
Tang i fødevarer 

Grønland er verdens største ø med over 44.000 km kyststrækning, 
og ud for den sydgrønlandske kyst findes en rig forekomst af tang i 
det kolde vand – primært de store brunalger som sukkertang (Sac-
charina latissima), vingetang (Alaria esculenta), og hultang (Aga-
rum clathratum) og i tidevandszonen arter som blæretang (fle-
re forskellige Fucus arter) og buletang (Ascophyllum nodosum). 
Grønlandske fiskere kan høste den naturlige forekomst af tang på 
en bæredygtig måde som supplement til fiskeriet. Tangen kan spi-
ses frisk eller tørres til senere brug. 

Ved Institut for Fødevarer, AU, har vi vurderet de naturlige antioxi-
dative egenskaber i den grønlandske tang som funktionel føde-
vareingrediens. Tang og tangekstrakter er i stand til at modvirke 
harskning i forskellige fødevarer. Tangen har formentlig en række 
sundhedsmæssige effekter tilsvarende de landlevende planter. 

Tang - De væsentligste sundhedsaspekter

Kostfibre. Tang indeholder fibre - både opløselige og uopløselige 
kulhydrater. Disse fibre omsættes ikke i tarmen og bidrager derfor 
heller ikke med kalorier, men de mætter alligevel. Kostfibre virker 
primært ved at opretholde en sund tarmflora, sikre en kort tarm-
passagetid, og nedsætte risikoen for tarmsygdomme. Fibrene 
modvirker også optagelse af fedtstoffer, herunder kolesterol.

Antioxidanter. Tang, især brunalger, har et højt indhold af antioxi-
danter – 10 til 100 gange mere end frugt og grøntsager.

Vitaminer og mineraler. Tang har – som andre grøntsager – et højt 
indhold af vitaminer, specielt C og E, men også A, B, D og K. 
Indholdet af mineraler, som optages direkte fra havet, er højt i ka-
lium og lavt i natrium, hvilket er mindre belastende for kroppens 
saltbalance. Tang er desuden rig på en lang række vigtige spor-
stoffer, og har et højt indhold af især aminosyren glutamat, som gi-
ver umami smag (reducerer nødvendigheden af salt som smags-
giver).

Fedt. Tang har lavt fedtindhold (1-5 %) og bidrager overvejende 
med de flerumættede omega-3 fedtsyrer.
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Smagsprøver af tang og moskus fra Grønland

Grønlandsk moskus er saltet og røget og stillet til rådighed af Aal-
bæk Specialiteter. Den Grønlandske tang er fra Greenland Seaw-
eed Corporation, og brødet er fra Easyfood.
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