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Kvalitetsveileder for dyrket tare til mat 
Sukkertare (Saccharina latissima) 
 

Formålet med denne veilederen er å gjøre det enkelt for kokker, og andre som 
tilbereder mat med tare, å vurdere kvaliteten på råvaren som skal benyttes.  
 
 
Alle produsentene i Norsk Taredyrkerforening/Norwegian Seaweed Farms 
prosesserer taren innen kort tid etter høsting for å bevare den ferske kvaliteten. 
Prosesseringsmetodene som benyttes er hovedsakelig frysing eller tørking.  
 
Når du skal buke tare i matlaging kan du se etter følgende kvalitetsparameter for å 
være sikker på at produktet er godt egnet: 
-Farge 
-Lukt 
-Begroing 
-Tekstur  
 
Hva du skal se etter er beskrevet under for fersk-frosset og tørket tare, samt 
hvordan du best skal oppbevare den.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fersk-frosset tare: Tørket tare: 
Farge:   Varierer fra lys gyllen gul-brun til mørkere brun, avhengig 

av størrelse og tykkelse på planten.  
Varierer fra lys grønn til mørk grønn/brunlig, avhengig av 
tørkemetode.   

Lukt:   Frisk lukt av hav.  Svak lukt av hav.  

Begroing: Lite begroing/påvekst. Eventuell begroing på tuppen kan 
kuttes vekk før bruk. 

Hvite prikker/belegg kan forekomme, dette er utfelling av 
mineraler, og kan oppstå ved lagring.  

Tekstur: 
 

Taren har i utgangspunktet en sprø/crispy tekstur, men 
den kan bli litt slapp ved frysing. Et tips er å legge taren i 
saltlake under og etter tining for å få bevare sprøheten. 

Sprøhet. Kan miste sprøheten ved opptak av fuktighet 
under lagring.  

Oppbevaring:  
 

Frossen tare lagres i fryser (<-18°C). Etter tining skal taren 
oppbevares i kjøleskap (<5°C). Pakket i pose/beholder 
holder taren seg 1-2 dager i kjøleskapet. For utvidet 
oppbevaring over flere dager anbefales det å legge taren 
i saltlake (som siles av før bruk).  
 

Lagres i lukket beholder/pose for å unngå opptak av 
fuktighet, helst ved jevn romtemperatur. Ved riktig 
lagring er tørket tare holdbar i mange år.  
 

 

  
 
 

Tips: Blansjering av tare 
Fersk og frossen tare kan legges i 
varmt vann (>60°C) i ca. 1 minutt. 
Taren vil da få en frisk grønn 
farge (fersk tare blir grønnere 
enn tare som har vært frossen). 
Taren vil også miste noe av 
saltsmaken i prosessen.  

 

God kvalitet 
Venstre: Fersk sukkertare, 
gyllen brun farge og ingen 
begroing. Under: Sukkertare i 
saltlake. Høyre: Tørket 
sukkertare, lys grønn farge. 

Dårlig kvalitet 
Venstre: Begroing på tuppen, 
tupp kan kuttes av. Høyre: 
Begroing (mosdyr) på store 
deler av planten, mindre 
egnet til matlaging. 


