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Förr tog det sin rundliga 
tid att lägga in sill.

En i vatten, en i 
ättikslag och till sist i 
olika smaksättningar.

Och visst, så kan man 
hålla på.

Själv väljer jag gen-
vägen via färdig in-
läggningssill och stökar 
av det hela på en dryg 
timme.

Fusk, ropar säkert en och an-
nan, men i dag är tiden före 
jul ett finsågat pussel som 
måste läggas med blixtens 
hastighet. Det handlar inte 
alltid om att göra som mor-
mor gjorde, men det skadar 
inte om det smakar som om 
hon fanns med i köket, om ni 
förstår.

1-2-3-lag
Inlagd sill är alla sillars sill. 
Den med rödlök, kryddpep-
par, morotsskivor och inte 
minst sötsyrlig ättikslag som 
ger den där rätta smaken. 
Man ska om inte studsa till så 
i alla fall reagera på kombina-
tionen sött och syrligt. Ingen 
av smakerna får ta överhand 
utan de ska balanseras. Och 
hur lyckas man med det då, 
kan man fråga sig?

I grunden till en vanlig 
sillinläggningslag är det pro-
portionerna 1, 2 och 3 som 
gäller. Eller omvänt: 3 deci-
liter vatten, 2 deciliter socker 
och 1 deciliter 12-procentig 
ättika, i tur och ordning. 
Smaka gärna av innan ätti-
kan tippas i, för sedan är det 
svårt att känna nyanserna. 
De är viktiga, inte minst nu 
när vi kan koncentrera oss på 
smakupplevelsen och förbise 
att den ska hålla i evigheter.

Kort hållbarhet
Dagens storsäljare i butik 
är krämiga sillar, gärna med 
mer kräm än sill. Hemma 
fixar man den med en bland-
ning av majonnäs och crème 
fraiche som sedan kan smak-
sättas med allt från senap och 
dill via vitlök till saffran. 

Tänk bara på att sill som 
läggs in i mejerivaror med 
förhållandevis kort hållbar-
het inte kan sparas lägre än 
kortast hållbara ingrediens, 
det vill säga crème fraichen. 
Det brukar inte vara något 
större problem, eftersom 
goda sillinläggningar ofta 
försvinner fortare än kvickt.
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INLAGD SILL PÅ TIMMEN

KRÄMIGA SILLAR MED SENAP, VITLÖK ELLER CITRON

För 4 personer
230 g färdiginlagd sill eller 

neutral löksill

Till lagen:

2 dl vatten

1 dl strösocker

3 1/2 msk ättika, 12 %

1 liten rödlök

1/4 morot

1 tsk gula senapskorn

6-8 kryddpepparkorn

1 lagerblad

några dillkvistar

1. Låt sillen rinna av i 

durkslag men spola inte av 

den med vatten. Plocka bort 

eventuella rester av lök eller 

kryddor. I praktiken är sillen 

redan klar att äta och vi vill 

bara ge den en extra god 

och vacker lag att serveras i.

2. Blanda lagen av vatten, 

socker och ättika. Se till att 

sockret löser sig helt.

3. Skala och skär rödlöken 

i tunna skivor eller klyftor. 

Skala och skär moroten i 

mycket tunna skivor.

4. Skär sillen i 2 centimeter 

breda bitar, lite på snedden. 

Varva sillen med rödlök, 

morotsskivor, senapskorn, 

kryddpepparkorn, lagerblad 

och dillkvistar i en glasburk 

eller på fat. Slå lagen över. 

Ställ svalt en timme före 

servering.

För 4 personer
230 g färdiginlagd sill eller 

neutral löksill

Till såsen:

2 dl crème fraiche

1 dl majonnäs

1 tsk vitvinsvinäger

2 msk vatten

Till senapssill:
2 msk strösocker

4 msk hackad dill

2 msk ljus, fransk senap

1 dl svensk senap

Till vitlökssill:
1 vitlöksklyfta

2 msk finhackad persilja

1 msk hackad, soltorkad 

tomat

1 tsk hackad, färsk timjan

Till citronsill:
1 citron

några droppar gul livsmed-

elsfärg

Låt sillen rinna av i 

durkslag men spola den 

inte av den med vatten. 

Skär sillen i bitar, lite på 

snedden.

Blanda crème fraiche med 

majonnäs, vitvinsvinäger 

och vatten. Denna majon-

näsblandning kan sedan 

smaksättas på flera sätt. 

Här tre alternativ:

Till senapssill - blanda 

socker och hackad dill i en 

skål. Tillsätt båda sorter-

nas senap och rör därefter 

i majonnäsblandningen. 

Vänd ned sillen och ställ 

kallt någon timme före 

servering.

Till vitlökssill - vänd ned 

pressad vitlök, finhackad 

soltorkad tomat, persilja 

och hackad timjan direkt 

i majonnäsblandningen. 

Avsluta med att vända ned 

sillen och ställ allt kallt en 

timme före servering.

Till citronsill - tvätta 

citronen noga och riv av 

ungefär en tesked från det 

yttersta gula skalet. Blanda 

skalraspet med majonnäs-

blandningen och färga den 

lätt med några droppar gul 

livsmedelsfärg. Tillsätt sil-

len och ställ kallt en timme 

före servering.

Grunden till de flesta krämiga sillar är crème fraiche och majonnäs. 
Sedan kan de smaksättas med senap, citron eller vitlök.

Utan sill blir det ingen riktig jul. Sillen har hängt med ända sedan de första julborden dukades upp i början av 1900-talet.

Senapssill är mångas favo-

rit. Här gör vi den extra krämig 

och mild.

Inlagd sill med rödlök, krydd-
peppar och dill. Lagen ska vara 
syrlig men ändå söt. Med kall-
rörd lag blir smaken bäst.

Snabba sillar


