy Solutions.

Matlaging & tare Tips om bruk Hvor mye tare kan jeg spise?

Kilde til vitaminer og mineraler
Tare er en god kilde til fiber, mineraler, 
antioksidanter (selen), vitaminer og jod.

Salterstatter
Tarearter har et naturlig høyt innhold av 
mineraler som smaker salt, og er derfor godt 
egnet som salterstatter da tare inneholder 
70% mindre natrium enn det tradisjonelle 
bordsaltet.

Smaksforsterker
Tare er i seg selv en smaksforsterker da den 
inneholder glutamat også kalt umami, den 5. 
smak.

Tarekrydder er en fin introduksjon til 
hvordan du kan bruke tare i den daglige 
matlagingen. 

Produkter som er tilgjengelig på markedet i 
dag er tørket sukkertare og butare. Du kan 
få kjøpt det som flakes, blandingsprodukt 
med salt, panko og pulver. Produkter som 
mandler med tarestrø finnes også.

Tare har en saltsmak og egner seg godt som 
en salterstatter, så du kan gjerne redusere 
det vanlige bordsaltet når du bruker tare i 
matlaging. 

Tare har en kraftig umami smak, og 
kombiner gjerne tare når du for eksempel 
steker sopp, da oppnår du en dobbelt 
umami effekt.

Tarekrydder kan blir brukt i flere forskjellige 
sammenhenger. Strø litt på egget eller bland 
i eggerøre, bruk i fiskesuppe, fiskegrateng, 
supper, som krydder på fisk, marinering 
av fisk og kjøtt, og kanskje på tacoen? Her 
er det bare å prøve seg fram. Tare er også 
veldig godt i fiskekaker og i focaccia. Bruk det 
gjerne i brøddeigen. 

Hvor får du kjøpt tareprodukter av norsk 
dyrket tare? 
Sjekk ut Norsk Taredyrkerforening sin 
webside for oppdatert informasjon:
www.taredyrkerforeningen.no

På markedet i dag er det for det meste 
ulike krydderprodukt. For eksempel tørket 
sukkertare som er oppdelt i små flakes. 
Om en vil holde seg til den daglige anbefalte 
mengde jod på 0,15 mg vil det tilsvare ca 0,5 
ml som er ½ kryddermål med sukkertare.

Butare inneholder mindre jod enn 
sukkertare. For samme produkt, men med 
butare vil det tilsvare 5 ml – ca. 1 t-skje.

Husk at daglig øvre anbefalt inntak av jod er 
0,6 mg. Over har vi tatt utgangspunkt i den 
daglige anbefaling på 0,15 mg jod.

Les mer på:
www.fhi.no/ml/kosthold/fakta-om-jod/

Sukkertare Butare

Fiskeburger med tare fra Slåtto.
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