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Rårörd jordgubbssaft 
ca 4 liter konc 

 

2 kg rensade jordgubbar 

2 liter vatten 

40 g citronsyra 

1½-2 kg strösocker 

2 krm natriumbensoat 

 

Gör så här: 

1. Lägg jordgubbarna i en stor bunke och mosa de med en 

potatisstöt. 

2. Koka upp vattnet och häll över. 

3. Tillsätt citronsyra och rör om väl. 

4. Täck bunken med lock eller plast, låt det svalna och ställ det 

sedan i kylen till nästa dag. 

5. Sila saften i en silställning. Låt det självrinna så mycket som 

möjligt. Rör lite försiktigt bland bären mot slutet. 

6. Rör ner socker i saften och rör ordentligt tills allt socker har 

löst sig. 

7. Skumma saften. 

8. Lös natriumbensoat i lite hett vatten och rör ner. 

9. Häll upp saften i rena flaskor och sätt på kork direkt. 

 

Man kan också frysa in en del, förvara annars i kyl. 

 

Spar bärmoset och gör sylt av det. 
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Jordgubbssylt 
ca 1 liter 

 

Bärmoset som blir kvar 

7 dl strösocker 

1 krm natriumbensoat 

 

Gör så här: 

1. Lägg bärmoset i en kastrull och tillsätt socker. 

2. Koka upp och låt det småkoka i ca 20 min. Rör då och då. 

3. Ta kastrullen från plattan och skumma noga. 

4. Rör ut natriumbensoat i en liten mängd sylt och rör sedan ner det 

i resten. 

5. Häll upp sylten direkt på varma rena burkar. Sätt på lock och låt 

det svalna. 

 

Förvara i kyl. Frys ev in en del. 

 

Vill man ha lite fastare sylt kan man ta syltsocker eller kanske 

hälften av varje, det beror lite på hur mycket vätska som finns var 

bland bären. 

 

 

Kul att veta: Jag tror att det här är samma recept som jag fick av 

Maggan i Runemo så den här saften och sylten har mina barn gillat. 


