
osaltad i jämförelse. Man lär sig med tiden och 
en viktig lärdom är: anteckna allt ditt experi-
menterande och producerande för att kunna 
repetera en lyckad produkt eller reparera ett 
misstag.   

Jag skall redan i ett tidigt stadium säga att jag 
ger mig inte in i debatten kring nitritets ”vara 
eller inte vara” utan ger bara er min ståndpunkt. 
Det finns på många forum diskussioner om nitri-
tets verkan och man hävdar med envis bestämd-
het dess förträfflighet respektive skadlighet. 
Ni får själva ta ställning och agera efter tycke 
och smak. 

Olika typer av salt
En fråga som ofta ställs är: ”Är det någon skillnad 
på smaken av fling-, grov-, raffinerat-, oraf-
finerat-, himalaya-  eller andra typer av salter?” 

Det enkla svaret är: Nej! (Men det blir ett 
ja senare i texten.) När NaCl väl är löst i i din 
produkt, smakar den just salt oavsett vilken 
sort det rör sig om. Jag kan inte känna någon 
smakskillnad när saltet är löst i vatten. Trots mitt 
”nej” tidigare envisas jag med att använda olika 
typer av salter till olika produkter. Himalayasalt, 
flingsalt och vanligt bordssalt i min matlagning. 
Grovsalt till saltlake samt oraffinerat havssalt 
till lufttorkade produkter. Om det är saltplacebo 
eller eventuella mineraler i salterna som spelar 
roll vet jag inte, men skillnad är det, så mitt ”nej” 
blir till slut ett ”ja”. 

Himalayasalt. Först och kanske främst är 
det oerhört vackert. En palett av ljust rosa till 
nästan rött framträder i det oftast grova saltet. 

Det skall dock framhållas att de miljömässiga 
och arbetsrättsliga förhållandena inte är de 
bästa vid brytningen. Transporten från Asien 
till Europa är också en belastning. Nackdel är 
även priset, men  jag använder det enbart  till 
saltkar på bordet.

Oraffinerat havssalt. Framställs oftast enligt 
”lufttorkningsmetoden”. Man pumpar vatten i 
en bassäng och låter sedan vattnet avdunsta. 
Kvar blir salt som samlas in. Detta salt (Sale 
Grosso Marino, se bild nedan) är gråaktigt av 
lerrester från utvinning. Om man är känslig i 

Saltning av 
kött och fisk
KENTH BORGLUND 
Har man eget och bra kött eller fisk 
som man vill förädla genom rökning, 
torkning, korvtillverkning eller på 
annat sätt, är det avgörande att det 
först blir rätt med saltningen. Ett av 
de svåraste och mest omdiskuterade 
ämnena inom chark- och fiskföräd-
ling är salt och saltning. Jag kommer 
här att redogöra för mina tankar och 
idéer samt delge mina erfarenheter i 
detta ämne. 

Det är bara att erkänna: jag är saltberoende. 
Trots alla varningssignaler om högt blodtryck, 
hjärtrytmstörningar och andra eventuella bi-
verkningar äter jag troligtvis för mycket av 
salt. Jag är överförtjust i t.ex. spickekorv, salt 
skinka, stekt salt sill och andra saltindränkta 
produkter. Det är svårt för mig att dra ner på 
saltmängden, men mycket tappra försök görs. 
Vilket salt är det då jag talar om? Jo, det är: 
NaCl (Natriumklorid). Det finns en uppsjö 
salter, där NaCl och KCl (Kaliumklorid) är de 
vanligaste av våra matsalter. I denna artikel 
behandlas i princip enbart NaCl, eller ”salt” 
i dagligt tal. 

Många gånger har jag upplevt att mina pro-
dukter blivit antingen för lite eller för mycket 
salta. I min tidiga charkbana gjordes en älgkorv 
där jag glömde bort att ha salt i. Resultatet blev 
en mycket konstig och näst intill oätbar korv. 
Åt andra hållet blev ett lufttorkat lammbaklår 
så salt att spickekorven nästan uppfattas som Olika salter inköpta i Italien.

Pancetta är rimmat och lufttorkat sidfläsk.
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sina smaksinnen finns här mineraltoner som 
framträder. Detta salt använder jag uteslutande 
till lufttorkning och finmalet till salami. 

Vanligt finsalt, flingsalt och grovsalt. Inte 
så mycket att skriva om, alla känner till det. 
Används till lufttorkat och salami samt för 
tillverkning av saltlake. Fördelaktigt pris. 
Det sägs alltid i litteraturen att man skall ha 
jodfritt salt för att inte få färgförändringar i 
köttet. Jag använder nästan alltid jodfritt salt 
men har ibland ”fuskat” med jodsalt,  när jag 
inte haft jodfritt hemma. Jag har aldrig märkt 
någon skillnad men köper ändå jodfritt till 
charktillverkning. 

Salt i recept  
I princip finns det fyra olika saltningsmetoder: 
salt i recept, torrsaltning, lakesaltning och sprut-
saltning. Vi börjar med salt i recept. 

I recept föredrar jag att prata om antalet gram 
salt per kilo, i t.ex. korvsmet. Normalt använder 
jag 20–26 g salt/kg korvsmet. Det finns en enkel 
princip: ju mer rent kött (kött utan bindväv och 
späck) desto mindre salt, och ju mer späck eller 
fett desto mer salt. Rent kött innehåller mer 
vatten än späck och frigör, dispergerar, saltet 
bättre, så att det smakar mer salt. Ett tips är att 
blanda in salt och kryddor innan malning. Det 
fördelar salt och kryddor på ett bättre sätt. Så 
gör jag alltid. 

Använd inte måttet kryddmått, tesked, eller 
matsked. Det blir för grovt och måtten är olika 
beroende på val av sked. Köp en bra digitalvåg 
med noggrannhet ner till 0,01 g. En sådan våg 
är väldigt användbar både till salt och kryddor! 

Torrsaltning  
Torrsaltning är en traditionell metod för hela 
lufttorkade köttbitar. Metoden är väldigt vanlig 
i Sydeuropa vid tillverkning av culatello (luft-
torkad del av baklår på gris, Italien), coppa (luft-
torkad fläskkaré, Italien), prosciutto (helt baklår, 
Italien) samt andra fina helmuskelbitar. 

Principen är enkel: man täcker produkten 
helt i grovsalt, gärna oraffinerat havssalt, och 
låter saltet tränga in, samtidigt som vattnet dras 
ur köttet. Proceduren sker antingen i tråg, eller 
som bilden visar, på ställningar. Tråget skall vara 
dränerat så att vätskan rinner bort. Därefter ska 
allt  in i kylrum eller kylskåp med en tempera-
tur under 4°C. Denna metod är väldigt vanlig 
i Medelhavsländerna men kräver erfarenhet. 
0,5–1 dygn per kilo kött är bara ett generellt 
råd. Man måste experimentera och testa samt 
dokumentera. 

Lardo (saltad torkat späck), är ett extrem-
exempel på torrsaltning. Man lägger späcket i 
marmortråg och täcker med salt. Det får stå i 
minst ett år, för att sedan skivas i mycket tunna 
bitar till pasta eller pålägg – smakar fantastiskt!

Torrsalta i vakuumförpackning
Principen är en blandning av torrsaltning och 
saltning i recept. Man väger in saltmängd i 
20–26 g/kg kött och masserar, eller gnider in 
saltet tillsammans med kryddor. Därefter lägger 
man in allt i vakuumförpackning alternativt 
plastpåse eller plastfolie (typ gladpack). Lägg in 
förpackningen i kyl, temperatur som ovan, vänd 
1 gång per dygn. Även här är ett riktmått 0,5–1 

dygn per kilo kött i salt. Vad som är bra med 
denna metod är att man oftast inte översaltar 
och att tidsaspekten är mycket flexibel. 

Har man 25 g salt/kg kött så kan inte mer 
än 25 g salt/kg tränga in i produkten. Glömmer 
man att vända någon gång så gör det ingenting: 
förpackningen klämmer ju åt runt köttet. ( Jag 
har glömt.) Jag brukar låta mina lufttorkade 
karréer ligga ca 7–1 0 dagar i vakuumförpack-
ning (ca 2,5–3,5 kg kött). 

Tips: Använd med fördel kött från äldre djur 
vid lufttorkning. Äldre djur har oftast lägre pH
värde, vilket leder till bättre vattenavgång. Det 
motsatta gäller för yngre djur. Använd dessa till 
färskkorvar på grund av  av bättre vattenbind-
ning, och därmed saftigare korv. 

Saltlakesaltning
Här börjar jag direkt med matematik: 1 0 vikt-
procents  saltlake är inte detsamma som 1 00 g 
salt per liter (1  000 g) vatten. Det senare blir 
9 viktprocents saltlake. Det här är ett av de van-
ligast förekommande räknefelen jag stöter på i 
saltsammanhang. Nu kanske det inte spelar så 
stor roll om ni använder recepten själva, men om 
man delger recept och jag säger 1 0 viktprocent 
och ni istället blandar 9 viktprocent så kan ni 

Saltning av 
kött och fisk

RÖKT SALTAD FISK
Bergmans fisk i Vilhelmina har ett recept 
som jag tillämpar:
Tillverka 14 viktprocents saltlake efter 
ditt behov. Låt din fisk (lax, röding eller 
regnbåge) ligga i laken ca 8 timmar.
Ta upp och torka av.
Kallrök i 3–4 timmar, så att fisken blir 
torr på ytan. För varm middagsmat 
(direkt från röken), varmrök till ca 
55–58°C innertemperatur. Alternativt 
62–65° för smörgåsmat eller till lite 
längre tids förvaring. Fantastiskt!   

T.V. Saltad skinka Culatello

OVAN. Sidfläsk i kryddad saltlag.

T.H. Torkning. Ytmöglet har börjat växa.
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uppleva att det för lite salt. Rätt uträkning är: 
0,9 dl (900 g) vatten + 1 00 g salt = 1 0 viktpro-
cents saltlake. 

Saltlakesaltning använder jag t.ex. till rå-
djursbogar, sidfläsk eller där jag skall röka efter 
saltning. Jag brukar även blanda i ca 2–3 % socker 
samt lite svartpeppar, samt lagerblad i laken.

Saltlakesaltning gör jag aldrig till lufttorkat, 
eftersom man vill bli av med vattnet – inte till-
sätta. Saltinträngningen är något snabbare än 
vid torrsaltning enligt min erfarenhet, men då 
laken är svagare än koncentrerat salt brukar jag 
rekommendera 1 ,5–2 dagar per kilo kött.  Man 
måste laborera med tiden. Skriv upp startda-
tum och när ni vill ta upp, eftersom man (jag) 
lätt glömmer. Efter 2–3 dagar vet jag inte om 
det legat 2 eller 3 dagar,  utan anteckningar. 
1 0 viktprocent är en ganska bra blandning av 
lake enligt mig. 

Enkla tumregler: magra produkter, typ rå-
djursbog, ska ligga ca 2–3 dygn. Fetare produkter 
innehållande späck, t.ex. sidfläsk behöver någon 
dag extra, således 3–4 dagar. Unga magra djur 
kan ligga ännu kortare, medan äldre fetare be-
höver ytterligare något längre tid i laken.

Ett fenomen som uppstår om ni använder 
laken till många satser, många omgångar av 
saltning, är att laken blir svagare och svagare. 
Man måste tillsätta salt till laken för att den 
skall bibehålla sin koncentration. Köp i detta fall 

en saltlakemätare med namn som salinometer, 
areometer, eller brineometer (engelskt namn) 
och mät salthalten för en korrekt justering av 
saltkoncentrationen i laken.

Sprutsaltning  
Denna saltmetod har jag minst erfarenhet av. 
Metoden tillämpas mycket av charkindustrin, 
dels för att det går fort och blir  billigare, dels 
för att man kan få en mycket bra fördelning 
av saltet i produkten. Bästa resultat får man 
om man vakuumtrumlar efter sprutsaltning. 
Principen är även här enkel, precis som namnet 
säger: sprutsaltning innebär att man  sprutar in 
saltlösningen jämt fördelat i produkten, exem-
pelvis en julskinka. En vanlig missuppfattning 
är att ”den stora fula industrin” gör detta för 
att öka vikten på produkten så att man kan ta 
ut  ett högre pris. Det kan i vissa fall vara sant, 
men den vanligaste orsaken är helt enkelt att få 
en saftigare produkt med bättre smak som vi 
konsumenter gillar! 

Man behöver en spruta eller saltinjektor 
samt tillhörande nål. Specialnålar för sprut-
saltning finns att köpa lite varstans. Själv har 
jag provat, om än i liten omfattning, både med 
specialnål och vanlig kanyl/nål. Jag märker 
ingen skillnad.

Men även i sprutsaltningssammanhang 
behövs matematik! Det är många som blandar 

en saltlake och sedan bara injicerar lite på måfå. 
Så kan man göra om man har erfarenhet, men 
det bästa är att räkna på mängden injicerad 
saltlake. 

Då får vi backa till Salt i recept-stycket och 
se. 25 g salt/kg kött var ett exempel. Först gör vi 
en starkare lake. 20 procents saltlake innehål-
ler 200 g salt/1 000 g lake. Om man injicerar 
1 00 g lake får man 20 g salt in i köttet. För att 

Räkneexempel saltlake
Exempel 1: Tillverkning av 5 l (5 000 g) salt-
lake med 10 viktprocents salthalt.
5 000 g × 0,1 (10 viktprocent) = 500 g salt → 
5 000 g saltlake - 500 g salt = 4 500 g vatten
Blanda alltså: 4 500 g vatten (4,5 l) med 500 
g salt = c:a 5 l, 10 viktprocents saltlake 
 
Exempel 2: Tillverkning av 10 l (10 000 g) 
saltlake för fiskförädling med 14 vikt-
procents. Passar mycket bra till t.ex. lax, 
regnbåge och röding.
10 000 g × 0,14 (14 viktprocent) = 1 400g 
salt → 10 000g  saltlake – 1 400 g salt = 
8 600 g vatten. 
Blanda alltså: 8 600 g vatten med 1 400 g 
salt = ca 10 l, 14 viktprocents saltlake.

På borglunds.wordpress.com/downloads 
finns ett kalkylblad i excelformat som man 
kan använda för uträkning av saltlake.

OVAN T.V. Rökning av fjällapinnar.

T.V. Färdiga fjällapinnar.

OVAN. En mogningskällare i 
Italien. Här hänger köttproduk-
terna och mognar för att få rätt 
smak och konsistens.

T.H. Rökning av sidfläsk efter 
saltlakesaltning. Köttet har legat 
i 10 viktprocents saltlake utan 
nitritsalt i 3 dygn. Saltningen 
avslutas med ca 2–3 tim i 
vanligt vatten för att undvika 
saltlager på ytan. Sedan varm-
rökts köttet till 68°C innertem-
peratur. 
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då t.ex. tillverka en julskinka på 3 kg med 25 g 
salt/kg kött måste man injicera 75 g salt. Med en 
20procentig lake blir det 375 g lake.

Det kan vara svårt att få denna att ”fastna” 
helt i produkten. Det är därför som det är bäst 
att vakuumtrumla köttet efteråt. Efter lake-
injicering brukar man låta produkten ligga 
och vila för en fördelning av vätskan i köttet. 
Jag har även sett att man injicerar först och 
sedan lägger hela köttbiten i lake. Då blir det 
en blandning av saltlakeinjicering och salt-
lakesaltning. Även här kan ni använda excel-
dokumentet och räkna på injiceringsvolymer: 
borglunds.wordpress.com/downloads.

Nitrit är döden eller döden utan nitrit
I början av artikeln skrev jag att jag inte deltar 
i offentliga diskussioner om nitritets vara eller 
inte vara. Ståndpunkten är ofta polariserad där 
två kombatanter oförtrutet kastar paj på varan-
dra. Min ståndpunkt är: använd nitritsalt men 
sparsamt och absolut inte i värmebehandlade 
produkter. En bra artikel om nitritets egen-
skaper hittar ni här: stud.epsilon.slu.se/4895/7/
pettersson_I_1 21 004.pdf.

Vi börjar med den enkla frågan: förbättrar 
nitrit köttfärgen? Nja … färgstabiliserande är 
det, men det förbättrar inte färgen, det sta-
biliserar färgen. Man får inte en rödare, mer 
myoglobinhaltig produkt med nitrit. Nitritsalt 
hindrar myoglobinet (det röda i kött, det röda 
i blod, hemoglobin) att reagera, oxidera till 
olika röda, bruna, gråa färgnyanser. Ett mycket 
bättre alternativ är att använda rätt kött till rätt 
produkt. Gamla djur till lufttorkade produkter, 
där den vattenbindande förmågan minskar 
(lägre pHvärde), samtidigt som mer myoglobin 
finns i köttet, vilket bidrar till den åtråvärda 
färgen.

Enligt Folkhälsomyndigheten har ca 30 fall 
av botulism inträffat sedan 1969. Det är inte 
många, men botulism är en kraftig förgift-
ning och konsekvenserna kan vara ödesdigra. 
Det är oomtvistligt att bakterien Clostridium 

botulinum samt vissa andra bakterier hämmas 
av rätt mängd nitritsalt. Det finns också stark 
evidens på att nitrit i förlängningen kan orsaka 
cancer. Jag fördjupar mig inte längre här utan 
låter er själva göra ett övervägande av nitrit-
saltets skadlighet, i förhållande till dess positiva 
verkan mot bakterier. Livsmedelsverket och 
Folkhälsomyndigheten har bra information.

Det vanligaste på marknaden förekommande 
natriumnitritsaltet, E250 (som jag menar över-
lag när jag skriver nitritsalt) är 0,6 procentigt. 
Köper man från nätbutiker utomlands så kan 
andra koncentrationer förekomma. Köp aldrig 
starkare koncentrationer nitritsalt om du inte 
vet hur du skall blanda. 

Så gör jag själv med nitritsalt: Jag använder 
det aldrig i värmebehandlade produkter! Aldrig 
i ”köpekött” eller där jag anser att slakthygienen 
är god. Men, då jag även är aktiv jägare blir det 
en del lufttorkade salami med älg. Ibland brister 
vi i slakthygienen, och då använder jag nitritsalt 
(men återigen: inte om älgköttet skall värmebe-
handlas). Jag använder nitritsalt i de anvisningar 
som anges i styckena Salt i recept, Torrsaltning 
och Torrsaltning i vakuumpåse.

Jag använder uteslutande  Eldrimners rekom-
mendationer, som anger max 80 mg nitrit per 
kilo kött. Man bör alltid tillsätta nitrit i form av 

0,6procentigt nitritsalt och mängden räknas då 
om till 1 3,5 gram nitritsalt/kg kött. Resterande 
saltmängd i receptet tillsätts som vanligt salt. Läs 
Eldrimners rekommendationer och uträknings-
exempel via länken nedan. (Eldrimner räknar 
på 0,5procentigt nitritsalt, medan jag har det 
vanligast förekommande: 0,6procentigt i min 
uträkning): www.eldrimner.com/core/files/37/
dra_ned_pa_nitritiet_rakna_ratt.pdf.

Det finns ingen anledning för mig att be-
skriva uträkningen när Eldrimner har gjort 
det så bra. Jag slår ingen med nitritpekpinnen 
i huvudet och säger: ”Du gör rätt och du gör 
fel!” Nej, vi gör bara olika och lär från varandra.  

Salt, en av livets njutningar!

1
KENTH BORGLUND är en 55-årig laboratorieingenjör 
hemma hörande på Tjörn, Bohuslän. Aktiv biodlare, jägare, 
matentusiast, bloggare samt hängiven amatörcharkute-
rist. Har gått kurser hos Eldrimner, en kurs i Italien, en i 
Frankfurt samt flera styckkurser. Besöker så ofta han kan 
småskaliga mathantverkare och beundrar deras hantverk. 
Blogg: borglunds.wordpress.com. 
Mejl: korvoteknik@gmail.com.

KABANOSY – 
KORVARNAS KORV
En polsk  lättgjord korv, som enligt min 
familjs tycke är bästa korven jag gör. Ni 
som har lamm, prova att byta ut nöt, älg 
mot lamm.

Fläsk 50 % (gärna bogkött eller karré), 
nöt (alt. älg) 30 % 
späck 20 %

Grovsalt, nitritfritt 20–22 g/kg
Svartpeppar, finmalen 4 g/kg
Muskotnöt, finmalen (ev. riven) 0,8 g/kg
Kummin, finmalen 0,8g /kg 
Vitlökspulver eller pressad 

färsk vitlök 4–7 g/kg 
Ekologiskt socker 2,5 g/kg

Mal alla kryddor och saltet. Fördela över 
köttet och mal på fin hålskiva, 3 mm. 
Köttet skall vara kallt, gärna -1°C, vid 
malning. Blanda korvsmeten väl (tills 
fingrarna domnar) eller använd degblan-
dare. Stoppa i fårfjälster kaliber 20–22 
mm.
Gör ca 50 cm lång rinkor och häng över 
rökställning, 25 cm korvar. Kallrök med 
alspån i 2–3 tim, varmrök sedan tills 
korven har ca 68°C innertemperatur. Ät 
gärna varm direkt från röken med finma-
len stark senap – mumma!
Man kan stänga av röken och låta korven 
kallna samt lufttorka i två dygn (utan rök 
och värme). Används som ölkorv eller 
rent korvgodis.

Coppa, lufttorkad fläskkarré på egen gris, utan 
nitritsalt. Lufttorkad i ca 3 månader.

Älgsalami!
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