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Surströmmingen som gör dig allra gladast i år

Surströmming har onekli-
gen karaktär. Det är inte 
helt lätt att välja dryck 
till fisken.

En bryggare som tittade 
in under testet föreslog 
 föga förvånande öl men 
snävade hjälpsamt in tipset 
till mörk lager. Den lilla 
sötman i den typen av öl 
funkar fint till suringarna.

Och vår surströmmings-
testare Carl Jan Granqvist 
vore ju inte Carl Jan Gran-
qvist om han inte rekom-
menderade champagne. 
Bäst blir en smakrik som 
Louis Roederer brut premi-
er (7602) Frankrike, 419 
kronor. Eller en Crémant 
de Jura: Cave della Reine 
Jeanne Blanc extra brut 
(8202) Frankrike, 189 kro-
nor.

Brännvin är bäst
Men dagens huvudupp-

gift var ju att ta reda på 
vilken snaps som passar 

bäst till  surströmmingen.
– Brännvin är en utmärkt 

dryck till surströmming. Vi 
hade inga riktiga dikeskör-
ningar men flera höjdare 
i testet, säger whiskyexper-
ten och nyblivne snapstill-
verkaren Henrik Aflodal.

Se upp med saltet
Men alla surströmming-

ar är förstås inte skapade 
lika.

– Riktigt salta sorter blir 
jobbiga för brännvinet. Jag 
tycker att min snaps på 
libbsticka (en prototyp) 
var den som klarade hög 
sälta bäst.

Vi använde oss av Kall-
lax, Bockön och Oskars 
filéer i testet.

– Den minst salta av 
de tre, Kallax, blev slutli-
gen min knappa vinnare. 
Den gifte sig bland annat 
helt utsökt med O. P. 
Anderson, säger Henrik 
Aflodal.
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?+?+?+?+
Saltörens akvavit 
(86613) Sverige, 42 procent, 
243 kronor (50 cl). (Kan 
beställas från leverantören.)
Kummin, koriander, 
dill, anis och sherry.
SAngenäm och spännande på 
samma gång. Smakerna från 
fisken och akvaviten gifter sig 
fint. Här finns också en aroma-
tisk ton av citrus som tar tag 
i fisken och livar upp. Funkar 
särskilt bra till de salta filéerna 

från Oskars. 
(Kanske inte kon-
stigt att den blev 
testets vinnare 
– den har tagits 
fram i sam- 
arbete med  
Surströmmings-
akademien.)

?+?+?+
Aalborgs Jubilæums 
akvavit 
(178) Internatio-
nellt märke, 
40 procent, 
255 kronor (70 cl).
Dill, kummin, 
koriander och 
pomerans.
SSalt fisk möter 
brännvin. Lite 
kummin här, lite 
citrus där. Det händer inget 
uppseendeväckande men det 
är gott så. Spritromantik!

?+?+?+
Gammal Norrlands 
akvavit 
(262) Sverige, 40 procent, 
219 kronor (50 cl).
Kummin, anis, fänkål, dill-
frön och sherry.
SMan tycker ju att 
Norrlandsakvaviten 
skulle funka fantas-
tiskt till suring men 
det blir mest spritigt 
och fiskens sälta 
ökar. Och så dör det 
hela ut rätt raskt. 
Bra men inte mer.

?+?+?+
O.P. Anderson Aquavit 
(42) Sverige, 
40 procent, 
269 kronor (70 cl).
Kummin, anis 
och fänkål.
SAh, en allmänt 
angenäm snaps-
smak. Riktig god 
i sig och kummin-
kryddan spelar fint 
ihop med surström-
mingen utan att ta 
över. Viss beska på slutet. 
Robust trea.

?+?+?+
Saltö akvavit 
(80) Sverige, 38 procent, 
140 kronor (35 cl).
Kummin, fänkål och pors.
SEgentligen en galen kombi-
nation med konstiga smak-
kontraster. Men det är kul 
på något vis. Provare 
Aflodal noterar en plöts-
lig kräftsmak i efter-
smaken tillsammans 
med Bocköns sur-
strömming. Stilpoäng! 
Det blir en mycket 
stark trea.

?+?+?+
Løitens export aquavit 
(60) Norge, 
40 procent, 
199 kronor (50 cl).
Kummin, fänkål, 
anis och apelsin-
skal.
SHög kryddsmak 
men samtidigt 
en viss jolmighet. 
Brännvinet tar över 
helt i pardansen. 
Klen trea.

?+?+?+
Explorer vodka 
(154) Internationellt 
märke, 40 procent, 
198 kronor (70 cl).
SDet blir spritigt. 
Inte dåligt men 
heller inte speci-
ellt intressant. 
Snapsen gör 
ingenting för att 
förhöja den goda  
smaken på fisken. 
Klen trea.

Bubblare 
l Henrik Aflodal tog också med sig två av sina egna 
produkter gjorda på färska kryddor som fått dra i sprit. 
Resten av juryn tyckte att båda passade utmärkt till 
surströmmingarna, med viss fördel för libbstickan. 
Snapsarna hade landat på betyg runt tre eller fyra plus.
Älggräsbrännvinet finns att beställa på systemet. 
Det på libbsticka kommer framåt jul.

Spirae älggräsbrännvin 
(82048) Sverige, 35,9 procent, 
349 kronor (50 cl).
Älggräs.
SBörjar sött och krullar sig lite mot fisksma-
ken men är på samma gång annorlunda och 
spännande. Rätt mycket beska på slutet, 
nästan träsmak.

Libbsticka,  
Sverige, 37,5 procent.
Libbsticka och älggräs.
SMycket god tillsammans med surström-
mingen. Libbstickan påminner lite om selleri 
i smaken. I mötet med fisken kommer också 
toner av lakrits och av curry.

Pris: 65 kronor.
Vikt: 300 g.
Kilopris: 217 kronor.
S Kommentar: Testpanelen 
noterar att här vankas filéer 
och blir skeptisk. Mycket 
riktigt är fisken gråaktig 
och väldigt salt men ett par 
provare är ändå positivt över-
raskade. Slutsats: Ett okej 
alternativ för den som inte 
vill rensa själv.

Pris: 130–160 kronor.
Vikt: 475 g.
Kilopris: 274–337 kronor.
S Kommentar: Ljusrosa 
i köttet och en hyfsad, fast 
konsistens men arom- 
mässigt kraschar det. ”Vad är 
det för konstig smak på den 
här? Diesel? Riktigt grov och 
otrevlig. I slasken med den!” 
En testare hävdar till och med 
att ett par flugor la sig ner och 
dog när de landade på en bit 
suring. Det blir underkänt runt 
bordet. Med ett undantag. 
Juryns whiskyexpert har 

avvikande mening och hyllar 
en smygande rätt aggressiv 
sälta med salmiak och tjära 
och toner av motorolja. Men 
han håller med om att det är 
en svår fisk. ”Hatkärlek!”

Pris: 45 kronor.
Vikt: 300 g.
Kilopris: 150 kronor.
S Kommentar: ”Oj, en riktig 
gädda!” Här är det stora 
fiskar i burken och efter rens-
ning avslöjas ett riktigt rött 
kött, de ser nästan råa ut. 
Både köttet och rommen har 
en intensiv sälta i början men 
dämpas något i den långa,  
fina eftersmaken. Här finns 
också andra smaker, exem-
pelvis en liten pepprighet 
som balanserar sältan. Stark 
trea.

Pris: 75–80 kronor.
Vikt: 475 g.
Kilopris: 158–168 kronor.
S Kommentar: Fjolårets 
vinnare slåss om andra-
platsen med rejäla fiskar 
som är röda i köttet och en 
likaledes rejält sälta. Det är 
hårfint att sältan tar över 
men här finns även andra 
komponenter som gör att 
smaken håller balansen. 
”Nybörjare kan nog få en del 
problem med Hållstrands. 
Eftersmaken är inte bara 
salt utan har också aromer 

i stil med dem som kommer 
när du öppnar burken. Men 
surströmmingsälskare kom-
mer att älska det.” Samman-
taget blir betyget en stark 
trea.

Oskars filéer ?+?+

Röda ulven ?+?+?+

Bäst i test!

Hållstrands ?+?+?+

färdig-
rensat

bra sälta, 
intensiv 

eftersmak

Borkbo-suringen ?+

Surisar kräva 
dessa drycker

Saltörens akvavit gick 
hem hos hela 
juryn.


